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Nhà xuất bản Sống Mới 
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Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi công nhận nhà Triệu của Triệu Đà là một triều 

đại Việt: 

“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập. 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên,  mỗi bên xưng đế một phương.” 

Vậy, đại thi hào Nguyễn Trãi công nhận người Hoa ở Việt Nam cũng là người Việt. 

Có câu: Tứ hải giai huynh đệ. 

Bốn biển đều là anh em. 

Vậy nên, không nên phân biệt người thuộc sắc tộc nào, ai đã cư ngụ lâu trên đất nước 

Việt Nam thì cũng là người Việt.  

 

Theo sử học, người ở Quảng Đông, Quảng Tây, người Việt rất nhiều. Cho nên hiện 

nay, rất khó để nói người này là người Hoa, người kia là người Việt, nếu nói thì nói 

trên cơ sở nào.  

Vợ chồng nhà báo Lê Phú Khải, coi rằng, các gia đình người Hoa đã cư ngụ 3 đời ở 

Việt Nam thì nên tính họ là người Việt. 

Nhiều cặp vợ chồng, vợ người Việt, chồng người Hoa hoặc chồng người Việt, vợ 

người Hoa. Hỏi, khi họ sinh con, con của họ sẽ là người Hoa hay người Việt trong 

giấy tờ tùy thân ? 

Đa số mang họ cha, nếu cha trong giấy tờ tùy thân là tộc Hoa thì con cái cũng là tộc 

Hoa. 

Sau nhiều thế hệ, tỉ lệ người Hoa tại Việt Nam ngày càng thấp do đã bị « trung hòa » 

bởi dòng máu Việt. 
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Tôi viết tác phẩm này với tinh thần "tứ hải giai huynh đệ", mong ước một mối tình 

đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau và giúp đỡ nhau cùng phát triển.  

Các bạn hãy cùng tôi viết cuốn sách này. 

tonphi2021@gmail.com  

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. (Bạn nào mua sách PDF thì tự tải xuống ở trên, hình 

Download). 

Sách in: 250 000 VNĐ. 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn 

Phi. Các bạn có thể ủng hộ tôi ở trên.  

Trân trọng cám ơn các bạn. 
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Mục lục: 
Nhà nước cộng hòa liên bang đầu tiên của nhân loại “Văn Làng” 

Trang 04 

Nhà giáo Lê Trọng Hùng: Thư trả lời về vấn đề văn hiến. 

Trang 10 

Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. 

Trang 16 

Giáo sư Lương Kim Định-đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam. 

Trang 22 

Phân tích lập luận “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em” của sư Thích Chân Quang. 

Trang 28 

Ảnh hưởng của thiên triều Trung Hoa lên nền chính trị Việt Nam 

Trang 34 

Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là gì? 

Trang 40 

Danh từ, tên nước “Việt Nam” có nghĩa là gì? 

Trang 50 

Chuyện dân gian trê cóc- Bùi Tuấn Dương 

Trang 63 
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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed 

only by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you 

are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing 

this book. If you received this book in error, please immediately notify the 

author, and permanently delete this book and any attachments. 

 

 

This book belongs to.................................Only..........................and her/his family 

can use this book for reading and printing personally. 

 

Cuốn sách này thuộc về ông/bà ……………... Chỉ có ông/bà …………………và 

thân hệ  trực tiếp là được in ấn và  sử dụng cuốn sách này.  
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Nhà nước cộng hòa liên bang đầu tiên của 
nhân loại “Văn Làng” 

 

Figure 1. Lê Trọng Hùng. 

Lê Trọng Hùng- Hà Nội 

Tìm trong lịch sử về nền cộng hoà để viết cuốn lịch sử văn hiến cho nhân loại và tộc 

Việt của mình. Tôi nhân thấy những giá trị tuyệt vời của văn hiến nó vượt cả không-

thời gian. Bởi lẽ lịch sử nông cạn của loài người thường thiên vị và được diễn giải 

theo cách mà kẻ thắng cuộc muốn để tiện lợi cho họ thống trị và huyênh hoang nhằm 

thoả cái thị dục huyễn ngã của bản thân để rồi khi kẻ thắng cuộc ấy lại bị một “anh 

hùng” mới nổi đánh bại, vị anh hùng mới này lại đem kẻ thua trận và cái lịch sử “hào 

hùng” của anh ta vùi dập xuống tận bùn đen và để làm được triệt để điều đó họ sẽ 

khơi dây lại lịch sử “hào hùng” của nạn nhân của nạn nhân mình. Và như thế lịch sử 

có vẻ được phục hồi phần nào nhưng nó không thoát khoải sự thiên vị cố hữu của 

chính nó. Ngay cả những sử gia đại tài cũng vẫn chỉ là công cụ hoặc nạn nhân của 

nhà cầm quyền đương đại. Chỉ có nhưng người có văn hiến được nhân dân ghi lại 

công tích trong tâm khảm chính điều đó đã làm cho giá trị của họ vượt lên KHÔNG-

THỜI GIAN và được tổ tiên tộc Việt đặt cho một cái tên chân xác là “VĂN HIẾN”. 

Tôi nhận thấy văn hoá, chính trị nhân loại vốn có tính đồng dạng và cân bằng giữa 

Đông và Tây bởi xét cho cùng Đông và Tây chỉ là 2 mặt của một đồng xu không lồ 
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mang tên Nhân loại. Vì vậy chắc chắn ở mặt Tây có một nền cộng hoà và dân chủ 

đã bị mai một đi hơn 1500 năm thì chắc chắn ở mặt Đông lịch sử tộc Việt cũng phải 

có một nền cộng hoà, dân chủ như vậy. Trong đau đáu tâm hồn Việt rách nát chúng 

tôi một vài đứa con của tộc Việt tìm thấy nhau qua sự nhau nhĩ đau đáu ấy một người 

bạn -đối tác của Tôi hỏi rằng “Anh ơi có lẽ Tộc Việt chói lọi trong quá khứ đã phát 

triển đến tầm một nền cộng hoà rồi ấy nhỉ?” Câu hỏi đó cùng với niềm tự hào về Tộc 

Việt khi Tôi tiếp xúc được với những giá trị lịch sự do những nhà nghiên cứu nghiệp 

dư (chính xác là những nhà sử học độc lập) bàn đầu là anh Hà Văn Thuỳ, tiếp đến là 

cư sỹ Trần Đại Sỹ và rồi là nhà sử học Phạm Trần Anh( Phamtran Anh) đã thôi thúc 

tôi đi tim kiếm câu trả lời, một điều may mắn nữa là Tôi đã kết bạn bới một nhà báo 

độc lập đầy tham vọng Tôn Phi với một tình yêu tha thiết đến lạ lùng về nên Triết 

Việt và nhà nước Viêm Việt mà ân sư của bạn ấy không hiểu bằng cách nào truyền 

lại đến bạn ấy. Vị ân sư ấy không ai khác là Giáo sự triết sử Lương Kim Định một 

triết gia phương đông đã để lại cho giới học thuật ngày nay muôn vạn ngạc nhiên và 

thán phục bới những gì Ngài đã tiên tri, đã sáng tạo nên một chuyên nghành mới 

“Triết Sử” tực là dùng triết học để nghiên cứu lịch sử đặc biệt là lịch sử nhạt nhoà 

của tộc Việt đã bị tộc Hán cướp, đốt huỷ hoại và cắn nuốt hết chỉ còn đâu đó trong 

những huyền sử, thần thoại. 

Trong một bài viết nhằm minh triết hai từ “văn lang” và “văn hiến” nhà báo Tôn Phi 

đã xuất sắc chỉ ra rằng chẳng có nhà nước Văn Lang nào mà thực ra đó là nhà nước 

Văn Làng một cách gọi tên rất sâu xa và thực tế của người Việt, cách gọi ấy là gọi 

Nôm. Xét theo đặc trưng của một nhà nước cộng hoà thì quả là Nhà nước Văn Làng 

chính là một nhà nược Cộng Hoà liên bang. Giống như nhà nước thành bang của 

Cộng Hoà La Mã hay Hy Lạp 509 TCN. Ở đó mỗi ngôi làng Việt được bao bọc bởi 

các luỹ tre làng chính là những quốc gia độc lập riêng biệt với ranh giới là bức tường 

thành băng tre và hào nước họ có Hiến Pháp riêng chính là hương ước của làng đó 

chính là bộ luật tối cao của Làng Việt. Thậm chí nó vượt lên ương ngạnh không thay 

đổi ngay cả khi họ tham gia lập nên nhà nước hợp bang hay liên bang có tên là Văn 

Làng (Văn Lang). Điều này ta nhận thấy nó không khác gì nhà nước liên bang là 

Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong mùa đại dịch cúm Tàu mắc dù Tổng thống liên 

bang là Ngài Trump ra lệnh phong toả trên cả nước nhưng nhiều Bang vẫn cứ không 

thực thi chẳng là phép vua thua lệ làng là gì. Nhưng tại sao lại có chuyện đó xảy ra 

mà chính quyền liên bang lại cho phép đó là vì hiến pháp của Hiệp Chúng Quốc Hoa 

Kỳ đản bảo cho điều đó nhằn bảo về quyền tự quyết của mỗi công đồng hay còn họi 

là quyền dân chủ tự quyết. Chỉ cần điều tự quyết đó không gây nên sự sụp đổ cả liên 

bang là được. 

Như vậy nhà nược Văn Làng mang đầy đủ những đặc trưng của một quốc gia Liên 

Bang dựa trên tinh thần Công Hoà. Như vậy là tôi đã trả lời mạch lạc cho một đối 

tác của Tôi, một con dân nước Việt là Tộc Việt đã xây dựng lên nhà nược đạt đến 

https://www.facebook.com/phamtran.anh.564?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDqfpM3Sb7x9ysGZQOGnfuh12OUAPU2T9a0Hhek55jWS5u9gg_xNJ-3mFmJ1yozziR_s9zGkj70wDGB&fref=mentions
https://www.facebook.com/Tonphitonphi?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsBH-OlrWTyaT4N-jiCOTVlyaVRpxg-cj4inoHlEfbM2BkcVCquRHtJYibfAKjTEaiiVEOl776dqUW&fref=mentions
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trình độ chính trị là Cộng Hoà Liên Bang Văn Làng hay nói nôm là nhà nước “Cộng 

Hoà Văn Làng”. 

 

Đi tìm sâu xa hơn thì văn hoá Làng đã hình thành ít nhất từ thời Thân Nông hay 

Viêm Đế (Đế Viêm) mà triết gia Lương Kim Định đã tự hào khẳng định Làng là một 

kiểu thành bang rất phương Đông, rất Việt và nó văn minh hơn nhà thành bang Cộng 

hoà La Mã 509 TCN. Mà nhà nước của Thần Nông (Đến Viêm) là 3220- 3080 TCN 

và nhà nước Văn Làng (Văn Lang) ra đời và tồn tại từ 2524-258 TCN. 

 

Vậy Văn Làng nhà nước Cộng Hoà liên bang đầu tiên của nhân loại. 

Ps: Do sử Việt bị cầm quyền Hán tộc phá huỷ và sự nông cạm của bản thân cũng 

như đa phần người Việt tôi xin dừng bút ở đây và sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu sắc về thời 

đại Thần nông và Xich Quy Phương khi ấy xin được cởi mở chia sẻ tiếp đến quý vị 

bạn đọc! 

Lê Trọng Hùng (Trungdanvietthuong@gmail.com) 

 

7 BÌNH LUẬN VỀ  “NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN 
BANG ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI “VĂN LÀNG””  

1. Dương Văn Cường 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:49 SÁNG 

Em copy nhé 

Thích 

https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-858
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TRẢ LỜI  

0. Lê Trọng Hùng Gàn 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:50 SÁNG 

Dương Văn Cường Dạ cảm ơn anh! 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Hằng Nguyễn 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:50 SÁNG 

Tuyệt quá 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=858#respond
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-859
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=859#respond
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-860
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=860#respond
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3. Tra Nguyen 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:50 SÁNG 

Nước Đại Việt của chúng ta từng vô cùng rộng lớn 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Nguyễn Thành 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:51 SÁNG 

Lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường. Em thích nhất môn sử rồi tới địa lý. 
Muốn tìm hiểu sự nguồn của loài người………anh đúng là1 thầy giáo 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Nguyễn Thành 

https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-861
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=861#respond
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-862
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=862#respond
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29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:52 SÁNG 

Bên bờ ao, dưới gốc tre, văn minh chói lọi, giữ đường sống nay ! 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Trương Li 

29 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:52 SÁNG 

Bên bờ ao, dưới gốc tre, văn minh chói lọi, giữ đường sống nay ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-863
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/?replytocom=863#respond
https://saigonpick.com/2020/04/29/nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-dau-tien-cua-nhan-loai-van-lang/#comment-864
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Nhà giáo Lê Trọng Hùng: Thư trả lời về 
vấn đề văn hiến. 
Thư trả lời nhà báo Tôn Phi, người cô độc từ bé yêu triết, yêu văn hiến. 

 

Thưa nhà báo Tôn Phi, Tôi là Hùng gàn nhà báo độc lập, đồng thời là chủ nhiệm trung tâm 

nghiên cứu Văn Hiến- Hiến Pháp. 

 

Sáng nay sau khi đưa con trai đi mẫu giáo với 3 cái đuôi an ninh giả danh côn đồ và cái đuôi này 

còn 8 ngày nữa mới rụng. Tôi trở về nhà việc đầu tiên là Tôi lướt facebook, màn hình hiển thị bài 

báo cũng là câu hỏi của bạn: “Không lẽ nền văn hiến đã chết thật rồi sao?” 

 

Câu hỏi lập tức dội vào đầu tôi, buộc tôi phải đọc cẩn trọng từng từ và rồi ngay lập tức. Tôi soạn 

ra một lá thư nháp trong đầ và còm comment (bình luận) rằng tôi sẽ hồi âm cho bạn về vấn đề 

này một cách cẩn trọng bằng một lá thư. 

 

Bạn thân mến của Tôi, Tôi cũng như bạn đang lặn ngụp trong một biển tri thức, một đại dương 

thông tin nhưng những thứ ta cần qua ít hoặc tản mạn khắp nơi, làm ta không đủ nguồn lực, trí 

lực để thu gom về xây nên ngôi nhà mà ta mong ước. Văn hiến mà chúng ta quan tâm nó là như 

vậy. 

 

Xin chia sẻ với bạn thân mến về quan điển về văn hiến của tôi để chúng ta tìm được mẫu số chung 

kẻo khó thể có sự đồng thuận? 

 

Triết tự từ “văn hiến”. Văn là vẻ đẹp. Ví dụ “văn hóa” là những gì đẹp đẽ đã được phổ biến rộng 

vào trong cộng đồng và hình thành nên nếp sống (tạo thành giá trị), Hiến là sự cho đi một các tự 

nguyện với một mong ước rằng sẽ mang lại những giá trị lớn hơn (nghĩa là một sự đầu tư vị lợi 

nhưng không hoàn toàn vì bản thân). 

 

Vậy “văn hiến” là văn hóa cho đi để xây dựng lên những giá trị lớn hơn. 
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Nói về văn hiến thì ta phải xem xét rộng khắp trong lịch sử hình thành và phát triển của loài người. 

Văn hiến là giá trị phổ quát của sự sống (tình mẹ), và vì vậy nhân loại cũng không nằm bên ngoài. 

Nếu có cái già giá trị nhất, cốt lõi nhất trong lịch sử của loài người thì đó chính là văn hiến. Có thể 

nói cốt lõi, tinh hoa của lịch sử, văn hóa nhân loại chính là lịch sử văn hiến. 

 

Nói về văn hiến, nó luôn là giá trị phổ quát của nhân loại nhưng dân tộc đầu tiên gọi tên được đích 

danh cho cái văn hóa cốt lõi nhất của nhân loại đó chính là tổ tiên tộc Việt của chúng ta. 

 

Lịch sự của nhân loại đi cùng với nó là sự tiến hóa của linh hồn hiện nay linh hồn phổ quát của 

nhân loại đang ở mức 4/7 đó là trung bình khá. Khi nhân loại mới hình thành mặt bằng linh hồn 

chung là 1/7 những người có văn hiến và sống hiến đến tận cùng là những người có bậc linh hồn 

cao hơn. Kết thúc giai đoạn mẫu hệ, nhân loại bước vào tầng tiến hóa thứ 2/7- thời đại hình thành 

các nhà nước, phong kiến với hàng ngàn năm tiếp theo nhân loại sống với sự tiến hóa của minh 

nhưng vẫn đầy bất công nhất là khi một triều đại nào đó đi vào mạt vận. Ở nửa cuối thời kì phong 

kiến nhân loại bức bí với những biến bộ mới về kinh tế, văn hóa họ đã bứt phá bước sang giai đoạn 

3/7 đó chính là thời đại phục hưng, chấm rứt khoảng một nghìn năm đềm trường trung cổ. Nhờ 

vào phục hưng văn hóa nên những kiến thức và mô hình chính trị dân chủ và cộng hòa đã được 

khơi dậy đồng thời bồi tụ hình thành nên chủ nghĩa hợp hiến với hai hướng tiếp cận khác nhau của 

Jonh Lock và Rousseau, một người đi lên từ một truyền thống thông luật với truyền thống xã hội 

thượng tôn pháp luật, người kia sống và viết trong sau John Locke nửa thế kỷ với nền chính chị 

nước Pháp đang thực hành nền cộng hòa. Có thể nói là khế ước xã hội hãy chủ thuyết hợp hiến ra 

đời như vậy nhưng không được hiến thực hóa cho đến khi Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ được được 

lập và loay hoay mất 11 năm để tìm cho mình một lí thuyết chính trị tối ưu, khi đó chủ thuyết hợp 

hiến mới có đất dụng. 

 

Chính ủy ban lập hiến của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã hiện thực hóa chủ thuyết hợp hiến nằng 

việc lập nên một bản khế ước (hiến pháp) hoàn chỉnh đầu tiên cho nước họ và cho cả nhân loại. 

Tại thời điểm bản hiến pháp này ra đời vào năm 1787 đã đánh dấu một bước tiến mới của nhân 

loại nâng nhân loại vững vàng tiến vào tầng tiến hóa tâm linh thứ 4/7. Ở tầng tâm linh này văn 

hiến đã được sòng phẳng thành pháp luật, một bản hợp đồng tối cao cũng là một bộ luật tối cao 

cho mọi thành viên của quốc gia đó. Ở đó con người bình đẳng với nhau trước pháp luật và cùng 

hiến đi một phần bằng nhau đó là quyền tự do tuyệt đối của một con thú và một phần thu nhập của 

mình để lập nên, duy trì và nuôi dưỡng nhà nước, đổi lại họ được nhà nước đảm bào các quyền tự 

do tương đối, quyền sống và các quyền cơ bản khác. Để tránh bị lạm quyền dẫn đến nhà nước có 

thể tước đi các quyền của mình công dân giữ lại cho mình quyền tham chính, quyền tự do ngôn 

luận, tự do báo chí, quyền biểu tình, quyền lập hội , sinh hoạt hội… thậm chí là quyền sở hữu súng. 

 

Ngõ cụt mà ngài Luther nhắc đến của nhân loại la do khi đó nhân loại chưa hình thành chủ nghĩa 

hợp hiến. 
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Cần nói thêm điều mà Ngài Luther nói đén ở đấy chính là vòng luẩn quẩn của quyền lực là: lật đổ 

để cướp chính quyền rồi sau đó lại bị cướp vì sự hủ bại của họ, cứ như vậy nhân loại không lối 

thoát. 

Như vậy nền văn hiến không những chết, hay bị chôn sống nhưng nó đang bị thói lưu manh và sự 

nông cạn của nhân loại che phủ mờ. Phải mất chục năm sau này, phong trào giai đoạn trao trả độc 

lập cho các quốc gia vào thập niên 60. Chủ nghĩa hợp hiến ra đời đã chấm rứt được điều đó. Những 

quốc gia nào tuân thủ nghiêm ngặt chủ nghĩa hợp hiến thì không có chuyện lật đổ nhau mà chỉ là 

thay đổi người đứng đầu hành pháp bằng lá phiếu. Như vậy chỉ còn văn đấu không còn võ đấu 

trong một quốc gia, quân đội chỉ còn làm nhiệm vụ quốc phòng và cứu nạn. 

 

Nhưng xin báo cho bạn biết một tin mừng là trường sóng chủ nghĩa hợp hiến đã trỗi dậy từ khi 

liên bang Xô Viết sụp đổ vào những năm 1989-1991, quá trình chỗi đậy này tuy chậm nhưng khá 

rõ với hiểu hiện như hiện nay như nền dân chủ non trẻ Đài Loan, cuộc đấu tranh của giới trẻ Hông 

Kông, của người Belarus, Venezuela, hay trước đó là Myanma. 

Lê Trọng Hùng ( tự Hùng Gàn) 

Mến chào ông bạn rắc rối. 

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020 

1 BÌNH LUẬN VỀ  “NHÀ GIÁO LÊ TRỌNG HÙNG: 
THƯ  TRẢ  LỜI VỀ  VẤN ĐỀ  VĂN HIẾN.”  

1. Anh Nguyen 

9 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 12:30 CHIỀU 

Nếu ứng dụng cho xã hội VN đương thời e rằng chưa có thời cơ bởi mấy chục 
năm qua các thế hệ bị nhồi sọ thái quá do đường lối của chính sách cai trị. 
Bây giờ cũng có những biểu hiện đáng mừng là chính những việc làm và chính 
sách đương thời của nhà cầm quyền lại đang khai thông dân trí cho xã hội vì 
xu thế thời đại dân trí chỉ phát triển chứ không thể mất đi . Mong rằng nhà 
cầm quyền càng có nhiều hành vi đàn áp, càng có nhiều hành vi vi hiến thì 
càng thúc đẩy sự khơi dậy dân trí. 

https://saigonpick.com/2020/09/09/nha-giaosw-le-trong-hung-thu-tra-loi-mot-ban-tre-ve-van-de-van-hien/#comment-1471
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Chúc các bạn là những người tiên phong vạch ra con đường đúng cho dân tộc 
VN biết mình đang đứng ở chỗ nào trên trái đất, hi vọng sớm thành công 

 

 

 

Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn 
đúng nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. 

 
Figure 2. Tác giả và hai người bạn Nhã Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chụp trước sân trường 2015. 
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Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một dân tộc chọn sai nền 

chủ đạo? Một dân tộc không biết lịch sử của mình là một dân tộc mất tự do. Bởi vậy, 

khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam là 

gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng người Việt khắp thế giới. Hôm đó là độ 

2018, cho đến tận hôm nay. 

 

Trong thế kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiết đặt được 

thành công triết Việt làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Tôi là người duy nhất 

hiểu được công trình đó, và tiếp nối chương trình khai sáng cho dân tộc. Tôi đã gặp 

rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ Âu Cơ, tất cả đều vượt qua. Cho đến bây giờ, 

người ta vẫn chưa biết tôi tốt nghiệp kiểu gì, và tại sao lại có bằng hạng ưu tú nữa. 

Bữa sau khi tôi đăng ký học tiến sĩ (hệ tuyển thẳng 5 năm) thì quá thần kỳ. 

 

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biết như sau: “Bấy lâu 

cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy Lý. Lúc lên đồn 

mới biết anh là người Chính Nghĩa 

 

Trân trọng anh. Hì hì 

 

công an mời em lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko 

 

. Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá chướng tai gai mắt 

. 

Xong rồi họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh cất một tiếng nói mới, 

có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên sẽ gặp phản đối. Càng 

thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai nhận ra “tôn giáo là 

phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người ta xem nó là mục đích phải 

đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng gặp đợt chống đối thứ 2. Họ càng bôi 

nhọ ai 
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thì người đó làm cho họ sợ . 

. 

Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng nói anh 

giống trường hợp như em.” 

 

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai em không 

dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân, và cái mình muốn 

truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.” 

 

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam làm chủ 

đạo, anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh muốn truyền tải 

sao cho hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có thể.” 

 

Nói về triết lý, các trường khác ở Việt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội 

hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cửa chọi lại với trường đại 

Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, áp bức, bao nhiêu lần đổi tên, 

trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa được cuốn sách thuộc hàng kinh điển 

lên mạng lớn nhất thế giới Amazon, tất cả đều bất ngờ. Cuốn sách “Nền đạo đức tin 

lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” gây ra tiếng vang chưa từng có trong giới 

xuất bản ở Việt Nam. Mặc dù, tác giả không cần thuê dịch vụ quảng cáo. 

 

Một người em trong trường gửi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh, vốn liếng tự 

thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của anh lan tỏa hơn” . 

 

“Chúc mừng anh. Anh Phi sắp thành đại gia rùi. Sắp thành triệu phú rồi.” 

 

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là ấm. Em 

thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” 
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Sinh viên trường Nhân Văn, thực sự đoàn kết hơn những trường khác. Những trường 

khác dốt nát về tư tưởng, nếu có đoàn kết thì chỉ đoàn kết vì lợi ích. Riêng trường 

Nhân Văn, sinh viên đoàn kết vì ai nấy trước khi bước chân vào trường đều có tư 

tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng minh Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là 

triết Nho (Thái Bình Minh Triết) thì có thể coi như trường Nhân Văn đã có một 

thắng lợi đậm chưa từng có trong lịch học thuật, không những của nước nhà mà còn 

của cả thế giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để chia sẻ niềm vui. Bạn bè ở làng 

khoa học tự nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc mừng bạn nhé. Mình rất ngưỡng 

mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ cảnh xin phép ngán quá nên thôi, chỉ 

gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.” 

 

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay, chỉ kỹ sư, 

khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói. Nay em làm một cách 

mạng triệt để luôn.“ 

 

Thời thế đang thay đổi hẳn. Việt Nam sắp tiến lên nền kinh tế tri thức. Khi ấy, tác 

giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thử nghĩ, bạn viết được một cuốn 

sách thật hay, chỉ cần bán cho một triệu người, một triệu người ấy mỗi người chỉ cần 

trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao nhiêu? 

 

Khi tôi viết loạt bài, có đề cập đến Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của nó. Bạn tôi 

ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là những phút giây cuối cùng 

của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ biết điều đó 

anh ha 

 

. Nản lắm 

 

. Hiện tại chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh nữa.” 

 

Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật 
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Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của 

chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước, trả tiền sau. Ai nấy đều mến 

mộ, bởi công trình lột tả hết mọi nguyên lý trong xã hội. Có bạn làm nghề thiết kế 

mến mộ nội dung cuốn sách còn thiết kế bìa miễn phí. Phải nói là cháy hàng. Tôi cả 

bán, cả cho, thu tiền mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gửi lời chúc: “Chúc mừng anh, 

vốn liếng tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có tiền mua nhưng vẫn đặt sách 

trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ mua tác phẩm này của anh.” 

 

Tôi biết đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hết tiền. Mà vẫn cứ dư. Đây là 

chiếc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon Ja, người quân 

nhân, người bạn mới quen trên Facebook. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2021 

Đặt mua sách Nền kin tế tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon: 

Nếu không muốn rườm rà, đặt sách trực tiếp từ tác giả Tôn Phi. 

tonphi2021@gmail.com 

Posted in Chính nghĩa quốc gia 

16 BÌNH LUẬN VỀ  “TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA 
SÀI GÒN ĐÃ  CHỌN ĐÚNG NỀN CHỦ  ĐẠO CHO 
DÂN TỘC VIỆT NAM.”  

1. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU 

https://saigonpick.com/category/chinh-nghia-quoc-gia/
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2878
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Muốn Việt Nam sánh vai và vượt qua các nước,điều đầu tiên là xây dựng nền 
tảng Nho Giáo kết hợp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ 
một số hạn chế không còn hợp thời của Nho Giáo cổ điển.Như vậy chúng ta 
mới tiến nhanh tiến mạnh,tiến vững chắc . 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala. 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thế này nữa em 
ah.Chỉ có nó ,nhưng những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biết 
kết hợp cái hay của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn chế 
từ nho giáo của tổ tiên chúng ta để lại.Có như thế Việt Nam 
chúng ta mới sánh ngang và chắc chắn vượt qua thằng láng 

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2878#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2879
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2879#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2880
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giềng khốn nạn mà trường tồn vĩnh cửu.Phải cần có những con 
người lãnh đạo biết nhìn xa hàng chục,hàng trăm thế kỷ. Ngoài 
ra không còn con đường nào khác khi muốn vượt qua người ta 
mà chỉ có tầm nhìn ngắn hạn. 

Thích 

2. Nguyễn Hữu Qúy 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Có lẽ, đã đến lúc cân một minh triết Việt để làm nền móng cho dân tộc Việt 
làm điểm tựa để đi lên. 
Người Việt không thể u mê mãi được nữa! 
Đặc biệt, học thuyết Mác Lênin tàn bạo, đẫm máu…đã chứng minh sự sai lầm 
của nó trong thế kỷ 20 và nay vẫn đang tồn tại đầu thế kỷ 21 này phải bị đào 
thải. 
Phật giáo từ Ấn Độ vào Việt Nam qua ngã China nay đã bị biến tướng dưới 
thời cộng sản, bị gọi là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…đang trên đường suy 
tàn. 
Nên chăng, người Việt nên học hỏi người Nhật Bản, người Hàn Quốc trong 
xây dựng quốc gia, mà vẫn giữ được truyền thống? 
Tôn Phi còn trẻ mà đã nghĩ được vấn đề lớn mang tầm thời đại, giỏi! 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Vũ Hoàng 

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2881
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2881#respond
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26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Nguyễn Hữu Quý Đã có đang có và đang phát triển đó add. 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Trường Thân Văn 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU 

Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá. 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU 

chúc anh sẽ thực hiện được ý nguyện của mình. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2882
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2882#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2883
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2883#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2884
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2884#respond
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0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Đồng Vũ Hello cu em. Học hành tốt nhé. Hẹn một ngày tại trường. 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Tôn Phi em rất mong được gặp anh 

Thích 

5. Tam Nguyen 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU 

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2885
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2885#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2886
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2887
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Một câu hỏi cho sự hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao nhiêu 
phần trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viết nh 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Davit Cob 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU 

Đúng vậy, cnxh xem con người như rơm rác, thì một phần Nho giáo và Christ 
giáo sẽ nâng cao xem trọng mỗi một con người như viên ngọc. 

Thích 

TRẢ LỜI  

7. Trần Đình Khoa 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU 

” Tôi ủng hộ việc làm của bạn Tôn Phi và các bạn Nhân Văn.” 
Tôi ủng hộ các bạn. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2887#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2888
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2888#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2889
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2889#respond
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8. Quỳnh Quỳnh 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU 

Chúc mừng a thêm lần nữa, mong anh giữ vững tinh thần để hoàn thành mọi 
ý nguyện đã nung nấu bấy lâu. 

Thích 

TRẢ LỜI  

9. Y Jao Buon Ya 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU 

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sợ sệt ,run rẩy , nhưng sau 
khi David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel liền xuất hiện 
những chiến binh khác đánh bại được những kẻ khổng lồ như gô li at. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2890
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/?replytocom=2890#respond
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/#comment-2891
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10. Bảo An 

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG 

Có những cau chuyện đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sự nha! 

Thích 

TRẢ LỜI  

11. Nhan Nguyen Dinh 

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU 

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viết và những bình luận. 
Thân mến 
Nhân 
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Giáo sư Lương Kim Định-đệ nhất hướng 
đạo sư của dân tộc Việt Nam. 

 

Figure 3. Triết gia Lương Kim Định và phóng viên. Ảnh tư liệu. 
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Bên Nga thời Xô-Viết, trong những chuyên ngành chuyên môn riêng rẽ, người ta 

không gọi nhau là giáo sư. Người ta đo trình độ nghề theo bậc: xếp bậc thợ từ 1 đến 

7. Mới vào nghề thì là bậc 1. Giỏi nghề đến mức thượng thừa thì là bậc 7. 

  

Từ “giáo sư” theo nguyên nghĩa được hiểu là hướng đạo sư, nghĩa là hướng đạo đời 

sống cho quần chúng. 

  

Ngày nay, người ta phong cho nhau hiệu giáo sư rất bừa bãi. Ví dụ: giáo sư toán học, 

giáo sư vật lý, giáo sư hớt tóc, giáo sư báo chí…từ đó lạm phát danh hiệu giáo sư và 

hủy hoại nguyên nghĩa thứ nhất. Vì đây chỉ là những ngành tiêu thụ. Họ không phân 

biệt được giữa nhà chuyên môn và nhà trí thức. Thừa nhận là có một số nhà chuyên 

môn cũng đồng thời là giáo sư, vì người đó là bậc anh chị nói dân nghe mà không 

cần phải dùng đến công cụ bạo lực hay lợi ích vật chất. 

  

Nhiều người đưa cho chúng tôi xem nhân bản xã hội của các tôn giáo, với mục đích 

áp dụng vào xã hội. Một cách rất trung thực chúng tôi nói rằng nền nhân bản của các 

tôn giáo chỉ áp dụng được trong nội bộ các tôn giáo mà thôi. 

  

Đệ tử của giáo sư Lương Kim Định, không có ai là không bị chửi. Truyền nhân của 

Lương Kim Định bị chửi nhiều nhất. Ví dụ: một đệ tử của Lương Kim Định đi giảng 

về chủ đạo Việt, thì lập tức có những kẻ đi tố cáo sau lưng rằng anh ta là mật thám. 

Nhưng nếu ta hỏi lại người đó: 

  

– Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là gì? 

  

Đương nhiên, người này sẽ không trả lời được. Vì để trả lời được, thì phải công nhận 

rằng Lương Kim Định, người đầu tiên tìm ra nền chủ đạo của Việt Nam, là đúng. 

  

Tại sao họ đi chửi các đệ tử của Lương Kim Định? Tại sao các đệ tử của Lương Kim 

Định nói công khai mà những người kia lại chửi sau lưng, không dám tranh luận ba 

mặt một lời? Kể cả người được giải thưởng của RSF cũng đi chửi đệ tử của Lương 

Kim Định, mặc dù không có thù oán gì. Để không phải chịu trách nhiệm, họ viết: 

“Tôi nghe nhiều người nói.”-nhưng không chỉ ra đó là những người nào, và càng 

không dám lên truyền hình với những người học trò của giáo sư Lương Kim Định. 

Có thể nói RSF trao giải thưởng cho con chuột. 

  

Vì bản chất của họ là mật thám. Họ thấy chủ nhà trở về thì phải đập, để cho căn nhà 

lại vô chủ như xưa. Căn nhà vô chủ thì các ý hệ, băng đảng ngoại lai mới đi vào Việt 
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Nam nắm quyền được. Cũng có những người không biết thì họ chửi. Những người 

này nếu lãnh đạo một xã hội dân sự thì tổ chức đó chỉ tồn tại một cách thoi thóp. 

  

Vì không có hướng đi (do không chịu thừa nhận một hướng đạo sư duy nhất) cho 

nên các hội đoàn, đảng phái mãi cắn nuốt, xâu xé lẫn nhau. 

  

Nhiều người, không biết tấm bản đồ đi, nên đã lạc vào rừng và từ đó không thể trở 

ra được. Khi họ vào tù, những người ở ngoài cũng hô hào vài tiếng, trong một vài 

tuần, rồi cũng lâu dần cũng tắt lịm. Nói thì tội nghiệp, đệ tử của Kim Định đã đưa 

tấm bản đồ cho những người đó mà người đó không nhận, chê là đồ bỏ, đến khi chết 

trong mê trận thì còn biết kêu ai? 

  

Kể cả các trường đại học, nếu không thừa nhận hệ thống An Vi, thì không thể tiến 

thêm một bước nào. Ngược lại sẽ chỉ đào tạo ra được “lon”, “lu”… 

  

Ngoài ra, còn có câu nói rất khốn nạn của một ông tiến sĩ : Khoa học chưa công nhận 

hệ thống của Kim Định. Xin thưa luôn rằng, khoa học gồm những ai? Ai cầm đầu 

khoa học? Thậm chí còn cho ông biết luôn là các hội nghị Đài Loan, nơi đặt trụ sở 

của Hội triết học thế giới, đều đã công nhận giáo sư Lương Kim Định. Mấy ông tiến 

sĩ tôm tép Hà Nội ghen ăn tức ở, chẳng được ai công nhận, chẳng có đệ tử, đi bêu 

xấu giáo sư họ Lương. 

  

Đà Lạt, ngày 22 tháng 12 năm 2019. 

  

Tôn Phi. 

  

Ai muốn tìm đọc các sách của tác giả Lương Kim Định nhưng cần sách in và phương 

tiện, mời liên lạc với Zalo, Telegram +84344331741 

  

Email: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: Beauteme@gmail.com (gặp Nguyễn Hạnh, Hoa Kỳ). 

  
  

Posted in Triết Văn 

1 BÌNH LUẬN VỀ  “GIÁO SƯ  LƯƠNG KIM Đ ỊNH-ĐỆ  
NHẤT HƯỚNG ĐẠO SƯ  CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.”  

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:Beauteme@gmail.com
https://saigonpick.com/category/triet-van/
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1. Doan Viet Hung 

26 THÁNG MƯỜI HAI 2019 LÚC 5:51 CHIỀU 

Đạo sư Việt Triết Lương Kim Định, một người Việt yêu nước đáng kính ! 

 

 

 

 

Phân tích lập luận “Trung Quốc là anh, Việt Nam là 
em” của sư Thích Chân Quang. 

https://saigonpick.com/2019/12/22/giao-su-luong-kim-dinh-de-nhat-huong-dao-su-cua-dan-toc-viet-nam/#comment-493
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Figure 4. Sư Thích Chân Quang- Ảnh tư liệu. 

Viết tặng thầy Đặng Đăng Phước. 

 

Sư Thích Chân Quang nói: 

“Trung Quốc là anh, Việt Nam là em”. 

Không biết ai đã dạy Thích Chân Quang như vậy? 

Thực chất, hai chủng Hoa tộc và Việt tộc không thể nào là anh em. Thời hồng hoang, 

hai dân cách nhau con sông Hoàng Hà là sông rất to bên Tàu. Chứng tỏ không thể 

nào là anh em được. Mãi về sau này, nhờ tàu bè có chút tiến bộ, người Hoa mới vượt 

qua sông Hoàng Hà ở khúc hẹp nhất là cửa sông Vị. 

Huyền sử gọi đó là cuộc chiến giữa Hiên Viên (Hoàng Đế) với Suy Vưu. 

Sự may rủi đầy trớ trêu của lịch sử, Hiên Viên thắng, Suy Vưu thua. Con cháu liên 

bang Viêm Việt chạy loạn khắp nơi. Câu văn “nhân giả hạp sơn, trí giả hạp thủy” 

nói về điều này. Những người nhân nghĩa không thể sống chung với Hoa tộc thì bỏ 

lên núi. Những người giàu mưu trí chấp nhận ở lại, sống lẫn lộn với loài du mục 

chém giết. 

Vì sao Lý Thường Kiệt biết quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nước ta để mà sang 

đánh trước? 

Thưa, bên nước Tàu, vẫn có nhiều người biết mình là người Việt. 
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Vì sao sư Thích Chân Quang nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em? Vì sư Thích 

Chân Quang đọc trong Việt định khâm sử đoạn Đế Lai đi tuần thú núi Ngũ Lĩnh, 

cưới nàng Vụ Tiên, sinh con là Kinh Dương Vương. Trước đó, Đế Lai đã có con bên 

Tàu tên là Đế Nghi. Vậy, Đế Nghi là anh, Kinh Dương Vương là em, anh em cùng 

cha khác mẹ. Thầy giáo dạy Thích Chân Quang như vậy thì Thích Chân Quang nói 

theo, chứ ông cũng không biết người cha Đế Lai là người Việt, bởi nếu là người Tàu 

thì tên ông phải là Lai Đế. Tên gọi của Hoàng Đế (chữ Đế viết sau) bắt đầu giai đoạn 

người Hoa đồng hóa người Việt, đến nỗi không còn nhận mặt được tiên tổ nữa. Sư 

Thích Chân Quang cũng chỉ là sản phẩm của nền đào tạo mì ăn liền, chứ thực ra sư 

này không ác như quần chúng đang quy chụp. 

Sư Thích Chân Quang chưa ác đâu, thưa quý vị. Vũ Dương Ninh chủ biên sách giáo 

trình Lịch sử văn minh thế giới còn ác hơn. Y viết như thể Hoàng Đế dạy được cho 

dân Tàu mọi nghề. Hoàng Đế xâm lược Viêm Việt, hưởng các nghề nông. Dân du 

mục quy hết công lao đó cho Hoàng Đế. Đến đứa ngu dốt nhất cũng biết chẳng ai 

làm được nhiều nghề như thế cả, huống hồ Hoàng Đế. Các nghề trong dân gian thảy 

đều là các cuộc chạy tiếp sức. Vũ Dương Ninh viết như vậy, môn Lịch sử văn minh 

thế giới lại là môn bắt buộc. Chàng sinh viên Thích Chân Quang cũng đọc sách đó 

của “thầy” Ninh mà ra. Nát cả đất trời. Tôi rất thương Thích Chân Quang bởi ông 

ấy không biết việc mình làm. 

Tôi có thằng bạn đồng trang lứa. Thằng này giờ làm công an. Nó chỉ cho tôi cách 

nhận biết một người là Trung Quốc hay Việt. Người Trung Quốc thì mắt một mí. 

Người Việt thì mắt hai mi. Đùa thế thôi chứ bây giờ lai tạo, bố người Hoa mẹ người 

Việt đã quá nhiều rồi, nên không còn nhận ra ai là dân nào. 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

7 BÌNH LUẬN VỀ  “PHÂN TÍCH LẬP LUẬN “TRUNG 
QUỐC LÀ ANH, VIỆT NAM LÀ EM”  CỦA SƯ  THÍCH 
CHÂN QUANG.”  

1. Nguyen Phuong 
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1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU 

Thích chân Dài … 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Quý Phạm 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU 

Sư thì lo tụng kinh, gõ mõ đi. Tại sao lại liên quan đến chính trị làm gì vậy ? 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Hong Quang Nguyen 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU 

Thầy Thích Chân Quang tu theo phái Phật Mao Đài, ông giảng đúng với Mao Mác Lê. 

Không gì phải bàn. 

Phật giáo cái chánh ngôn là quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà ông ta ngụy ngôn, ngoa ngôn. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-951
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=951#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-952
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=952#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-953
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=953#respond
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4. Khai Hoan Pham 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU 

Đã là sư thì ; Tri phải thấu ! Tâm phải tịnh – Lòng phải thanh ! Ngôn phải thật !!! 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Dat To 

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG 

Nhìn cái thần mắt ông trọc này mang đầy tà khí. Chắc chắn không phải là bậc chân tu của nhà 

Phật 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Nguyễn Quốc Vinh 

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-954
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=954#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-955
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=955#respond
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2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG 

Tôi thấy bài nói của Thích Chân Quang có ý nghĩa về mặt chính trị hơn tất cả các mặt khác. Mà 

suy ra, ổng là người họ hàng của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì ông ta nói vậy là đúng mục đích tuyên 

truyền . 

Thích 

TRẢ LỜI  

7. Hai Nguyen Thanh 

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:05 CHIỀU 

VỀ NGUYÊN TẮC 
thì công cụ sản xuất là mang tính kế thừa. Do đó mà lịch sử mới có tính kế 
thừa. Đó là lý lẽ vững chắc nhất để các học thuyết duy tâm về lịch sử bị tróc 
nã khỏi những căn hầm trú ẩn cuối cùng! 
Thế nhưng do sự mù quáng với những cách thức khác nhau, một bộ phận 
người Việt, đặc biệt là giới tinh hoa – “đội ngũ trí thức do giai cấp công nhân 
[?] đào tạo cho chính mình”, Vũ Dương Ninh, Thích Chân Quang là những ví 
dụ, cứ quả quyết rằng văn minh Trung Hoa là nguồn cội của tất cả và chỉ 
trong “một lần” do Hoàng Đế Trung Hoa làm ra. “Nghiêu rủ áo mà thiên hạ 
được trị yên, đẽo gỗ làm thuyền, chặt cây làm mái chèo, thuần dưỡng trâu 
ngựa, chế ra chày cối, làm ra cung tên”. (Chu Dịch, Hệ từ truyện). 
Thối! 

 

Ảnh hưởng của thiên triều Trung Hoa lên 
nền chính trị Việt Nam 

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-956
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=956#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-957
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Figure 5. Triết gia Tôn Phi tại Sài Gòn, 2021. Bản quyền ảnh: Tôn Phi. 

Trong số các nước trên thế giới, hiếm có nước nào vừa phải chịu sức ép từ thiên triều 

Trung Hoa, vừa phải chạy theo văn minh Do Thái-Hoa Kỳ như đất nước Việt Nam. 

Thuở xưa, tướng Quang Trung đánh xong vua Lê-chúa Trịnh. Xong rồi, Quang 

Trung muốn lên ngôi vua. Thế thì, Quang Trung cũng phải tìm cho mình một chỗ 

dựa. Quang Trung cho người sang Trung Hoa, thay mình quỳ gối trước vua Càn 

Long. Vua Càn Long ban cho tặng phẩm, Quang Trung nhận. Điều đó xác nhận cho 

Quang Trung rằng vua Càn Long cho Quang Trung làm vua chư hầu của một nước 

thuộc thiên triều Trung Hoa. 
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Sư Thích Chân Quang, người tự xưng là cháu ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa 

mới kiếm được bằng tiến sĩ. Trước đó, giữa đông đảo cử tọa, sư Thích Chân Quang 

tuyên bố rằng: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Lý Thường Kiệt mang quân 

sang đánh Trung Quốc là hỗn.” 

Ở đây, chúng ta không xét về sau nói về Lý Thường Kiệt. Chúng ta xét vế trước: 

Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Câu nói này ngụ ý, Việt Nam mãi mãi làm nước 

chư hầu của thiên triều Trung Hoa. 

Nền giáo dục Việt Nam hiện nay không tốt bằng nền giáo dục Trung Quốc. Không 

tin, bạn lên coi chỉ số xếp hạng. Nền khoa học của Việt Nam cũng không bằng nền 

khoa học của Trung Quốc. 

Bất kỳ quyết định lớn nào của Việt Nam Bắc Bộ phủ cũng nằm trong vòng kiềm tỏa 

của thiên triều Trung Hoa, thiên triều nói là phải nghe. Sư Thích Chân Quang nói 

không phải sai hoàn toàn. 

Trung Quốc và Việt Nam không phải là hai anh em ruột. Người Trung Quốc là chủng 

người Bắc Á, người Việt Nam là chủng người Đông Nam Á. Hai chủng người khác 

hẳn nhau. Sau chiến tranh Hoàng Đế- Xuy Vưu, hai dân lai tạo với nhau nên bây giờ 

nhìn rất giống nhau. Tuy nhiên người tinh đời vẫn có cách để phân biệt một người 

Trung Quốc và một người Việt Nam đi bộ trong khu công nghiệp Bình Đường-Bình 

Dương. 

Một điều thành công của Trung Quốc là phá tan được đất nước Việt Nam. Từ năm 

1949 đến nay, Trung Quốc đã phá tan Việt Nam về văn hóa. Mặc dù vậy, văn hóa 

Việt Nam (trên cơ sở Thái Bình minh triết) quá mạnh, nên sau mỗi lần chịu tấn công 

thì văn hóa Việt lại phục hồi.  Bao nhiêu gia đình tan nát của Việt Nam trở nên tan 

nát vì văn hóa của gia đình họ bị phụ thuộc vào văn hóa Trung Quốc. 

Đặc biệt, nhờ Internet, một sản phẩm của văn minh tin lành, văn hóa Việt Nam lại 

được phục hồi thêm. 

Gần đây, quân đội Việt Nam đã không mua vũ khí từ thiên triều Trung Hoa nữa, kể 

cả Nga, cũng khó bán được vũ khí cho quân đội Việt Nam. Quân đội Việt Nam giờ 

thích mua vũ khí của Do Thái và Hoa Kỳ. Cộng với ngân hàng MB, mạng chuyển 

phát nhanh Viettel Post, có thể nói rằng, quân đội Việt Nam đã đi theo quỹ đạo Do 

Thái-Hoa Kỳ. Đất nước Việt Nam được bảo toàn có thể nói là nhờ quân đội. 
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Lạc quan là vậy, song người dân Việt Nam luôn phải biết rằng trên đầu mình còn có 

thiên triều Trung Hoa. Nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền bị bắt, bỏ tù, 

đánh đập, là vì họ không biết, trên đầu nước Việt còn có thiên triều Trung Hoa. Bạn 

không biết đằng sau bức màn sắt là ai đâu. Riêng tôi thoát chết mấy lần. 

Vì vừa chịu sức ép của thiên triều Trung Hoa, vừa chịu sức ép của khối Tây phương, 

nên nền chính trị của Việt Nam bị lũng đoạn nghiêm trọng. Văn hóa chính trị ở Việt 

Nam hiện nay là văn hóa ném đá giấu tay-cách dùng từ của dân Nghệ Tĩnh. Biểu 

hiện của văn hóa chính trị ném đá giấu tay là trong xã hội ngập tràn côn đồ, đòi nợ 

thuê, cho vay nặng lãi, thất nghiệp, thức ăn giả,…Thiên triều Trung Hoa không cho 

phép Việt Nam đi theo khối Tây phương. Nếu có vị lãnh tụ nào ở Việt Nam muốn 

đi theo khối Tây phương thì hậu quả xảy ra với người đó như chúng ta đã thấy. 

Sau thất bại tại Unesco năm 1990, bộ ba Lê Khả Phiêu-Đỗ Mười-Nguyễn Văn Linh 

của Việt Nam đã phải chạy sang thiên triều Trung Hoa để cầu cứu. Ngày nay gọi đó 

là hội nghị Thành Đô, xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, nước Trung Quốc. 

Văn minh Việt Nam hiện nay đang rất yếu, yếu hơn văn minh Trung Quốc. Tôi lấy 

ví dụ. Ở Trung Quốc, để lấy được 1 héc-ta đất của dân, phải có được sự đồng ý của 

quốc hội Trung Quốc. Ở Việt Nam, mấy tên quan chỉ cấp huyện thôi, cũng lấy được 

đất của dân, người nào chống cự thì dùng các biện pháp từ hăm dọa đến khủng bố 

gia đình. Bên Trung Quốc không bao giờ có chuyện đó. Chỉ cần người nông dân 

Trung Quốc báo tin lên Bắc Kinh thôi thì Tập Cận Bình sẽ đem quân xuống diệt tên 

tham quan ngay. Văn minh Trung Quốc không phải là văn minh cù nhầy như văn 

minh Việt Nam bây giờ. Chính vì vậy Trung Quốc có nhiều nhà khoa học đoạt giải 

Nobel, Việt Nam thì không. 

Thuở xưa, vua Lê Lợi cầm quân sang lãnh thổ Trung Quốc, tàn sát trả thù cả một 

vùng. Vua Lê Lợi diệt dân Trung Quốc ở hai tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây đến nỗi, 

một con dế cũng không được kêu. Dân Trung Quốc hai vùng đó cho đến nay vẫn 

còn căm thù dân Việt, vụ Lê Lợi tàn sát năm xưa. Nhà Minh đem quân sang đánh 

nước Đại Việt. Lê Lợi thoát chết mấy lần. Khi có đủ lực lượng, vua phản công. Vua 

căm thù đến nỗi, trước khi sang đánh Trung Quốc thì mang theo kiếm thần. Khi về, 

kiếm thần đã gãy lưỡi, chỉ còn có cán. Kiếm giao cho rùa thần ở hồ Gươm (hồ Hoàn 

Kiếm) ở Hà Nội là kiếm phục chế. 

Nói chung, triều đại nào ở Việt Nam cũng vừa căm thù Trung Hoa, vừa phải nghe 

lời quỳ gối trước Trung Hoa để được sống. Để đổi tên nước từ Đại Nam sang Việt 

Nam, các vua nhà Nguyễn cũng không dám tự ý đổi, mà phải sang Trung Quốc thỉnh 
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ý kiến vua quan nhà Thanh. Vua nhà Thanh cho đặt tên là Nam Việt, cấm nhắc đến 

Việt Nam, vì có liên hệ đến lãnh thổ xưa kia của người Việt ở Nam Trung Hoa. Xưa, 

người Việt làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn, từ bờ nam sông Dương Tử đến miền 

núi Bắc Bộ ngày nay. Các bằng chứng khảo cổ học của giới sử học chân chính vừa 

rồi cho thấy, sọ người cổ nhất ở nam Trung Hoa toàn là sọ người Việt. Trung Quốc 

xâm lược được Việt Nam song vẫn chưa hoàn toàn khắc chế được người Việt Nam. 

Kể cả bây giờ, khi đã nắm trong tay hầu hết các quan chức Việt Nam thì thiên triều 

Trung Hoa vẫn chưa thể lấy được nước Việt Nam, vì áp lực của dư luận quốc tế là 

quá lớn. Chỉ một đợt cấm vận kinh tế của nữ hoàng Anh thôi là cả nền kinh tế Trung 

Quốc tiêu tan. Giờ đây, Trung Quốc gặp cả một thế hệ trẻ Việt Nam đi du học Mỹ, 

Nhật, Hàn về, không biết áp chế tầng lớp này ra sao. 

Viết từ Sài Gòn, ngày 04 tháng Hai năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

2 BÌNH LUẬN VỀ  “ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TRIỀU 
TRUNG HOA LÊN NỀN CHÍNH TR Ị  VIỆT NAM”  

1. Phạm Hương 

4 THÁNG HAI 2022 LÚC 5:38 SÁNG 

Cảm ơn em đã viết lại lịch sử minh chứng thực tại gia đình trị lệ thuộc, nô 
dịch Trung Quốc. 

Thích 

TRẢ LỜI  

mailto:tonphi2021@gmail.com
https://saigonpick.com/2022/02/04/anh-huong-cua-thien-trieu-trung-hoa-len-nen-chinh-tri-viet-nam/#comment-3785
https://saigonpick.com/2022/02/04/anh-huong-cua-thien-trieu-trung-hoa-len-nen-chinh-tri-viet-nam/?replytocom=3785#respond
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0. Tôn Phi 

4 THÁNG HAI 2022 LÚC 5:38 SÁNG 

Phạm Hương Ok chị Hương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là gì? 
 

Lê Minh Tôn. 

https://saigonpick.com/2022/02/04/anh-huong-cua-thien-trieu-trung-hoa-len-nen-chinh-tri-viet-nam/#comment-3786
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Trên thế giới có hai dân tộc bị đồng hóa suốt 1000 năm nhưng không mất ngôn ngữ . Một là dân 

tộc Do Thái, hai là dân tộc Việt Nam. 

 

Do Thái hết bị Phi-li-tin, rồi đến Ba-by-lon, rồi đến Phe-rơ-sơ đô hộ. Vậy mà họ vẫn đứng vững 

nhờ nền chủ đạo của dân tộc Do Thái là Kinh Thánh Cựu ước, điều đó khỏi bàn. 

 

Nhưng, nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là gì? Câu hỏi này rất khó khăn. Nếu không có nền chủ 

đạo, dân tộc Việt đã chẳng tồn tại độc lập được suốt 1000 năm Bắc thuộc. Một tòa nhà muốn đứng 

vững phải có cốt thép. Dân tộc Việt Nam giữ được văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng, chắc chắn là đã 

phải có một nền chủ đạo rất mạnh đủ để làm xương sống trong suốt dòng lịch sử. Khi được hỏi 

“Nền chủ đạo của dân tộc Việt là gì?” thì không có ai trả lời. Bằng phương pháp loại trừ, chúng ta 

sẽ tìm ra được nền chủ đạo đó là gì. Bài này cũng trả lời cho câu hỏi, tại sao Việt Nam mãi nghèo. 

 

Đạo Tin Lành dù có tốt đến đâu thì chắc chắn cũng không phải là nền chủ đạo của dân tộc Việt 

Nam, vì đạo Tin Lành quá mới. Đầu thế kỷ XXI này đạo mới du nhập vào nước ta. 

 

Có chủ thuyết chính trị từ Đông Âu chở sang Việt Nam đầu thế kỷ XX, đến nay đã được một thế 

kỷ. Mặc dù có súng đạn, nhà tù, đồng thời đã cố công đồng hóa với dân tộc Việt, song, thành thực 

mà nói, chúng chẳng ăn nhập gì với dân tộc tính của dân tộc Việt. 

 

Vì vậy, nhà khoa học thử tìm trong lịch sử xem có đáp án nào chăng. 

 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, được coi là đủ lâu. 

Dù có nguồn gốc Ấn Độ làn ngoại lai thế nào đi chăng nữa, Phật giáo được tính như tôn giáo dân 

tộc của Việt Nam. Bồ Tát bên Ấn Độ là nam, sang đến đất Việt phải chuyển sang nữ. Song, giáo 

lý của Phật giáo không thể hiện dân tộc tính của dân tộc Việt. Vậy nên, Phật giáo vẫn không phải 

là nền chủ đạo của dân tộc Việt. 

 

Công giáo du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ 16 ( hoặc sớm hơn nữa thì thế kỷ 15). Chính 

sách truyền đạo của Công giáo cực kỳ bài bản. Trong số các tôn giáo hoạt động trên đất nước Việt 

Nam hôm nay, chỉ có Công giáo là nữ vào nhà thờ mặc áo dài truyền thống của dân tộc. So với 

Phật, nữ vào chùa mặc áo nâu hoặc áo xám lạ hoắc, như người Ấn Độ ẩn tu, thì Công giáo cho nữ 

mặc áo dài để cố tỏ ra ăn nhập với truyền thống Việt. Nhất là, một tộc có văn hóa mẫu hệ như Việt 

tộc, vào một nhà thờ Công giáo, người ta cảm giác như vào một cung điện thuở xa xưa. Nếu không 

có các làng Công giáo làm chốt chặn, Trung Quốc đã lấy được Việt Nam từ lâu. 
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Nhưng, giáo lý của đạo Công giáo có một sự cắc cớ, đó là khi người ta gọi Giê-su là cha, bà Ma-

ri là mẹ, trong khi Giê-su là con của bà Ma-ri. Chẳng lẽ cha lại là con của mẹ? Không riêng gì 

Việt Nam mà các dân tộc ở Á Đông khó mà chấp nhận sự “lệch pha” đó. Vì vậy, sau 5 thế kỷ cố 

gắng, Công giáo vẫn không thay thế được để làm chủ đạo của dân tộc Việt Nam. Gần đây, Công 

giáo thử đưa ra học thuyết nhân bản xã hội Công giáo, vẫn không thuyết phục được những người 

bên lương, bởi cơ bản rằng Công giáo không thể hiện dân tộc tính của dân tộc Việt. 

 

Vậy, nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là gì? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, khi suy nghĩ cho có 

khoa học thì khó khăn xảy đến trùng trùng. Vì vậy, phải có những trường đại học như đại học Văn 

Khoa Sài Gòn, chỉ những người làm việc trường kỳ, có phương pháp mới giải quyết nan đề vô 

cùng hóc búa này. 

 

Phân biệt thuyết Bách Việt và thuyết Việt Nho. 

 

Thuyết Bách Việt cho rằng, Hoa tộc phát xuất phía Bắc nước Trung Quốc là anh, Việt tộc là em, 

sinh ra từ cùng một cặp bố mẹ. Anh đánh cho em chạy xuống phía nam để được Việt Nam ngày 

nay. Thuyết Bách Việt còn cho rằng, Hoa tộc đã truyền triết Nho cho Việt tộc, để khai sáng cho 

dân tộc này, mà họ gọi là Nam man. Bước sang thế kỷ XX, thuyết này không đứng vững. Người 

Hoa tộc thuộc chủng Bắc Á, người Việt thuộc chủng Đông Nam Á, hoàn toàn khác xa nhau về di 

truyền và khảo cổ. Một cách rất ác ý, thuyết Bách Việt đặt cho triết Nho là đạo Khổng Mạnh, để 

cho người đời căm ghét đạo Nho. 

 

Thuyết Việt Nho cho rằng, ban đầu nước Tàu không phải là nước Tàu. Hoa tộc ở phía Bắc nước 

Trung Quốc là một chủng tộc riêng, Việt tộc ở phía Nam nước Trung Quốc là hai chủng tộc riêng. 

Hai tộc phân biệt nhau về địa lý bằng con sông Dương Tử, mà quý vị trông thấy trên con sông đó 

ngày nay có con đập Tam Hiệp sắp vỡ. Thuyết Việt Nho cho rằng, Hoa tộc ở phía Bắc chuyên về 

thương mại, du mục, văn minh dương tính cao độ. Việt tộc về phía nam chuyên về nông nghiệp, 

triết lý, văn minh có phần nữ tính, sinh ra đạo Nho, còn gọi là Thái Bình minh triết. Hoa tộc phía 

Bắc do Hoàng Đế cầm đầu, Viêm tộc phía Nam do Suy Vưu (có nơi đọc là Xuy Vưu) cầm đầu. 

Hai tộc đánh nhau nhiều năm. Cuối cùng, Hoa tộc vượt qua khúc sông hẹp nhất trên sông Dương 

Tử là sông Vị, xâm nhập được vào lãnh thổ Viêm tộc, và xâm lược Viêm tộc thành công. Hoàng 

Đế đánh thắng Si Vưu, cướp luôn cả đạo Nho. Từ khi Si Vưu bị tử trận thì Hoa tộc bá chiếm 6 tỉnh 

lưu vực Hoàng Hà để lập quốc, đồng hóa luôn những người Việt ở đó. Ngày nay vẫn còn vết tích 

người Quảng Đông, Quảng Tây nhai trầu, vốn gốc họ người Việt. 

 

Thuyết Việt Nho là thuyết duy nhất làm ứng nghiệm câu thơ mang tầm cách dân tộc: 

“Tích nhật Hoàng Đế chiến Si Vưu 

Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu” 

Nghĩa là: 
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Ngày xưa Hoàng Đế đánh Si Vưu 

Cuộc chiến ở Trác Lộc đến nay tưởng như chưa dứt. 

Câu thơ này nói về mối thù bất cộng đái thiên giữa dân tộc Trung Hoa và dân tộc Việt Nam. Tôi 

không nghĩ là có ai ở thế kỷ XX, XXI bịa ra được câu thơ này. 

 

Theo bạn, có ai đủ sức bịa hai câu thơ trên không? Nếu có, mời họ bịa ra một câu tương tự. Nếu 

không, ta thừa nhận rằng hai câu thơ trên đã có từ lâu đời. Thuyết Việt Nho là đúng. Song, Hoàng 

Đế học không được hết đạo Nho của người Việt, và do đó người ta có danh từ “Tàu chệch”, để nói 

về việc người Tàu đạo văn nhưng bất thành. (Giống như Huawei trộm phát minh của Iphone mà 

không trộm nổi hôm nay.) 

 

Trong điều kiện chiến tranh binh lửa, các giáo sư của đại học Văn Khoa Sài Gòn, đứng đầu là giáo 

sư triết khoa Lương Kim Định, đã tìm ra được điều này. Vậy, nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam, 

ấy chính là triết Nho, còn gọi là Nho giáo. Thuyết Việt Nho hiện ra đúng rõ ràng. Vẫn có người 

chối thuyết Việt Nho, bởi những người ấy không trung thực, muốn đưa tôn giáo của mình thay cho 

chủ đạo của dân tộc. Như đã nói ở đầu bài, nếu dân tộc Việt không có chủ đạo văn hóa, thì dân tộc 

ấy đã diệt vong từ lâu. Nhưng dân tộc ấy không diệt vong, ấy là nhờ một chủ đạo văn hóa có hoạt 

lực mạnh, đó là triết Nho. Đơn giản thế thôi nhưng nhiều khoa Văn học, Triết học, Văn hóa học 

không tìm ra nổi. Kế hoạch 100 năm lấy nước Việt Nam của Tàu cộng bất thành, vì gặp phải giáo 

sư Lương Kim Định của đại học Văn Khoa Sài Gòn. Triết gia Lương Kim Định đã chỉ định một 

người thanh niên lãnh đạo cuộc chiến giải thể Tàu cộng. Chưa nhìn ra triết Nho là chủ đạo của dân 

tộc Việt thì chưa thể cứu nước. Nếu muốn cứu nước, bạn hãy đi theo truyền nhân của triết gia 

Lương Kim Định. Trả lời câu hỏi đầu bài, dân tộc Việt Nam nghèo vì quên đi nền chủ đạo của 

mình, giống như một đứa con nghèo vì quên nguồn gốc của ông cha mình. 

 

Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là Nho giáo. Điều này không chối cãi được nữa. Song, vẫn có 

người chối cãi, Nho giáo đầy đọa phụ nữ và không phát huy nhân tài. Lại một sai lầm nữa. Đày 

đọa phụ nữ, bắt nhân tài phụng mệnh tuyệt đối, ấy là Pháp gia. Nho giáo đến từ văn minh mẹ, văn 

minh lúa nước, bảo vệ nữ quyền, con người bình đẳng. Cho nên mới có những câu: 

“Lệnh ông không bằng cồng bà”. (Thuở chiến tranh xưa các ông ra trận, các bà đứng trên quan sát, 

khi nào thấy thế thua thì các bà đánh cồng để các ông rút quân về. Như vậy, quyền chỉ huy trên 

chiến trường thuộc về người đàn bà). 

 

Văn minh ấy bình đẳng giữa quan và dân: “Quan có cần nhưng dân không vội. Quan có vội quan 

lội mà đi.” 

 

Văn minh ấy có thể chế làng bảo vệ con người: “Phép vua thua lệ làng”. 

 

Chối bỏ Nho giáo, tức là chối bỏ dân tộc. Một khi chối bỏ Nho giáo, tức là đã chối bỏ “Nhân-
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Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.” Sau đó mới là mất nước. Đạo mất trước, nước mất sau. Vì mất đạo cho nên có 

những tên nói như thế này, trích lời một người nói với bác tôi: “Việt Nam sát nhập vào Trung 

Quốc là ý trời.” 

Nho giáo và Pháp gia thoạt nhìn rất giống nhau, trông như con lươn và con rắn hoàng xà, ai không 

biết bắt rắn hoàng xà làm cháo lươn ăn là trúng độc chết. Phải ông Bùi Cầm Hổ người Nghi Xuân 

mới phân biệt được con lươn và con rắn hoàng xà để cứu người phụ nữ. Phải triết gia Lương Kim 

Định mới phân biệt được Nho giáo và Pháp gia để cứu dân. 

 

Đến đây 

Dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ không quay về với dân tộc Trung Hoa đâu quý vị. Trong thời đại 

Tân Dân Chủ, dân tộc Việt Nam sẽ quay trở vè với mẹ Âu Cơ. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 2021. 

Lê Minh Tôn 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

14 BÌNH LUẬN VỀ  “NỀN CHỦ  ĐẠO CỦA DÂN TỘC 
VIỆT NAM LÀ GÌ?”  

1. Nguyễn Hữu Quý 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 7:34 SÁNG 

Vấn đề được nêu ra rất hay! Rất cần những nhà chuyên môn nghiên cứu 
thêm. 
Rõ ràng, phải có một căn tính dân tộc chủ đạo mới giữ được dòng tộc Việt 
đến hôm nay. 
Có thể rằng, căn nguyên tạo nên làng xã của người Việt là tộc tính của người 
Việt chăng? 
Cảm ơn Tôn Phi, tuổi trẻ mà dám nghĩ lớn! 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2622
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2622#respond
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2. Ysac Cường 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 8:36 SÁNG 

Những thắc mắc ngày càng sáng tỏ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Christina Phan 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 8:37 SÁNG 

Hà hà…Đến bây giờ tui mới rõ tỉnh từ chệch …Từ lâu tui không rõ vì đâu mà 
người ta gọi mấy người đàn ông Trung Hoa là chú Chệt ( vậy là chệch chứ 
không phải chệt ) À, tui còn một thắc mắc nữa , mong tác giả vui lòng giải 
thích cho là vì sao phụ nữ Trung Hoa lớn tuổi thường bị gọi là thím xẩm ?! 
…Tui năm nay 74 tuổi , thời đó lúc tui còn nhỏ tui hay nghe mấy cô bác hàng 
xóm hay gọi như là : chú chệt bán thịt heo ( ở chợ Bà Chiểu ) , thím xẩm bán 
chạp phô bên chợ Thị Nghè …Cám ơn nhiều … 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2623
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2623#respond
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2624
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2624#respond
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0. Smallpaul Lee 

16 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:51 CHIỀU 

Xin nói ngay để Christina Phan biết rằng: Tôn Phi là kẻ ăn tục nói phét, 
không biết gì lại hay lên giọng đao to búa lớn. Ngay cái chuyện hắn giải 
thích tại sao bà con ta (nhất là ở trong miến Nam) lại hay gọi bọn người 
Tàu là “CHỆT”, hoàn toàn không phải như thằng cha L.M.Tôn “chém” 
bạt mạng như trong bài trên đâu; mà ngay từ năm 1932, trên báo Phụ 
Nữ Tân Văn số 182 ra ngày 22/12/1932 Nhà văn Phan Khôi đã giải thích 
khá rõ trong bài: TỪ ĐÂU NGƯỜI MÌNH KÊU NGƯỜI TÀU BẰNG 
“CHỆT”. Bạn có thẻ xem lại bài viết này tại địa chỉ 
sau: http://lainguyenan.free.fr/pk1932/TuDau.html. Tôi đã đọchầu 
hết những bài của Tôn Phi (hay L.M.Tôn) trên trang sagonpick.com thì 
thấy thằng cha này kiến thức nông cạn, kiểu như đi học lỏm ở đâu đó, 
rồi đem về chắp vá. Tôi chẳng hiểu một kẻ kiến thức thô lậu và nông 
cạn thế mà cũng có nhiều người khen. Ngay nay trên không gian mạng 
có rất nhiều tin tức hay, bổ ích nhưng cũng có rất nhiều tin vô bổ thậm 
chí phản cảm, mỗi chúng ta cần phải tạo “bộ lọc” cho riêng mình. Chúc 
bạn luôn khôn ngoan sáng suốt trong những dòng thông tin vô cùng 
lớn nhưng cũng hàm chứa sự hỗn loạn ngày nay. 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Phước Nguyễn 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 8:44 SÁNG 

http://google/
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2662
http://lainguyenan.free.fr/pk1932/TuDau.html
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2662#respond
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2625


Page 46 of 67 
 

Vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới. Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

Cám ơn những bài viết hay của bạn… 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Benjamin Graham 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:48 CHIỀU 

Còn nữa:”nhất nam viết hữu ,thập nữ viết vô”,và chưa hết… 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Y Jao Buon Ya 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:48 CHIỀU 

Vậy thì trước thời đại Hai Bà Trưng Việt là xã hội nữ quyền. Trọng Thủy sang 
ở rể nhà An Dương Vương. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2625#respond
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2626
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2626#respond
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2627
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2627#respond
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7. Joseph Trần Đăng Khoa 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:50 CHIỀU 

“Nhưng, giáo lý của đạo Công giáo có một sự cắc cớ, đó là khi người ta gọi 
Giê-su là cha, bà Ma-ri là mẹ, trong khi Giê-su là con của bà Ma-ri. Chẳng lẽ 
cha lại là con của mẹ? Không riêng gì Việt Nam mà các dân tộc ở Á Đông khó 
mà chấp nhận sự “lệch pha” đó.” 
Đoạn văn này nói lên sự hiểu về Giáo Lý một cách vừa cạn lại vừa rỗng. 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Nguyễn Thái Bang 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:50 CHIỀU 

Joseph Trần Đăng Khoa về giáo lý thì Chúa Giêsu có trc Mẹ Maria và 
ngài đã nhập thể làm người qua mẹ ? 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2628
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2628#respond
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2629
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/?replytocom=2629#respond
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0. Adam Thái 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:51 CHIỀU 

Nguyễn Thái Bang mari là người đc ơn thôi ạ 
Còn ĐCJ là Đời Đời 
Vì ngài đến thế gian thông qua lời tiên tri là con t 

Thích 

1. Tôn Phi 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:52 CHIỀU 

Xin hỏi Joseph Trần Đăng Khoa và Thái Bang một câu, và mong 
quý vị trả lời ngắn gọn, đừng né tránh: Nền chủ đạo của dân tộc 
Việt Nam là gì? Nếu không có thì cũng cho biết chứng minh. 

Thích 

2. Joseph Trần Đăng Khoa 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:52 CHIỀU 

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2630
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2631
https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2632
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Tôn Phi 
Cái này là thành quả nghiên cứu dài hơi, không cho không biếu 
không được. 

Thích 

3. Trường Thân Văn 

15 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:53 CHIỀU 

Joseph Trần Đăng Khoa Người Do thái và cả nhân loại 2000 năm 
qua đã vấp ngã, vì cớ Jesus là hòn đá mà người thợ xây quăng đi, 
lại trở nên Đá Góc Nhà, bạn ạ. Với trí hiểu hữu hạn con người, 
thường hiểu quan hệ cha con, mẹ con theo xác thịt, nên không 
hết về Jesus và ngã chết. Jesus là Thượng Đế ngôi 2, nhập thể để 
cứu chuộc nhân loại, sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Trên 
phương diện nhân tính, Jesus là con trai của mẹ Mary. Trên 
phương diện thần tính Ngài là Đấng Tạo hóa, Cha đời đời của mẹ 
Mary và cả thế giới này. Với trí hiểu hữu hạn của con người để 
suy luận, bắt bẻ Đấng Tạo Hóa (Crearor) thì chúng ta sẽ ngã chết 
vì hòn đá Jesus. Để hiểu chân lý, bạn cần đọc cẩn thận Kinh 
Thánh, xin được gợi ý sách Ê- sai chương 9 và Lu- ca 2, từ câu 41 
đến hết chương 2. Xin Chúa ban phước cho bạn và mọi người 
quan tâm. 

Thích 

8. Nguyễn Như Phong 

https://saigonpick.com/2021/08/15/nen-chu-dao-cua-dan-toc-viet-nam-la-gi/#comment-2633
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19 THÁNG TÁM 2021 LÚC 2:08 CHIỀU 

Bài rất hay và thực sự đáng để suy ngẫm! Cám ơn anh Tôn Phi 
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Danh từ, tên nước “Việt Nam” có nghĩa 
là gì? 

 

Figure 6. Bản đồ Việt Nam thời vua Gia Long. Ảnh tư liệu. 

Tôn Phi. 

Trước hết, bàn về tên gọi “Giao Chỉ”. “Giao Chỉ” không phải là tộc người có hai ngón chân giao 

vào nhau (giao cước), mặc dù cũng có tộc người ngón chân cái quắp vào trong. “Giao Chỉ” nghĩa 

là chỉ đất giao nhau với chỉ trời. Tên gọi “Giao Chỉ” không phải là một sự áp đặt từ thiên triều 

Trung Hoa sang chư hầu Đại Việt mà là một sự thống nhất làm việc giữa hai nước. Chi tiết về Giao 

Chỉ xem chứng minh tại bài này (1). 

Nếu lý luận “Việt Nam” =Việt Thường+ An Nam thì cũng thừa nhận độ số phương Nam của nước 

người Việt so với phương Bắc của nước người Hoa. Điều đó không có gì phải xấu hổ hay là tự ti 
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dân tộc cả. Kể cả nếu nước Tàu gọi nước Việt là An Nam thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Đó giống 

như một tên biệt danh mà bạn bè ta đặt cho ta. Chẳng hạn bạn tên Tuấn, hay ăn bánh, người ta gọi 

bạn là Tuấn bánh thì có chi là xấu hổ mà phải làm ầm lên? Lòng tự tín dân tộc không nằm ở một 

cái tên, nó nằm ở cách thể hiện của dân tộc đó trong cuộc tồn sinh trong làng địa cầu. 

Người Việt làm chủ từ Động Đình Hồ trở xuống. Khi chạy loạn xuống phương Nam, người Việt 

vẫn còn lưu luyến và đặt tên các địa danh mới bằng cách sử dụng lại tên các địa danh cũ. Chẳng 

hạn như, bên Tàu có quận Hà Nội, bên Việt cũng có thành phố Hà Nội. Quận Hà Nội bên Tàu vốn 

xưa là đất của liên bang Viêm Việt. 

Quãng năm 1965, bằng phương pháp khoa học và triết học, trường đại học Văn Khoa Sài Gòn nêu 

giả thuyết người Việt là chủ của đồng bằng Tàu và là chủ nhân ông của triết Nho (bao gồm cả 

Kinh Dịch, Kinh Thi…). Giả thuyết này nếu đúng thì đó là một sự thật quá lớn, sức học của người 

đời chưa tưởng tượng nổi. Vì vậy người đời chống đối. Ví dụ, đầu năm 2019, tiến sĩ Mai Thanh 

Sơn ở Hà Nội chửi triết Nho xong bảo làm gì có người Việt làm chủ nước Tàu. Cuối năm 2019, 

những bằng chứng ADN khai quật được bên Tàu, ADN của các xương sọ ở vùng dưới sông Dương 

Tử (còn gọi là sông Trường Giang) đa số là sọ của người Việt chứ không phải là sọ của người Tàu. 

Đến đây, những kẻ như ông Mai Thanh Sơn chống đối thuyết Viêm Việt của đại học Văn Khoa 

Sài Gòn chạy đâu mất tăm. Phải có độ trễ khoảng 50 năm thì khoa học trực quan mới kiểm chứng 

được triết lý, và thuyết Viêm Việt là đúng. Tuổi trẻ dấn thân cho Việt Đạo mong muốn phổ biến 

kết quả quan trọng, bước ngoặt lớn lao này. Ngoài Trung tâm Văn Bút Việt Nam do chúng tôi 

đang tạm thời phụ trách, thì không có nơi nào giải thích cho bạn đọc kỹ càng như vậy. Nhà khoa 

học chân chính cần cập nhật kết quả cho dân thường. Những bài nghiêm túc thường để số điện 

thoại và email ở bên dưới để bạn đọc liên lạc. Vì sao một dân tộc phải biết về lịch sử của mình? 

Nếu không biết nguồn gốc cao quý của mình thì người ta sẽ làm bậy. Sách vở, báo chí mạng thì 

chú sớ sai, một số bài như bài mà bác AB Bùi chia sẻ (2) thì lại không biết ai là tác giả. 

Hoàng đế Gia Long và triều đình Huế xưa xin đổi tên nước là Nam Việt, Tàu không cho, sợ là có 

ý đồ lấy lại hai Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây). Sau rất nhiều đình đình ngoại giao, hai bên 

thống nhất với nhau gọi là nước Việt Nam. 

Nam Việt 南 越 hay Việt Nam 越 南 đều chỉ về nước của người Việt nay đặt ở phương Nam. Liên 

bang Viêm Việt từng một thời lừng lẫy bên sông Dương Tử, với một triết lý gồm những khởi 

nguyên không cần cập nhật theo thời gian. Nói “Viêm Việt” là cái nôi của văn minh nhân loại thì 

hơi quá, nhưng thuyết đại thống nhất mà nhân loại hồi thế kỷ XX còn loay hoay hướng tới, thì 

Viêm Việt đã có tự đời nào rồi, xem bản chứng minh của nhà khoa học Nguyễn Vũ Tuấn Anh-cựu 

sinh viên khoa văn học của trường đại học Văn Khoa Sài Gòn khóa 1971-1975. (3) 

Năm 2014, nhà khoa học Nguyễn Vũ Tuấn Anh trình bày về Minh triết Việt trong văn minh 

phương Đông. Giả thuyết ông nêu ra quá lớn. Các giáo sư vật lý như Nguyễn Văn Trọng của 

trường Khoa học tự nhiên trong Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng bên Bỉ đều cho đó là hoang 

đường, tuy không trực tiếp chỉ ra. Đến năm 2019, khi có bằng chứng khai quật ADN, thì mới hóa 

ra là Nguyễn Vũ Tuấn Anh đúng. Đại học Văn Khoa Sài Gòn đã đúng hồi rất sớm sủa. Nhà giáo 

Lê Trọng Hùng là một nhà giáo rất quan trọng ở Việt Nam hiện nay, ông hiểu được phép chứng 

minh này và trong giờ dạy Giáo dục công dân của mình ông có nhắc đến. Bạn nghiên cứu của tôi, 
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nhà giáo Lê trọng Hùng chuyên ngành sư phạm sinh học cho biết, có 2 ngành đi truyền là đi truyền 

học khảo cổ ( đo hộp sọ) với di truyền học gen. Ông Hùng nói, khi phân tích Gen của người Trung 

Hoa thì phát hiện mã bộ Gen của người Việt chiếm đa số. Chi tiết khoa học, ông Trọng Hùng sẽ 

chụp ảnh màn hình và chúng tôi đính kèm dưới bài biên khảo này làm bổ sung. Có một thứ khoa 

học chu tri hơn thứ mà hiện nay chúng ta đang gọi là “khoa học”, sinh ra từ nước Việt ở nơi giao 

nhau giữa trời và đất. Những người như giáo sư Nguyễn Đăng Hưng còn nhớ về ông Nguyễn Vũ 

Tuấn Anh này. 

Lưu ý: Việt Nam chỉ là một hay một vài tộc trong hàng trăm tộc của liên bang Viêm Việt. Nếu 

thuyết Viêm Việt đúng, thì nhờ tình anh em mà giảm thiểu được chiến tranh nếu có sau này, mà 

tương lai nhà nước liên bang Đông Dương bao gồm cả hai Quảng lập ra sau này sẽ là rất triển 

vọng. 

Ngày 24 tháng 08 nă m2020. 

Tôn Phi. 

Chú thích: 

(1) https://saigonpick.com/2020/03/20/hoi-am-giao-su-nguyen-cong-ly-ve-danh-hieu-giao-chi/ 

“Giao Chỉ” trong Sứ điệp trống đồng có nghĩa là đôi nam nữ cài tay vào nhau (điệu cài hoa kết 

hoa). 

(2) Bài ẩn danh trên Facebook AB 

Bùi: https://www.facebook.com/ab.bui.79/posts/883665652119007 

(3) Minh triết Việt trong Văn Minh Đông phương. Nhà xuất bản Tri Thức năm 2014. Giáo sư 

Chu Hảo viết lời giới thiệu sách. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

phone: +84344331741 

(gọi sau 20h đêm) 

Phụ lục: 

Tài liệu do nhà giáo Lê Trọng Hùng gửi đến: 

https://saigonpick.com/2020/03/20/hoi-am-giao-su-nguyen-cong-ly-ve-danh-hieu-giao-chi/
https://www.facebook.com/ab.bui.79/posts/883665652119007
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•  

4 BÌNH LUẬN VỀ  “DANH TỪ ,  TÊN NƯỚC “VIỆT 
NAM”  CÓ NGH ĨA LÀ GÌ?”  

1. Lê Trọng Hùng Gàn 

24 THÁNG TÁM 2020 LÚC 4:18 CHIỀU 

Ở đây có hai yếu tố về à để em một là DNA trong các bộ xương mà tìm thấy, 
Hai là ADN trong bản đồ den của người Trung Hoa đang sống đã được xác 
lập! 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Nguyễn Văn Hùng 

24 THÁNG TÁM 2020 LÚC 6:49 CHIỀU 

Tuyệt vời ạ. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/#comment-1315
https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/?replytocom=1315#respond
https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/#comment-1316
https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/?replytocom=1316#respond
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3. Nguyễn Thị Cẩm 

24 THÁNG TÁM 2020 LÚC 6:50 CHIỀU 

Có khi nào người Việt Nam là anh em sinh đôi với người Trung Quốc không 
ta? Mà cũng có khả năng lắm. Hai đất nước ở sát bên nhau với diện tích gần 
bằng nhau (xem bản đồn Việt Nam thời cổ đại). Thì không có lý nào Tàu hơn 
mình tới 1000 năm. Nói không chừng là anh em một nhà cũng nên nhưng vì lý 
do nào đó mà bị chia cắt. Ví dụ anh em một nhà đánh nhau giành thiên hạ 
chẳng hạn. Mấy vụ này bên Tàu nhiều lắm. 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Hoe Nguyen 

24 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:25 CHIỀU 

Bài viết hay. Xin cảm ơn Tôn Phi và BS Nguyễn Lý Tưởng.NVN. 

 

 

 

 

 

https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/#comment-1317
https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/?replytocom=1317#respond
https://saigonpick.com/2020/08/24/danh-tu-ten-nuoc-viet-nam-co-nghia-la-gi/#comment-1318
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Chuyện dân gian trê cóc- Bùi Tuấn Dương 

 

Vợ chồng Cóc vốn ở gần bờ ao. Đến khi đẻ, vợ Cóc xuống ao sinh ra một đàn 
nòng nọc. Trê ở dưới ao thấy nòng nọc giống mình, bèn bắt cả đàn về nuôi. 
Khi Cóc trở lại, thấy Trê chiếm đoạt con mình, mới đem việc đến kiện ở cửa 
quan. Quan truyền giam Trê lại. Vợ Trê ở nhà đến nhờ Triều Đẩu gỡ tội cho 
chồng. Triều Đẩu giới thiệu vợ Trê đến tìm Lý Ngạnh, một thủ hạ am tường 
việc quan. Lý Ngạnh lo lót lễ vật vào cáo quan để khiếu nại cho Trê. Quan 
cho sai nha đến tận nơi tra án. Trông thấy đàn nòng nọc, nha lại cho là con 
của Trê bèn về trình với quan. Quan liền ra lệnh thả Trê và bắt giam Cóc lại. 
Đến lượt vợ Cóc phải chạy lo cho chồng. Ếch giới thiệu cho vợ Cóc một thầy 
kiện trứ danh là Nhái Bén. Nhái Bén khuyên vợ Cóc cứ đợi đàn nòng nọc đứt 
đuôi tự nhiên sẽ về với mình, không cần phải kiện cáo gì cả. Quả nhiên ít lâu 
sau, khi ra bờ ao thì đàn cóc con theo mẹ về. Vợ Cóc cùng đàn con đến kêu 
oan. Trước chứng cứ rõ ràng, Trê phải thú tội và bị kết án “lưu tam thiên lý” 
(đầy xa ba ngàn dặm). Hai vợ chồng Cóc được kiện trở về, một nhà vui sướng 
vum vầy. 

Chuyện dân gian trê  cóc này, tôi học 4 năm ngành văn học cũng không biết 
(không để ý tới). May được bác bán bún Bùi Tuấn Dương ở Sài Gòn mới học 
hết cấp ba giới thiệu cho thì mới biết và để ý. 

Truyện trê-cóc không phải là chuyện bày ra cho vui. Dương Quảng Hàm chỉ 
thấy nghĩa đen là “một câu chuyện ngụ ngôn chủ ý bày tỏ cái thói “tranh hơi 
tức khí” gây nên những cuộc kiện tụng và chỉ trích cái tệ nhũng lạm của bọn 
sai nha cùng cái hại “xui nguyên giục bị” của bọn thầy cò cũng là sai nốt”. 
Chuyện dân gian trê cóc là tiếng nói của ông cha Việt bị oan. Người Hoa xâm 
lược người Việt, lấy hết bờ nam sông Dương Tử, bưng cả Nữ Oa- Phục Hy 
vốn là tổ người Việt về cho chúng. Kể cả chủ đạo Việt (có nhiều tên gọi như 
triết Việt Nho, sau này phải đặt tên lại là triết An Vi) cũng bị chúng đem về, 
nói miết thành quen, đến nay gần như 80% số học giả quen gọi triết Nho 
đến từ Tàu. Câu nói này có nửa phần đúng, vì người Việt làm chủ đồng bằng 
trung tâm nước Tàu, phía dưới mạn nam sông Dương Tử. May mà có những 
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người như triết gia Lương Kim Định khôi phục lại chủ quyền. Triết gia Lương 
Kim Định là đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam. 

Việc vừa theo chủ đạo của dân tộc, vừa theo một tôn giáo (như Cơ-đốc) 
không có gì mâu thuẫn với nhau. Sai lầm của các nhà truyền giáo Tin Lành 
tại Trung Quốc trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX, đó là coi ông Khổng như là 
một đối thủ của  Chúa Giê-su, rồi từ đó hạ bệ ông Khổng để nhét cho được 
chúa Giê-su vào nước Tàu. Kết quả, thầy Khổng phải khăn gói ra đi khỏi 
nước Tàu, nhưng vào được nước Tàu không phải là chúa Giê-su mà là những 
ông thầy tồi tệ hơn thầy Khổng nhiều lần. Bạn xã giao Facebook của tôi có 
ông Nguyễn Hồng Quang, mục sư Tin Lành nổi tiếng ở Việt Nam, cũng đã 
thừa nhận sai lầm này của Tin Lành. Có những thứ sai lầm đã lâu, giờ sửa sai 
rất khó khăn. Những linh mục như Martini trong Histoire de la Chine (lịch 
sử Trung Hoa) ca ngợi triết Nho hết lời. “Giáo sư Wolf vì tuyên dương luân 
lý độc lập của Khổng Tử nên bị huyền chức (buộc phải rời khỏi chức vụ) và 
buộc phải rời khỏi thành Halle trong 24h, nếu không sẽ bị xử tử. Bản án này 
gây một tiếng vang khắp Âu châu nên các nhà trí thức đều cố tìm đọc cho 
bằng được bài diễn văn gây sóng gió đó.” (Cửa Khổng, Kim Định, nhà xuất 
bản Hội nhà văn năm 2017, trang 204) . Jean Jauque Rousseau ghét Tàu vì lễ 
nghi phiền toái (tôn giáo vu nghiễn) nhưng lại khen ngợi về mặt công bình 
và cai trị (économie politique). Pinot quả quyết rằng lúc đó người ta nghiêng 
về Tàu còn nhiều hơn về nước Anh, mặc dầu đang là thời kỳ có phong trào 
sùng mộ Anh. Nhật Bản là xứ kết tinh Nho giáo đời Đường. Một Nobel văn 
chương Pháp sang du lịch Nhật Bản quan sát lối sống và nói: “So với quý tộc 
Nhật Bản, quý tộc Anh chỉ là những tên say xỉn.” 

Vừa qua, học giả Hà Huy Toàn ở Hà Nội viết: “Một hệ tư tưởng tốt không thể 
tha hoá thành một hệ tư tưởng xấu. Việt Nho tha hoá thành Tàu Nho để Việt 
tộc bị nô dịch bởi chính nó. Vậy Việt Nho chỉ là một hệ tư tưởng xấu thôi.” 
(xem ảnh chụp màn hình ở cuối bài.) 

Dễ hiểu thôi, vì Tần Thủy Hoàng tàn bạo hà khắc, vì Từ Hy Thái Hậu chôn 
sống hàng trăm đứa trẻ làm người giữ mộ. Tuy nhiên cần nhớ rằng đó không 
phải là Nho gia. Tần Thủy Hoàng nghe lời đạo sĩ (gọi đạo sĩ là Đạo gia Lão Tử 
e có phần quy chụp) luyện đan để ăn và chết. Từ Hy Thái Hậu cũng nghe lời 
đạo sĩ giết trẻ nam đồng trinh để phong ấn huyệt mộ. Đây tuyệt đối không 
phải là các triều đình Nho gia như giới học giả bề mặt đề cập. Trung Quốc 
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là một thực tại cực kỳ phiền toái, nơi có Nho gia, Lão gia, Đạo gia, Phật gia 
tranh giành ảnh hưởng, mà nếu không cẩn thận thì sẽ làm hỏng bảng mạch 
điện như một người không phải kỹ sư điện nghịch vào bảng tổng điều khiển 
điện của tòa nhà. 

Chúng tôi không hiểu, ông Hà Huy Toàn nói Việt Nho tha hóa thành Tàu 
nho từ lúc nào? Việt Nho không thay đổi, chỉ có con người ngộ nhận giữa 
hai nền tư tưởng. Nói “Việt Nho tha hóa thành Tàu nho” thì cũng giống như 
nói, tại sao ấu trùng rõ ràng có hình con cóc nhưng tại sao sau này lại biến 
thành con trê? Thưa, vì đó là ấu trùng trê ngay từ đầu, nhìn giống ấu trùng 
cóc, nhưng đợi lớn lên thì sẽ thành trê, còn ấu trùng cóc thì muôn đời là 
cóc, theo câu chuyện dân gian. 

Một dị bản khác của truyện dân gian trê-cóc. Các ấu trùng cóc, thấy mình 
giống, thì đi theo các ấu trùng trê, rồi một cách tự nguyện, các ấu trùng cóc 
lao vào miệng cá trê. Đó là vì các ấu trùng cóc không biết lịch sử của mình. 
Cũng vậy, một dân tộc không biết lịch sử của mình, cứ đi theo những thứ 
nhìn bằng con mắt tân thời, thì kết quả sẽ giống như bầy ấu trùng cóc. 

Đàn nòng nọc đứt đuôi tự nhiên sẽ về với mẹ Cóc, không cần phải kiện cáo 
gì cả. Người Việt khi tâm thức lớn lên, sẽ tự trở về với chủ đạo Việt, không 
cần lý luận hay tuyên truyền gì cả. Nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, trước 
đây chửi triết Nho đến mức không ra gì, sau khi đọc tư liệu gốc về triết Nho, 
lại quay sang bảo vệ triết Nho, vì đến đây anh đã nhận thức được triết Nho 
là triết Việt, và phải bảo vệ chủ đạo Việt. Đây là lý do triết gia Lương Kim 
Định sinh ra giữa cuộc đời này. 

Hiện nay, chúng tôi vẫn tặng các sách in về triết Việt cho thanh niên Việt 
nào muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc. Qúy vị ở nước ngoài có thể 
liên hệ với hội An Việt UK (anvietuk@aol.com) để lấy sách. 

Xin cám ơn bác bán bún Bùi Tuấn Dương cung cấp tư liệu cho bài viết này. 

Đà Lạt, Ngày 23 tháng 06 năm 2020 

Tôn Phi. 
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tonphi2021@gmail.com (thường trả lời trong 24h) 

Giám đốc Trung tâm Văn Bút Việt Nam-nhà sáng lập kiêm giám đốc nhà 
xuất bản Sống Mới Charlie. 

 


