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28 năm sau ghi nhớ Budapest (1994) 

Sơ lược về Bản ghi nhớ Budapest: 

 

Figure 1. Tổng thống Nga Boris Yeltsin, trái, tổng thống Mỹ Bill Clinton, tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và thủ tướng Anh 
John Major ký Bản ghi nhớ Budapest ngày 5 tháng 12 năm 1994. 

Bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi: 

1.-Ukraine (tổng thống Ukraine Leonid Kuchma) 

2.-Liên bang Nga (tổng thống Nga Boris Yeltsin) 

3.-Hoa Kỳ (tổng thống Mỹ Bill Clinton) 

4.-Vương quốc Anh (thủ tướng Anh John Major) 

5.- Pháp và Trung Quốc tham gia muộn hơn. 
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Thỏa thuận này quy định tất cả các bên cam kết “tôn trọng độc lập, chủ quyền và 

các biên giới hiện có”. 

Ba quốc gia cũng tái khẳng định “nghĩa vụ kiềm chế trước các mối đe dọa hoặc 

sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine, 

và không có vũ khí nào của họ được sử dụng chống lại Ukraine ngoại trừ để tự 

vệ”. 

Hai hiệp định giống hệt nhau đã được ký cùng năm với Belarus và Kazakhstan. 

 

Figure 2. Áp phích cổ động cho cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. 

Ukraine thương đau 

“Lý giải vì sao người dân Ukraine đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa 

nước Nga độc tài của Putin, vì sao tổng thống đương nhiệm của Ukraine không 

chịu di tản mà khoát áo trận, sát cánh cùng các binh sỹ trong chiến hào chống 

lại quân xâm lược, để bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ mà nhân dân Ukraine 

đã lựa chọn.” 

 

Ukraine Thương Đau 

 

Ukraine đã có một lịch sử huy hoàng trong suốt 400 năm, từ thế kỷ thứ 9 đến thế 

kỷ 12. Thời đó, Kiev là thủ đô của vương quốc Kyivan-Rus, còn được gọi là Rus-
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Kiev, chính là tiền thân của các nước Nga, Belarus và Ukraine ngày nay. Sau thế 

kỷ thứ 12, người Nga mới dần tách khỏi vùng đất Ukraine và hình thành một quốc 

gia riêng. 

 

Khi quân Mông Cổ xâm chiếm châu Âu vào đầu thế kỷ 13 thì toàn bộ Rus-Kiev 

bao gồm cả nước Nga bị tàn phá nặng nề và trở thành nô lệ của con cháu Thành 

Cát Tư Hãn hơn 200 năm. Người đã chinh phục và cai trị Rus-Kiev đầu tiên là 

Bạt Đô, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn và là anh họ của Hốt Tất Liệt, một nhân 

vật mà mọi người Việt Nam đều biết tên. 

Sau khi Mông Cổ suy yếu, vùng đất Ukraine bị các nước Nga, Balan và Thổ Nhĩ 

Kỳ xâu xé, đến đầu thế kỷ 19 thì hầu như toàn bộ Ukraine đã bị sát nhập vào Đế 

Quốc Nga, từ đó trở về sau, người Ukraine không ngừng nổi dậy giành độc lập 

và nhiều lần bị đàn áp đẫm máu. 

Tháng 3 năm 1917, cách mạng Tư Sản Nga xoá bỏ chế độ quân chủ Sa Hoàng, 

chính phủ lâm thời Nga trao quyền tự trị cho Ukraine và nhà nước Ukraine Cộng 

Hoà ra đời. Nhưng chỉ 8 tháng sau, chính phủ lâm thời Nga bị những người Cộng 

sản Nga lật đổ trong Cách mạng Tháng Mười, những người cọng sản Ukraine đã 

hợp tác với quân Nga tấn công Kiev, xoá sổ Cộng Hoà Ukraine, thành lập nhà 

nước Ukraine Xô viết do đảng Cộng Sản Ukraine lãnh đạo, nhưng phụ thuộc hoàn 

toàn vào Moscow. Nhiều đảng viên Cộng Sản Ukraine có tinh thần quốc gia bị 

đình chỉ công tác, bị thủ tiêu hoặc bị đày sang Siberia. 
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Figure 3. Vladimir Putin suy sụp sau chiến tranh Nga-Ukraine. 

Các chính sách thử nghiệm chủ nghĩa xã hội cuối năm 1920 như quốc hữu hoá 

toàn bộ các xí nghiệp và thu mua nông sản với giá rẻ mạt đã gây ra nạn đói trong 

hai năm sau đó, làm hơn một triệu người Ukraine thiệt mạng. Lê Nin phải sửa sai 

bằng cách trả lại các xí nghiệp cho tư nhân và cho nông dân buôn bán các sản 

phẩm do họ làm ra. 

Tháng 12/1922, Liên Bang Xô Viết ra đời, Ukraine trở thành một thành viên của 

Liên Xô. Trong thời kỳ đầu của Liên Bang, để đánh lừa và xoa dịu những người 

theo chủ nghĩa quốc gia, Moscow có những chính sách cởi mở cho các nước thành 

viên. Nhưng chỉ vài năm sau, các cụm từ như: “chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi” hoặc 

“lập trường quốc tế vô sản” được sử dụng để siết chặt tư tưởng và nhiều người 

Ukraine, trong đó có cả bộ trưởng giáo dục Oleksander Shumskyi, bị đưa đi học 

tập cải tạo dài hạn ở Siberia. 

Năm 1928, Stalin lên nắm quyền, bắt đầu phát động các cuộc đấu tố nhằm vào 

địa chủ, trí thức và các nhà tu hành, làm hàng triệu người Ukraine bị giết hoặc bị 

đi đày. Văn hào Khwylovyi, nhân vật số 2 lãnh đạo đảng Cộng Sản Ukraine, từng 

một thời ca tụng chế độ, đã phải uống thuốc độc tự tử. Vài chục năm sau, các bài 

học đấu tố này đã được Trung Quốc và Việt Nam áp dụng trong cải cách ruộng 

đất và cách mạng văn hoá. 
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Các chính sách của Stalin gây nhiều bức xúc trong dân chúng, để dập tắt tư tưởng 

phản loạn ở Ukraine, Stalin đánh vào dạ dày của người dân bằng cách cho quân 

đội thu gom hết lương thực và đưa ra khỏi Ukraine. Đòn đánh này đã gây ra nạn 

đói khủng khiếp vào năm 1931-1932, nạn đói lần này làm hơn 6 triệu người 

Ukraine thiệt mạng nhưng sản lượng lương thực xuất khẩu của Ukraine được báo 

cáo là tăng vọt so với các năm trước. 

Sau nạn đói, Stalin lùa dân Nga sang để tái phân bố dân số trên các ruộng vườn 

hoang tàn của Ukraine và để thực hiện kế sách thống trị lâu dài. Nhiều đảng viên 

Cộng Sản Ukraine bắt đầu bừng tỉnh và tỏ ý chống lại chính sách của Stalin, một 

trong số các lãnh tụ đầu tiên của đảng Cộng Sản Ukraine là Mykola Skrypnyk đã 

tự sát bằng một khẩu súng lục vào năm 1933. Trong cuộc thanh trừng từ năm 

1936 đến 1938 do Stalin cầm đầu, có 99 trong số 102 uỷ viên trung ương đảng 

Cộng Sản Ukraine đã bị hành quyết và sau năm 1938, nhà nước Ukraine được 

lãnh đạo bởi đa số các đảng viên Cộng Sản là người Nga. 

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân Đức tràn vào lãnh thổ Ukraine để tấn 

công Liên Xô, các sỹ quan và binh lính Đức rất ngạc nhiên vì đi đến đâu cũng 

được người dân Ukraine hoan hô nhiệt liệt như những vị anh hùng. Ngày đó, dân 

Ukraine đã xem quân Đức như những người đến giải phóng họ khỏi ách thống trị 

của người Nga, nhưng rồi tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, quân đội của Hitler đối xử 

với dân Ukraine cũng tàn bạo không kém so với Stalin trước đó. 

Vì bị tấn công bất ngờ và trước sức mạnh của quân Đức, Stalin ra lệnh thực hiện 

chính sách vườn không nhà trống trên đường rút lui. Hầu hết trâu bò gia súc được 

chở về Nga, số còn lại không mang đi được thì bị bắn bỏ, phần lớn các thiết bị 

máy móc trong các xí nghiệp cũng bị tháo dỡ đưa sang Nga, các phương tiện vận 

tải, cầu cống và kho tàng bị phá huỷ. Vài năm sau, trên đường tháo chạy, quân 

đội của Hitler cũng làm tương tự như Stalin. 

Hai lần bị quân Nga và Đức phá huỷ để tạo “vườn không nhà trống” cộng với 

bom đạn chiến tranh khiến đất nước Ukraine tan tành. Ước tính có khoảng 8 triệu 

người Ukraine thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có 1,4 triệu 

là quân nhân. 

Ngay từ đầu chiến tranh Xô – Đức, tổ chức quân kháng chiến Ukraine (gọi tắt là 

UPA) đã được thành lập và do những người Ukraine Quốc Gia lãnh đạo. Với quân 

số gần 200 ngàn người, UPA chiến đấu chống lại cả quân Đức lẫn hồng quân Liên 
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Xô. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, UPA vẫn tiếp tục chiến tranh du 

kích chống lại Liên Xô trong sự che chở của dân Ukraine cho đến năm 1954 mới 

hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Cuối tháng 3/2019, các thành viên kháng chiến UPA đã được chính phủ Ukraine 

trao danh hiệu cựu chiến binh và ghi nhận công lao trong cuộc đấu tranh giành 

độc lập cho tổ quốc. 

Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc chiến Nga – Ukraine, tôi nhắc lại các sự kiện 

lịch sử này, dưới tựa đề “Ukraine thương đau”, để lý giải vì sao người dân Ukraine 

đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa nước Nga độc tài của Putin, vì sao 

tổng thống đương nhiệm của Ukraine không chịu di tản mà khoát áo trận, sát cánh 

cùng các binh sỹ trong chiến hào chống lại quân xâm lược, để bảo vệ các giá trị 

tự do và dân chủ mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn. 

Nguyễn Quang Trí-Tôn Phi biên tập. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Cố vấn học thuật: Giáo sư sử học Hoàng Anh Khiêm: 

hoanganhkhiem@gmail.com 

Bài viết đã được đưa vào sách Lịch sử văn minh nhân loại do nhà văn Tôn Phi 

chủ biên. 

Giá sách: 

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 600 000 VNĐ. 

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

Tôn Phi. 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com 

Trân trọng cám ơn các bạn. 
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Nga, Tàu, Mỹ và ba loại triết lý hình thành đế quốc. 

 

Figure 4. Ảnh trong phim: Vua Càn Long-triều nhà Thanh Trung Quốc. 

Ở viễn Đông, đế quốc lớn nhất là đế quốc Trung Hoa. Cho đến bây giờ, cả Việt Nam, 

Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đế quốc Trung Hoa. Đến như Thái Lan, ở xa, gồm 

các vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiếp giáp địa lý, cũng không dám bứt 

ra khỏi Trung Hoa để chạy sang Mỹ. 

Bình thường, Trung Quốc không xâm lược nước nào, nhưng nước nào muốn tồn tại 

phải quy phục họ. Thường Trung Quốc đợi cho các nước xaỷ ra cướp chính quyền 

thì sẽ đưa quân sang phân xử công lý. Ví dụ, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh, vua Tống 

cho quân sang đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên triều Mông-

Nguyên cho quân sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần, thì nhà Minh 

của Chu Nguyên Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của Trung Hoa 

không hề vừa vặn. 
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Figure 5. Cảnh trong phim: Tể tướng Lưu Gù và quan nhất phẩm Hòa Thân. 

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyết Tể tướng Lưu Gù cực kỳ nổi 

tiếng. Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hết đặc điểm của triết lý hình thành của các triều 

đại nối tiếp Trung Hoa. 

Triết lý hình thành đế quốc Nga là đưa quân đi xâm lược. Danh nghĩa của họ là bảo 

tồn sự chính thống của nước Chúa. Sau khi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sụp 

đổ, thì nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin không 

thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của nhóm giám mục Chính giáo đông phương. 

Đất nước Ukraine của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám mục Chính 

giáo, mà Putin chỉ là đại diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra được đế 

quốc Nga, giống như Việt Nam, Cam-bốt không bao giờ thoát ra được khỏi đế quốc 

Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi Putin lắm bởi đứng sau Putin là các giám mục 

Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có lật đổ được Putin thì tổng thống tiếp theo 

của nước Nga cũng sẽ do các giám mục Nga điều khiển. 
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Figure 6. Triết gia, nhà toán học, và sau này là tổng thống Mỹ, Benjamin Franklin. 

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triết lý cho sự hình thành 

đế quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu dụ. Ví dụ, để sát nhập nước Ha-oai vào đế 

quốc Mỹ, thì người Mỹ không sử dụng quân đội, mà sẽ cho thuyết khách sang Hawai, 

mời nữ hoàng Hawai gia nhập liên bang để được hưởng vô số quyền lợi. Với hình 

thức chiêu dụ kiểu này, chắc chắn là không có ai thoát ra được. Bang Texas đòi tách 

ra khỏi Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng không thể ly khai, 

mặc dù Hoa Kỳ không đánh. 

Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da 

trắng xâm lược châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tế trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc, 

thủ tướng da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước phép 

đi rắc lên đầu các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ thực dân 

đã tiến hóa lên thành văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hợp pháp trở thành hợp 

pháp. Các nước thuộc thiên triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để ly khai. 
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Trong ba loại đế quốc kể trên, Trung Hoa là đế quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ giả 

của Việt Nam đi bằng voi sang yết kiến Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng lương 

của một thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đế Tàu còn phải tặng mấy rương vàng 

bạc cho sứ giả Việt. Hoàng đế Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước Việt Nam, 

gạ sứ giả bán voi. Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng làm được gì. 

Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viết sai, theo chiều hướng nhồi thù hận vào đầu 

con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam không thể đua với nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi về văn -sử -

triết. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về triết lý hình thành mỗi đế quốc. 

Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà các 

nước không biết. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da trắng 

là lũ quỷ Tây dương, không hề sai. 

Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt được giặc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên triều 

đình nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế. Nước Việt Nam lúc đó là đế quốc, Lào, Cam-

bốt chỉ là đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại Việt) 

lên thành “Việt Nam”. Nhưng hoàng đế Tàu không cho. Cho nên, phải đổi tên nước 

thành Nam Việt, rồi nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyễn mới đổi tên nước thành nước 

Việt Nam như hôm nay. Chính trị cực kỳ phức tạp. Chính trị học khoa học càng khó 

hơn, cần bàn tay bác sỹ vô cùng chính xác “giải phẫu”. 

Thiên triều Trung Hoa, có triết lý lãnh đạo, là triết Nho. Trong ba loại triết lý hình 

thành đế quốc, triết lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của 

giáo sư Lương Kim Định. 

Bài viết đã được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 
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Vở kịch Ê-đip vua: Phân tích tấn bi kịch 
giết cha, làm nhục mẹ của dũng sĩ Ê-đip. 

 

Figure 7. Ảnh minh họa: Ê-đip vua cưới hoàng hậu  Jocasta mà không biết đó là mẹ mình. 

Xin viết tặng cô giáo Trần Thị Quỳnh Thuận, người giáo viên mà lớp k14 chúng 

tôi hằng yêu mến, dẫu có chuyện gì xảy ra trong quan hệ cô trò. 

Trong chương trình đào tạo văn học của bất kỳ trường đại học nào trên thế giới, đều 

có kể về vở kịch Hy Lạp cổ đại Ê-đip vua (Oedipus Rex). 

Nội dung vở kịch tóm tắt như sau: Ê-đip là một hoàng tử con của vua Laius (Lai-ốt) 

và hoàng hậu Jocasta (Dô-cát-xơ Ta) ở thành bang Thebes xứ Hy Lạp. Khi  cậu bé 

sinh ra, một nhà tiên tri đã tâu với ông vua cha rằng: “Thằng bé này lớn lên sẽ giết 

cha (tức là sẽ giết ông vua) và cưới mẹ (tức là sẽ lấy vợ của ông vua).” Ông vua nghe 

được, tức quá, sai lính đem con trẻ đi giết, đề phòng hậu họa về sau. Người lính bồng 

đứa bé lên núi để giết, nhưng thương quá, trao đứa bé cho một người mục đồng. 

Người mục đồng trao đứa bé cho một nhà buôn để nhà buôn mang sang nước khác. 

Ở bên nước khác, cậu bé được nhà vua và hoàng hậu nhận làm con. Cậu bé vẫn làm 

hoàng tử ở một nước khác. Tuy nhiên, số phận của cậu bé quá đặc biệt. Lại có một 

nhà tiên tri đến nói với cậu bé rằng, lớn lên cậu bé sẽ giết cha, làm nhục mẹ. Cậu bé 
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này có đạo đức. Sợ cảnh đó xảy ra, cậu bé bỏ hoàng cung để đi bụi, khỏi phải giết 

cha, làm nhục mẹ, khỏi phải ứng nghiệm lời phán của những ông lão mù. Thời đó ở 

Hy Lạp, các nhà tiên tri có quyền lực rất ghê gớm. 

Đi lang thang, cậu bé thấy một đoàn người đi đường. Đoàn người đi đường đó ăn 

nói vô lối, lại còn đánh cậu một cái. Cậu giận quá, rút gươm ra giết hết cả đoàn, 

trong đó có một ông lão già. Sau vụ ấy, cậu lại tiếp tục đi. Cậu gặp con quái thú 

Sphinx. Đây là con quái vật mình sư tử mặt đàn bà. Nó ra câu đố, ai giải được thì nó 

tha, ai không giải được thì bị nó ăn thịt. Câu đó là: “Con gì buổi sáng đi bốn chân, 

buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân”. Bao nhiêu người không giải được nên 

đã bị con quái Sphinx ăn thịt. Cậu bé Ê-đip giải ra được đó chính là con người. Con 

quái vật Sphinx chết, không còn gieo tai họa cho thành phố. Người dân trong thành 

phố bèn tôn cậu lên làm vua, và gả cho cậu người hoàng hậu Jocasta xinh đẹp mới 

góa chồng làm phần thưởng. Cậu bé bỗng dưng được làm vua, bỗng dưng có vợ đẹp. 

Khốn nạn thay,  ông lão già cậu giết dọc đường chính là ông vua Laius vừa mất tích 

của thành phố, và người hoàng hậu mà mới cưới, thì chính là vợ của ông vua. Nói 

cách khác, Ê-đip đã giết cha, làm nhục mẹ. Ê-đip lại còn sinh ra mấy đứa con nữa 

với mẹ mình. Đức vua mới Ê-đip giao phối với mẹ đẻ của mình mà không biết. Bệnh 

dịch xảy ra trong thành bang, các nhà tiên tri biết lý do mà không dám tâu lên. Vua 

Ê-đip cho đi điều tra nguyên nhân. Hoàng hậu Dô-cát-xta là một người phụ nữ đoan 

trang, cả đời giữ trinh tiết, nào ngờ “đứa con từ bụng mình chui ra lại gửi những đứa 

con khác vào trong bụng mình”. Không một người phụ nữ nào có thể chịu được tai 

họa khủng khiếp đó. Khi tìm ra được điều này, hoàng hậu Jocasta xinh đẹp tự vẫn 

bằng cách treo cổ. Ê-đip thì móc mắt, và bỏ ngai vàng đi lang thang, sau này không 

rõ đi đâu. Toàn bộ câu chuyện xảy ra quãng thế kỷ thứ Năm trước Công nguyên. 

Thời đó con người chưa biết nói dối. 

Câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Nó là câu chuyện có thật bên Hy Lạp, xảy 

ra đã lâu, nhưng lại mang dự phóng đúng cho tương lai mai hậu. Phải biết bước qua 

đợt văn học để tiến tới đợt triết lý, nơi có chút niềm vui dẫn đạo cho đời sống mời 

này. 

Khi thấy một hiện tượng thiên nhiên trái ý mình, làm thiệt hại cho mình, thì mình 

tiêu diệt hiện tượng thiên nhiên đó. Ví dụ, bão làm cho đổ hoa màu, tốc mái nhà cửa, 

người Mỹ chế ra khí trung hòa bắn vào tâm bão để diệt bão, giống như Ê-đip giết 

cha. Kết quả, không có bão, các vi trùng, vi khuẩn, sâu bệnh lại nhiều hơn, về sau 

người Mỹ thà để cho bão tự nhiên phá chút đỉnh nhưng được lợi là tái cân bằng thiên 

nhiên. 
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Tại sao lại móc mắt? Chàng Ê-đip giao phối với mẹ ruột mà không biết. Giao phối 

với mẹ thì gọi là “duy địa”. Đất gọi là mẹ Gai-a. Khi “duy địa” thì sẽ mù. Hoàn toàn 

đúng với ngày nay. Nền văn minh nhân loại đã là nền văn minh duy địa. Lấy mét, 

lít, thước, thốn để đo đếm con người. Vì vậy văn minh ấy bị “mù”, nghĩa là tìm 

không thấy lối ra, không thấy giải thoát, giống hệt chàng Ê-đip xưa kia. Rơi vào địa 

cũng chết, rơi vào thiên cũng chết, phải cân đối giữa thiên và địa thì mới được sống. 

Tự hào thay, dân tộc Việt là chủ nhân ông của triết lý cân đối thiên-nhân-địa ấy. Tức 

là, nơi dân tộc Việt đã có giải pháp cho cuộc sống bế tắc hôm nay. Nói cách khác, 

triết Việt đã giải quyết xong bài toán vua Ê-đip bên Tây không giải được. Năm nào 

cũng diễn lại vở kịch, năm nào cô trò  cũng khóc? Ai không khóc là không yêu văn 

chương. 

Nếu đứng ở đợt văn học, ta sẽ chỉ thấy bi kịch, ta không thấy gì ngoài nước mắt. Tuy 

nhiên, kẻ không biết thì không có tội, trong trường hợp này là Ê-đip.  Đứng ở đợt 

triết lý thì ta thấy vở kịch ơn ích. Bao học thuyết về con người căn cứ trên dị đoan 

tà thuyết, hoặc căn cứ trên ý niệm trừu tượng hay sự vật đều đang lu mờ để nhường 

bước cho nhân bản chân chính y để nhường bước cho Oedipe người đã tìm ra đáp số 

trúng. Con người nhận thức đúng về mình thì những thứ yêu ma và những thứ đày 

đọa con người mới  sẽ chết, y như con Sphinx tự tiêu biến. Vì không hiểu, cho nên 

bất chấp và xóa bỏ các luật thiên nhiên (giết cha) và bắt mặt đất sản sinh sản vật 

không kịp (làm nhục mẹ). Vở kịch Ê-đip vua có ý nghĩa thâm sâu như vậy. 

Nhìn bằng con mắt “văn nghệ” thì không bao giờ giải được vụ Ê-đip vua. Phải nhìn 

nó bằng con mắt “triết lý”. Người giải được vụ án này là Lương Kim Định, lời giải 

ấy có ghi trong sách Nhân Bản của ông. Mời quý bạn mua sách về và đọc. Sách có 

bạn tại các cửa hành sách như Fahasa hay nhà sách Phương Nam trên toàn quốc. 

Bạn đọc chưa có điều kiện mua sách, xin mời liên lạc với chúng tôi. 

Ngày 21 tháng 09 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Tonphi2021@gmail.com 

Khoa văn học khóa 2014-2018. 

Đặt mua sách Giáo trình văn học Tây Âu 1 của tác giả Tôn Phi: 
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Gía thành: 400 000 VNĐ. 

Số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Mua xong báo với tonphi2021@gmail.com để nhận sách. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Mời các bạn tìm đọc cuốn Giáo trình văn học Tây Âu 1 của nhóm tác giả Tôn Phi. 

Email đặt sách: tonphi2021@gmail.com và huonggiang@shop-charlie.com 

Số tài khoản: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Gía sách pdf: 

230 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

1  B ÌN H LUẬN VỀ  “VỞ  K ỊCH Ê- ĐIP VU A:  P HÂN  T ÍCH TẤN BI  K ỊCH G IẾT  
CHA ,  L ÀM N HỤC MẸ  CỦA DŨN G S Ĩ  Ê - ĐIP .”  

1. Nguyễn Văn Hùng 

24 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:43 SÁNG 

Tôi chưa có sách. 
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Phân tích bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý 
Thường Kiệt 

 

Figure 8. Lý Thường Kiệt đánh Tống. Tranh minh họa tư liệu. 

Bài giảng văn/ Tôn Phi. 

Lời bài thơ Nam quốc sơn hà: 

 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

Chữ Hán: 
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南 國 山 河  

南 國 山 河 南 帝 居， 
截 然 定 分 在 天 書。 
如 何 逆 虜 來 侵 犯， 
汝 等 行 看 取 敗 虛 

Bài thơ phải do một cá thể người Việt sáng tác, bởi lời bài thơ rất bất lợi 
cho quân Hán. 

Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Có cả thảy 4 câu, mỗi câu là 7 
chữ, nên gọi là thất ngôn tứ tuyệt. 

Đây được coi như tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. 

Đây không phải là lần đầu bài thơ được vang lên. Trước đó, vào thời Lê Hoàn 
đánh Tàu, người Việt đã sử dụng bài thơ này, làm cho quân Tàu kinh hồn bạt 
mạng. 

Thư tịch đầu tiên có chép bài thơ này là sách Việt điện u linh tập, một sách 
viết bằng chữ Hán, kể lại các câu chuyện cổ tích ( u linh) của người Việt. 

Phiên âm Hán Việt của bài thơ: 

Phiên âm Hán –Việt: 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

Khi đọc những lời này, bằng âm Việt, thì quân Hán cũng hiểu được, bởi vì, 
thời đó, vận âm của Việt và Hán tương đối giống nhau. 

Bản dịch nghĩa của Nguyễn Tri Tài: 
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Sông núi nước Nam, vua nước Nam ở, 
Phân vị rạch ròi đã ghi trong sách trời. 
Cớ sao lũ giặc bạo ngược đến xâm phạm, 
Chúng bây rồi xem, sẽ chuốc lấy thất tại tan tành. 

 
Bản dịch nghĩa của Nguyễn Hùng Vĩ: 

Sông núi nước Nam, Nam đế quản trị 
Hiển nhiên đã định phận tại thiên thư 
Cớ sao bọn giặc ngỗ ngược đến xâm phạm 
Mà chúng bay, xem ra, lại chịu bại ư? 

Bản dịch của Trần Trọng Kim: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. 

Năm 1076, Quách Quỳ, Triệu Tiết triều Tống đem quân 9 tướng, hợp với 
Chiêm Thành, Chân Lạp tấn công Đại Việt. Hai bên giao tranh ở sông Như 
Nguyệt, một đêm quân sĩ chợt nghe trong đền Trương tướng quân có tiếng 
đọc to rằng: 

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên phân định tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.” 

 
Đúng như lời thơ, Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống. Năm 1076, hơn 30 
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vạn quân nhà Tống (Trung Quốc) do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược Đại Việt 
(tên nước Việt Nam thời đó). Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như 
Nguyệt (sông Cầu ở huyện Yên Phong-tỉnh Bắc Ninh ngày nay) để chặn địch. 
Quân của Quách Quỳ đánh đến sông Như Nguyệt thì bị chặn. Nhiều lần cố 
vượt sống nhưng quân Tống không sao vượt được phòng tuyến Như Nguyệt, 
đành đóng trại chờ thêm viện binh. Đang đêm, trong đền thờ Trương Hống, 
Trương Hát ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, có giọng đọc bài thơ vang lên. 
Nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. Lý Thường Kiệt tổ chức cho quân vượt 
sông, đánh thẳng vào trại giặc. Thấy sĩ khí quân Đại Việt đang lên, quân Tống 
hoảng loạn, bỏ chạy, số bị chết, bị thương đã hơn quá nửa. Lý Thường Kiệt 
cho chúng một cách giữ thể diện, vua nhà Lý cho người sang Tàu nghị hòa. 
Quân Tống rút quân về nước trong trật tự. Bờ cõi nước Đại Việt được giữ 
gìn. 

 

Figure 9. Sông Như Nguyệt ngày nay. Ảnh tư liệu. 

Bản dịch của thủ tướng Trần Trọng Kim là bản được nhiều người biết đến 
nhất vì có vần điệu dễ nhớ, được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, trong cả 3 
bản dịch, bản dịch của Nguyễn Tri Tài là đúng nhất về mặt văn 
bản. 南 國 山 河 南 帝 居, chữ đế (帝) chứ không phải chữ vương (vua). Bằng 
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cách này, tác giả đã khẳng định, Đại Việt là một đế quốc độc lập với đế quốc 
Tàu, xứng danh là một bản tuyên ngôn độc lập. 

Viết từ Sài Gòn, ngày 17 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Bài đã được đưa vào Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của nhà văn Tôn 
Phi đã phát hành trên Amazon. Mời quý vị và các bạn đón xem. 
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Hịch tướng sĩ, áng văn của đỉnh cao hào khí 

Đông A đời Trần. 

 

Figure 10. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 

Viết bởi Tôn Phi/chuyên ngành văn học. 

Nhắc đến đời nhà Trần là nhắc đến thời đại huy hoàng nhất của nền quân 
sự nước Việt Nam. Nhà Trần 3 lần đánh bại quân Mông-Nguyên, đế quốc 
lớn nhất thế giới thời đó. Hào khí thời nhà Trần được gọi là hào khí Đông 
A. 

Tay văn chương lớn nhất thời Trần phải kể đến Hưng Đạo Đại Vương Trần 
Quốc Tuấn. Áng văn bất hủ Hịch tướng sĩ của ông không chỉ có giá trị chính 
trị-quân sự. Về kết cấu văn chương, đó cũng là áng văn tuyệt vời. Lối văn 
biền ngẫu được sử dụng đến độ thành thạo. 

Trước khi đánh Việt, triều đình nhà Nguyên đã dụ được vô số tướng sĩ nhà 
Trần đầu hàng. Căn cứ vào số thư từ mà Trần Hưng Đạo thu được bằng 
công tác điệp báo, thì thấy rằng, vào thời đó, quá bán quân đội nước Việt 
đầu hàng và đồng ý phục vụ cho thiên triều Trung Hoa. Lúc đó, vua Trần 
Nhân Tông cũng muốn đầu hàng. Tổng tư lệnh của quân đội, Hưng Đạo 
Đại Vương Trần Quốc Tuấn, phải viết bài hịch trên, để động viên các anh 
em: 

“Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.” 
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Hịch tướng sĩ, tên đầy đủ là Dụ chư tì tướng hịch văn ( chữ Hán: 諭 諸 裨 
將 檄 文) ra đời kịp thời. Thời gian sáng tác khoảng năm 1284. Hẳn tác giả 
đã ấp ủ nhiều năm cho các ý chính trong bài. “Ban ngày quên ăn, nửa đêm 
vỗ gối” (gối ở đây là đầu gối, chẩm). 

 

Figure 11. Tranh vẽ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và hai tên lính hầu. Chưa rõ tên tác giả vẽ tranh. 

 

Một mình Hưng Đạo Đại Vương đã huấn luyện quân dân nước Việt: 
“người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ”. Nhiều 
người thần kỳ ra giúp ông. Chẳng hạn, nhân vật Yết Kiêu, lặn được cả giờ 
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dưới nước, theo phò Trần Hưng Đạo, bằng cách đục thủng tàu của quân 
Mông-Nguyên. 

Trong bài văn, tướng Trần Hưng Đạo đã nêu ra các quyền lợi để động viên 
tinh thần chiến sĩ: “bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ”, “vợ con 
các ngươi cũng được bách niên giai lão”, “các ngươi trăm năm về sau tiếng 
vẫn lưu truyền”, “tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm.” Đến đây, tinh 
thần của binh lính được trấn an: “Lúc bấy giờ các người không muốn vui 
vẻ phỏng có được không?”. 

Người ta thử phân tích tại sao Hịch tướng sĩ hay và có sức sống lâu bền. 
Đó là tác phẩm toàn diện. Trong tác phẩm đó, đúng sai, lợi hại, của cuộc 
kháng chiến, được Đức Quốc Công Trần Hưng Đạo nói đầy đủ và chí lý, 
không sót một ý gì. Đó là tính toàn diện mà một bài văn cần có, và trở 
thành mẫu mực. Nói về lợi ích, thì cũng nói về tai hại: 

“Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng bị 
mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi 
cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm 
năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi 
cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi 
muốn vui vẻ phỏng có được không?” 

Với bài văn tuyệt tác như thế, binh sĩ nghe được, không ai là không trung 
thành với Đức Trần Hưng Đạo. 

Trong Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, tác giả ghi chép sự kiện rằng, 
binh sĩ nghe lời hịch nức lòng, lấy mực xăm vào tay hai chữ: “Sát Thát” 
(bằng chữ Hán, nghĩa là giết quân Mông Cổ), và hết lòng chiến đấu chống 
giặc. Giặc Mông-Nguyên đương truy sát Đức Thánh Vương Trần Hưng 
Đạo, nếu thấy ai người Việt mà trên cánh tay có ghi chữ Sát Thát, thì sẽ 
giết người đó, không cần chiêu hồi nữa cho mất công. 
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Đi kèm với Hịch tướng sĩ là Binh thư yếu lược. Nhà Trần, một nhà xuất 
phát từ miền sông nước (sau cướp ngôi nhà Lý), đã phát triển tư duy quân 
sự của người Việt. Cuốn Binh thư yếu lược, có hai phần. Phần thượng và 
phần hạ, gọi là quyền thượng và quyển hạ. Quyển thượng lưu hành phổ 
thông trong dân gian, ai cũng có. Quyển hạ rất hiếm, không phải cứ có 
tiền là mua được, quyển hạ chỉ giao cho truyền tử của Đức Thánh Vương 
Trần Hưng Đạo. 

Sau khi đánh bại quân Mông-Nguyên, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo 
cũng rất sợ bị chúng trả thù. Ông lẳng lặng đưa gia đình, vợ con vào làng 
Trúc Lâm ở Thừa Thiên Huế ngày nay để sống. Tên húy của Đức Thánh 
Vương Trần Hưng Đạo là Trúc Lâm. Tại đây có truyền tử của người, sau 
này sẽ lãnh đạo công cuộc cứu nước của sĩ phu và binh lính Việt Nam. 

Hịch tướng sĩ viết bằng chữ Hán chuẩn mực. Trung bình, một câu văn 
trong Hịch tướng sĩ gồm có 12 tiếng, chia thành hai phần trước và sau ứng 
hợp, gọi là lối văn biền ngẫu. Thời nhà Lý, có tác phẩm Chiếu dời đô cũng 
viết bằng lối văn biền ngẫu, không rõ ai là tác giả, đã đạt đến đỉnh cao của 
thi ca Việt Nam. 

Ngoài đánh trận giỏi, các binh tướng dưới quyền của Đức Thánh Vương 
Trần Hưng Đạo cũng rất giỏi văn chương. Ví dụ, Trần Khánh Dư với bài 
Đoạt sáo nổi tiếng. Yết Kiêu cũng có bài thơ nói về chiến thắng. Cả đoàn 
quân nhà Trần từ cửa tử chuyển thành cửa sinh, nhờ cả tài đánh trận lẫn 
dòng máu văn hiến chi bang chảy trong mình. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com (góp ý đúng và chuẩn hơn tác giả 
sẽ được thưởng tiền). 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Phụ lục: 
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Toàn văn tác phẩm Hịch tướng sĩ viết tiếng Hán: 

                       諭諸裨將檄文 余常聞之 紀信以身代死而脫高帝 由于以背受戈

而蔽招王 蓣讓吞炭而復主讎 申蒯断臂而赴國難 敬德一小生也身翼太宗而
得免世充之圍 杲卿一遠臣也口罵禄山而不從逆賊之計 自古忠臣義士以身
死國何代無之 設使數子區區為兒女子之態 徒死牖下烏能名垂竹白 與天地

相為不朽哉汝等世為將種不曉文義 其聞其說疑信相半 古先之事姑置勿論 
今余以宋韃之事言之 王公堅何人也 其裨將阮文立又何人也 以釣魚鎖鎖斗
大之城 當蒙哥堂堂百萬之鋒 使宋之生靈至今受賜 骨待兀郎何人也 其裨將
赤脩思又何人也 冒瘴厲於萬里之途 獗南詔於數旬之頃 使韃之君長至今留
名 況余與汝等生於擾攘之秋 長於艱難之勢 竊見偽使往來道途旁午 掉鴞烏
之寸舌而陵辱朝廷 委犬羊之尺軀而倨傲宰輔 托忽必列之令而索玉帛以事

無已之誅求 假雲南王之號而揫金銀以竭有限之傥庫 譬猶以肉投餒虎寧能
免遺後患也哉余常臨餐忘食中夜撫枕 涕泗交痍心腹如搗 常以未能食肉寢
皮絮肝飲血為恨也 雖 余之百身高於草野 余之千屍裹於馬革 亦願為之汝等 
久居門下掌握兵權 無衣者則衣之以衣 無食者則食之以食 官卑者則遷其爵 
祿薄者則給其俸 水行給舟陸行給馬 委之以兵則生死同其所為 進之在寢則
笑語同其所樂 其是 公堅之為偏裨兀郎之為副貳亦未下爾汝等 坐視主辱曾
不為憂 身當國恥曾不為愧 為邦國之將侍立夷宿而無忿心 聽太常之樂宴饗

偽使而無怒色 或鬥雞以為樂或賭博以為娛 或事田園以養其家 或戀妻子以

私於己 修生產之業而忘軍國之務 恣田獵之遊而怠攻守之習 或甘美酒或嗜
淫聲 脱有蒙韃之寇來 雄雞之距不足以穿虜甲 賭博之術不足以施軍謀 田園

之富不足以贖千金之軀 妻拏之累不足以充軍國之用 生產之多不足以購虜

首 獵犬之力不足以驅賊眾 美酒不足以沈虜軍 淫聲不足以聾虜耳 當此之時
我家臣主就縛甚可痛哉 不唯余之采邑被削 而汝等之俸祿亦為他人之所有 
不唯余之家小被驅 而汝等之妻拏亦為他人之所虜 不唯余之祖宗社稷為他
人之所踐侵 而汝等之父母墳墓亦為他人之所發掘 不唯余之今生受辱雖百
世之下臭名難洗惡謚長存 而汝等之家清亦不免名為敗將矣 當此之時汝等

雖欲肆其娛樂 得乎今余明告汝等 當以措火積薪為危 當以懲羹吹虀為戒 訓

Page 26 of 130



Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 27 of 130 
 

練士卒習爾弓矢 使 人人逄蒙家家后羿 購必烈之頭於闕下 朽雲南之肉於杲
街 不唯余之采邑永為青氈 而汝等之俸祿亦終身之受賜 不唯余之家小安床
褥 而汝等之妻拏亦百年之佳老 不唯余之宗廟萬世享祀 而汝等之祖父亦春
秋之血食 不唯余之今生得志 而汝等百世之下芳名不朽 不唯余之美謚永垂 

而汝等之姓名亦遺芳於青史矣 當此之時汝等雖欲不為娛樂 得乎今余歷選
諸家兵法為一書名曰兵書要略 汝等 或能專習是書受余教誨是夙世之臣主
也 或暴棄是書違余教誨是夙世之仇讎也何則 蒙韃乃不共戴天之讎 汝等記
恬然不以雪恥為念不以除凶為心 而又不教士卒是倒戈迎降空拳受敵 使平
虜之後萬世遺 

DỤ CHƯ TÌ TƯỚNG HỊCH VĂN 

Dư thường văn chi: Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đế; Do Vu dĩ bối 
thụ qua nhi tế Chiêu Vương. Dự Nhượng thốn thán nhi phục chủ thù; 
Thân Khoái đoạn tí nhi phó quốc nạn. Kính Đức nhất tiểu sinh dã, thân 
dực Thái Tông nhi đắc miễn Thế Sung chi vi; Cảo Khanh nhất viễn thần 
dã, khẩu mạ Lộc Sơn nhi bất tòng nghịch tặc chi kế. Tự cổ trung thần nghĩa 
sĩ, dĩ thân tử quốc hà đại vô chi? Thiết sử sổ tử khu khu vi nhi nữ tử chi 
thái, Đồ tử dũ hạ, ô năng danh thuỳ trúc bạch, Dữ thiên địa tương vi bất 
hủ tai! 

Nhữ đẳng Thế vi tướng chủng, bất hiểu văn nghĩa, Kỳ văn kỳ thuyết, nghi 
tín tương bán. Cổ tiên chi sự cô trí vật luận. Kim dư dĩ Tống, Thát chi sự 
ngôn chi: Vương Công Kiên hà nhân dã? Kỳ tỳ tướng Nguyễn Văn Lập hựu 
hà nhân dã? Dĩ Điếu Ngư toả toả đẩu đại chi thành, Đương Mông Kha 
đường đường bách vạn chi phong, Sử Tống chi sinh linh chí kim thụ tứ! 
Cốt Đãi Ngột Lang hà nhân dã? Kỳ tỳ tướng Xích Tu Tư hựu hà nhân dã? 
Mạo chướng lệ ư vạn lý chi đồ, Quệ Nam Chiếu ư sổ tuần chi khoảnh, Sử 
Thát chi quân trưởng chí kim lưu danh! Huống dư dữ nhữ đẳng, Sinh ư 
nhiễu nhương chi thu; Trưởng ư gian nan chi thế. Thiết kiến nguỵ sứ vãng 
lai, đạo đồ bàng ngọ. Trạo hào ô chi thốn thiệt nhi lăng nhục triều đình; 
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Uỷ khuyển dương chi xích khu nhi cứ ngạo tể phụ. Thác Hốt Tất Liệt chi 
lệnh nhi sách ngọc bạch, dĩ sự vô dĩ chi tru cầu; Giả Vân Nam Vương chi 
hiệu nhi khu kim ngân, dĩ kiệt hữu hạn chi thảng hố. Thí do dĩ nhục đầu 
nỗi hổ, ninh năng miễn di hậu hoạn dã tai? 

Dư thường Lâm xan vong thực, Trung dạ phủ chẩm, Thế tứ giao di, Tâm 
phúc như đảo. Thường dĩ vị năng thực nhục tẩm bì, nhứ can ẩm huyết vi 
hận dã. Tuy Dư chi bách thân, cao ư thảo dã; Dư chi thiên thi, khoả ư mã 
cách, Diệc nguyện vi chi. 

Nhữ đẳng Cửu cư môn hạ, Chưởng ác binh quyền. Vô y giả tắc ý chi dĩ y; 
Vô thực giả tắc tự chi dĩ thực. Quan ti giả tắc thiên kỳ tước; Lộc bạc giả tắc 
cấp kỳ bổng. Thuỷ hành cấp chu; Lục hành cấp mã. Uỷ chi dĩ binh, tắc sinh 
tử đồng kỳ sở vi; Tiến chi tại tẩm, tắc tiếu ngữ đồng kỳ sở lạc. Kỳ thị Công 
Kiên chi vi thiên tì, Ngột Lang chi vi phó nhị, Diệc vị hạ nhĩ. 

Nhữ đẳng Tọa thị chủ nhục, tằng bất vi ưu; Thân đương quốc sỉ, tằng bất 
vi quý. Vi bang quốc chi tướng, thị lập di tú nhi vô phẫn tâm; Thính thái 
thường chi nhạc, yến hưởng nguỵ sứ nhi vô nộ sắc. Hoặc đấu kê dĩ vi lạc; 
Hoặc đổ bác dĩ vi ngu. Hoặc sự điền viên dĩ dưỡng kỳ gia; Hoặc luyến thê 
tử dĩ tư ư kỷ. Tu sinh sản chi nghiệp, nhi vong quân quốc chi vụ; Tứ điền 
liệp chi du, nhi đãi công thủ chi tập. Hoặc cam mĩ tửu; Hoặc thị dâm thanh. 
Thoát hữu Mông Thát chi khấu lai, Hùng kê chi cự, bất túc dĩ xuyên lỗ 
giáp; Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ thi quân mưu. Ðiền viên chi phú, bất túc 
dĩ thục thiên kim chi khu; Thê noa chi luỵ, bất túc dĩ sung quân quốc chi 
dụng. Sinh sản chi đa, bất túc dĩ cấu lỗ thủ; Liệp khuyển chi lực, bất túc dĩ 
khu tặc chúng. Mỹ tửu bất túc dĩ trấm lỗ quân; Dâm thanh bất túc dĩ lung 
lỗ nhĩ. Ðương thử chi thời, Ngã gia thần chủ tựu phọc, Thậm khả thống 
tai! Bất duy dư chi thái ấp bị tước, Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc vi tha 
nhân chi sở hữu; Bất duy dư chi gia tiểu bị khu, Nhi nhữ đẳng chi thê noa 
diệc vi tha nhân chi sở lỗ; Bất duy dư chi tổ tông xã tắc, vi tha nhân chi sở 
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tiễn xâm, Nhi nhữ đẳng chi phụ mẫu phần mộ, diệc vi tha nhân chi sở phát 
quật; Bất duy dư chi kim sinh thụ nhục, tuy bách thế chi hạ, xú danh nan 
tẩy, ác thuỵ trường tồn, Nhi nhữ đẳng chi gia thanh, diệc bất miễn danh 
vi bại tướng hĩ! Ðương thử chi thời, Nhữ đẳng tuy dục tứ kỳ ngu lạc, Đắc 
hồ? 

Kim dư minh cáo nhữ đẳng, Đương dĩ thố hoả tích tân vi nguy; Đương dĩ 
trừng canh xuy tê vi giới. Huấn luyện sĩ tốt; Tập nhĩ cung thỉ. Sử Nhân 
nhân Bàng Mông; Gia gia Hậu Nghệ. Cưu Tất Liệt chi đầu ư Khuyết hạ; Hủ 
Vân Nam chi nhục ư Cảo nhai. Bất duy dư chi thái ấp vĩnh vi thanh chiên, 
Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc chung thân chi thụ tứ; Bất duy dư chi gia 
tiểu đắc an sàng nhục, Nhi nhữ đẳng chi thê noa diệc bách niên chi giai 
lão; Bất duy dư chi tông miếu vạn thế hưởng tự, Nhi nhữ đẳng chi tổ phụ 
diệc xuân thu chi huyết thực; Bất duy dư chi kim sinh đắc chí, Nhi nhữ 
đẳng bách thế chi hạ, phương danh bất hủ; Bất duy dư chi mỹ thuỵ vĩnh 
thuỳ, Nhi nhữ đẳng chi tính danh diệc di phương ư thanh sử hĩ. Ðương 
thử chi thời, Nhữ đẳng tuy dục bất vi ngu lạc, Đắc hồ! 

Kim dư lịch tuyển chư gia binh pháp vi nhất thư, danh viết Binh thư yếu 
lược. Nhữ đẳng Hoặc năng chuyên tập thị thư, thụ dư giáo hối, thị túc thế 
chi thần chủ dã; Hoặc bạo khí thị thư, vi dư giáo hối, thị túc thế chi cừu 
thù dã. 

Hà tắc? Mông Thát nãi bất cộng đái thiên chi thù, Nhữ đẳng ký điềm 
nhiên, bất dĩ tuyết sỉ vi niệm, bất dĩ trừ hung vi tâm, Nhi hựu bất giáo sĩ 
tốt, thị đảo qua nghênh hàng, không quyền thụ địch; Sử bình lỗ chi hậu, 
vạn thế di tu, Thượng hữu hà diện mục lập ư thiên địa phú tái chi gian da? 

Cố dục nhữ đẳng minh tri dư tâm, Nhân bút dĩ hịch vân. 

BÀI HỊCH DẠY CÁC TÌ TƯỚNG 
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Ta thường nghe Kỷ Tín đem mình chết thay cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu 
chìa lưng chịu giáo che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than báo 
thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay cứu nạn cho nước; Kính Đức, một chàng 
tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thế Sung; Cảo Khanh, 
một bề tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ 
xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào không có? Giả 
sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già 
ở xó cửa, sao có thể lưu danh cùng sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ 
được! 

Các ngươi con nhà võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện 
ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi những chuyện xa ta không nói đến nữa. Nay ta 
chỉ kể chuyện Tống, Nguyên mới đây. 

Vương Công Kiên là người thế nào? Tì tướng của ông là Nguyễn Văn Lập 
lại là người thế nào? Mà giữ thành Điếu Ngư nhỏ như cái đấu, đường 
đường chống với quân Mông Kha đông đến hàng trăm vạn, khiến cho nhân 
dân đời Tống đến nay còn đội ơn sâu? Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? 
Tì tướng của ông là Xích Tu Tư lại là người thế nào? Mà xông vào chỗ lam 
chướng xa xôi nghìn trùng, đánh bại được quân Nam Chiếu trong vài tuần, 
khiến cho quân tướng đời Nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt? 

Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời rối ren, lớn lên gặp buổi 
gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường. Uốn lưỡi cú 
diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh 
Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng; giả hiệu Vân 
Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như 
đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai vạ về sau? 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt 
đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân 
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thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da 
ngựa ta cũng vui lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, 
không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta 
thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta 
cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn 
hạ thì cùng nhau vui cuời. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi 
Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì! 

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà 
không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết 
tức; nghe nhạc Thái thường để đãi yến nguỵ sứ mà không biết căm. Hoặc 
lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc 
vui thú ruộng vườn, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên 
việc nước; hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, 
hoặc mê tiếng hát.   

Nếu có giặc Mông Thát tràn sang, thì cựa gà trống không thể đâm thủng 
áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu 
rằng ruộng lắm, vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc; vả lại 
vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều khôn mua 
được đầu giặc, chó săn tuy khoẻ khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon 
không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc 
điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! 

Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng bị mất; 
chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi 
cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm 
năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi 
cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi 
muốn vui vẻ phỏng có được không? 
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Nay ta bảo thật các ngươi: Nên nhớ câu “đặt mồi vào dưới đống củi” là 
nguy cơ, nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm răn sợ. 
Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên;  khiến cho người người giỏi như 
Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở 
cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Như vậy, chẳng 
những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời 
đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà 
vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng những tông miếu 
của ta được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng 
quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm 
năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai 
một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc bấy giờ các người 
không muốn vui vẻ phỏng có được không? 

Nay ta chọn binh pháp các nhà làm một quyển gọi là “Binh thư yếu lược”. 
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời dạy bảo của ta, thì mới 
phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, 
tức là kẻ nghịch thù. 

Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm 
nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng 
khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua 
giặc. Nếu vậy, rồi sau đây sau khi giặc giã dẹp yên muôn đời để thẹn, há 
còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa? Ta viết bài hịch này để các 
ngươi biết bụng ta. 

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của 
tác giả Tôn Phi. Giá sách in: 550 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số 
tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: 
Tôn Phi. 
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Đánh thức giá trị tiếng Việt. 

 

Figure 12. Nhà báo Tôn Phi và một nữ đồng nghiệp người Cam-pu-chia. Tháng 1 năm 2018. Ảnh chụp Thủ đô Phnôm-pênh, Cam-
pu-chia. 

 

Chữ “Chí” đánh vần là Chờ-i-chi-sắc-chí. Nó bao gồm chờ và ý. Vậy, người có chí, 

phải chờ, và đợi ý tưởng đến, sẽ thành công. 
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Chữ “nhân” đánh vần là nhờ-ân-nhân. Con người sống là nhờ ân. Phải có ân, thì ta 

mới sống được. Sự kỳ diệu của tiếng Việt là, cách đánh vần, đã là cách chiết tự, và 

lại với ý nghĩa đúng.  

Vấn đề linh tự này lần đầu tiên được triết khoa Lương Kim Định đưa ra vào quãng 

năm 1965, tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Hồi đó thu hút được mối quan tâm 

lớn, cho đến khi có cuộc tản cư. 

Có thể nói, mỗi từ, trong văn minh Đông phương, đều có ý nghĩa. Khi đặt tên con, 

người ta rất cẩn thận, vì cái tên sẽ đi theo đứa con suốt đời, chi phối tính tình của nó. 

Ví dụ, Gia Cát Lượng. Cái tên Gia và Cát rất hay, như con chim đang bay giữa trời. 

Tự dưng thêm chữ Lượng, con chim phải mang vật nặng, và rơi xuống đất. Cuộc đời 

Gia Cát Lượng ứng nghiệm điều đó, sự nghiệp quân sự phát triển đến tột đỉnh, lừa 

được người ta vào chỗ hiểm yếu, khi chuẩn bị thành công thì một trận mưa rơi xuống, 

Lượng từ thắng trở thành thua.  

Mao Trạch Đông, cái tên gồm ba chữ : Mao, Trạch, và Đông. Nó gợi liên tưởng về 

một cái hồ hoang dã, ở phía đông, trong đó có một con thú càng ngày càng khỏe tiến 

ra. Sau này Mao Trạch Đông ứng nghiệm với cái tên. Phương pháp hành động của 

Mao Trạch Đông giống hệt với cái tên của ông. Kết quả của Mao Trạch Đông cũng 

giống như tiến trình của ông, tức là, vẫn đang trong tiến trình, chứ chưa thể thành 

công, mặc dù rất ghê gớm.  

Tư Mã Ý, cái tên thật là hay. 

Ảnh chống trôi bài. Tư Mã, nếu chỉ dừng ở đó thôi, cả đời chỉ làm tri phủ, tri huyện. 

Nhưng may mắn cho đứa trẻ là bố mẹ ghép thêm chữ Ý vào sau cùng cái tên. Thế 

là, ông sẽ chiếm được cả thiên hạ, bằng một phương pháp rất dễ dàng thanh cao. Tư 

Mã Ý lật đổ nhà Ngụy, lập nên nhà Tấn cho các con trai ngồi vào, mà không làm đổ 

một giọt máu. Một chiến lược quá cao siêu, trùng với cái tên : Tư Mã Ý. 

Tôn Phi được một người sửa cho cái tên là Lê Minh Tôn. Từ ngày lấy cái tên mới, 

anh đã trở thành một triết gia thượng thặng.  

Có những cái tên trở thành điển cố. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gặp nhau trên 

cánh đồng Tương. Ta và nàng không hợp nhau, vậy, bây giờ, nàng đưa 50 con lên 

non, ta đưa 50 con xuống biển. Khi nào cần giúp đỡ thì gọi nhau. Sẽ gặp nhau trên 

cánh đồng Tương này. 

Sau này, con cái của cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ sáng tác bài thơ sau đây : 
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Tại sao lại là Tương ? 

Quân tại Tương giang đầu, 

Thiếp tại Tương giang thủy 

Tương cố bất tương kiến 

Đồng ẩm Tương giang thủy. 

 

Dịch: 

Chàng sống ở đầu sông Tương, 

Thiếp sống ở cuối sông Tương, 

Cùng tưởng đến nhau nhưng không được gặp. 

Hằng ngày, cùng nhau uống nước sông Tương mà không biết.  

Nhiều năm sau, Đặng Trần Côn viết Chinh phụ ngâm khúc: 

“Cùng quay lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 

Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?” 

Thơ văn Việt Nam quá diệu kỳ. Câu chuyện lập quốc, của dân tộc Việt Nam, lại nói 

đúng số phận Việt Nam bây giờ. Nó đúng như một vòng tuần hoàn trùng sinh bất 

tận. Cho nên, thiên triều Trung Hoa đã phải phong cho nước Đại Nam là “văn hiến 

chi bang”.   

Giá trị của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 
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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: 

Quan quan thi cưu 

Tại hà chi châu 

Yểu điệu thục nữ 

Quân tử hảo cầu. 

 

Figure 13. Ảnh minh họa: Đôi chim quan thư. 

關雎 

關 關 雎 鳩 

在 河 之 洲 

窈 窕  淑 女 

君 子  好 逑 
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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. 

Dịch thơ: 

Quan quan kìa tiếng thư  cưu, 

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy. 

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 
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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 

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 
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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. 

Làm tại Đà Lạt, ngày 20 tháng Ba năm 2020. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

9  BÌN H LUẬN VỀ  “P HÂN T ÍCH BÀI  THƠ  “QU AN QU AN  THƯ  CƯU ”  
TRO NG K IN H THI  (P HẦN MỘT) . ”  

1. Võ Lệ Xuân 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 9:56 SÁNG 

Dạ rất hay 

Thích 

TRẢ LỜI  
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2. Phan Phúc Vũ 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:09 SÁNG 

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  

3. Bùi Tuấn Dương 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:10 SÁNG 

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  
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4. Trung Dân Việt Thương 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 12:37 CHIỀU 

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

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Hoe Nguyen 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU 

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

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Nguyễn Việt Nhân 
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13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:28 CHIỀU 

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 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 
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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  

7. Ba' Pham 

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU 

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 

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 
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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 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 

bai viet hay do dong huong 
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Nước Mỹ đã cứu dân tộc Việt Nam khỏi bị 
Hán hóa lần thứ ba như thế nào? 

 

Figure 14. Sidney W. Souers (1892-1973) 

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo trung 

ương Hoa Kỳ, tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư văn khoa hơn là một 

người thuộc về quân đội. 

Năm 1945, sự thực là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiến tại Viễn Đông 

là tiền thân của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ mới tổ chức được hội 

nghị đầu tiên để tiến tới thành lập Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Pháp trả lại các thuộc 
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địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, Bồ Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong giây phút 

nhập nhòe này, hoàng đế của một phần hai Trung Quốc tên là Mao Trạch Đông muốn 

tổ chức cho cướp chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt được thông tin rằng 

Trung Quốc muốn thôn tính nước Việt Nam thông qua một vụ cướp chính quyền. 

Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Việt Nam. 

Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Minh. Việt Minh được thành lập bởi cụ Nguyễn Hải Thần. 

Hồ Chí Minh được cụ Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm quân về Việt Nam để 

tổ chức kháng chiến. Cụ Nguyễn Hải Thần không hề biết Hồ Chí Minh là ai. Cũng 

như, Hồ Chí Minh không hề biết biệt đội Con Nai là ai. 

Biệt đội Con Nai đến huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một 

nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước Việt 

Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng Giang được đưa vào sách giáo 

khoa, viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 

quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, 

quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Giống như khách hàng mua bảo hiểm 

không bao giờ đọc bản hợp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký vào bản tuyên 

ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biết mình đã đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo 

hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã đọc tại quảng trường 

Ba Đình. 

Đến đây, quý vị đã biết, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các nhân vật 

tai to mặt lớn thực chất chỉ là con cờ của quốc tế. Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cực kỳ 

cao siêu. Tình báo do Hoa Kỳ cài cắm các nơi là những con người văn hiến, chứ 

không phải điệp viên cướp bóc và báo cáo láo như văn hóa tình báo Trung Quốc. 

Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là văn hóa văn hiến. Cù Huy Cận đã giúp đặt nền tảng 

Mỹ cho đất nước Việt Nam. Nếu không có câu văn đó, nước Việt Nam đã rơi vào 

tay Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Việt Nam. Nước Việt Nam hiện nay là 

một vệ tinh của nước Mỹ. 

Nguyên văn tiếng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viện quốc hội 

Mỹ: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 

are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 

Nếu không có câu văn này, có lẽ Trung Quốc đã giết được cả nước Việt Nam. 

Tiểu sử của tướng Sydney W.Souers. 
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1944 (24 tháng 7) Trở thành trợ lý giám đốc Văn phòng Tình báo Hải quân, Văn 

phòng Giám đốc Tác chiến Hải quân, Cục Hải quân Hoa Kỳ. 

1945 (8 tháng 11) Được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tình báo Hải quân Hoa 

Kỳ, với cấp bậc hàm đô đốc. 

 

1946 (23 tháng 1) Được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung ương Cục Tình báo Trung 

ương Cục Tình báo Trung ương (CIA). 

Con trai của Cù Huy Cận, ông Cù Huy Hà Vũ, là tiến sĩ luật học Pháp, thạc sĩ văn 

chương Pháp, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn đại tướng quân đội Hoa Kỳ Sidney W. Souers. 

God bless you, God bless America. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi. (triết gia Lê Minh Tôn) 

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741 

4 BÌNH LUẬN VỀ  “NƯỚC MỸ  ĐÃ CỨU DÂN TỘC VIỆT N AM K HỎ I  B Ị  
HÁN  HÓ A LẦN THỨ  BA  N HƯ  T HẾ  NÀO ?”  

1. Quoc Viet Tran 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG 

Hay,giờ mới biết… 

Thích 
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TRẢ LỜI  

2. Nguyễn Hữu Quý 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG 

Một tư liệu rất quý! 
Lần đầu tiên được biết cụ Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản Tuyên ngôn 
lịch sử này. 
Trong một vài tư liệu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo Mỹ gửi 
giúp cho ông ấy, và ông Hồ viết nó tại căn nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. 
Chú Quý chia sẻ bài này nhé! 
Nếu Tôn Phi dẫn nguồn bài này thì hay biết mấy! 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Long Nguyen Thanh 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:24 SÁNG 

TQ thủ cựu và xảo trá….. Rơi vào vòng tay CS TQ là tàn lụi. Hãy xem họ đã làm 
những gì ở : Tân cương, Nội mông, người Duy Ngô Nhĩ, Hồng công…. 

Thích 

TRẢ LỜI  
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4. Trường Thân Văn 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 8:33 SÁNG 

Phi đưa ra thêm những chi tiết này đáng để mọi người suy gẫm. Hồi năm 
2003, tôi có 8 tháng đầu trong trại giam B5, làm việc với điều tra viên chủ yếu 
xoay quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán đến mức mình nói với đtv 
Nguyễn Ngọc Thành rằng, tôi nói chuyện với đầu gối tôi, dễ nghe hơn với dtv 
có 4 bằng đại học, do Thành tự khoe. Tôi nói anh Thành không phân biệt 
được từ loại trong câu văn, làm sao hiểu bản Tuyên Ngôn bất hủ, không ai 
chối cãi được. Thành muốn chối bỏ Đấng Tạo Hóa nên cãi chày cối. Trong 
bản tiếng Anh của Mỹ, Creator viết hoa. Chỉ danh từ riêng mới viết hoa, danh 
từ chung thì không, động từ hay tính từ cũng không, trừ ra nó đứng đầu câu 
văn. Đây là kiến thức phổ thông cơ sở, không phải đại học, mà điều tra viên an 
ninh có 4 bằng học cố tình cãi cùn. Vậy nên tôi nói 100% các thế hệ bộ chính 
trị Đảng ta và đại đa số người Vietnam chống nghịch Tuyên Ngôn của mình, vì 
cớ không biết. Lấy súng đan, máu xương đồng bào kháng chiến, đốt cháy cả 
dãy Trường Sơn để có tự do, đến giờ vẫn chưa được. Trong khi đó, tự do ở 
ngay trên miệng Hồ Chí Minh, từ 2. 9. 1945. Đúng như Kinh Thánh chép: “Dân 
ta bị tiêu diệt, vì cớ thiếu sự thông biết.” (Ô sê 4: 6). Làm điều tra viên có 4 
bằng đại học, không phân biệt được từ loại trong 1 câu văn, bảo sao không 
chết. 
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“Đức Thượng Phụ” đúng hơn “Đức Thánh Cha” trong vấn 

đề hôn nhân đồng tính. 
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Figure 15.  Đức Thượng Phụ Nga Kirill. Ảnh tư liệu. 

 

 

Viết bởi nhà văn Tôn Phi. 

 

Trong các đoàn thể Cơ-đốc giáo, xét ở thời điểm hiện tại, đông nhất là giáo hội Công 

giáo có trụ sở tại Vatican, La Mã, thứ hai là giáo hội Chính giáo Đông phương có 

trụ sở tại Mạc Tư Khoa (Moscow). (Đông chưa chắc đã đúng. Ít chưa chắc đã sai.) 

(Nền khoa học xã hội của Việt Nam hiện tại chưa phân biệt nổi đạo Cơ-đốc và các 

đạo khác là gì). 

 

Kinh Thánh khởi đầu với cảnh Đức Chúa Trời tạo ra người nam và người nữ trong 

chương I. Vậy, người đồng tính ở đâu ra, người ta cãi lẽ. 

 

Về vấn đề hôn nhân đồng tính, Đức Thượng Phụ “say no” (nói không) một cách rất 

cương quyết. Giáo hội Chính giáo Đông phương không chấp nhận giới tính thứ ba. 

 

Bên Mỹ, có bà thẩm phán tuyên bố không làm theo sắc lệnh công nhận hôn nhân 

Page 51 of 130



Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 52 of 130 
 

đồng tính của tổng thống đương thời là Barrack Obama. Các nhà tư bản Mỹ trắng 

phải hạ bệ Obama và đảng Dân Chủ vì tội dọn đường công nhận hôn nhân đồng tính. 

 

Trong khi đó, giáo hội La Mã dường như không được dứt khoát như giáo hội Đông 

phương khi nói rằng đồng hành với những người đồng tính. Rất kín đáo, giáo hội La 

Mã dùng chữ “đồng hành”. Cách dùng từ này giống với văn hóa cán bộ xã ấp ở Việt 

Nam. 

 

Ngày nay, khi bạn vào xem một nhà thờ Chính giáo Đông phương thì trong nhà thờ 

tuyệt đối không có một pho tượng chạm, theo điều thứ hai luật Môi-se. (Một cách 

tận cùng chân lý thì cây thập tự trên đầu Đức Thượng Phụ cũng là hình tượng nốt). 

 

Xưa kia, giáo hội Đông phương ngăn cản giáo hội Tây phương khi thấy giáo hội Tây 

phương muốn bỏ lễ Vượt Qua giao ước mới. 

 

Zelensky vội vã đưa Ukraine ra khỏi văn hoá Chính giáo Đông phương để đi theo 

văn hoá Công giáo La Mã. Anh chàng trẻ tuổi làm tổng thống dường như không 

nhận thức đủ và đúng về sức kiểm soát của giáo hội Chính giáo Đông phương đối 

với các nước vùng Đông Âu. Putin có thể là một kẻ cuồng Chính giáo đông khách 

hương và Putin cũng như Đức Thượng Phụ nhìn nhận hôn nhân đồng tính là khủng 

bố (Nazi). Chiến tranh Nga-Ukraine về thực chất là chiến tranh tôn giáo. 

 

Đúng hoặc sai bây giờ không rõ ràng. Những người biết Putin đúng thì khi viết bài 

cũng không dám đề tên và số điện thoại. Những người biết Zelensky đúng thì cũng 

không kiếm ra giải pháp. Mùa này là mùa của văn hoá chính trị ném đá giấu tay. 

 

Cả hai danh hiệu “Đức Thượng Phụ” lẫn “Đức Thánh Cha” đều không thể được 

dùng vì chỉ có một thượng phụ duy nhất, một thánh cha duy nhất, theo lời của Đức 

Chúa Giê-su trong kinh Tân Ước. 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (Lê Minh Tôn) 
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Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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1. Нят Нгуен Ван 

MARCH 29, 2022 AT 05:38 EDIT 

Nước U đã từ lâu phía Tây theo Thiên chúa giáo như Ba lan,phía Đông theo Chính thống 

giáo. Vai trò nào ở đây của Zelenski? 

 

2. Hong Quang Nguyen 

MARCH 29, 2022 AT 05:38 EDIT 

Viết xoáy vào ý chính và ngắn hơn nhưng bài fb ngắn dễ đọc . 

Page 53 of 130

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/28/duc-thuong-phu-dung-hon-duc-thanh-cha-trong-van-de-hon-nhan-dong-tinh/comment-page-1/#comment-1370
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1370
https://shop-charlie.com/2022/03/28/duc-thuong-phu-dung-hon-duc-thanh-cha-trong-van-de-hon-nhan-dong-tinh/comment-page-1/#comment-1371
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1371


Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 54 of 130 
 

3. Tien Huy 
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Putin thẳng tay với đồng tính là có 
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Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn: thời đại của 

Nguyễn Du và thời đại của chúng ta, ước vọng tương 

lai (Phạm Cao Dương) 

M a y  2 7 ,  2 0 1 9  

 

Figure 16. Tượng đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh tư liệu. 

Thời đại và cuộc đời của những người Việt chúng ta thuộc hậu bán Thế Kỷ Thứ Hai 

Mươi, tiền bán Thế Kỷ 21 này, nếu được diễn tả bởi những thiên tài văn học tương 

lai hay đã có nhưng hiện chưa được khám phá, chắc chắn còn có nhiều giá trị hơn 

gấp bội. Mong lắm thay! 
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Trong hầu hết các tác phẩm viết về Văn Học Sử Việt Nam, Nguyễn Du thường được 

xếp vào thời Nguyễn Sơ hay Tiền Bán Thế Kỷ 19. Sự sắp xếp này có lẽ đã được căn 

cứ vào thời gian nhà đại thi hào của chúng ta sáng tác Truyện Kiều sau chuyến ông 

đi sứ nước Tầu về, tức sau năm 1813. Sắp xếp như vậy tôi nghĩ không được hợp lý 

và quá tùy thuộc vào các yếu tố chính trị và vào sự phân định thời gian theo lối Tây 

Phương. Lý do là vì sắp xếp và phân định thời gian trong văn học sử không nhất 

thiết phải gò bó một cách cứng nhắc y như sự sắp xếp trong sử học, đành rằng ngay 

trong sử học, nhất là lịch sử văn minh, khi nói tới Thế Kỷ 19, người ta không bắt 

buộc phải nghĩ rằng thế kỷ này phải bắt đầu vào năm 1800 và chấm dứt vào năm 

1899, cũng như Triều Nguyễn phải bắt đầu vào năm 1802. Tất cả đều có thể sớm 

hơn hay trễ hơn tùy từng khía cạnh hay cách nhìn của sử gia về mỗi vấn đề, mỗi tác 

giả. Lý do rất đơn giản: một tác phẩm văn học, đặc biệt tác phẩm văn học lớn thường 

phản ảnh hoàn cảnh chính trị và xã hội của cả thời đại của tác giả. 

Đối với Truyện Kiều, được viết sau năm 1813 không có nghĩa là chỉ thuộc Thế Kỷ 

19, chỉ thuộc Thời Nguyễn Sơ. Trái lại, đại tác phẩm này phải được coi là đã thành 

hình từ nhiều chục năm trước đó và được kết tinh trong thập niên thứ hai của Thế 

Kỷ 19, dưới thời Nhà Nguyễn. Nó không phải chỉ phản ảnh cuộc đời và tâm sự riêng 

của Nguyễn Du mà còn phản ảnh cuộc đời và tâm sự chung của một phần không nhỏ 

những người thuộc thế hệ ông, những người sinh trưởng ở Bắc Hà trong hậu bán 

Thế Kỷ 18, dưới thời Lê -Trịnh và còn tiếp tục sống trong những thập niên đầu của 

Thế Kỷ 19 dưới thời Nguyễn Sơ. Phạm Quý Thích và hơn hai chục ông nghè khác 

của Triều Lê chẳng hạn. Gia dĩ ngoài Truyện Kiều, Nguyễn Du còn là tác giả của 

nhiều tác phẩm khác không kém giá trị ngoài tính phổ thông trong dân gian của 

chúng, Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh mà các sư ở các chùa ở Miền Bắc luôn luôn 

ngâm đọc với một giọng điệu vô cùng đau thương và thảm thiết trong ngày Rằm 

Tháng Bảy, ngày cúng cô hồn, chẳng hạn. Trong bài này, tôi muốn cùng bạn đọc 

nhìn lại thời đại của Nguyễn Du và những ảnh hưởng của những gì đã xảy ra ở thời 

này đối với cuộc đời, tâm tư và sự nghiệp của tiên sinh, đồng thời so sánh phần nào 
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thời đại đó với thời đại của chúng ta hiện tại với một ước vọng trong những năm tới 

đây chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của không phải của một mà nhiều tác phẩm 

lớn nếu không hơn thì ít ra cũng không kém tác phẩm của Tiên Điền Nguyễn Tiên 

Sinh. Tất nhiên ước vọng là một chuyện, có được hay không lại là một chuyện khác. 

Nhưng ước vọng thì cứ ước vọng. 

Trong lịch sử Việt Nam từ Thế Kỷ 19 trở về trước, không có thời kỳ nào đen tối hơn 

thời kỳ của những năm cuối cùng của thời Lê Mạt và trong toàn bộ lịch sử Việt Nam, 

không có thời nào suy đốn và nhiều bạo lực hơn thời kỳ sau năm 1945. Nguyễn Du 

đã sống trong những năm cuối cùng của thời Lê Mạt và chúng ta đã sống trong những 

chục năm sau Thế Chiến Thứ Hai. Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Du có 

thể nói là một người đã sống một cuộc sống đau thương nhất, u buồn nhất, do đó đã 

mang một tâm sự u uẩn nhất, xót xa nhất. Còn trong lịch sử dân tộc, chúng ta là 

những kẻ đã phải gánh chịu hay được chứng kiến nhiều cảnh đổ vỡ, chia ly éo le 

nhất, từ đó đã mang những niềm đau khắc khoải nhất, thầm kín nhất, đặc biệt là 

những người đã có cái may, hay không may sinh ra và trưởng thành trong những 

năm trước khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt và hiện tại vẫn còn đang sống. Nguyễn 

Du cũng là người có cái may đồng thời cũng là cái không may tương tự. Hai đại biến 

cố, hai cuộc đời cách nhau ngót hai trăm năm, tuy mang những tính cách đặc thù của 

những biến cố và những sự thực lịch sử vẫn có những tác động giống nhau đối với 

nội tâm của con người. Có khác chăng là ở thời Nguyễn Du mọi chuyện chỉ xảy ra 

quanh quẩn trong nội địa của nước Việt Nam và giữa người Việt Nam với nhau. Còn 

ở thời đại chúng ta mọi chuyện đã xảy ra trên một bình diện lớn lao hơn, cổ kim 

chưa từng có, là khắp thế giới. Biến cố 30 tháng 4, 1975 đã bẩy tung hàng triệu người 

Việt ra khắp địa cầu để đến bây giờ, bước sang Thiên Niên Kỷ Thứ Ba sau Tây Lịch, 

một học sinh Việt Nam đã có thể hãnh diện được học rằng: “Mặt trời không bao giờ 

lặn trên những miền đất có người Việt Nam cư ngụ!” thay thế cho một học sinh 

người Anh hồi cuối Thế Kỷ 19, với tất cả những cái may cũng như những cái không 

may của sự kiện lịch sử này. 
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Sinh năm 1765, dưới thời Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 26, trong một gia 

đình cha, chú, anh, em đều thi đậu và làm quan to vào bậc nhất phẩm đương thời. 

Nguyễn Du đã có dịp sống cuộc đời niên thiếu của một công tử con nhà thế gia, vọng 

tộc ở chốn kinh đô ngàn năm văn vật, vào lúc cơ nghiệp của hai họ Lê, Trịnh còn 

tương đối vững chãi, chưa có gì báo trước một sự xụp đổ trong tương lai. Ông hãy 

còn được thấy tận mắt hay được nghe nói về cuộc sống nghiêm ngặt hay nhàn rỗi, 

xa hoa ở các cung vua, phủ chúa vào lúc nước nhà vô sự như được tả trong Thượng 

Kinh Ký Sự của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720 – 1791) hoặc Vũ Trung 

Tùy Bút của Phạm Đình Hổ (1768 – 1839), mặc dầu cha mẹ mất sớm và mặc dầu 

không được thành công lắm trên đường khoa hoạn. Nhưng kể từ khi Tĩnh Đô Vương 

Trịnh Sâm mất (1782), thế đứng của hai họ Lê, Trịnh đã bắt đầu suy sụp. Kiêu Binh 

làm loạn (1784) và Tây Sơn ra Bắc (1786 – 1787) đã chấm dứt triều đại Nhà Lê sau 

ngót bốn trăm năm trị vì kể từ khi Lê Thái Tổ đánh đuổi Quân Minh dựng nên nghiệp 

lớn (1428 -1787) và làm xụp đổ ngôi chúa của họ Trịnh. Tố Như Tiên Sinh lúc ấy 

mới có 22, 23 tuổi. Cuộc đời đầy u buồn, bất đắc chí, xen lẫn với những nuối tiếc 

của ông bắt đầu từ khi ông phải tản cư về ẩn náu ở quê vợ thuộc xã Hải An, huyện 

Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình ngày nay, xa hẳn đất kinh kỳ, nơi sau này chỉ còn là cảnh: 

Thiên niên cự thất thành quan đạo, 

 

Nhất phiến tân thành một cố cung. 

(Thăng Long I) 

Dinh xưa cung cũ còn đâu? 

 

Mà nay đường trước thành sau khác rồi! 
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(Hoa Đăng dịch) 

hay: 

Tương thức mỹ nhân khan bão tử, 

 

Đồng du hiệp thiếu tận thành ông. 

Người đẹp buổi xưa đều bế trẻ, 

 

Bạn chơi thuở nhỏ thẩy thành ông! 

(Quách Tấn dịch) 

khi Nguyễn Du “Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long” (Bạc đầu còn được thấy Thăng 

Long) nhân chuyến đi sứ Nhà Thanh vào năm 1813 có dịp ghé lại. 

Chưa hết, sự đổi chủ đã không diễn ra một cách êm đềm mà trong cảnh “Máu tươi 

lai láng , xương khô rụng rời” với những “ Bãi sa trường thịt nát máu rơi” để “Phơi 

thây trăm họ nên công một người” đã liên tiếp xảy ra mà Nguyễn Du đã tả trong Văn 

Tế Thập Loại Chúng Sinh. Nguyễn Hữu Chỉnh, người bạn giao du thân thiết với anh 

em họ Nguyễn, người được coi là thiên tài vô song của đất Bắc Hà, đã bị xé xác, 

phơi thây, bào huynh của Nguyễn Du là Nguyễn Quỳnh cũng bị Tây Sơn giết chết. 

Anh em xưa kia quây quần đông đúc, nay ly tán mỗi người một phương, còn chính 

Nguyễn Du cũng đã hơn một lần bị Tây Sơn bỏ ngục. Cuối cùng vào năm 1796, tiên 

sinh đã phải bỏ tất cả, trở về sống ở chốn cố hương, ngày ngày đi săn để mai danh 

ẩn tích, nhưng vẫn một lòng tưởng nhớ tới Nhà Lê với một tâm sự mà Hồng Liên Lê 
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Xuân Giáo, một trong những vị túc nho lão thành đã di tản sang sống ở San Diego 

trong thời đại của chúng ta, đã so sánh với tâm trạng của Đặng Dung, xuyên qua hai 

câu thơ trong bài Thuật Hoài của vị nghĩa sĩ của Thời Hậu Trần này: 

Trí chủ hữu hoài phù địa trục, 

 

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. 

Vai khiêng trái đất mong phò chúa, 

 

Giáp gột sông trời khó vạch mây. 

(Phan Kế Bính dịch) 

với một lòng ước vọng không bao giờ đạt được là “Muốn ra tay tát cạn Biển Đông”. 

Có điều là vận của Nhà Lê đã hết. Năm 1802, Gia Long thống nhất đất nước. Người 

ẩn sĩ đã không sao ẩn được danh mình vào lúc toàn thể non sông đã đổi chủ, vào lúc: 

Trời Đông Phố ào ào gió động, 

 

Hội tao phùng đái ủng tân quân. 

(Bùi Kỷ, Văn Tế Tiên Điền Nguyễn Du) 

để cuối cùng thấy mình “dật dân bỗng hóa hàng thần lạ thay” hay “Hàng thần lơ láo” 

và chẳng biết “phận mình ra đâu”. Bị triệu vời với đích danh, Nguyễn Du đã phải ra 
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làm quan với Nhà Nguyễn một cách miễn cưỡng trong nhiều năm ròng rã. Cuối cùng 

ông đã tự kết liễu đời mình bằng cách đau mà không chịu uống thuốc. 

Nếu lập một bảng đối chiếu đại cương thời đại Nguyễn Du với thời đại chúng ta hiện 

tại, ta có thể thấy vô số những điểm tương đồng. Cũng với đất nước bị chia đôi với 

con Sông Gianh được thay thế bằng Sông Bến Hải. Cũng một xã hội tuy không 

cường thịnh nhưng những gì các thế hệ trước để lại vẫn còn nguyên vẹn, với những 

thành trì, cung điện, lăng tẩm, chùa chiền, đền miếu, tập tục, lễ nghi, văn chương 

đạo đức... mà một dân tộc văn minh phải lấy làm hãnh diện. Cũng với những mốc 

thời gian then chốt, 1784 và 1787 cho thời Nguyễn Du và 1945, 1975 cho thời hiện 

tại. Cũng với những đổi thay và đổi đời vĩ đại, khủng khiếp cho một con người bình 

thường, với những cảnh “thất thế tên rơi, đạn lạc”, “máu tuôn lai láng , xương khô 

rụng rời” trên mặt đất, hay những trường hợp “đem thân chôn giấp vào vòng kình 

nghê” trên mặt biển, đặc biệt là của những thành phần xưa kia “phong gấm rủ là”, 

“màn lan trướng huệ”, “cung quế phòng hoa”. Nhưng ở thời đại chúng ta còn ngang 

trái, bi thảm hơn nhiều. Người anh hùng đất Bình Định, sau khi diệt Nhà Lê, đã đánh 

dấu triều đại của mình bằng chiến thắng vĩ đại ở Gò Đống Đa, tiếp đó đã khơi dậy 

trong lòng dân tộc mình một tinh thần tự tin và tự chủ qua dự định lấy lại Lưỡng 

Quảng về cho đất nước, do đó đã được một phần dân chúng Bắc Hà chấp nhận. 

Những kẻ xâm chiếm Miền Nam năm 1975 đã không làm nên điều gì mọi người 

mong đợi. Trái lại, chiến thắng của họ đã xô đẩy dân tộc Việt Nam đến một tình 

trạng càng ngày càng tăm tối, tồi tệ hơn. Ở thời đại Nguyễn Du, tuy bất đắc dĩ phải 

phục vụ tân quân và tân triều, nhưng các sĩ phu Bắc Hà thời ông đã được phục vụ 

với đầy đủ danh dự như là những quan lại, kể cả quan lại cao cấp của Triều Đình 

Huế. Ở thời đại của chúng ta, những kẻ hậu duệ của Tố Như Tiên Sinh cũng phải 

miễn cưỡng ra phục vụ triều đại mới nhưng là phục vụ trong những trại tù khổ sai 

được những kẻ chiến thắng, giả nhân, giả nghĩa gọi là lao động cải tạo hoặc đem 

thân ra làm thuê, làm mướn nơi đất khách, quê người để nhà cầm quyền lấy tiền trả 

nợ, hay lên các vùng kinh tế mới ở với rắn và gió, trong những căn lều không vách... 

Page 61 of 130



Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 62 of 130 
 

Ở thời đại Nguyễn Du không có những trận đói trong đó nhiều làng một mạng sống 

không còn để những thành phần chống đối chính quyền đương nhiệm có cơ lợi dụng. 

Ở thời đại chúng ta không ai có thể quên được Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945 

khiến hai triệu người bị chết. Ở thời đại Nguyễn Du không có chuyện vu cáo và 

thanh toán lẫn nhau bằng kết tội nhau là Việt gian, phản động và thủ tiêu nhau vô tội 

vạ. Ở thời đại Nguyễn Du không có chuyện Tự Vệ Vũ Trang với những cuộn dây 

thừng để bắt Việt gian, với Công An chận đường bắt cóc mang đi mất tích hay đương 

đêm vào nhà bắt người mang đi rồi ít ngày sau nạn nhân chỉ còn mình một nơi, đầu 

một nẻo với một bản án gắn trên ngực, không có chuyện đồng chí con, đồng chí bố, 

vợ tố cáo chồng, con tố cáo cha, không có Đảng, không có Cách Mạng có quyền 

sinh sát trong tay để khoan hồng hay bắt người đền tội. Ở thời đại Nguyễn Du không 

có những cuộc chiến triền miên kéo dài cả ba chục năm mà vẫn chưa hoàn toàn kết 

thúc với ba, bốn và có thể năm triệu người chết và không biết bao nhiêu triệu người 

đau khổ. Ở thời Nguyễn Du biến loạn chỉ ảnh hưởng giới hạn trong giới cầm quyền 

hay lãnh đạo. Ở thời Nguyễn Du chiến tranh chỉ xẩy ra ở kinh đô và một số những 

địa điểm quan trọng. Ở thời đại chúng ta, chiến tranh xả ra ở khắp các làng xã, các 

hang cùng ngõ hẻm, thậm chí cả những vùng rừng núi, những thôn bản xa xôi, trước 

kia rất ít người các miền đồng bằng lui tới. Ở thời đại chúng ta, chiến tranh là chiến 

tranh toàn diện, không một người dân nào, dù là đàn bà, con trẻ, những kẻ khố rách, 

áo ôm, những người cùng đinh trong xã hội, bằng cách này hay cách khác, không bị 

cuốn hút vào cuộc chiến, sau đó là sự cưỡng chiếm miền Nam của người Cộng Sản 

miền Bắc và cuộc ra đi tị nạn của hàng triệu dân Việt trong suốt hơn bốn chục năm 

và ảnh hưởng của nó trên toàn cầu, cùng với lối trả thù những người bị kẹt lại một 

cách vô cùng hiểm độc, dã man, khó có thể tưởng tượng được bởi những người Cộng 

Sản miền Bắc sau biến cố 30 tháng Tư, 1975. Tất cả đã dẫn tới hai phong trào dời 

bỏ quê hương mà Phạm Duy, trong bài 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước đã 

diễn tả bằng những câu hát như: 

Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây, 
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Dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa. 

 

Dù là xa đó vẫn là nước nhà. 

 

Một mảnh đất thân yêu gia đình ta. 

............ 

Một ngày bảy lăm con đứng ở cuối đường, 

 

Loài quỷ dữ xua con ra đại dương. 

 

Một ngày bảy lăm con bỏ nước ra đi. 

 

Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ. 

 

Giờ cha lưu đầy ở ngay trên nước ta, 

 

Và giờ con lưu đầy ở đây nơi xứ lạ... 
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Cuối cùng là sự thành hình của Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại với nhiều hứa 

hẹn sẽ trở thành thành phần thứ hai của Dân Tộc Việt Nam độc lập với thành phần 

ở trong nước mà tôi gọi là Siêu Quốc Gia Việt Nam của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba với 

Thế Kỷ 21 là thời kỳ chuyển tiếp. 

Sự so sánh kể trên nếu chỉ được đặt ra một cách đơn thuần, nói chung, có thể bị cho 

là không cần thiết, đặc biệt là đối với những người thường lưu tâm đến sự nghiệp 

của thi hào Nguyễn Du, nói riêng, ai cũng có thể làm được. Nhưng tôi đã lựa chọn 

nó để trình bày ở đây vì từ trước tới giờ tôi luôn luôn thắc mắc là ở thời Lê Mạt, một 

thời không có gì đáng gọi là huy hoàng của lịch sử dân tộc, đứng trên bình diện chính 

trị, ngoại giao hay quân sự , trái lại đó là một thời kỳ đại loạn, thế mà trong thời này 

lại có nhiều tác phẩm lớn, bất hủ xuất hiện. Thời của chúng ta so với thời Lê Mạt 

còn tệ hại hơn nhiều. Câu hỏi được đặt ra là liệu rằng trong thời hiện tại đã có những 

công trình nào đáng kể xuất hiện chưa và trong tương lai liệu có tác phẩm nào xuất 

hiện không? Nguyễn Du với những tâm sự u uẩn bời bời, chất chứa trong lòng từ 

nhiều chục năm, sau chuyến đi sứ sang Tầu của ông đã để lại cho hậu thế những áng 

văn vô giá, bất hủ. Người Việt chúng ta trong thời đại mới cũng có dịp xuất ngoại 

và xuất ngoại ra nhiều hơn là ra một nước Trung Hoa và lưu lại suốt đời hơn là một 

thời gian đi sứ ngắn ngủi. Liệu rằng trong những năm, những chục năm sắp tới, điều 

người ta mong đợi có xảy ra không? Câu hỏi này cho đến nay chưa có câu trả lời, 

nhưng tôi tin tưởng rằng một khi được tìm tòi sẽ có rất nhiều hy vọng là sẽ có, nhất 

là ở các anh em trẻ vì anh em vừa được sống, vừa được học hỏi. Thời Nguyễn Du, 

Tiên Sinh và những người đồng thời với Tiên Sinh chỉ được biết có một nước Tầu. 

Trong thời đại của chúng ta, chúng ta được biết nhiều hơn một nước Pháp hay một 

nước Mỹ, một nước Nga hay một nước Tầu. Hơn thế nữa, trong thời đại Nguyễn Du, 

Nguyễn Du và các cựu thần Nhà Lê khác đã mang những mặc cảm tội lỗi với triều 

đại cũ, những bạn bè xưa và với chính mình. Những Nhà Nho này đã hơn một lần bị 

đưa ra làm đề tài chế diễu. Trong thời đại của chúng ta, không thiếu những anh em, 

bà con của chúng ta mang những tâm sự đau lòng của những kẻ bất đắc dĩ phải đào 
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tẩu, bỏ lại cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, chiến hữu, thuộc cấp đã từng nhiều năm 

sát cánh chiến đấu với mình, che chở đùm bọc cho mình và đào tẩu bằng những 

phương tiện của người bạn cũ mà mình cho là đã phản bội mình, đào tẩu với một ý 

thức rõ ràng là hành động này sẽ làm cho phần đất mà mình phải bảo vệ sụp đổ mau 

chóng hơn. Sau đó tất cả đều đã phải tranh đấu, vật lộn để tồn tại, để hướng về tương 

lai, tương lai cho chính mình, cho con cháu mình và tương lai cho cả tập thể mình 

với những nỗi lòng không dễ gì bày tỏ cùng ai được, chẳng khác gì những miếng 

cơm, ngụm nước mà không thiếu gì những bà con vượt biển của chúng ta đã phải 

nghẹn ngào nuốt nước mắt, xót xa, tủi nhục khi nhận lãnh từ tay đám hải tặc trước 

đó đã làm hại đời mình. 

Trong một bài tham luận đăng trên tờ Hành Trình do Nhà Văn Cao Thế Dung chủ 

trương ở Thủ Đô Washington trước đây, tôi có đưa ra một nhận xét về “Bi Thảm 

Tính Trong Văn Hóa Việt Nam” và cho rằng đặc tính này là một trong những đặc 

tính của văn hóa dân tộc Việt Nam. Nó đã làm cho nền văn hóa của dân tộc ta trở 

nên vô cùng phong phú, vô cùng sâu sắc và hấp dẫn sau một bề ngoài có vẻ u buồn, 

thiếu những mầu sắc vui tươi so với nhiều văn hóa khác. Nguyễn Du là một trong 

những bằng chứng của bi thảm tính đó. Nhưng tác phẩm của ông sở dĩ mang đặc 

tính ấy và trở nên muôn đời bất hủ là vì nó phản ảnh cuộc đời và thời đại của tác giả, 

một cuộc đời và một thời đại đầy dẫy những bi thảm và ngang trái. Thời đại và cuộc 

đời của những người Việt chúng ta thuộc hậu bán Thế Kỷ Thứ Hai Mươi, tiền bán 

Thế Kỷ 21 này, nếu được diễn tả bởi những thiên tài văn học tương lai hay chưa 

được khám phá, chắc chắn còn có giá trị hơn gấp bội. Có điều ước vọng là một 

chuyện, có được hay không lại là một chuyện khác. Đời người quá ngắn ngủi mà 

những gì người ta ước mong được thấy hay muốn làm thì nhiều, đúng như nhà thơ 

nổi tiếng của văn học Miền Nam và Hải Ngoại, Tô Thùy Yên, người mới từ giã 

chúng ta để về nơi miên viễn, đã than trong bài hành bất hủ Ta Về của ông: 

Ta về như hạc vàng thương nhớ 
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Một thuở trần gian bay lướt qua. 

 

Ta tiếc đời ta sao hữu hạn, 

 

Đành không trải hết được lòng ta! 

và người ta không khỏi không nghĩ tới tâm sự đầy u uẩn của Nguyễn Du: 

Bất tri tam bách dư niên hậu, 

 

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như! 

Ba trăm năm lẻ về sau, 

 

Hỏi ai người nhỏ lệ sầu Tố Như 

(Người dịch, không rõ) 

còn Tô Thùy Yên thì tuy bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, âm thầm chấp nhận nhưng bề 

trong không phải là không xót xa, oán hận: 

Ta về - một bóng trên đường lớn, 
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Thơ chẳng ai đề vạt áo phai. 

 

Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ? 

 

Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay! 

Với gần mười ba năm tù, Tô Thùy Yên đã phải sống gần hết thời gian đẹp nhất của 

cuộc đời trong trại tù khổ sai không có án. Hai chữ “mười năm” đã trở thành nỗi ám 

ảnh không dời đối với ông khiến ông đã nhiều lần nhắc tới trong bài thơ trường thiên 

ông làm kể trên: 

Vĩnh biệt ta mười năm chết dấp 

 

Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu. 

 

Mười năm mặt sạm soi khe nước 

 

Ta hóa thân thành vượn cổ sơ! 

Mười năm thế giới già trông thấy 

 

Đất bạc màu đi, đất bạc màu. 
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Một đời được mấy điều mong ước? 

 

Núi lở sông bồi đã lắm khi… 

 

Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động, 

 

Mười năm, cổ lục đã ai ghi? 

Mười năm chớp bể mưa nguồn đó, 

 

Người thức nghe buồn tận cõi xa. 

Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ, 

 

Mười năm người tỏ mặt nhau đây. 

Ta nhớ người xa ngoài nỗi nhớ. 

 

Mười năm ta vẫn cứ là ta. 

Hãy kể lại mười năm mộng dữ. 
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Một lần kể lại để rồi thôi! 

Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở? 

 

Mười năm, cây có nhớ người xa? 

Mười năm con đã già trông thấy, 

 

Huống mẹ cha, đèn sắp cạn dầu! 

Ta về như nước Tào Khê chảy, 

 

Tinh đẩu mười năm luống nhạt mờ. 

Nhưng cuối cùng thì tác giả đành mượn chén rượu để giải oan: 

Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, 

 

Giải oan cho cuộc biển dâu này! 

Nguyễn Du may mắn hơn. Thời đại của Tiên Điền Tiên Sinh chưa có trại tù cải tạo. 

Không những không bị đi tù, trái lại, ông còn được trịnh trọng mời ra hợp tác với 

tân triều và lãnh những trách vụ quan trọng ở triều đình, kể cả đi sứ. 
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Có điều, đúng như lời Tản Đà của nửa đầu thế kỷ trước, cuối cùng tất cả chỉ còn là: 

Cảnh vật đầu non đường lối cũ, 

 

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi. 

Phạm Cao Dương 

Khởi viết Cuối Thu 1982 nhân ngày kỷ niệm đại thi hào Nguyễn Du 

tại Quận Cam California, Hoa Kỳ 

 

Sửa chữa và phổ biến đầu hè 2019. 
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Vì sao triết Nho dạy con người phải “cần-
kiệm-liêm-chính”? 
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Figure 17. Ảnh minh họa: Hai ông bà Charlie thời sinh viên. 

Chuyện kể rằng, năm 2025, tập đoàn Charlie trở thành tập đoàn đại tư bản. Triết gia 

Tôn Phi trở thành đại tỷ phú. Anh về quê, mua lại 20 mẫu đất của ông bà với giá gấp 

đôi giá thị trường. Nhà Charlie là nhà sản xuất chứ không phải nhà dịch vụ, cho nên, 

tích lũy tư bản không thiếu. 
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Mang tiếng là bán sách chứ thực ra là cả bán cả cho. Ai xin đều cho cả. 

Có của ăn của để, hai ông bà Charlie vẫn ăn cơm bình dân. Sáng bánh mì và cà phê. 

Cô con gái Bảo An thì thêm hai hộp sữa. 

Nền nhân bản Nho giáo là một nền nhân bản cao độ. Ở đó, hiền nhân dạy phải “cần-

kiệm-liêm-chính.” Câu này có phải chỉ để đề phòng nạn đói? 

Đa số những người giàu có sớm và quá dễ dàng sẽ đều gặp bất hạnh. Tôi đã chứng 

kiến rất nhiều người như vậy. Đàn ông giàu sớm chưa nguy hiểm bằng đàn ông kết 

hôn khi chưa trưởng thành. 

Chuyện kể rằng, cả nước mua bộ sách của triết gia Lương Kim Định. Ông Tôn Phi 

giữ bản quyền. Cứ mỗi cuốn bán ra đều trích phần trăm vào tài khoản của nhà 

Charlie. Sách lại dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và các tiếng quan trọng. Dòng tiền 

vào và dòng tiền ra như suối nước. 

Cộng đồng Nho gia ở Việt Nam yếu. Ngày xưa Nho gia còn gặp nhau vì có chung 

mộng khoa bảng. Thời hiện đại, Nho gia không tổ chức được một buổi họp chung. 

Ngày xưa thời sinh viên, Tôn Phi đã tổ chức những buổi học tập triết Nho, thầy 

Nguyễn Việt Nho bên Mỹ dạy. Thời đó mình suýt chết. 

Bài viết đã được đưa vào sách Nền nhân bản Nho giáo của nhà văn Tôn Phi. Giá 

sách PDF: 300 000 VNĐ. Sách in 500 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 

142720499-ngân hàng ACB-chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

1. Xuán Yng 

MARCH 28, 2022 AT 17:32 EDIT 

Chất quá anh Phi ơi. 
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Tiến trình văn minh của đất nước Việt Nam 
trong 200 năm qua. 

 

Figure 18. Ảnh tư liệu: Nhà bác học Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện. 

Việt Nam, là một xứ văn hiến chi bang. Khoa học không mấy phát triển, ngoại trừ 

tư duy quân sự. Tổ chức kinh tế của các chính quyền từ thời nhà Lê thấp, và đang 

nghiêng dần từ cán cân Đông phương sang cán cân Tây phương. 

 

Năm 1858, Pháp nổ tiếng súng xâm lược nước Việt Nam của cha con vua Nguyễn. 

Năm 1897, nhà bác học Mỹ Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Vậy mà năm 

1905, bóng đèn đã có tại Việt Nam. Hà Nội là thủ đô đầu tiên tại châu Á có điện, 

trước cả Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. 
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Văn hóa khác với văn minh. Văn hóa là các nguyên lý trong xã hội, văn minh là khi 

khai triển các nguyên lý ấy ra thành điều khoản. Nền văn minh Babylon rất cao, 

nhưng khi lụi tàn đã không để lại được dấu ấn gì về văn hóa. Nền văn hóa Do Thái 

mạnh đến nỗi, khi họ không còn văn minh (mất nước) thì văn hóa của họ (Kinh 

Thánh) vẫn chi phối cả châu Âu. 

Văn minh tiến quá cao rất nguy hiểm. Đó là khi năng suất làm việc của máy móc 

quá cao và con người đâm ra thừa thãi. Phim In Time của Mỹ nói về việc, một nam 

công nhân đi làm 8h nhưng chỉ được trả lương để sống 6h. Nếu anh ta không làm, 

ông chủ không cần, cho máy làm thay, nên anh ta phản kháng bằng cách rủ con gái 

tỷ phú đi đập hệ thống. Tại Việt Nam, vào những năm 2010, người ta đã cảnh báo 

về việc cạnh tranh bằng giá lao động rẻ. Đến nay, các doanh nghiệp nước ngoài bỏ 

Việt Nam đi tìm các nơi giá lao động rẻ hơn, và vô số người đã phải thất nghiệp, 

trong khi chưa có quỹ phúc lợi xã hội phổ biến để chu cấp cho họ. 

Triều đình nhà Nguyễn, gồm các sĩ phu học hành cao cả Tây học lẫn nho học, vẫn 

bối rối trước xoay chuyển quá nhanh của thời cuộc. Vào thời điểm này, năm 2022, 

thời cuộc vẫn thay đổi quá nhanh, nhiều người không thể nhận ra. Cuộc đại đào thải 

ngày đêm gầm rú, giá cả sinh hoạt (tiền điện, tiền xăng, tiền nước) ngày mỗi tăng 

mà không có cách nào phanh lại được. Đây là do Việt Nam đã bước vào pha 

“dumping” của toàn bộ nền kinh tế. Đến bây giờ, có thể nói rằng, mỗi con người 

sinh ra và trưởng thành đều phải tham gia một tập đoàn Tư Bản nào đó, cách chủ 

động hoặc thụ động. 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi lối tổ chức đời sống Tây phương là bọn “quỷ 

Tây dương”. Khi các chế độ ở Việt Nam cố chạy theo Tây thì xảy ra trạng huống 

đoàn thú tranh ăn, người bóc lột người. Vậy, thành ngữ “quỷ Tây dương” mà Trạng 

Trình dùng để gọi người Tây không có gì là miệt thị. Sự thực là như vậy, cái gông 

cùm mà giới chủ tư bản Anh cùm lên thợ thuyền trong nước đã được chuyển sang, 

đeo cho người thợ Việt Nam. 

Sự kiện Internet vào được Việt Nam năm 1997 không hề tầm thường. Nhìn bề ngoài, 

nó vô hại, song, đến nay, sau 30 năm, tất cả mọi người đều đã thấy tác dụng ghê gớm 

của Internet. Dường như không có việc gì là không bị Internet làm cho lòi ra. Để 

khởi nghiệp, các bạn trẻ cũng phải nghiên cứu rất kỹ văn minh Việt Nam. 

Việt Nam có thể là một nước Cơ-đốc giáo (a Christianity country), khi vào năm 

1945, cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa được câu sau vào tuyên ngôn độc lập của Việt 

Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những 
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quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, 

quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lúc ấy, trong bản gốc, Cù Huy Cận viết 

hoa và mọi người đồng ý ký vào bản tuyên ngôn do Huy Cận soạn ra đó, sửa soạn 

cho Việt Nam trở thành đất nước thờ Chúa. Thời gian sẽ hoàn thành phần còn lại mà 

bản tuyên ngôn đang dang dở. 

Việt Nam chưa phải là nền kinh tế tri thức. Việt Nam vẫn là nền văn hóa tin đồn. 

Một tôn giáo nọ, ngày hôm qua còn là tội phạm tình nghi, bị rượt đuổi, hôm sau đã 

là di sản văn hóa thế giới cần bảo tồn. Rõ ràng, người ta chưa làm việc theo khoa 

học, mà chủ yếu theo số phiếu, của văn hóa cán bộ xã ấp. 

Dù sao, văn minh cứ tăng. Kỹ thuật ngày mai phải hơn kỹ thuật ngày hôm nay, ở 

nước nào cũng vậy, hơn ít hay hơn nhiều mà thôi. Trong đà tăng của nền văn minh, 

có người hiểu, theo kịp và hưởng lợi, có người không hiểu, hoặc không có điều kiện 

theo kịp, và bị đào thải, trở thành cặn bã xã hội. Phim In Time kể ở trên có nhắc tới 

điều giản dị này. Có người kiếm được rất nhiều, có người không thể kiếm ra một 

tháng để đóng tiền phòng. Có người lại trở thành siêu tỷ phú nhờ phát minh. 

“Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì sẽ có thêm, còn kẻ nào không có, thì chính cái nó 

đang có cũng sẽ bị lấy mất.”– câu nói ngày nào của Chúa Giê-su thoạt trông tàn 

nhẫn, hóa ra lại rất mềm, so với thời đại ngày nay. 

Hàng tuần, tôi đãi tiệc bạn bè tại số 12 Phạm Văn Nghị, quận 7. Ai đến tôi đều tiếp, 

kể cả người mới gặp lần đầu. Câu chuyện nói về chúng ta phải chuẩn bị những gì để 

thích ứng trong thời gian sắp tới sẽ thay đổi rất nhanh của Việt Nam và của địa cầu. 

Thế giới sắp tới sẽ biến đổi ra sao, nước Việt Nam sẽ biến đổi ra sao. Châm ngôn 

21 câu 1 (bản dịch gốc năm 1925) chép: 

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; 

Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” 

Để tồn tại trong những ngày tiếp theo, người ta phải hiểu về văn hóa Việt Nam, lẫn 

văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đang lùi hay đang tiến? Văn minh Việt Nam 

sẽ có những phát minh gì, thủ tục hành chính sẽ thay đổi những gì và hệ quả như thế 

nào? 

Viết bởi Tôn Phi, 
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Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022. 

Bài viết đã được đưa vào sách Văn minh Việt Nam của tác giả Tôn Phi, đã phát 

hành trên Amazon. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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30 năm qua, Internet thay đổi Việt Nam như 

thế nào?-giáo sư Phan Đình Diệu. 

 

Figure 19. Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh tư liệu. 

30 năm trước, năm 1997, giáo sư Phan Đình Diệu người Hà Tĩnh đưa 
Internet vào Việt Nam. Ông là tổng công trình sư của chương trình điện 
toán lớn này. 

Giáo sư Phan Đình Diệu, sinh năm 1936, mất năm 2018, đồng hương Can 
Lộc với Tôn Phi. Phan Đình Diệu là một nhà khoa học cực kỳ tiêu biểu. 
Ông sinh ra đúng vào thời bùng nổ Internet bên trời Âu và lực phát triển 
quốc gia khiến Việt Nam không thể không du nhập Internet. Internet làm 
thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. 

Có cô bạn, không có đồng vốn nào. Cô vẽ một tấm áo và gửi đến các email. 
Có một email đồng ý tài trợ cho cô. Vậy là, nhờ Internet, có người phát 
tài. Những người có tư duy sản xuất thành đạt dài lâu. Cùng là Internet, 
có người là con nghiện, có người là thiên tài. 

Không có Internet thì người tù bị tuyên án tử oan uổng Hồ Duy Hải đã 
chết từ lâu. Nhà báo Nguyễn Đức, luật sư Trần Hồng Phong hay bất kỳ ai 
tham gia bảo vệ Hồ Duy Hải đều nói vậy. Sự thật trắng đen phơi bày trên 
Internet cả, làm cho, mọi người đều được bảo vệ. Tôi gọi sự bảo vệ đó là 
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sự bảo vệ của chính phủ toàn cầu. Chúa đã đặt để nước Mỹ tể trị địa cầu và 
nước Mỹ đã làm tốt vai trò đó. 

 

Figure 20. Cô chuyên viên người Canada và giáo sư Phan Đình Diệu tại Canada. (Ảnh: Gia đình cung cấp). 

Nếu bạn đọc các bài viết của Tôn Phi và so sánh với các tác giả khác thì sẽ 
thấy rất khác nhau. Tôi luôn trả lời email (thư điện tử) của người ta gửi 
tới. Đôi khi tôi trả lời “Tôn Phi đã nhận. Cám ơn bạn”, từng đó thôi cũng 
là niềm động viên cho người đối diện. 

Khác với các tác giả khác, tôi luôn để lại số điện thoại và email. Nhờ vậy, 
thế giới biết rằng ở Việt Nam, có ông Tôn Phi có chỉ số NFT rất cao. Đừng 
để bạn mất hút trên Internet hay trong đời thường. Chỉ số NFT như một 
khu vườn, hãy tưới nước cho nó hàng ngày để các thứ cây trong vườn đơm 
bông kết trái. 
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Figure 21. Dòng chữ viết tay của giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh tư liệu. 
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Năm đó, có hay không có giáo sư Phan Đình Diệu, Internet cũng sẽ vào 
Việt Nam. Một khi các nhà tư bản tin lành Mỹ trắng đã muốn vào nước 
nào thì sẽ vào được nước đó. 

Nhờ Internet, người giỏi mới sống được. Internet mở ra những chân trời 
để tìm tòi, làm việc. Bạn thử tưởng tượng, không có Internet sẽ bất hạnh 
đến chừng nào, không tin cứ sang Bắc Triều Tiên ở. Giới tinh hoa Mỹ 
muốn Việt Nam đi lên chủ nghĩa Tư Bản. Qúa trình đó kéo dài đã 30 năm 
nay, kể từ ngày họ đưa Internet vào cho Việt Nam, thông qua ngả Canada. 

Tiến trình văn hóa của Việt Nam là tiến trình Kinh Thánh, nghĩa là, văn 
hóa Việt Nam ngày càng tiệm cận văn hóa Do Thái. Văn hóa đó nhanh 
hay chậm là tùy ở tổng động lực của 90 triệu dân. 

TRước khi chết, giáo sư Phan Đình Diệu nói: “Đất nước thân yêu ơi! Giữa 
những đòi hỏi hàng ngày của miếng cơm tấm áo mà ta đang rất đỗi thiếu 
thốn đến cái thế giới của những tiến bộ kỹ thuật ghê gớm này, có con 
đường nào nhanh hơn mà ta có thể tìm được? Phải chăng một quan hệ xã 
hội tốt đẹp mà ta mong muốn chỉ có thể có được trong điều kiện một nền 
sản xuất phong phú, một sức mạnh khoa học kỹ thuật hiện đại?“ 

Câu nói đó có nghĩa là, bạn có thể làm nhà khoa học, ngay lúc này, và 
ngay tại đây. 

Tri ân nước Mỹ, quốc gia khai sáng mạng Internet, đồng tri ân giáo sư 
Phan Đình Diệu. 

God bless you. God bless America. 

Viết tại Sài Gòn, quận 7, ngày 27 tháng Một năm 2021. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)- Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ 
tập đoàn Charlie Sài Gòn. 
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Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 83 of 130



Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 84 of 130 
 

 

Tập đoàn xuất bản Charlie tuyển dụng. 

 

Figure 22. Ông Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie trong phòng làm việc buổi sáng. 

 

Lưu ý: Chúng tôi không có một mức lương cứng cho nhân viên. Các nhân viên sẽ 

hưởng lương theo sản phẩm họ bán ra. Thuận lợi của nhân viên tập đoàn Charlie là 

có thể làm khi thấy có thời gian và thấy khỏe trong người. 

 

Thông thường, khi một nhân viên sáng tác ra một tác phẩm, thì ông chủ và tất cả 
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những nhân viên còn lại sẽ mua tác phẩm ủng hộ cho nhân viên đó. Tinh thần của 

tất cả những người ở Charlie là tinh thần mưu cầu chân lý. Một nhân viên, dù nhỏ 

thế nào, vẫn có thể đóng góp ý kiến và sửa chữa một cuốn sách cho tác giả. Nếu 

nhân viên đó đúng, thì nhà xuất bản phải thu hồi các cuốn sách cũ và cập nhật sách 

mới cho khách hàng: 

 

Figure 23. Tôn Phi và Nhật Vy của tập đoàn Charlie đang thảo luận sửa chữa cuốn Văn hóa doanh nghiệp. 

 

Các sản phẩm của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn Charlie đạt tiêu chuẩn cao về 

logique, tiêu chuẩn thần học và tiêu chuẩn đạo đức. Các ấn phẩm sách, mp3, đĩa, 

film, đúng cho mọi thời và mọi nơi. Chúng tôi có thế mạnh về các tác phẩm kinh 

điển. Vấn đề bản quyền, bảo hộ phát minh được nhà xuất bản Sống Mới bảo hộ và 

kiểm soát nghiêm ngặt. 
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Figure 24. Ảnh bìa cuốn Folk Tales Vietnam (Truyện dân gian Việt Nam) của tác giả Vương Đằng, nhà xuất bản Sống Mới, đã 
phát hành trên Amazon. 

 

Lương thực tập sinh có thể là 15 triệu/tuần. Nói chung Charlie trả lương theo năng 

lực làm việc của một nhân viên. Biên tập viên cơ hữu có thể có mức lương cao hơn 

lãnh đạo tập đoàn. Người mẫu ảnh có thể có mức lương tương đương diễn viên 

Hollywood, nếu sách bán chạy. 
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Figure 25. Ảnh 2: Hai nhân viên người mẫu ảnh của tập đoàn Charlie. 
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Giám đốc sáng tạo bắt buộc phải có sản phẩm sáng tạo. Chúng tôi là nhà xuất bản 

đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức phòng trưng bày ảo cho các cuốn sách của 

mình. 

 

Figure 26. Tác giả của nhà xuất bản Sống Mới đang giao cuốn sách Hữu thể và tự do cho giáo sư Mạc Văn Trang. 

 

Điều kiện bằng cấp là cần thiết, ứng viên nên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc 

đại học. Một số nhân viên được cấp kinh phí một phần hoặc toàn phần để học tập tại 

một số trường đại học trên thế giới. Dòng sách của nhà xuất bản Sống Mới Charlie 

là dòng sách đẳng cấp cao và có giá trị vốn hóa cao hàng đầu trên thị trường quốc 

tế. 
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Figure 27.  Anh em ông Charlie thảo luận về hiệu đính một cuốn sách. 

 

Tập đoàn Charlie có nhân viên tại Pháp, Ghana, Bahrain, Mỹ, Đài Loan và nhiều 

quốc gia trên thế giới. Trụ sở điều hành tại Việt Nam. Chúng tôi xuất bản toàn cầu 

và lấy Thái Bình minh triết (triết Việt) của giáo sư Lương Kim Định làm kim chỉ 

nam cho mọi hoạt động của mình. Rất nhiều bạn đọc trên thế giới đã đặt mua những 

cuốn sách chất lượng của tập đoàn Charlie. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Ba năm 2022. 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Nhà phát minh hình thức xuất bản số. Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới. 

 

Chủ nhân tập đoàn sách-máy tính Charlie. 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Nộp kèm đơn xin việc tại: tonthanck@gmail.com (gặp ông Tôn Thân, đại diện tập 

đoàn Charlie tại Hà Tĩnh). 

 

Đính kèm: Sách trắng của tập đoàn sách-máy tính Charlie. 

 

Website của chúng tôi hiện tại: https://shop-charlie.com 

 

Điện thoại đường dây nóng: 090 8599066 (đầu số VN +84). 

 

Các tác giả nộp bản thảo tại: huonggiang@shop-charlie.com 

 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

 

2 comments 

1. Hà Thanh 
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Đúng rồi a 👍 

 
 

2. Thanh Thanh 

MARCH 28, 2022 AT 08:00 EDIT 

Hihi. 
Chào ông chủ tập đoàn Charlie ạ 
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Bình giảng tác phẩm Bình ngô đại cáo của Lê Lợi-Nguyễn Trãi. 

 

 

Figure 28. Chân dung Lê Lợi- ảnh tư liệu. 

Viết bởi Tôn Phi/ sinh viên ngành văn học, trường đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, khóa 2014-2018. 

Chiến tranh Nga-Ukraine (2022), không giống Chiến tranh Trung-Việt năm 1979, 

càng không giống chiến tranh Trung-Việt thời hậu nhà Trần (thế kỷ XV). Song, từ 

nguồn thư tịch cổ, như đại tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, chúng ta có thể có hướng đi 

cho tương lai. 

Tác phẩm này, nói cho đúng, là tác phẩm của Lê Lợi, hơn là tác phẩm của Nguyễn 

Trãi. Lê Lợi là người khởi xướng, Nguyễn Trãi chấp bút. Nguyễn Trãi khó mà có 

được hào khí đế vương của Lê Lợi trong bài. 

Chúng tôi để ngỏ bài phân tích này, và mong chờ mọi ý kiến đóng góp của quý vị 

độc giả, hầu làm đẹp cho nền học thuật nước nhà. Các góp ý đúng đắn sẽ được trả 

nhuận bút cách công bằng, theo vật giá chung hiện nay. 
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Bài thơ ra đời khoảng năm 1428. Đáng lẽ ghi Bình Minh đại cáo, thay vào đó ghi 

Bình Ngô đại cáo, để nói về mức độ tàn bạo của giặc Minh. Ngày trước, giặc Ngô 

đô hộ người Việt tàn bạo nhất, cho nên, đương thời, để nói về sự tàn bạo của giặc 

Tàu, người ta gọi triều đại phong kiến nào của Tàu cũng là giặc Ngô, từ đó có tên 

Bình Ngô đại cáo. 

Bài cáo không phải để tranh công, mà là để cho, cả thiên hạ đều biết và đề phòng 

thói vô đạo: 

“Xa gần bá cáo, 

Ai nấy đều hay.” 

“Ban chiếu duy tân khắp chốn.“ 

Bản dịch của Trần Trọng Kim (thủ tướng, giáo sư sử học) được coi là bản dịch hay 

và chuẩn nhất. 

Trong bài thơ, tác giả tuyên bố nước Việt là một nền văn hiến (sau này sẽ được sắc 

phong là nước văn hiến chi bang): 

Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 

Trong nhiều tài liệu, ghi Lê Lợi là anh hùng áo vải, hàm ý xuất thân con nhà nghèo. 

Thực tế, Lê Lợi là tù trưởng người Mường, vô cùng uy tín tại địa phương. Không 

một con nhà phàm phu tục tử nào có thể lãnh đạo cuộc kháng chiến khó khăn như 

vậy. 

Giặc Minh , khi sang đánh nước Đại Việt, đã cho tiêu hủy, đốt cháy biết bao nhiêu 

thư tịch cổ của nước Đại Việt. Đến nỗi, người trong giới nghiên cứu Hán Nôm nói 

rằng, chỉ phục chế lại được khoảng 10%. Lương của cử nhân Hán-Nôm hiện nay 

tương đối thấp, khoảng cao gấp 5 lần hiện nay họ mới đủ sống và thỏa sức làm việc. 

Trong Bình Ngô đại cáo, có tư tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, như sau: 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 

Nhật nguyệt hối rồi lại minh 
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Hay là: 

“Bốn phương biển cả thanh bình” 

Bài thơ có nói về nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa, là bộ chỉ huy Lam Sơn. Di tích 

còn có ở Lam Sơn, Thanh Hóa ngày nay: 

Núi Lam sơn dấy nghĩa 

Chốn hoang dã nương mình 

Ngẫm thù lớn há đội trời chung 

Căm giặc nước thề không cùng sống 

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời 

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 

Bạn hãy tập viết chữ Hán: 平 吳 大 誥 (văn hiến chi bang). Học chữ Hán cần có 

thầy, khó có thể tự học như chữ Anh, chữ Pháp, vì nó là chữ tượng hình tượng ý, 

không phải chữ La-tinh và không thể ghép vần như chữ La Tinh, thậm chí không 

học không thể biết cách viết chữ, vì đường bút chữ Hán khác hẳn các thứ chữ còn 

lại trên quả địa cầu. 

Sự cai trị của giặc Minh không chỉ là xâm lược, nước này chiếm nước kia, mà còn 

là sự thủ tiêu văn hóa, thủ tiêu lòng hào hiệp: 

“Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.” 

Đến thiên nhiên cũng không được tha: 

“Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ” 

Cuộc kháng chiến đó, chỉ có thể giao cho Lê Lợi thì mới thành công. Bản thân ông 

không hề kiêu ngạo khi nhận mình là người được trao cho ngôi vị vua nước Việt 

Nam, mở đầu triều Lê: 

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn 

Ta gắng trí khắc phục gian nan. 

Thời thế thay đổi: 
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“Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 

Voi uống nước, nước sông phải cạn.” 

Khi thắng lớn, thì không cần đánh nữa: 

“Chẳng đánh mà người chịu khuất” 

Khi huy động được sức dân, thì, kẻ thù đi đường xa, hoàn toàn không thể đảm đương 

nổi thế trận của vua Lê Lợi đã sắp đặt: 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận tan tác chim muông. 

Nguyễn Trãi có chút nhầm, khi viết: 

“Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.” 

Chép đúng phải là: 

Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô, 

Sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. 

Sai sót nhỏ này có thể bỏ qua, vì nó không làm hại đến đại nghĩa của cả bài cáo. Thay tên nhân vật 

không làm thay đổi cốt truyện và ý nghĩa của truyện. 

Vì sao Lê Lợi lên tiếng, ra tay? Vì nếu ông không ra tay thì sẽ chẳng có ai ra tay: 

“Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.” 

Trong Nam Quốc Sơn Hà, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Đại 

Việt, tác giả có nói, bờ cõi nước Tàu-nước Việt đã chia, bên này không thể cướp 

được bên kia. Trong Bình Ngô Đại Cáo cũng vậy, tác giả Nguyễn Trãi tái khẳng 

định, việc người Tàu lập mưu cướp nước Việt là điều không thể: 

“Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, 

Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.” 
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Giặc Tàu dùng chiêu “triệt hạ nhân cách” đối với người Việt. Trận thắng của Lê Lợi 

rửa sạch được vết nhơ cho bản thân, gia đình, dòng họ và đất nước: 

“Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu” 

Một cỗ nhung y chiến thắng, 

Nên công oanh liệt ngàn năm 

Trong bài thơ, Nguyễn Trãi và Lê Lợi có nhắc đến Triệu, Đinh, Lý, Trần. Theo quan 

điểm ngày trước, nhà Triệu là một triều đại chính thống trong các triều đại của Việt 

Nam. Có sách in là “Đinh, Lê, Lý, Trần”, bỏ nhà Triệu đi, như vậy không tôn trọng 

nguyên tác. Để nghiên cứu văn học, nên trang bị kiến thức căn bản về chữ Hán và 

chữ Nôm. 

 

Figure 29. Chân dung Nguyễn Trãi. Chưa rõ tên tác giả vẽ tranh. 

Tổng quan, bài thơ Bình Ngô Đại Cáo là Lê Lợi đọc, Nguyễn Trãi viết. Hào khí của 

“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” thật là hào hùng, xứng đáng là áng văn kinh 

điển của văn học Việt Nam. 

Bài viết được đưa vào sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam II của nhà văn Tôn 

Phi. Nằm trong nỗ lực cho phép người dân tham gia sản xuất văn hóa, cùng các cử 

nhân, khoa học gia văn chương, giới văn nghệ sĩ chuyên nghiệp. 
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Chúng tôi làm việc, ước mơ cho mỗi trường đại học, bước vào sảnh, là có một cây 

đàn piano, ai thích chơi thì chơi. 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc và góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Số dự phòng: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính của tập đoàn xuất bản 

Charlie tại Hà Tĩnh). 

Mua sách trên Amazon: 

Tiền công góp ý cho bài viết này là khoảng 50 000 VNĐ / 1 trang A4, và cao hơn. 

Chúng tôi đã tạo ra được một môi trường, một hệ sinh thái (tạm đặt tên là Charlie) 

để mọi người ai nấy đều có thể bán sản phẩm sáng tạo của mình. Bản quyền thuộc 

về tập đoàn xuất bản Charlie. 

Đặt mua sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam II của tác giả Tôn Phi. 

Giá sách in: 550 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. 

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

Phi. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

1. Huong Le 

MARCH 20, 2022 AT 05:21 EDIT 

Cám ơn Quí bạn 
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Văn minh Trung Quốc hiện đã cao đến mức nào? 
 

 
Figure 30. Cổng thành Trường An bên Trung Quốc. Ảnh tư liệu. 

 

Tại Trung Quốc, muốn bán 1 héc-ta đất, đổi từ đất thịt nông nghiệp sang đất ở xây 

nhà phải có chữ ký của quốc hội. Điều này trái ngược ở Việt Nam, mua bán đất khá 

là tự do. Chỉ đó thôi cho chúng ta thấy, văn minh Trung Quốc hiện đã vượt văn minh 

Việt Nam. 

 

Theo mô tả của một số bạn bè du học bên Trung Quốc về, hiện tại văn minh Trung 

Quốc đã tiến khá cao. 

 

Bạn đọc không bao giờ biết được nước cờ cao siêu của Trung Quốc. Cũng như, 

không bao giờ biết tại sao giáo sư Ngô Bảo Châu lại chọn Trung Quốc làm điểm 

dừng chân. Bài viết này sẽ lý giải những điều kể trên. 
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Người giỏi sẽ sống được tại Trung Quốc. Đấm đá nhau chỉ có mấy chính trị gia, còn 

người giỏi, có phát minh, được đãi ngộ rất cao tại Trung Quốc. Lương giáo sư Trung 

Quốc ngang bằng lương giáo sư Mỹ. Chất lượng cũng tương tự như nhau. Chúng ta 

có thể thấy ở Việt Nam có đại học cóc, nhưng ở Trung Quốc, Cam-pu-chia,…không 

có đại học cóc. Hoặc là không mở trường, hoặc là trường đàng hoàng. Đại học Trung 

Quốc học ít môn hơn, nhưng sâu sắc hơn, so với đại học Việt Nam. 

Đây là điểm vượt trội của văn minh Trung Quốc so với văn minh Việt Nam. 

Văn chương viết nhảm có ở Việt Nam chứ không có ở Trung Quốc. Bạn có xem thấy 

những tiểu thuyết của Trung Quốc không? Họ có kết cấu khá là khoa học, so với các 

tiểu thuyết Việt Nam thường quá dài trong khi thông điệp chuyền tải thường ngắn 

hơi. 

 

Về pháp luật, Trung Quốc nhìn chung không có án oan. Việt Nam là văn minh làng 

xã, văn hóa cán bộ xã ấp, cho nên mới lọt ra những vụ án oan ngút trời như án oan 

Hồ Duy Hải. Trung Quốc không bao giờ có chuyện đó. Nếu có vụ Hồ Duy Hải tại 

Trung Quốc thì ngay lập tức Tập Cận Bình hay Hồ Cẩm Đào sẽ thả tự do cho Hồ 

Duy Hải. Văn hóa Trung Quốc, văn hóa hiệp sĩ quân tử Tàu, không bao giờ để xảy 

ra mấy vụ án lẹt phẹt như vậy. Chúng ta đọc trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim 

Dung thì thấy, người Trung Quốc chỉ cãi nhau trong những vụ việc không rõ ràng, 

còn vụ việc rõ ràng thì họ không cãi nữa. Việt Nam đang có văn hóa cãi ngẳng, đến 

nỗi, không có phát minh. 

 

Về môi trường, chính phủ Trung Quốc hiện đang mạnh tay cải tạo môi trường. Xả 

rác bị phạt cho chừa. Việt Nam vứt rác xả láng, rồi cũng chẳng làm được gì nhau. 

Môi trường Trung Quốc đang được cải tạo mấy năm gần đây. Song dường như tốc 

độ sa mạc hóa nhanh hơn, hậu quả để lại từ những năm phát triển bất chấp quy luật 

trong thập niên 90 của thế kỷ XX. 

 

Vụ tuồn thức ăn độc sang Việt Nam thì chúng tôi xin thưa như sau: Hồi chúng tôi 

sống ở Đà Lạt, các nhà ở Đà Lạt rủ nhau sang Trung Quốc mua hàng lô về bán, sang 

cả phòng tôi để rủ góp vốn. Nghĩa là, người Việt mua hàng độc hại về cho người 

Việt ăn, chứ không phải Trung Quốc chủ động bán sang. 

 

Dưới áp lực của văn minh Trung Quốc, văn minh Việt Nam cũng phải thay đổi. Sự 
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thay đổi đó có thể diễn ra nhanh hoặc chậm, tùy theo thời vận, và tùy theo mức độ 

tiến bộ của nhận thức con người. 

 

Trung Quốc hiện đang rất mạnh về công nghệ thông tin ứng dụng. Đội ngũ tin học 

của Trung Quốc lập trình phần mềm thành thạo. Tuy vậy, họ vẫn chưa làm chủ công 

nghệ sản xuất máy móc. Những linh kiện tinh vi nhất dường như vẫn phải nhập. Hệ 

thống máy tính của cả nước Trung Quốc-hệ thống Clone Master, là do một kỹ sư 

người Việt thiết kế. (Tử Cấm Thành cũng là do một kỹ sư người Việt thiết kế, con 

trai của vua đảo chính Hồ Qúy Ly). Họ học rất nhanh. Vì học nhanh nên không kỹ. 

Trung Quốc sản xuất thép ào ạt nhưng chưa làm chủ được công nghệ luyện kim yêu 

cầu chính xác cao. Tàu sân bay Liêu Ninh, mà mua lại từ Liên Xô cũ, khi hỏng một 

vài bộ phận thì Trung Quốc không kiếm được phụ tùng để thay thế. (Hai tướng hải 

quân Mỹ bắt chân lên vô lăng cười khà khà nhìn tàu Trung Quốc chao đảo ngoài 

khơi mà không ai bắn.) 

Nói chung, về khoa ứng dụng, Trung Quốc đã tiến quá cao. Về khoa học cơ bản, họ 

vẫn chưa thực sự có người giỏi. Vậy mà vẫn phát triển lên rất cao. 

 

Một số xã hội tiến đến mức cao quá, rồi sẽ sụp đổ một cách rất ngớ ngẩn. Chẳng hạn 

đế quốc Babylon ở men sông Lưỡng Hà. 

 

Như đã kể ở trên, văn minh Trung Quốc rất cao và họ bảo tồn nông nghiệp. Khác 

với ở Việt Nam, từng miếng đất bị thu gom, mà tiến trình phát triển luật pháp ở Việt 

Nam chạy theo không kịp. Viện sĩ viện hàn lâm sinh học nhận định rằng, với đà bán 

đất ăn hiện nay, vài năm nữa người Việt Nam sẽ mua và ăn toàn nông sản Trung 

Quốc. Không có ngành nào làm giàu nhanh như ngành bán đất ở Việt Nam, nhưng 

sau khi bán hết đất thì sẽ lấy gì để ăn? Điều này chưa có ai tính đến. 

 

Văn minh Việt Nam còn thấp, văn minh Trung Quốc đã tiến lên cao. Văn minh tiến 

lên quá cao, song Trung Quốc chưa giải quyết được mâu thuẫn giàu nghèo. Ở bên 

kia đại dương, Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ đã tiến hành trợ cấp xã hội phổ biến từ lâu. 

Các nước thuộc khối Cơ-đốc giáo, quen gọi là khối Commonwealth (khối thịnh 

vượng Anh) cũng như vậy. Thỉnh thoảng ta thấy người vô gia cư ở Mỹ thì đó là 

người mới nhập cư, hoặc nhập cư lậu. Những người ở Mỹ ba bốn đời đều sẽ có nhà 

cửa, công việc đàng hoàng, đó là thành quả của nền văn minh Cơ-đốc. Trung Quốc 

loay hoay chưa tìm ra nguồn vốn để trợ cấp xã hội phổ biến cho đoàn dân đông đảo. 

Trong bất kỳ một xã hội hiện đại nào, mà nếu không có trợ cấp xã hội, thì bắt buộc 
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phải cướp bóc lọc lừa nhau để sống. Thảm trạng nặng nề nhất tại Trung Quốc và 

Việt Nam. Lào và Cam-pu-chia đỡ hơn vì còn là các nước thuần nông. Ấn Độ quá 

đau buồn vì chính phủ Ấn không tìm ra được giải pháp trợ cấp xã hội phổ biến. Mặc 

dù, khối Commonwealth nhiều lần đề nghị rót vốn cho Ấn Độ nhưng nền dân chủ 

lớn nhất thế giới này hoàn toàn không biết cách phân phối đồng tiền sao cho đồng 

đều. 

 

Khi Trung Quốc còn loay hoay chưa tìm ra thì Việt Nam, một nước thuộc thiên triều 

Trung Hoa, cũng không thể tìm đâu ra nguồn vốn để trợ cấp xã hội phổ biến. Mâu 

thuẫn trong các xã hội ngày càng tăng cao khiến cho nhiều tệ nạn xã hội xảy ra. Cuộc 

đời là một cuộc tranh đấu (life is struggle) cho nên mạnh ai nấy sống, kiếm tiền, mua 

nhà phòng thân. Điều này dường như lại không xảy ra tại Do Thái, nơi con người 

không quá quan trọng đồng tiền và chỗ ở. 

Đến đây, bạn đọc đã biết, tại sao giáo sư Ngô Bảo Châu sang Trung Quốc dạy học. 

Đừng gọi đó là bán nước, vì ông Châu chỉ thỉnh giảng, dạy xong ông lại đi dạy nơi 

khác. Giáo sư Châu chọn Trung Quốc làm một trạm dừng vì văn minh ở đây khá cao 

và có thể đáp ứng cho ông, không như trong nước. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng Hai năm 2022. 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Bài viết đã được đưa vào sách Văn minh Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi, phần 

tổng kết. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

 

 

Page 102 of 130

mailto:tonphi2021@gmail.com


Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 103 of 130 
 

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

 

Figure 31. 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 
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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). 

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

Triết gia Lê Minh Tôn 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  
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Giới thiệu sách Cùng học làm người của giáo sư 

Nguyễn Đình Cống. 

 

Figure 32. Ảnh bìa sách Cùng học để làm người của tác giả Nguyễn Đình Cống đã phát hành trên Amazon. 

Khi giảng bài ở các lớp cao học tôi thường từ chối vai trò người dạy và nói với học 

viên: “Tôi chỉ có thể hướng dẫn các anh chị học, không thể dạy bất cứ cái gì nếu 

các anh chị không muốn học”. 
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Đó là lời của giáo sư Nguyễn Đình Công, mở đầu sách Cùng học làm người, mà ông 

nhờ nhà xuất bản Sống Mới phát hành trong năm 2022. 

Sáng nay, có một vị khách ở quận 5 đánh xe lên quận 7 để gặp ông Tôn Phi, nhà 

xuất bản Sống Mới để mua cuốn “Cùng học để giáo dục con trẻ” của giáo sư 

Nguyễn Đình Cống. Dân Sài Gòn khi biết tin cuốn sách này thì rất chuộng. 

Qủa như giáo sư Nguyễn Đình Cống nói, ngoài cha mẹ ra ít ai có thể dạy ta làm 

người. 

Vì thế nếu bạn nào phát hiện những điều tôi viết chưa phù hợp với suy nghĩ của mình 

thì xin cứ bình tĩnh, suy ngẫm dần dần. Biết đâu bây giờ bạn thấy chưa hợp nhưng 

thời gian sau lại thấy hợp. Nếu có điều nào bạn phản bác được trên cơ sở thực tiễn 

và lý luận, lại được nhiều người tử tế tán thành thì xin chúc mừng vì bạn đã có phản 

biện và tôi sẽ vô cùng biết ơn khi bạn chỉ ra cho thấy. 

 

Tôi đã công bố nhiều bài trên Facebook, một số ít đã được đưa vào sách “Cùng học 

để giáo dục con trẻ” và sách “Học làm phản biện”, sách này có chép lại, bổ sung, 

sửa chữa một số bài trong đó. Phải chăng như thế là “tự đạo văn”. Tôi nghĩ là không 

phải, vì ở đây tôi làm việc tường trình sự hiểu biết do học được chứ không phải công 

bố kết quả nghiên cứu. 

 

Đặt tên sách là “Cùng học làm người” với suy nghĩ rằng tôi đang tiếp tục học. Đã có 

khá nhiều quyển sách, nhiều tài liệu về “Học Làm Người”. Tôi chỉ xin viết lại những 

điều đã học được và quan trọng hơn là đã phần nào vận dụng được, mong có thể làm 

phong phú thêm nhận thức. Đã có nhiều phương châm rất hay dạy làm người, tôi 

tâm đắc nhất là hai câu thơ của Nguyễn Trãi: “Làm người mựa (chớ) cậy khi quyền 

thế. Có lúc bàn cờ tốt đuổi xe”. 

 

Tự biết rằng có một số điều trong sách này là tương đối bình thường, nhiều người 

đã nắm được, nhưng tôi vẫn viết ra nhằm bảo đảm tính hệ thống. Tôi cố viết những 

điều như vậy một cách ngắn gọn. 

 

Nội dung sách được chia thành các chương theo chủ đề. Mỗi tiểu mục trong các 
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chương trình bày ngắn gọn về một vấn đề Cuối một số chương có các bài đọc thêm. 

Đó là các câu chuyện hoặc tiểu luận. 

 

Viết sách này với mong ước được đóng góp chút ít cho các bạn trẻ trên con đường 

trưởng thành. Đành rằng mỗi thế hệ có hoàn cảnh và sự quan tâm khác nhau, không 

nên áp đặt chân lý của mình cho người khác. Nhưng rất nên trình bày những điều 

mà mình cho là hay, là cần để người khác tham khảo và lựa chọn. Đó là mong ước 

thiết tha của một người U90, đã gần Đất xa Trời. Tôi đã cố gắng nhiều trong chuẩn 

bị bản thảo, nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót, mặc dù đã cố tìm nhưng không 

phát hiện được. Kính mong bạn đọc, nếu phát hiện thấy điều gì cần góp ý hoặc phản 

biện, xin được trao đổi, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Ý kiến gửi vào thư điện tử: 

ndcong37@gmail.com 

Cùng học làm người (Together we learn to be human). 

Nhà xuất bản Sống Mới. 

ISBN-13  :  979-8411024791 

Năm phát hành: 2022. 

Gía sách: 250 000 VNĐ. (Sách in hay sách điện tử đều bán 250 000 VNĐ. Khuyến 

khích các bạn đọc sách điện tử để giảm áp lực môi trường- lời cô giáo Đào Nguyễn 

Hồng Hiếu-cô giáo của Tôn Phi). 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Sau khi chuyển khoản, quý vị gửi mail đến tonphi2021@gmail.com để nhận sách. 

Sách PDF giao đến quý vị trong 30 phút. 

Đặt sách tại số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Email dự phòng: tonthanck@gmail.com . Số điện thoại hỗ trợ: 0344331741 (gặp 

ông Tôn Phi) 

Điện thoại dự phòng: 090 8599066 (gặp trực ban) 
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Liên lạc nhà xuất bản: huonggiang@shop-charlie.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Hệ thống thanh toán và nhận thanh toán của chúng tôi đã tự động hóa. 
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Đặt mua sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ 

10,86 US$ 

Đặc biệt, các bạn ở Mỹ có thể mua sách ngay, trên Amazon: 

Mời các bạn xem clip Trong sách của giáo sư Nguyễn Đình Cống có tình yêu 

thương: 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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Giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ 

của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

 

Figure 33. Ảnh bìa sách: Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ của 

giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Mã ISBN:  9798798227167 (hợp pháp trên toàn cầu) 

“Đó là nhu cầu về tình cảm được quan tâm, được yêu thương. Cha mẹ, đặc biệt là 

mẹ phải hiểu rõ nhu cầu này và học cách thể hiện hợp lý để tránh bất lợi cho cả hai 

phía. Thông thường trẻ sẽ bất an khi cảm thấy bị bỏ quên một mình, trẻ cảm thấy sự 

đơn độc. Để tránh việc này thì trong khi trẻ thức, tuy chơi một mình, cần có người 

lớn bên cạnh. Người lớn có thể làm việc của mình, thỉnh thoảng thể hiện cho trẻ biết 

có mình bên cạnh, miễn làm sao trẻ cảm nhận được. 
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Khi nhu cầu về  quan tâm  không được thỏa mãn, trẻ sẽ thể hiện những dấu hiệu đòi 

hỏi, bé thì khóc, quấy, lớn một chút thì có những hành động khác lạ để gây chú ý 

(làm nũng hoặc giả vờ gây ra chuyện gì đó). Những  hành động này thường gây khó 

chịu cho bố mẹ, cho rằng bị con quậy phá, dẫn đến la mắng, quở trách .Nếu như vậy 

không khéo sẽ tạo nên ấn tượng rằng bố mẹ không yêu thương, không quan tâm đến 

con. Những lúc như thế người lớn cần dịu dàng đến với trẻ kịp thời, thể hiện sự quan 

tâm và lựa cách để động viên trẻ tiếp tục chơi một mình khi người đó cần làm tiếp 

công việc. Còn  khi công việc  chưa cần lắm thì nên chơi với trẻ một lúc. 

Một điều quan trọng là vào tháng đầu tiên, có em rất ngoan, ăn xong là ngủ. Có 

những em thường khóc dai, không vì một lý do nào cả, không dỗ được, thường khóc 

vào một giờ nhất định, khóc một lúc lâu rồi tự nín và ngủ, chúng gây ra khó chịu và 

lo lắng cho cha mẹ. Có con ngoan chưa nên vội mừng vì những em như thế lớn lên 

thường chậm chạp, ít năng động trong cuộc sống. Những em tự nhiên khóc nhiều 

mà không vì lý do bị đau hoặc bị đói thì đó là điều đáng mừng vì chúng lớn lên 

thường trở thành người năng động, có bản lĩnh. Với trường hợp con khóc như thế 

cha mẹ nên tìm cách để yên cho trẻ tự khóc, tự nín, có thể đây là cơ chế tự động do 

tiềm thức của trẻ.” 

Nguyễn Đình Cống. 

Cùng học để giáo dục con trẻ 

Gía bìa: 450 000 VNĐ. 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com hoặc contact@shop-charlie.com 

Điện thoại đặt sách: 0344331741 

Tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi. 
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Đặt mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống 

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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1. Đức Nguyễn 

JANUARY 13, 2022 AT 16:30 EDIT 

Tuyệt vời 🌱🌱 

Like 
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Sách trắng của tập đoàn máy tính Charlie 

 

Figure 34. Trụ sở nhà điều hành Charlie. 

Tập đoàn máy tính Charlie 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tập đoàn Charlie Sài Gòn- Charlie Saigon Group là tập đoàn xuyên quốc gia, có trụ 

sở tại tỉnh Hà Tĩnh, nước Việt Nam. Tập đoàn Charlie hoạt động trên nền tảng Thái 

Bình minh triết của triết gia Lương Kim Định. 

Tập đoàn Charlie Sài Gòn chuyên về 3 mũi nhọn: kinh doanh thiết bị điện toán (như 

laptop, smartphone, máy in, máy fax), xuất bản trực tuyến (trên Amazon), trang trại 

nông nghiệp xanh (kiểu kibbutzim Do Thái). 
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Chúng tôi còn hỗ trợ người Việt Nam cơ hội đến trường. Kẻ cả những người gián 

đoạn học tập, chúng tôi tạo điều kiện cho họ học tập trở lại. Để làm được điều này, 

chúng tôi mở ngân hàng Sinh viên Việt Nam- Bank of the Students. 

Nhà sáng lập: ông Tôn Phi-Sài Gòn và người thân, bạn bè. Ông Tôn Phi là triết gia, 

cố gắng mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. 

 

Figure 35. Ảnh: Nhà sáng lập tập đoàn Charlie Sài Gòn, ông Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) năm 28 tuổi. (2021). Photo: Ton Phi. 

Ông Tôn Phi, còn gọi triết gia Lê Minh Tôn, là tác giả bộ sách trên Amazon (2) 

Charlie tuyển nhân viên không quan niệm học cao hay bằng cấp. Với Charlie, số 

năm kinh nghiệm có thể thay thế cho bằng cấp. Nếu nhân viên ham học, chúng 

tôi tạo điều kiện cho đi học hết sức có thể. 

Bạn nộp hồ sơ xin làm việc cho Charlie tại địa chỉ: contact@shop-charlie.com . 
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Mời xem thêm: Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của tập 

đoàn Charlie.(3) 

Trong một số rường hợp, Charlie giới thiệu cho bạn công việc ở ngoài. 

Một số hình ảnh trên trang của chúng tôi có thể mang tính chất minh diễn. Trong 

trường hợp đó, khi bạn đọc hỏi, chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn. 

Chú thích: 

(1) Thông tin trụ sở của tập đoàn Charlie: 

• Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

o Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính 

của tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh). 

o Trưởng đại diện Charlie chi nhánh Sài Gòn: 0344331741 (Zalo, 

gặp ông Tôn Phi) 

(2) Đón đọc bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon: 

https://shop-charlie.com/2021/10/12/don-doc-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-

phi-da-phat-hanh-tren-amazon-2/ 

(3) Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của tập đoàn Charlie: 
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Figure 36. Một cô nhân viên ngân hàng Standard Chartered đang đọc sách của tập đòan Charlie. Bản quyền ảnh: Charlie. 

Hãy liên lạc với chúng tôi. 
Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc nhân viên và chăm sóc khách hàng thực sự 
chuyên nghiệp. 

Hãy cho chúng tôi nghe yêu cầu quý vị và chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình. 

Email cho chúng tôi ở địa chỉ hộp thư contact@shop-charlie.com và theo dõi 
chúng tôi trên: 

• Facebook 
• YouTube 
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• Cửa hàng sách, máy tính Charlie 

• Website: https://www.shop-charlie.com 

• Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

o Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính của 

tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh). 

o Trưởng đại diện Charlie chi nhánh Sài Gòn: 0344331741 (Zalo, gặp 

ông Tôn Phi). Hoặc tonphi@shop-charlie.com 

• Đối tác bán trả góp laptop Dell, chi nhánh Sài Gòn: ông Chiến Bán Dell 034 

5428453 

• Hộp thư khiếu nại và góp ý: contact@shop-charlie.com 

• Máy tính Charlie, uy tín bậc nhất Sài Gòn. 

• Kể từ tháng Chín năm 2021. 

 

Figure 37. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì laptop, máy in Charlie care. 
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Thi công lắp đặt Camera 
 
 
Vi tính HTC-Gần Ngã ba Ông Xã, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  
Phân phối laptop HP, Dell, Sony bán lẻ, cài đặt phần cứng, phần mềm. 
Chi nhánh Charlie tỉnh Bình Dương: 
098 9188008- gặp mr.Lương Đức Hùng. 
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Giới thiệu Từ điển Anh-Anh-Việt của nhóm 
tác giả Tôn Phi. 

 

Từ điển Anh-Anh-Việt, biên soạn bởi nhóm tác giả Tôn Phi. Cố vấn: Giáo sư Vương 

Đằng, phiên dịch viên của tòa đại sứ Mỹ tại Washington. 
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ISBN: 9798437874622 

Đây là bản nâng cấp. Chất lượng từ điển Anh-Anh-Việt của chúng tôi ngày được 

nâng cao. Chúng tôi muốn tạo ra một mạng lưới để chúng ta làm việc. 

Sách có chế độ cho mượn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Giáo sư Vương Đằng: dayanhvan@yahoo.com 

Tải xuống PDF sách The English-English-Vietnamese dictionary trên website của 

tập đoàn xuất bản Charlie: https://shop-charlie.com 

Sách này đã là tái bản lần thứ hai. 

Trong quá trình đọc sách, nếu thấy chỗ nào cần chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, quý 

vị hãy báo về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa ngay. 

Tonphi2021@gmail.com (gặp ông Tôn Phi) 

dayanhvan@yahoo.com (gặp giáo sư Vương Đằng) 

Đặt mua sách với số lượng lớn: tonthanck@gmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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Thế chiến lược của Ấn Độ trong bàn cờ chính trị thế giới. 

 

Figure 38. Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) tiếp thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 
24/09/2021. AP - Evan Vucci 

Hôm 23/04/2022, bộ trưởng bộ Tài chính Ấn Độ nói rằng, Ấn Độ vừa muốn xây 

dựng tình hữu nghị với các nước Âu-Mỹ, vừa cần một đối tác mạnh như Nga.   

Trong chiến tranh Nga-Ukraien 2022, Ấn Độ kêu gọi hai bên đàm phán hoà bình. 

Thủ tướng Modi đã nói chuyện với tổng thống Ukraina Zelenksy.  

Quan hệ với Nga 

Ấn Độ duy trì tình thần với Nga vì Ấn Độ thiếu dầu và phải mua dầu của Nga. Nga 

bán dầu cho Ấn Độ với giá giảm đến 20%.   

Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, 80 % phải nhập khẩu. Các nhà máy 

lọc dầu của Ấn Độ đã  tăng mua 40 triệu thùng dầu của Nga kể từ ngày 24/02(trong 

khi, vào năm 2021, họ tổng mua có 16 triệu thùng).  

Nga và Ấn Độ từng là đồng minh với nhau trong thời chiến tranh lạnh. Vào những 

năm 1970, Ấn Độ có hơi hướng ngả về Liên Xô, khi Mỹ bắt đầu hỗ trợ quân sự và 

tài chính cho Pakistan, nước cựu thù của Ấn Độ.  
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Chính quyền New Delhi từ chối cấm vận nền kinh tế Nga, cũng như im lặng về việc 

loại Nga khỏi Hội Đồng Nhân quyền. 

Cho đến nay, 50 % vũ khí của Ấn Độ nhập từ Nga. Năm 2018, Ấn Độ mua của Nga 

01 hệ thống tên lửa phòng không trị giá 5 tỷ đô la.  

Thủ tướng Modi gọi Vladimir Putin là “người bạn thân đáng mến”. Ngoại trưởng 

Nga Sergey Lavrov đã gặp thủ tướng Ấn Độ ở New Delhi:  “Chúng tôi hoan nghênh 

Ấn Độ không nhìn cuộc chiến Ukraina “một cách phiến diện””.   

Quan hệ với phương Tây. 

Thời chính quyền George W.Bush, Mỹ chi rất nhiều tiền của cho một thoả thuận hạt 

nhân với New Delhi. Ngoại trưởng Mỹ Blinken còn khen  rằng quan hệ Mỹ-Ấn “đã 

phát triển trong nhiều thập kỷ vào thời điểm mà Hoa Kỳ không thể là đối tác của Ấn 

Độ”.  

Gần đây, 11/04/2022, trong cuộc gọi trực tuyến, , tổng thống Mỹ Joe Biden tán 

dương thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng: “Quan hệ hợp tác song phương và 

những giá trị chung của hai nước.” 

Các nước khối châu Âu châu Âu sau đó dồn dập đến thăm Ấn Độ. Thủ tướng Anh 

Boris Johnson hôm 22/04. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen hôm 

25/04. Ngoại trưởng Ba Lan ngày 26/04. 

Joe Biden kêu gọi Ấn Độ chọn phe cách tế nhị:   

“Tôi rất hoan nghênh việc Ấn Độ viện trợ nhân đạo cho Ukraina – quốc gia đang 

phải hứng chịu những đợt tấn công kinh hoàng, bao gồm cả vụ đánh bom tại nhà ga 

vào tuần trước, đã khiến hàng chục phụ nữ trẻ em và thường dân vô tội thiệt mạng, 

khi đang cố chạy lánh nạn. Hoa Kỳ và Ấn Độ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tham vấn 

về cách kiểm soát những tác động gây bất ổn từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. 

Điều này bảo đảm mối quan hệ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn giữa hai bên, mang 

lại lợi ích cho người dân của hai nước và toàn cầu.” 

“Tất cả chúng ta đều cố gắng kiểm soát (khủng hoảng) và vai trò của Ấn Độ rất 

quan trọng đối với thế giới.” 

Đáp lại tấm chân tình ấy, đại sứ Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc cho rằng thảm sát ở 

Bucha, Ukraine là “đáng lo ngại” và kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế.   

Quan hệ với Trung Quốc. 

Page 129 of 130



Lịch sử văn minh nhân loại-Tôn Phi & Hoàng Anh Khiêm. Nhà xuất bản Sống Mới @ 2022 
 

Page 130 of 130 
 

Ấn Độ và Trung Quốc có chung 3488 km đường biên giới, chung trên dãy Himalaya. 

Vào năm 2020, giữa hai nước có một đụng độ nhẹ xảy ra tại thung lũng Galwan. 

Bên Ấn Độ có gần 100 binh sĩ  bỏ mạng, bên Trung Quốc chết nhiều gấp đôi gấp ba. 

Ấn Độ còn sử dụng vũ khí của Nga trong xung đột với Trung Quốc ở Himalaya năm 

2020.  Ấn Độ lại coi Mỹ là một đối tác quan trọng để áp chế Trung Quốc trên biển 

và trên núi. Ấn Độ đã tham gia với Mỹ trong bộ tứ QUAD (Nhật - Mỹ - Úc - Ấn 

Độ), một liên minh quân sự hạng nhẹ, mang tính phòng thủ nhiều hơn tấn công. 

Tiểu kết: 

Ấn Độ đã dạy cho phương Tây một bài học về ngoại giao, khi nhận là trung lập và 

chọn thế « toạ sơn quan hổ đấu », chọn “trung lập”, muốn duy trì quan hệ tốt với cả 

Nga và phương Tây. Thế đứng của Ấn Độ khiến quốc gia này nhận được ủng hộ từ 

tất cả các nước.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Bài viết đã được đưa vào sách Lịch sử văn minh nhân loại của các tác giả Hoàng 

Anh Khiêm và Tôn Phi.  
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