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Giáo trình văn học Trung Quốc 

 

Figure 1.  Vạn lý trường thành-một công trình mang tính biểu tượng của Trung Quốc 

 

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 mr/mrs.................................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, sử dụng cuốn sách này.  

Mục lục: 

Page 1 of 42

Page 1 of 42



Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản. Năm phát hành: 2021 

 
  

Ủng hộ tác giả. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Gi á sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. 

 

Tóm tắt tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của nhà văn Trung Quốc  

Tào Tuyết Cần.         Trang 03 

Nền văn học mang tính trọng thương, du mục của nền văn hóa.            Trang 4         

Nền văn học có tác giả cá nhân.       Trang 09 

Tỉnh giấc lại nồi kê chưa chín       Trang 10 

Khúc Ca Tần Hoài                        Trang 14 

Tổng quan về văn học Trung Quốc      Trang 16 

Ai là người độc ác nhất phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ?  Trang 17 

Văn hóa Việt Nam hiện đang thấp hơn văn hóa Trung Quốc  Trang 20 

Phân tích bài thơ “Quan quan thư cưu” trong Kinh Thi (phần một).      Trang 23 

Phân tích bài thơ Quan thư trong Kinh Thi (tiếp theo và hết)  Trang 32 

Phân tích nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của  

nhà văn Kim Dung         Trang 37 

Võ Tòng kiêu dũng, anh hùng nhưng vì sao cả đời không có tri kỷ? Trang 39 
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Tóm tắt tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của nhà văn Trung Quốc Tào Tuyết Cần. 

 

 

Figure 2. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Ảnh tư liệu. 

 

“Hồng Lâu Mộng” đã để lại lời nhắn nhủ cho người đời: Nhân sinh như mộng 

ảo, phú quý sinh sớm tàn, mà quê hương thiên thượng mới là thật. 

 

 

Tào Tuyết Cần đề bài thơ rằng: 

“Đầy trang những chuyện hoang đường 

Tràn trề nước mắt bao nhường chua cay 

Đừng cho tác giả là ngây 

Ai hay ý vị chứa đầy ở trong?” 

 

Những tình huống thông thường  bày tỏ gián tiếp cách nhìn về nhân sinh.  Trong 

Hồng Lâu Mộng, tác giả tiểu thuyết lấy bản thân nhân vật để biểu hiện quan điểm 

nhân sinh.  Ngay trong hồi đầu tiên,  đã có hai nhân vật kể chuyện gặp nhau: Chân 

Sĩ Ẩn và Giả Vũ Thôn. 
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Chân Sĩ Ẩn và Giả Vũ Thôn – người phát ngôn hai mặt thật giả của đời người 

 

Chân Sĩ Ẩn và Giả Vũ Thôn, hai nhân vật kể chuyện thay mặt tác giả vén mở chủ 

đề, đưa ra luận điểm, rồi lại nói rõ chân tướng (tượng) và giả tướng (bóng) của nhân 

sinh. Chân Sĩ Ẩn xuất hiện ở phần mở đầu, thay tác giả nói lên rằng nhân sinh tựa 

như mộng ảo, sau đó kể về cuộc đời của Giả Bảo Ngọc để diễn dịch. 

 

Sau khi chứng thực luận điểm này, phần cuối câu chuyện Hồng Lâu Mộng lại được 

hai nhân vật kể chuyện bàn giao, vén mở và tổng kết. Nói cách khác, hồi thứ nhất đã 

mô tả luận điểm trong toàn bộ tiểu thuyết. Các phần ở giữa đã minh họa thêm xung 

quanh luận điểm chính kể trên.  

Đây cũng là quá trình chứng thực luận điểm được Chân Sĩ Ẩn đưa ra trong hồi một. 

Hồi cuối là tổng kết. Chỗ hay chính là cách nhìn được đưa ra vô cùng sống động. 

Chỗ dở là quá nhiều chi tiết, để cho người đọc lạc vào trong đó.  

Hồng Lâu Mộng như chuyện tình yêu bi kịch giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. 

 

Chân Sĩ Ẩn là hình ảnh thu nhỏ và chân tướng nhân sinh của Bảo Ngọc  

 

Kỳ thật, “Chân Sĩ Ẩn” chính là “Chân Sự Ẩn” (sự tình thật sự được che đậy). Tào 

Tuyết Cần dùng nhân vật ấy để mô tả chân tướng nhân sinh. Câu chuyện vừa bắt đầu 

đã viết rằng, Chân Sĩ Ẩn sống ngay bên cạnh vùng đất phú quý hạng nhất nhì của 

thành Cô Tô, đồng thời cũng là thân hương thế hoạn đứng đầu trong vùng. Vinh hoa 

phú quý đủ khiến người ta ngưỡng mộ.  

Chân Sĩ Ẩn, trong mơ đã nghe thấy người giảng về nhân duyên giữa Bảo Ngọc và 

Đại Ngọc: 

Một bên bởi không có bản sự vá trời mà muốn chuyển sinh xuống nhân gian, một 

bên lại muốn hạ phàm cùng chàng, lấy phương thức hoàn trả nước mắt để trả hết ân 

tình tưới nước cam lồ khi cả hai còn ở nơi thượng giới. Thế rồi, vì để chấm dứt đoạn 

nhân duyên này, biết bao nhiêu oan gia phong lưu cũng theo đó sinh ra, ngày càng 

phức tạp hơn trước.  
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Trong nguyên văn, cây Giáng Châu tiên thảo (Đại Ngọc) ở bên bờ sông Linh Hà nói 

rằng: “Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần 

làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, 

như thế mới trả xong ân huệ này”. 

Trong mộng, Chân Sĩ Ẩn nghe thấy chân tướng nhân sinh của Bảo Ngọc như vậy, 

rất lấy làm hiếu kỳ. Ông vốn dĩ xem nhẹ danh lợi, rất có căn cơ tu luyện, bèn thỉnh 

cầu thần tăng cho xem hòn đá thiêng sắp được họ đưa vào chốn hồng trần, đầu thai 

nơi làng quê phú quý ấy rốt cuộc diện mạo thế nào. 

 
Figure 3. Chân Sĩ Ẩn khi biết chân tướng nhân sinh của Bảo Ngọc. 

Cứ như vậy, tác phẩm đã hé lộ thân thế vọng tộc và nhân duyên của hòn đá thiêng 

có tên Bảo Ngọc, giáng phàm thành cậu ấm Bảo Ngọc.  

Chân Sĩ Ẩn gợi ý về chân tướng của nhân sinh bị ẩn, sẽ được làm lộ ra. Sau khi nghe 

thấy đoạn nhân duyên lạ lùng giữa Đại Ngọc và Bảo Ngọc, ông đã liên tục gặp phải 

biến cố trắc trở ( mất đi con gái và gia sản, bị đời lạnh nhạt, một thân ốm đau bệnh 

tật). Đến khi gặp được vị người đàm luận về nhân duyên của Bảo Ngọc mà ông từng 

thấy trong mộng, nghe vị đạo nhân hát “Hảo liễu ca”, nhân vật kể chuyện mới hiểu 

ra.  

Tác giả khắc họa thân thế vọng tộc và những trải nghiệm biến cố vô thường trong 

kiếp người, cuối cùng vỡ lẽ rằng trở về quê nhà nơi thiên thượng mới là mục đích 

cứu cánh của đời người.  

 “Hảo liễu ca”, lời nhắn nhủ với thế nhân rằng, không nên mê đắm quá trong danh 

lợi tình, đành rằng cũng phải có danh lợi. Chân Sĩ Ẩn giải thích “Hảo liễu ca”: 

“Hôm kia đầy những bạc vàng 

Phút đâu hành khất bên đường là ai 
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Những tham số phận của người 

Biết đâu mình đã sa nơi vũng lầy? 

… 

Thực là dại dại điên điên 

Quê ai mà nhận là miền làng ta 

Quay đầu giờ mới tỉnh ra 

May quần áo cưới đều là vì ai!” 

 

Một đời của Chân Sĩ Ẩn, mà bài thơ ngắn “Hảo liễu ca” tóm tắt khá đầy đủ, rằng 

hiểu rằng trở về quê nhà nơi thiên thượng (chốn paradis) mới là mục đích của nhân 

sinh.  

 
Figure 4. Quê nhà nơi thiên thượng 

 

Cuộc đời của Bảo Ngọc từ cảnh giàu sang êm ấm đến cảnh gia đình lụn bại, cuối 

cùng ngộ đạo rồi thành tiên. Bảo Ngọc ban đầu có cuộc sống phú quý ấm êm,  gặp 

nhiều biến cố cuộc đời. Anh giữ tấm lòng ngay thẳng, ngay đến cả bản tính cũng 

không trọng danh lợi, chỉ xem nặng tình cảm mà thôi. 

Bảo Ngọc suýt chút nữa vì Đại Ngọc bệnh mất mà phát điên. 
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Bộ sách Hồng lâu mộng đã mất đi phần sau cùng. 40 hồi sau cùng của Hồng Lâu 

Mộng đã bị thất lạc, từng bước từng bước vén mở ra, giảng rõ ra một cách rõ ràng.  

 

Tào Tuyết Cần kể câu chuyện Bảo Ngọc ngộ đạo, từ biệt cha lần cuối cùng, sau đó 

đi theo tiên nhân rồi biến mất. Tác giả buộc phải mượn hình thức này để người ta 

lý giải. 

Kỳ thật nếu chúng ta để ý, sẽ phát hiện rằng không chỉ Bảo Ngọc, mà Liễu Tương 

Liên sau khi được tiên nhân dẫn đi thì cũng không thấy tung tích đâu nữa. Hơn nữa, 

phần mở đầu và kết thúc của bộ sách đều là Giả Vũ Thôn du ngoạn thiên hạ. Giả Vũ 

Thôn đại biểu cho giả tướng và chấp trước hư vọng của nhân sinh, vì theo đuổi 

danh lợi, vì lòng tham không đáy mà mất hết tất cả.  

Giả Vũ Thôn đã lại cùng tương ngộ với Chân Sĩ Ẩn đã đắc Đạo. 

Cuối cùng cuộc vấn đáp của hai người đã giải khai chân tướng của Bảo Ngọc, từ đó 

khái quát lên ý nghĩa cuộc đời. Thông điệp thực sự của ‘Hồng lâu mộng’: Nhân sinh 

như mộng ảo, phú quý sớm tàn, họa phúc sinh tử chủ yếu do Trời định. 

Trên đây là tổng kết quan điểm của toàn bộ Hồng Lâu Mộng. Mời quý vị góp ý 

cùng tác giả. 

Tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị.  

Bài viết đã được thêm vào giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi. 
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Nền văn học mang tính trọng thương, du mục của nền văn hóa. 

Kinh tế Trung Quốc buổi ban đầu là kinh tế trọng thương, du mục. Họ đi vào nghề 

buôn bán từ khi rất sớm. 

Tín ngưỡng tô-tem giáo của người Trung Quốc là tín ngưỡng thờ sói. Xem cuốn Tô-

tem sói rất nổi tiếng, tác giả quên tên.  

Bộ tộc người Hoa của Trung Quốc đã mở rộng đất nước bằng con đường bạo lực. 

Nước nào cũng vậy. Song, con đường mở rộng của Trung Quốc còn gắn liền với đốt 

sách, chôn văn hóa của các địa phương mới.  

Ngữ pháp của tiếng nói Trung Quốc rất chính xác. Văn minh lệnh thì phải chính xác. 

Điều này kéo theo chuyện ngữ pháp trong văn học viết Trung Quốc cũng rất chính 

xác.  

Văn hóa trọng thương nên  người Trung Quốc phần đa ưa xảo trá, mưu mẹo. Điều 

này thể hiện trong văn học bình dân. Các tác phẩm của nhà văn Kim Dung đầy dẫy 

những chuyện như hạ độc kiểu Đường môn. 

Màu chủ đạo của Trung Quốc là màu đỏ, so với Màu chủ đạo của Việt Nam là màu 

vàng. Màu đỏ là màu của máu, gây cảm giác bất an. Người sống trong xã hội Trung 

Quốc luôn luôn lo sợ bị người lạ hãm hại.  

Trung Quốc dùng dumping để thao túng kinh tế các nước. Xem định nghĩa dumping 

trong cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của cùng tác giả. 

Ngoài ra, định nghĩa dumping còn được bàn đến trong cuốn Nền kinh tế tri thức, và 

đặc biệt khảo cứu chuyên môn Khái niệm dumping trong kinh tế học hiện đại. Tất 

cả cùng tác giả Tôn Phi.  

Văn học Trung Quốc ít có tính kế thừa tiếp nối, như văn học Việt Nam. Tác giả nào 

ra tác giả đó và các tác giả ít khi tiếp nối công trình của nhau, trừ sử học cung đình. 
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Viết tại Sài Gòn, năm 2021. 

Tôn Phi. 

 

Nền văn học có tác giả cá nhân. 

Việt Nam,  tác giả  văn học là tập thể dân gian. Dân gian mỗi người đi qua nói một 

câu, lâu dần góp lại thành một bài, không định danh. Văn học Tàu có tác giả rõ ràng.  

Văn tự trong văn học Trung Quốc,  vấn đề linh tự. Mỗi tác giả có một kiểu chữ và 

nhìn kiểu chữ thì biết được sĩ khí, phong độ của tác giả.  

Tác giả cá nhân thường được học hành rất cao. Ở Tàu có chức vụ đại học sĩ, chuyên 

lo khảo cứu sách. Sách vở ở Tàu thường ổn định. Các nhà cầm quyền cướp ngôi của 

nhau nhưng không đốt kho sách, vì thế nước Tàu bảo tồn được nhiều văn bản quý 

giá.  

Trong mỗi triều đại thường có một ông quan lớn làm văn hay. Điều này có ở cả văn 

minh Việt Nam lẫn văn minh Tàu.  

Văn học Việt Nam vì ưa thích tác giả dân gian cho nên thường ngắn gọn. Văn học 

Trung Quốc thường là nơi tác giả cá nhân khai triển tài năng, vì thế mà dài. 

Thiên triều Trung Hoa. Khác với văn học Việt Nam, văn học dân gian không rõ tên 

tác giả, văn học Trung Quốc lại mang tính cá nhân. Việc khảo cứu văn học ở Trung 

Quốc dễ dàng hơn việc khảo cứu văn học ở Việt Nam.  
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Tỉnh giấc lại nồi kê chưa chín 

 

 

Tôi và người bạn cũ, năm nay đứa nào cũng đã 29 tuổi, vào quán chơi PES-trò chơi 

đá bóng trên điều khiển cầm tay. 

 

Hai thằng say mê như hồi lớp 10, 11, 12, lúc mới 16, 17 tuổi. Hồi đó, hai đứa học 

chung trường Nghèn. Lớp học chính buổi chiều, buổi sáng học thêm, được về sớm, 

tranh thủ ra quán chơi 1 tiếng PES rồi mới chịu về nhà (ăn cơm mẹ nấu). 

Page 10 of 42

Page 10 of 42



Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản. Năm phát hành: 2021 

 
  

Ủng hộ tác giả. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Gi á sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. 

 

 

Hồi đó, chơi điện tử là tội lỗi. Bây giờ, đứa nào không chơi mới là lạ. Thằng em kế 

của tôi kể, đêm nào cả lớp cũng chơi Liên Quân với cô giáo chủ nhiệm, mỗi đứa một 

điện thoại, cày đến 12h. Luân lý thay đổi theo thời. 

 

Mới đó, 2011-2022, thấm thoắt 10 năm trôi qua, hai bạn gặp lại nhau. Mọi thứ như 

một giấc mơ. “Tỉnh giấc lại nồi kê chưa chín.” 

 

Bên Tàu có câu chuyện đã trở thành điển tích như sau: Có một chàng trai tuấn tú nọ, 

từ quê lên thành phố kinh đô để dự thi. Dọc đường, chàng vào nhà một người, xin 

người đó nghỉ chân rồi sớm mai đi tiếp. Chủ nhà biết là sĩ tử thật, cho vào nhà, tiếp 

đãi chân thành. Rồi chủ nhà bảo, con trai ơi, hãy ngủ đi, ta nấu cho con nồi cháo kê 

mà ăn. 

 

Nhà rộng, giường đẹp, chàng trai đi ngủ. Trong giấc mơ, chàng mơ thấy mình thi đỗ 

trạng nguyên (đỗ thủ khoa kỳ thi cả nước). Chàng được nhà vua ban cho quan tước. 

Chàng còn được tể tướng gả con gái xinh đẹp cho. Lộc đỉnh ký tưởng đến thế là 

cùng. 

 

Rồi chàng dấn thân vào chốn quan trường. Chốn quan trường ở mạt thời một chế độ 

phong kiến như thế nào thì bạn đọc đã rõ. Từ chàng học sinh ngây thơ, chàng dần 

dần biến chất thành tên quan tham nhũng, mặt mũi béo mập, bụng phệ. Trong mơ, 

chàng mơ thấy mình ăn của dân không chừa một thứ gì. Những cái rương trong nhà 

chưa đầy vàng bạc, châu báu. Phòng ngủ chất đầy những cái rương như vậy. Nhờ trí 

thông minh, chàng lên được đến chức quan nhất phẩm triều đình, lại càng vơ vét 

được mạnh hơn. Việc đến tai nhà vua. Vua sai thầy đội bắt, thầy đội dùng hình thẩm 

vấn, đánh cho một trận nhừ xương bắt khai ra. Chàng khai ra hết, lại bị đánh tiếp. 

Qua ba ngày, vua truyền lệnh chém. Quan thẩm phán ném thẻ bài xuống đất. Người 

đao phủ làm công việc của mình, giơ cao đao lên và chuẩn bị chặt xuống. 

 

Chàng sực mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại. Chàng kể lại giấc 

mơ cho cụ già nghe. Chàng nói với cụ: “Bác ơi, con không đi thi nữa.” Chủ nhà nói: 

“Không cần đi thi nữa đâu con, vì con đã đỗ rồi.” Lúc này, nồi kê mới bắt đầu chín. 
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Chủ nhà nếm một miếng cho chắc là đã chín, rồi thêm tí đường, múc một tô cháo kê 

cho chàng ăn. Ăn xong, gả luôn con gái cho chàng. 

 

Hết truyền thuyết cậu sinh viên lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó. Hết điển tích 

“Tỉnh giấc lại, nồi kê chưa chín.” 

 

Người bạn nói: 

 

“Lâu rùi không gặp, chúc mừng vì thấy bạn có được thành công như vậy nha! 

Có lẽ, mình thấy bạn đã và đang thực hiện được ước mơ đó… thấy bạn có tâm huyết 

cho xã hội. Mình đi tu mà chưa làm được gì nà! 

Thực ra, mình viết cái này, thì do mình tìm một cuốn sách trên Amazon, vô tình thấy 

tên bạn, và các sách bạn bán trên đó… 

Mình muốn nhờ bạn chút chuyện được không? 

Bởi mình đi tu, mình không có tài khoản gì hết, cũng không có tài khoản của 

Amazon, muốn mua hàng trên đó. Cuốn, Conversations with God của Neale Donald 

Walsch. 

 

nên mình nhờ Tôn mua dùm mình, rồi mình sẽ gửi tiền lại cho Tôn nà! tất nhiên, là 

cả sách và phí vận chuyển nà! 

 

Nhưng trước hết, Không biết như vậy có phiền cho Tôn không? Nếu được, xem dùm 

mình tổng giá quy ra VNĐ là bao nhiêu nha! cả giá sách và phí vận chuyển nha! 

 

Xin reply dùm mình nha! 

 

Cám ơn Tôn nhiều…” 

 

Khoan đã nha. Tớ đang sợ, thành công này lớn quá, ngay cả với những người thân 

thiết nhất của tớ, cũng lấy lý do để khỏi phải tin. Chiều nay, tớ cũng đi dạo một vòng 
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quanh hồ. Chợt nhớ đến điển tích xưa, “Tỉnh giấc lại, nồi kê chưa chín.”. Viết bài 

này để cùng nhắc nhở lẫn nhau. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Hai năm 2022, 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn), chủ tập đoàn sách-máy tính Charlie Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khúc Ca Tần Hoài 
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(Ai luyến, ai tiếc Khúc Ca Tần Hoài -  

Dương Thiệu Tước - Đêm Tàn Bến Ngự) 

 

 

Trần Hậu Chủ tên thật là Trần Thúc Bảo (553-604), nhà Hậu Trần thời Nam - Bắc triều bên Tầu. 

 

Ông nổi tiếng là người tài tử phong lưu, ưa đàn hát vui chơi, trong cung lúc nào cũng có hàng 

ngàn mỹ nữ giai nhân, nổi tiếng nhất là Khổng Quí Tần và Trương Lệ Hoa, hai người rất được 

nhà vua sủng ái. 

 

Vua cho xây điện Quang Chiếu, toàn bằng gỗ trầm hương để cùng các tài tử giai nhân xướng 

họa thơ phú, vui ca đàn hát. 

 

Những bài thơ khúc hát soạn ra được chép thành 3 tập là: Nghinh Xuân nhạc, Ngọc Thu và Hậu 

Đình Hoa (Hoa ở sân sau). Riêng tập Hậu Đình Hoa toàn sưu tập những bài bay bướm, bóng 

bẩy, dâm đãng. Những cuộc vui nầy làm cho nhà Trần suy vi. 

Trần Hậu Chủ cũng soạn một khúc hát Hậu Đình Hoa: 

 

Nguyên tác là: 

Lệ vũ phương lâm đối cao các 

Trân trang điểm chất bản khuynh thành, 

Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến, 

Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh. 

Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ, 

Ngọc thu lưu quang chiếu Hậu Đình. 

 

Nghĩa: 

Bóng rợp hương thơm chốn lâu các, 

Nghiêng thành vẻ đẹp với mầu tươi. 

Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước 

Trước màn chào đón mỉm môi cười, 

Má hồng tựa đóa hoa đầy móc 

Cây ngọc sân sau chiếu sáng ngời 

 

Vua Văn Đế nhà Tùy  thừa dịp nhà Hậu Trần nầy, sai đem quân sang vây Đại Thành. Giữa lúc 

ấy, Trần Hậu chủ còn đương say rượu, chưa tỉnh. 
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Nhà Hậu Trần bị diệt vong, người ta cho rằng sở dĩ nước mất nhà tan cũng do khúc hát “Hậu 

Đình Hoa” ấy, 

 

Đỗ Mục, nhân một đêm ghé thuyền trên bến Tần Hoài, gần một quán rượu. Đêm đã khuya mà 

bấy giờ trong quán, khách còn say sưa ăn uống, bên cạnh những ả buôn son bán phấn hát xướng 

để mua vui cho khách.  

 

Lắng nghe giọng hát réo rắt bên kia sông, Đỗ Mục làm bài thơ, thường gọi là Tần Hoài Dạ Bạc 

 

Nguyên văn: 

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa, 

Dạ bạc Tần hoài cận tửu gia. 

Thương nữ bất tri vong quốc hận, 

Cách giang do xướng "Hậu Đình Hoa" 

 

Khói bay, nước lạnh, khói trăng pha, 

Thuyền đậu sông Tần cạnh Tửu gia. 

Hận nước gái buôn không biết rõ, 

Cách sông còn hát “Hậu Đình Hoa”. 

 

 

Trong “Cung Oán Ngâm Khúc” của Nguyễn Gia Thiều ở nước ta, cũng có câu: 

 

Vườn Tây Uyển khúc trùng thanh dạ, 

Gác Lâm Xuân điệu ngã Đình Hoa. 

Thừa ân một giấc canh tà, 

Tờ mờ nét ngọc, lặp lòe vẻ son. 
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Tổng quan về văn học Trung Quốc 

Tác phẩm thực sự được gọi là tiểu thuyết mà tôi đọc đầu tiên trong kho tàng văn học 

Trung Quốc là tác phẩm Ếch của nhà văn Mạc Ngôn. 

Ếch của Mạc Ngôn nói về cuộc sống ở thôn Đông Bắc Cao Mật, một thôn ở phía 

Đông Bắc Trung Quốc. Nơi đây, con người hiện ra thật đẹp, hồn nhiên, nhân hậu. 

Cho đến khi có thứ gọi là, như chúng ta đều biết, kéo đến và phá hủy văn hóa Trung 

Quốc.  

Cơ cấu và triết lý sống trong xã hội Trung Quốc thay đổi. Trung Quốc ngày nay 

không còn là Trung Quốc Nho giáo ngày xưa nữa. Trung Quốc ngày nay là một thực 

thể rất khác, trống vắng, bâng khuâng.  

Văn học Trung Quốc vẫn vậy. Có khi, nó còn đi xuống. Các tác phẩm thời sau này 

không bằng các tác phẩm cổ điển ngày trước. 

Trong thời buổi kinh tế tri thức, thanh niên Trung Quốc đang thiếu ăn. Một số thanh 

niên Trung Quốc bắt đầu cho đào lại các kho tàng của dân tộc. Sắp tới đây, họ sẽ 

trình làng văn hóa chân thực của họ, khác với những thứ văn hóa được tô mày, hay 

người ta đồn thổi về họ. 

Tôi, Tôn Phi đã gửi tiền sang ủng hộ cuộc kháng chiến của người dân Ukraine, trước 

quân Nga xâm lược. Tập Cận Bình vừa rồi cũng quay sang ủng hộ Ukraine, thay cho 

ủng hộ Nga Putin. Thiên triều Trung Hoa rất có khoa học. Họ thừa hưởng một di sản 

văn học, tức là một di sản tinh thần vĩ đại. Nơi có những Võ Tòng trong Thủy Hử, 

những Quan Công trong Tam Quốc Chí Diễn nghĩa. 

Văn học Trung Quốc nói nhiều đến thiên nhiên. Bài thơ của Lý Bạch. Vọng Lư sơn 

bộc bố, xa ngắm thác núi Lư, cho tới nay, vẫn làm thanh sạch tâm hồn được những 

khách sang Trung Quốc du lịch. 

 

Viết tại Sài Gòn, ngày 23 tháng 02 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)-Việt Nam. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai là người độc ác nhất phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ? 
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Figure 5. Gia Cát Lượng đang cùng quần nho Đông Ngô tranh luận về vũ trụ. 

Ảnh tư liệu. 

 

Đọc đúng, không phải là Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà là, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. 

Ai là người độc ác nhất phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ? Xin trả lời ngay, đó là 

Gia Cát Lượng. 

 

Trước khi Gia Cát Lượng xuất sơn, đã biết, Tào Tháo sẽ lấy được cả thiên hạ.  

 

Thế của Vladimir Putin giống với thế của Tào Tháo năm nào : Khống chế thiên tử, 

ra lệnh chư hầu. Không ai làm được gì Tào Tháo, cũng như, không ai làm được gì 

Putin. 

 

Trước trận Xích Bích xảy ra, có màn đấu khẩu giữa Gia Cát Lượng và quần nho 

Đông Ngô. Quần Nho Đông Ngô khuyên chúa Ngô là Tôn Quyền nên hàng. Quần 

nho là quan văn, không phải là những người ngu. Họ biết Tào Tháo thắng, nên, chủ 

động hàng để tiết kiệm mấy trăm vạn sinh mạng. 
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Cuối phim, là đoạn đối thoại giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Khi đấu khẩu thì Gia 

Cát Lượng thua. Khi đánh trận thì Gia Cát Lượng thắng. Nhưng cái thua của Tư Mã 

Ý là cái thua nhỏ, nằm trong một cái thắng lớn. Cái thắng của Gia Cát Lượng chỉ là 

cái thắng nhỏ, nằm trong cái thua lớn.  

 

Có lẽ quần nho Đông Ngô đã đúng. Trong cuộc đối thoại với Gia Cát Lượng, quần 

nho Đông Ngô nói về chân lý, Gia Cát Lượng lại ham về thắng thua. Nhìn bề ngoài 

Lượng thắng, thực chất, Lượng thua. 

 

Trong buổi nói chuyện, có phần tranh luận mang tính chất hình nhi thượng học giữa 

quần nho Đông Ngô và Gia Cát Lượng. Bạn đọc còn nhớ chăng? 

 

Quần Nho Đông Ngô hỏi: 

- Trời nghiêng về bên nào, đất nghiêng về bên nào. 

Gia Cát Lượng trả lời: 

- Trời nghiêng về phía Tây Bắc, đất nghiêng về phía Đông Nam. 

 

18 thế kỷ sau người châu Âu mới vẽ được quả địa cầu, quả thực nghiêng theo hướng 

Tây Bắc-Đông Nam như màn tranh luận của người Tàu xưa. 

Khủng hoảng của thế giới ngày nay là khủng hoảng triết lý. Bạn biết chăng, có một 

người Việt, nằm trong danh sách bạn bè Facebook của tôi, tốt nghiệp khoa triết học 

Tổng hợp Hà Nội, đã giải quyết được nan đề trên.  

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Sỹ quan Nguyễn Tiến Lợi nhận xét về bài này: Sâu sắc.  

 

 

 

Văn hóa Việt Nam hiện đang thấp hơn văn hóa Trung Quốc 
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Figure 6. Hồ Duy Hải, người bị tuyên án tử tù oan, nhờ được cộng đồng mạng 

giúp đỡ nên trì hoãn thi hành án. 

Ở Trung Quốc, có một vụ án như sau: Có một người, đi qua một ngôi nhà. Ngôi nhà 

đó có một vụ giết người, em giết anh. Người đi đường kia, bị cảnh sát bắt thẩm vấn. 

Trong đồn cảnh sát, do bị tra tấn nhục hình, anh đã nhận mình giết người. Anh ở tù 

oan 15 năm. Sau 15 năm, người em kia quay trở về, thú tội là đã giết anh trai. Vậy 

là tòa án đã bỏ tù oan người ta 15 năm. Vụ việc đến tai giới lãnh đạo Bắc Kinh. Giới 

lãnh đạo Bắc Kinh phái một đoàn xuống, xử sạch những kẻ gây án oan cho chàng 

trai, từ công an cho đến tòa án, sạch sẽ. 
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Câu chuyện đó cho thấy, văn hóa và văn minh Trung Quốc tiến triển rất cao. Những 

điều xấu trong xã hội, cũng có thể có, nhưng không được triết lý trung ương bảo trợ, 

nếu trung ương biết, trung ương sẽ làm cho ra lẽ công bằng thì thôi. 

Tương tự như vụ oán ép cung kể trên, Việt Nam có vụ án Hồ Duy Hải. Cáo trạng 

của mọi ban ngành ghi: Đêm 13 tháng 01 năm 2008, Hồ Duy Hải đến bưu cục Cầu 

Voi, giết 2 cô Hồng và Vân, nhân viên bưu cục. Vụ này, cả nước biết Hồ Duy Hải 

bị oan. Tối 13 tháng 01 năm 2008, Hồ Duy Hải, theo tình làng nghĩa xóm, đến phục 

vụ tại đám tang ông Tư Lan, cả làng trông thấy Hải và làm chứng cho Hải. Người 

già trong làng lên Youtube nói rằng tối đó Hải ở trong đám tang và phục vụ, mặt mũi 

hiền lành và vui vẻ bình thường. Bao nhiêu tướng tá quân đội, cán bộ về hưu lên 

tiếng đòi phóng thích Hồ Duy Hải, mà cho đến nay, vẫn chưa được về. 

Làng  tôi có nhà báo tên là Võ Xuân Phúc đưa tin bảo vệ Hồ Duy Hải. Có thể nói, 

vụ này, cả nước, nhà báo bảo vệ anh. Sức ép từ dư luận quá lớn nên trì hoãn thi hành 

án, nếu không Hải đã chết (anh bị gọi là “tử tù”). Chắc chắn vụ này đã lan tới trung 

ương Hà Nội. Bên Bắc Kinh, nghe tin địa phương xử sai cho chàng thanh niên, trung 

ương đã cử đoàn về địa phương, trừng trị bọn vu oan, và ra lệnh phóng thích người 

thanh niên. Chứng tỏ, bên Trung Quốc, văn minh đã tiến bộ rất cao. Bên Việt Nam, 

cùng một vụ rành rành như vậy, Hồ Duy Hải vẫn phải ngồi tù. Văn hóa Việt Nam 

hiện thấp hơn văn hóa Trung Quốc một trời một vực, dù cả hai nước cùng chung chế 

độ Xã Hội chủ nghĩa. 

Truyện kiếm hiệp Kim Dung phần nào nói lên văn hóa Tàu. Trong Tiếu Ngạo Giang 

Hồ, có 2 vị chưởng môn là Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đánh nhau. Trước khi 

đánh nhau, Nhạc Bất Quần nói với đệ tử, nếu ta có chết (dưới tay Tả Lãnh Thiền), 

các con không được trả thù. Hồi trống nổi lên, Tả Minh Chủ Tả Lãnh Thiền và Nhạc 

Bất Quần đánh nhau, hai bên dùng kiếm. Vào trận, Nhạc Bất Quần ưu thế. Giữa trận, 

Tả Lãnh Thiền có Hàn Băng chưởng, đóng băng cơ thể Nhạc Bất Quần, khiến Nhạc 

sắp mất mạng, suýt phải bỏ một cánh tay. Nhạc dùng Tịch tà kiếm phổ (thứ võ dành 

cho hoạn quan), may mắn đánh thắng được Tả Lãnh Thiền. Sau khi Nhạc Bất Quần 

giết chết Tả Lãnh Thiền, theo như giao ước, đệ tử hai phái không trả thù nhau. Văn 

hóa Tàu cao là vậy. Văn hóa Việt Nam, ra giữa quốc hội mà vẫn cãi ngẵng. Quốc 

hội Trung Quốc không bao giờ có chuyện ngủ gật. Quốc hội Việt Nam ngủ gật, ống 

kính truyền hình quay được. Tức là, văn hóa Việt Nam đang ở trong tình trạng thấp 

kém, thấp hơn văn hóa Trung Quốc nhiều lần. Văn hóa quân tử Tàu rất cao, trong 

khi văn hóa cán bộ xã ấp ở Việt Nam mãi không thể trưởng thành (lời bài thơ của cô 

giáo Lam). 
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Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 03 năm 2022. 

Triết gia Lê Minh Tôn 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích bài thơ “Quan quan thư cưu” trong Kinh Thi (phần một). 

Mở đầu Kinh Thi là bài Thi Cưu tả cảnh chim thư cưu như sau: 
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Quan quan thi cưu 

Tại hà chi châu 

Yểu điệu thục nữ 

Quân tử hảo cầu. 

 

Figure 7. Ảnh trên Internet về quan quan thư cưu. 

關雎 

關 關 雎 鳩 

在 河 之 洲 

窈 窕  淑 女 

君 子  好 逑 

Dịch nghĩa: 

Đôi chim thưu cưu hót họa nghe quan quan, 

Ở trên cồn bên sông. 

Người thục nữ u nhàn, 

Phải là lứa tốt của bậc quân tử. 

Quan quan kìa tiếng thư  cưu 

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy. 
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U-nhàn thục-nữ thế này, 

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên. 

Tản Đà -Nguyễn Khắc Hiếu chủ trương kiến  giải bài này là ca ngợi về Vũ Vương 

và bà vợ kế. Bài Quan thư có trước, chuyện ông Vũ Vương lấy vợ lập gia đình có 

sau. Nói bài Quan thư kể về ông Vũ Vương, ấy là chiêu “suy tôn lãnh tụ”. Tản Đà 

không biết rằng mình đang làm sai. Nếu Tản Đà ca ngợi bà vợ kế với ông Vũ Vương, 

hỏi bà vợ đầu đi đâu? Người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống 

lẻ loi, là vì tính nó như thế. Bản văn phải sát với thực tế. 

Ở đây chúng ta không nói Tản Đà là làm lợi cho Hoa tộc Hoa tộc. Nhưng Tản Đà đã 

giải nghĩa sai, để lại những hậu quả vô cùng lớn cho các học giả Việt và cả văn hóa 

Việt sau này. Câu nói của Tản Đà vô tình giúp sức cho câu nói của tỷ phú Bill Gates: 

Có thể chọn lại vợ/chồng nếu thấy không hợp. Bill Gates vừa là thiên tài điện toán, 

vừa là tỉ phú, nên ai cũng tin tưởng đó là đúng, người trẻ trên thế giới vội vàng tin 

theo. 

Sách Thi kinh tập truyện, Khổng Tử san định, Việt Nam có ông Tạ Quang Phát, rất 

giỏi chữ Hán, dịch và chú giải. Giả sử bài quan thư có nói về vua Vũ Vương thì cũng 

là sau khi bà vợ cả đã chết, Vũ Vương lấy bà vợ hai là nàng Thái Tự. Ông Tạ Quang 

Phát suy đoán như sau: “Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy 

nàng có đức hạnh u tịch nhàn nhã trinh chuyên, bèn làm bài thơ nầy rằng: Kìa đôi 

chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa với nhau trên cồn bên sông. Người 

thục nữ yểu điệu nầy há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn Vương hay 

sao?“ . Ông Tạ Quang Phát cũng như các học giả đời sau thường sai ở chỗ, các cô 

cung nữ sức đâu mà làm bài thơ này? Nếu trình độ họ làm được bài quan thư, thì họ 

đã không làm cung nữ. Đổ tác giả cho các cung nữ là vì không tìm được tác giả. 

Kinh Thi là sáng tác tập thể của dân gian . Tất nhiên cũng không nên chê ông Tạ 

phán đoán sai, vì ông có quyền phán đoán. Suy đoán cần được khuyến khích, và may 

mắn nó có thể dẫn tới những chương trình làm việc hay. 

 

Phân tích bài thơ như sau: bối cảnh bài thơ này nằm trong khoảng sông Trường 

Giang và sông Hoài. Đây là đất của dân Việt. Người Việt thời đó còn đang hát trống 

quân (người Hoa “bắt vợ”, không có văn hóa này). Hai bè nam nữ, được biểu tượng 

bằng chim thư cưu, hát đối đáp nhau. Cô gái ra đề, chàng trai phải hát được đối cô 

gái. Người con gái ra đề (yểu điệu thục nữ), người con trai phải cầu cho được lời 
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giải (quân tử hảo cầu). Nếu hát được thì cô gái cho phép sang sông và hợp thân ngay 

trên bãi cỏ. Vì phải nghĩ ra câu văn thật hay và thật nhanh để đối lại cùng cô gái, cho 

nên đàn ông Việt rất giỏi văn chương, từ đó gọi là xứ “văn hiến chi bang”. 

Chỉ bốn câu thơ trong bài Quan quan thư cưu, chúng tôi tái phục dựng cho bạn xem 

được cả một nền văn hóa. Có 300 bài như vậy trong Kinh Thi, là tài sản quốc gia vô 

giá, rất cần đưa vào chương trình môn văn học cổ điển và tạo ra nhân lực để làm một 

cuộc cách mạng về nguồn cho cả người dân trong nhà nước Viêm Việt. 

Ở đây ta lưu ý đến hai điểm: 

 

Thứ nhất, vì cô gái là người quyết định cuộc hôn nhân (người ra đề), nên vùng xảy 

ra bài thơ này trong văn minh mẫu hệ. Nói cách khác, bài thơ này, Kinh Thi, là của 

người Việt. Nếu nó xảy ra trên đất Hoa, thì chàng trai là người ra đề chứ không phải 

cô gái (du mục phụ hệ). Ngày nay, trên đát Việt, còn có tộc “:”bắt chồng”. Một anh 

to khỏe đi giữa đường, một cô miền núi thích, rủ cả nhà ra chặn giữa đường bắt về 

ở rể. Nhìn bằng con mắt triết, con mắt xã hội học, ta sẽ thấy, những bài đầu tiên, 

không rõ tác giả, trong Kinh Thi, bắt buộc phải xảy ra trên cánh đồng lúa của dân 

tộc Việt. Hiểu và vận dụng đúng bài thơ võ “Hiệp khách hành” lại là một người 

không biết chữ và không có tham vọng về võ thuật. Vì vậy người như bá tước Đức 

Keyserling, một người không biết chữ Nho nhiều, là người hiểu về Nho hơn cả tiến 

sĩ hàn lâm viện của Tàu. 

Nhiều người, chắc chắn là máu Việt, bảo rằng Nho giáo với Kinh Thi là của người 

Tàu. Vì tin tưởng vào giáo dục sai lạc, nên vô tình tiếp tay cho xâm lăng, họ quá 

đông, có bằng cấp, có kinh tế, kiểm soát văn hóa, nên dân chúng hàng thế hệ không 

ai dám nghi ngờ. Trời ban cho ai cái này thì không ban cho họ cái kia. 

Có bạn đọc cũng là nhà nghiên cứu, bảo rằng Kinh Thi chép bằng Hán tự, thì làm 

sao Kinh Thi là của người Việt như Văn Bút Việt Nam khẳng định được. Trả lời: 

Câu hát (Quốc phong) đã có trước ở bờ nam sông Dương Tử và truyền miệng. Sau 

này Khổng Tử chép lại lời đó (Khổng Tử san định), ký âm bằng chữ Hán. Cho nên 

về bản chất, Kinh Thi vẫn là của người Việt, ít nhất cũng là quá bán. Phá vách nhà 

thầy Khổng thì thấy còn chữ nòng nọc. Nếu không có thầy Khổng, thì có vô số bài 

thơ của nam thanh, nữ tú Việt Nam bỏ mất ngàn thu. 

Tôn Phi. 
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Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

9  BÌNH LUẬN VỀ  “PHÂN TÍCH BÀI THƠ “QUAN QUAN 

THƯ CƯU” TRONG KINH THI (PH ẦN MỘT).”  

1. Võ Lệ Xuân 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 9:56 SÁNG SỬA 

Dạ rất hay 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Phan Phúc Vũ 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:09 SÁNG SỬA 

Tôn Phi hay đấy, các tư liệu a mới biết thêm về lịch sử. Thanks Tôn Phi đã 

nghiên cứu và chia sẽ. Có những câu ca dao, tục ngữ mình nghe mà chưa rõ 

nguồn gốc tại sao nó có. 

Thích 

TRẢ LỜI  
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3. Bùi Tuấn Dương 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:10 SÁNG SỬA 

Anh Teo Tran nếu có thích thú thì kết nối với bạn này nhé. Để nói về Nho 

giáo và chữ nòng nọc. Đặng tui có cơ hội được mở mang về “mồ cha mả tổ” 

đặng khỏi phải khóc búi bòng bong! Ahihi 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Trung Dân Việt Thương 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 12:37 CHIỀU SỬA 

Bài viết khá kì công và có những dẫn liệu tốt! Có một số nhận định cần thời 

gian kiểm chứng! 

Thích 

TRẢ LỜI  
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5. Hoe Nguyen 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU SỬA 

Lập luận vững chắc, đáng tin cậy. Cảm ơn nhiều. NVN 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Nguyễn Việt Nhân 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:28 CHIỀU SỬA 

Bài Thơ: Quan quan Thư/ Cưu 

Góp vài ý về mấy câu: Quan quan Thư / Cưu ( hình thức Ca dao ) 

Văn Hoá của chủng Việt là Văn hóa trử Tình,khác với Văn Hoa tộc lại nặng 

về Lý 

Quan quan Thư / Cưu diễn tả cặp Gái Trai tán tỉnh nhau một cách công khai, 

bài thơ mang hình thức Ca dao trử tình, do dân gian sáng tác , không giống 

như thơ niêm luật của Hoa tộc, ý chính là Dân gian viết sách ( Ca dao tục 

ngữ, truyện cổ tích ) 

Bài thơ được trưng lên để nói lên sự khác nhau giữa hai nền Văn Hoá Hoa / 

Việt. 

Nền Văn Hóa Hoa tộc đặt tên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình ( Hiên Viên 

là lãnh tụ Du mục . . . ), còn Văn Hoá Việt lại đặt trên Nguyên Lý Mẹ ( Mẹ u 

Cơ.. . ) , năng Tình hơn Lý, do đó sự quan hệ giữa Nam và Nữ rất khác 
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nhau.,Nữ nôi / Nam ngoại, Nữ là Nội tướng Nam là ngọại Vương. 

Bên Hoa tộc thi Nam /Nữ hữu biệt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, vai trò đàn bà 

rất thấp với cảnh đa thê. chồng Chúa Vợ Tôi, về hôn thú thì môn đăng hộ 

đối với nhiều tục lệ rườm rà. Gái Tai tự ý ve nhau thì cho là bất chính lăng 

loàn . . 

Còn bên chung Việt thì ngược lại, thưòng thì rất phóng khoáng , Gái /Trai ve 

nhau một cách công khai, con Gái lớn lúc nào trong bọc cũng mang theo 

Trầu cau , khi gặp Trai ưng ý là đem trầu cau ra ve thẳng, chứ không bóng 

gió xa xôi : Anh ơi ! ăn một miếng trầu. . . Trầu này trầu Tính Tính trầu 

Tình, trầu Nhân trầu Nghĩa trầu Mình với Ta. 

Trong tục hát Trống Quân , có hai bè Nam Nữ: Bè Nữ bên Nữ thì trên Núi đi 

xuống, còn bên Nam thì dưói Sông đi lên ( Huyền thọai Tiên Rồng ) ,khi gặp 

nhau thì Ca hát đối đáp Tình Lý trực tiếp với nhau, cặp nào ưng nhau thì 

đem nhau hợp thân trên bãi cỏ hay trong lùm cây, sau đó nếu có mang thì 

cưới nhau, nếu chưa thì lần khác lại đi ve nhau như thế . 

Ngoài ra còn có tục hát Quan họ Bắc Ninh,hai bè Liền Anh, Liền Chị cũng 

hát đối đáp với nhau, trong mỗi phe đều có người giỏi Văn Thơ giúp sáng 

tác câu hát ứng đối ngay với nhau rất tài tình, 

Thời cụ Phan Bội Châu còn có tục hát hàng Vải ( con Gái dệt vải ), ở Nghệ 

Tĩnh có hát Ví, hát Dặm giữa hai bè Nam Nữ nơi công cọng, trong những 

đêm trăng sáng, có khi trong dịp ngập lụt, ban đêm Trai Gái chèo Nốc ( ghe 

nhỏ đan bằngTre ) trên nước lụt ca hát ve nhau. 

Cuộc ve nhau của Gái Trai một cách công khai, nhiều khi xóm làng còn tổ 

chúc hội hè đình dám cho Gái Trai ve nhau . Còn bên Hoa tộc thi mối manh 

phiền phức lắm, nào môn đăng hộ đối cùng với nhiều tục lễ rườm rà , nhiều 

cặp Nam Nữ yêu nhau mà không thể lấy nhau ,Cha Mẹ đặt đâu thì con ngồi 

đấy! 

Còn hai câu thơ trên ( của T.g. Kim Định ? ) xem ra hay hơn 

Phượng Hoàng cắt cánh bỏ đi (chứ không bay vút lên cao làm mất ý nghĩa ) 

Rước loai Bìm bịp đem về chăm nuôi 

Ý chính là so so sánh giữa hai nền Văn Hóa, môt bên thì như chim Phượng 

Hoàng bay bổng trên trời cao, một bên thì như chim Bìm bịp cứ luẩn quân 

quanh lùm cây. 

Thích 

TRẢ LỜI  

Page 29 of 42

Page 29 of 42

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=608#respond


Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản. Năm phát hành: 2021 

 
  

Ủng hộ tác giả. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Gi á sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. 

 

7. Ba' Pham 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU SỬA 

Thank you! I will read and see I can turn it into something for the ND – on 

the light side of things – we can’t go on doing serious stuff without some 

laugh… 

Thích 

TRẢ LỜI  

8. thainguyennhado@gmail.com 

14 THÁNG BA 2020 LÚC 8:10 CHIỀU SỬA 

Cảm ơn anh Tôn Phi. Tôi rất hoan nghênh những phân tích của anh trong bài 

“Quan quan Thư cưu…”. Nói như Hà Hăn Thùy, phải viết lại nhiều thứ, 

không chỉ lịch sử mà văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, kể cả nhân chủng 

học…. cũng vậy. Danh xưng chữ Hán, rồi Hán Việt rất là vớ vẩn, nhưng nói 

mãi, viết mãi thành quen, kể cả những bậc túc nho xưa soạn ra “từ điển” hay 

“tự điển” cũng nói thế, giải thích thế. Không chỉ 1 thế hệ mà rất nhiều thế hệ 

bị chìm đắm trong cái chum Hán học rồi thành Hán nô luôn. Thực tế thì bọn 

tàu đã tôn xưng dân tộc Hán như là một dân tộc thượng đẳng từ thời Tây 

Hán, nhưng có lẽ phải đến thời Tôn Trung Sơn, đặc biệt đến thời cộng sản 

thì bọn họ mới “Chính trị hóa” hay “cộng sản hóa” chuyện Hán hay không 

Hán ở nước tàu một cách triệt để. Không có một cơ sở dân tộc học, dân số 
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học nào có thể khẳng định được từ thời Lưu Bang cho đến năm 2000, một 

dúm người tộc Hán ấy đã phát triển và chiếm 82% dân số TQ? Cả trên Tây 

Tạng, Tân Cương, Nội Mông…. “đều Hán là chính” thì chỉ là chuyện khôi 

hài. Mà người Hán lấy đâu ra truyền thống văn hóa được tích hợp từ nền văn 

minh lúa nước? Không chỉ có Kinh thi mà ngay Kinh kịch cũng đâu phải của 

dân du mục! Các nhà ngôn ngữ học không biết kết luận ra sao chứ theo tôi, 

không một người tàu nào, dù là thánh thi có thể làm được Truyện Kiều, chỉ 

vì ngôn ngữ ấy không thể có thơ Lục bát. Các nhà lãnh đạo, các nhà khoa 

học VN cứ tiêu hóa hết những thứ lý luận bậy bạ ấy của tàu để làm tê liệt và 

suy kiệt hệ thống tư duy văn hóa, đặc biệt là Triết gốc của dân tộc Việt. 

Buồn thay! Cần lắm những người như các anh để chí ít cũng gióng lên 

những hồi chuông cảnh tỉnh con cháu mình và tiếp lửa cho thế hệ mới để 

“đổi vận” theo đúng luật trời đất và vận nước. Vài lời nông cạn thế. Chúc 

anh khỏe. 

Thích 

TRẢ LỜI  

9. Đông Tiến 

21 THÁNG BA 2020 LÚC 4:48 CHIỀU SỬA 

bai viet hay do dong huong 
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Phân tích bài thơ Quan thư trong Kinh Thi (tiếp theo và hết) 
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Figure 8. Đôi chim đang bơi lội. Ảnh tư liệu. 

Truyện kể rằng, bà Giản Địch nhân lúc đang dạo ngoài đồng nuốt trứng chim én liền 

có mang sinh ra tổ nhà Thương… thì ta hiểu ngay được rằng khi bà đi hội vào lúc 

hoa nở “Ngày xuân con én đưa thoi”, nó thoi ngay vào bụng bà nên bà có mang. Sự 

có mang đó không hề một ai cho là xấu mà còn mừng cho đứa con của bà sau này 

được tôn lên làm vua nhà Thương. Câu chuyện ấy không còn là hoang đường nếu 

đem so sánh với Kinh Thi. 

Thí dụ bài đầu: 

Quan quan thư cưu 

Tại hà chi châu. 

Bầu khí cởi mở, đàn bà tương đối còn thong dong, ca múa tưng bừng…Nội dung 

phần lớn thuộc Viêm tộc. 

Trong khi đọc với cặp mắt phê phán, ta còn thấy chứng cớ cả về địa vực. 
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Nếu đọc vội thì ta cho Hán Nho nói đúng khi bảo Kinh Thi thuộc phương Bắc, vì ở 

phương Bắc gọi sông là Hà (Hoàng hà, Cửu hà), còn bên Nam thì kêu là Giang 

(Trường giang, Hoài giang, Việt giang…). Chắc nhiều học giả đã nghĩ như thế (ấy 

là nếu có óc phê bình nhận xét) nhưng khi đọc kỹ liền nhận ra chữ Hà ở đây không 

là sông mà chỉ là gò ở giữa sông. Vậy dù có chữ Hà cũng không trở ngại việc chỉ 

cho miền Dương Tử Giang. 

Chúng ta nhận ra ngay nội dung Kinh Thi phần lớn thuộc Viêm tộc. Bởi thế cần 

chúng ta nghiên cứu Kinh Thi. Kinh Thi là quyển Kinh điển của Việt tộc thì là điều 

có thực, nhưng vì được san định lại nhiều lần, tước bỏ đi có đến 9/10 (ba ngàn bài 

chỉ giữ có 300) nên bị xuyên tạc đi nhiều. Nhất là còn bị những chú sớ 

của Hán Nho (chủ yếu sao chép lại từ học giả có tên là Chu Hy) che đậy rất kỹ lưỡng. 

Tuy nhiên cũng còn nhận ra được phần nào vì lối che đậy vụng về, như lưu ý học 

giả về những điểm vụn vặt (phú, tỉ, hứng) và nhất là luân lý khiến cho người sau khó 

tìm ra được những ý ban đầu (P.C. 16). Thí dụ việc gán những bài trong Kinh Thi 

cho Văn Vương, Trang Vương, Hậu Phi, v.v… là chỗ khiến những người mở lối như 

triết gia Lương Kim Định nóng mặt sừng sừng mỗi khi đọc các chú sớ của lũ Hán 

Nho. Ngoài ra còn lối đặt tên các nước thuộc phương Bắc, lưu vực Hoàng Hà, để đối 

chọi với Sở từ thuộc lưu vực Dương Tử Giang miền Nam. Làm như thế có hại vì 

trước hết giúp cho Vương triều thoán đoạt tác quyền Kinh Thi của Viêm tộc. Đấy là 

việc làm của Hán Nho. Điều đó sẽ làm cho con cháu sau này không nhìn ra di sản 

thiêng liêng của mình ở đâu nữa, nên thải bỏ để quay ra học những sách hết sức tầm 

phào. 

Điều này còn được kiện chứng khi ta đọc xuống bài thứ 9 gọi là Hán quảng. 

Trên bờ sông Hán ai ơi 

Có cô con gái khó ai mơ màng 

Mênh mông sông Hán sông Giang 

Lặn sang chẳng được bè sang khó lòng. 

Sông Hán là chi nhánh sông Dương Tử thì ai cũng biết. Như vậy rõ rệt là địa bàn 

của thơ châu Nam là miền Dương Tử Giang tức là miền của những châu Kinh, châu 

Dương, châu Hoài… của Việt Nam cổ đại. Ngoài ra còn một số tang chứng rất lớn 

xuất hiện ngay từ câu đầu, đó là các loài chim. 

Page 34 of 42

Page 34 of 42



Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản. Năm phát hành: 2021 

 
  

Ủng hộ tác giả. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Gi á sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. 

 

Quan quan thư cưu 

Tại hà chi châu. 

Cưu là một giống chim nước quen sống ở hai vùng Dương Tử Giang và Hoài Giang 

gồm Cốt Cưu, Quýnh Cưu, Thư Cưu, Cung Cưu và Cưu Cư (là giống không biết 

làm tổ, phải đi đẻ nhờ tổ chim tước). Dương Tử là miền nhiều chim vô kể, nên chắc 

vì đó mà tổ tiên ta đã nhận vật biểu điểu, điểu trước nhất đi với vật tổ Tiên, và vì đó 

xưng là họ Hồng Bàng. Hầu chắc Hồng không cần chỉ hẳn loài chim nào, thí dụ chim 

nhạn thứ lớn, nhưng chỉ là chim to của miền Trường Giang, có thể vì đấy chữ Hồng 

kép bởi chữ Giang và Điểu鴻. Hoặc cũng có liên hệ với hai loại chim mà Kinh Thư 

thiên Vũ Cống câu 10 nói: “Dương điểu du cư” tức là một thứ ngỗng rừng, cũng gọi 

là chim mặt trời, vì nhân theo độ cao thấp của mặt trời, mà từ Nam lên Bắc, rồi từ 

Bắc xuống Nam, đưa thoi theo mùa nóng lạnh. Dù sao thì vùng Dương Tử Giang rất 

nhiều chim. Kinh Thi đã phản chiếu lại hiện tượng đó bằng chim xuất hiện tràn ngập: 

Thư Cưu mở đầu rồi về sau. Và do đó chim hay đi với việc cưới xin: Lễ hỏi phải có 

cặp ngỗng rừng hoặc truyền thuyết về các bà mẹ nuốt trứng chim rồi sinh con. 

Tóm lại vừa có rất nhiều chim và chim lại gắn liền với việc cưới xin kiểu trực tiếp 

(gọi là bôn) thì hai điều đó thuộc phương Nam. Còn về thú thuộc du mục (phương 

Bắc) thì xuất hiện quá ít so với chim. Trong Kinh Thi, thú dữ (thuộc mao phương 

Tây) xuất hiện quá ít không đủ ghi lại được một hình ảnh du mục nào cả, thế có 

nghĩa là văn hóa du mục thú đã bị lép vế hẳn trước sức mạnh của văn hóa nông 

nghiệp chim (đi với Tiên). 

Trong Kinh Thi chủ tịch vẫn là chim: chim đi với dân ca, quốc phong (Socio. 76). 

Các chim được kể đến nhiều là những con hay bay đôi, và cùng ứng đối trong tiếng 

hót: thí dụ câu “Quan quan thư cư” thì tiếng quan trước là của con cái (nhất âm) 

tiếng quan sau là của con đực (nhất dương), các câu khác cũng thế. “Ung ung minh 

nhạn”, “Yến yến vu phi”… nói ngay bài đầu hai chữ quan là đủ rõ: “Yểu điệu thục 

nữ”, bản tiếng La tinh mới dám dịch sát, là có một mình, còn “Quân tử hảo cầu” là 

giao cấu: Copulari. Kinh Thi phản chiếu khá trung thực đời sống tình ái phương Nam 

của Việt tộc. 

Lối sống ấy còn thuộc bộ lạc với tục ngoại hôn, và có tính cách cộng đồng: nghĩa là 

cứ đến mùa xuân, thì tất cả trai gái làng này (mỗi làng một bộ lạc) đến hát với trai 

gái làng bên cạnh. Tham dự tích cực thì chỉ có các trai chưa vợ gái chưa chồng để 

hai bên xem mắt nhau trong lúc hát đối; sau đó họ chia nhau từng đôi, vào các lùm 

cây, hoặc trong bãi cỏ tặng hoa và giao hợp. Sau lần “hảo cầu” mà nếu đàng gái “nở 
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nang tấm lòng” thì đến mùa thu sẽ cưới đàng hoàng, và từ đấy cô cậu biết đi chơi 

xuân; còn nếu chưa nở nang gì cả thì đến mùa xuân sang năm lại đi hội nữa. Đó chỉ 

là tục cưới xin lúc xưa, có mang ý nghĩa thiêng liêng là giúp trời đất trong đạo nuôi 

dưỡng: “tán thiên địa chi hóa dục”. Đó là ý tưởng bàng bạc (tức không ý thức minh 

nhiên) trong bầu khí trống quân trong các lối hát, các lối hội chùa Lim, v.v… mà ta 

có thể gọi chung là Hội mùa xuân = “chơi xuân”. Tuyệt không có một ý nghĩ tội tình 

nào pha trộn: từ khi hát đối, liếc nhìn, chọn lựa đến việc tặng hoa thược dược, hoặc 

trao mấy cành cây nhỏ bó lại để biểu thị sự đoàn tụ đôi bên và cuối cùng hợp thân, 

v.v… tất cả đều được làm một cách kính cẩn trang trọng của một cuộc tế tự có tất cả 

dân làng tham dự, trong không khí tưng bừng của ngày đại lễ, làm bằng ăn, uống, 

hát, múa trong niềm hoan lạc thiêng liêng. 

Truyện Thánh Gióng, bà mẹ của Phù Đổng đạp lên lốt chân người to lớn, bụng to và 

sinh con. Y như chữ Parthenos của Hy Lạp thường được dịch là “đồng trinh” mà 

sinh con, nhưng chính nghĩa là trai gái lấy nhau không qua trung gian mai mối. 

Người Việt đã chấp nhận lối sinh con ngoài hôn phối. Luân lý thanh giáo Bắc phương 

không chấp nhận, hậu quả thì như chúng ta đang thấy ngày nay. Đợt duy vật sử quan 

thì coi trọng ai là con của ai, một di sản là của dân tộc nào. Trong triết Việt, một bài 

thơ của dân tộc nào không quan trọng bằng phong cách sống mà bài thơ đó mang 

lại. 

Bầu khí của quốc phong phần lớn là thuộc miền Trường Giang, quê hương của muôn 

loài chim, của tình ái ân không đi qua mai mối, nhưng được bộc lộ một cách chân 

thành bằng những câu nói mộc mạc mang đặc tính chất phác nhưng trầm hùng sáng 

sủa và sau này trước sức lấn át của Bắc phong, tinh thần đó vẫn còn có thể phục hồi. 

Tôn Phi. 

Văn học và ngôn ngữ K14. 2014-2018 

Phục chế lại từ tác phẩm của triết gia Kim Định. 

tonphi2021@gmail.com 
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Phân tích nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim 

Dung 

Trong làng văn học Trung Quốc hiện đại, cái tên nổi bật nhất và xuất sắc nhất không 

ai hơn nhà văn Kim Dung. Tuổi thơ của 8X, 9X Việt Nam say mê những cuốn phim 

dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung : Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, 

và nhất là Lộc Đỉnh Ký. 

Lộc đỉnh ký nói về một tên lừa đảo đáng yêu tên là Vi Tiểu Bảo. Thực ra hắn không 

lừa ai cái gì cả, nhưng hắn luôn nói lời giằng hai, người ta hiểu lầm ý hắn mà thôi. 

Vi Tiểu Bảo là một tên cận thần có óc triết gia. Hắn vừa làm cho triều đình nhà 

Thanh, vừa làm do thám cho Thiên Địa Hội, tổ chức phản Thanh phục Minh. Vi 

Tiểu Bảo biết là không có bên nào có chính nghĩa, thế thì, hắn lợi dụng cả hai bên 

để trục lợi. 

Cũng có người nói rằng, nhờ Vi Tiểu Bảo, Trung Quốc mới được yên bình. Giả sử 

Vi Tiểu Bảo hoàn toàn nghiêng về phía Thiên Địa Hội thì chắc chắn nhà Thanh sẽ 

bị lật đổ trước hạn 200 năm. Còn nếu Vi Tiểu Bảo đứng hoàn toàn về phía nhà Thanh 
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thì không một tên nào trong Thiên Địa Hội có thể chạy thoát. (Người Hoa ở miền 

Nam Việt Nam chủ yếu là con cháu của Thiên Địa Hội). 

Phim « Lộc Đỉnh Ký » là một bộ phim nên xem. Người ta thấy Vi Tiểu Bảo có khả 

năng thoát hiểm nhờ tính hài hước của mình.  

Người ta thấy một Vi Tiểu Bảo chưa từng học Kinh Thánh nhưng hiểu sâu sắc lời 

dạy đầu tiên của Đức Chúa Trời :  

« 16 Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả 

các thứ cây trong vườn; 

 
17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn 

chắc sẽ chết.” 

Vì sao người ta đau khổ ? Vì người ta chăm chú mãi về điều thiện với điều ác, tức 

là người ta ở trong bình diện nhị nguyên thiện ác trong khi người ta chưa thực sự 

hiểu về tận cùng của thiện/ác. 

Vi Tiêu Bảo dường như nói : Không. Chẳng có ai thiện và chẳng có ai ác cả. Ta cứ 

sống cho bản thân ta. Và nếu có dư thì giúp đỡ những người xung quanh.  

Anh trở thành tên phú hộ giàu nhất mọi thời đại, lấy cả kho báu chạy ra đảo Hồng 

Kông, nơi mà nhà văn Kim Dung sẽ  sinh ra và định cư sau này.  

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi, 

đã phát hành trên Amazon.  

 

 

Góp ý tác giả : tonphi2021@gmail.com  

Trợ lý : tonthanck@gmail.com  

Trân trọng cám ơn các bạn. 

Phone, Whatsapp, Signal : +84344331741 
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Võ Tòng kiêu dũng, anh hùng nhưng vì sao cả đời không 

có tri kỷ? 

 

Figure 9. Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương. Tranh tư liệu. 

Võ Tòng, chí khí đầy mình, kiêu dũng oanh oanh liệt liệt, là một trong những anh 

hùng chiếm được nhiều thiện cảm của người đọc truyện và người xem phim Thủy 

Hử. Phàm anh hùng thì trọng anh hùng, nhưng cả đời Võ Tòng lại chẳng có bằng 

hữu nào đáng gọi là tri âm.  

Anh hùng Thủy Hử Võ Tòng để lại ấn tượng đẹp cho bao người, bao đời nay.  Võ 

công thần dũng, túy quyền đẹp mắt vang danh thiên hạ, can đảm nghĩa hiệp. Tên 

tuổi ông gắn liền với danh xưng “Anh hùng đánh hổ núi Cảnh Dương”.  

 

“Rượu này sức ấy tài kia, 

Trời còn coi bé huống chi vật thường? 

Giữa đường gai góc ra tay 

Anh hùng phận sự xưa nay thường tình. 

Vì đâu dẹp nỗi bất bình 

Há rằng trục lợi tham danh như người?” (thơ khuyết danh) 
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Võ Tòng là anh hùng đánh hổ trong Thủy Hử, danh tiếng vang khắp giang hồ. Trên 

đồi Cảnh Dương, Võ Tòng say rượu, nhưng với 3 quyền 2 cước, đánh chết mãnh hổ. 

Nhưng có người lại cho rằng thực ra Võ Tòng rất cô đơn, không có bằng hữu.  

 

Thế nào gọi là bạn? Giang hồ cho rằng “Sĩ vị tri kỷ tử” (Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ), 

ví như tình bạn Quản – Bào (Quản Trọng và Bào Thúc Nha), ví như “Đào viên tam 

anh kết nghĩa” (Ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào). Võ 

Tòng cũng kết giao với một vài người tạm có thể coi là bằng hữu. 

 

 

Võ Tòng là anh hùng đánh hổ trong Thủy Hử, danh tiếng vang khắp giang hồ.  

 

Võ Tòng ở rừng Khoái Hoạt rượu say đánh chết Tưởng Môn Thần, giúp Kim Nhãn 

Bưu Thi Ân. Kim Nhãn Bưu Thi Ân ngày trước nói với phụ thân giúp cho Võ Tòng 

tránh bị đánh, từng đem chút rượu thịt cho Võ Tòng.  

 

 

Sau khi đánh thắng Phương Lạp trở về, Võ Tòng xuất gia tại chùa Lục Hòa tại Hàng 

Châu, thọ 80 tuổi rồi tịch. Chưa giải quyết được nan đề triết lý.  

“Qúa nghiêm thường ít bạn, 

Dễ dãi bạn khinh thường.” 
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Thay lời kết 

Được sự cổ vũ của bạn bè và đồng nghiệp, tác giả Tôn Phi viết cuốn Giáo trình văn 

học Trung Quốc. Hướng dẫn đọc sách. Qúy vị hãy đọc sách này với sự tự tin và tinh 

thần đồng công với tập thể tác giả. 

  

Giáo trình văn học Trung Quốc là tác phẩm nghiên cứu văn học. 

 

Sách dùng cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành văn học và nhà phê bình văn học. 

 

Hay bất kỳ ai muốn quan tâm về văn học Trung Quốc. 

 

Khác với các công trình nghiên cứu về văn học Trung Quốc của các tác giả khác, 

công trình Giáo trình văn học Trung Quốc của tác giả Lê Minh Tôn làm việc đối với 

dân tộc tính của người dân Trung Quốc, dựa trên các tư liệu gốc.  

  

Mời tham gia biên soạn sách. Có lương. Góp phần làm phong phú nền văn hiến chi 

bang. 

Rất mong nhận được sự góp ý của quý vị quan khách. 

Sài Gòn, tháng 09 năm 2021. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

 

 

 

 

Page 41 of 42

Page 41 of 42

mailto:tonphi2021@gmail.com


Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản. Năm phát hành: 2021 

 
  

Ủng hộ tác giả. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Gi á sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. 

 

 

 

 

Page 42 of 42

Page 42 of 42


