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Giới thiệu sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của
tác giả Tôn Phi.

Image 1. Ảnh bìa sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam II của tác giả Tôn Phi.

Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I

ISBN 9798777081971

Tác giả: Tôn Phi (chủ biên)

Trong tác phẩm này, chúng tôi điểm xuyết các tác phẩm nổi bật nhất của
phần đầu văn học cổ điển Việt Nam.

Các bài văn tuỳ thời như của Nguyễn Trãi.

Cho đến các tác phẩm bất hủ như Hịch tướng sĩ của Đức thánh vương Trần Hưng
Đạo.
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Cung cấp cho học sinh, sinh viên kỹ năng làm bài thi trên các văn bản văn học cổ
điển.

Thêm yêu mến nền văn học của nước nhà.

Hy vọng rằng, cuốn sách này sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu kể trên.

Đội ngũ tác giả Charlie.

Đây là sách giáo trình về văn học thuộc loại tốt nhất Việt Nam hiện nay. Đã đăng
ký bản quyền theo luật DRRM. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý vị cho lần tái bản tiếp theo.
Các sự góp ý đúng đắn được vinh danh ngay trong sách.

Đặt mua sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I

Giá bán: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

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

Paypal và Payoneer: +84344331741

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý vị bạn đọc.
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Mục lục:
Hịch tướng sĩ, áng văn của đỉnh cao hào khí Đông A đời Trần.
Trang 03
Phân tích tác phẩm Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn.
Trang 13
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: “Điểm yếu của giặc Mông-Nguyên chính
là vấn đề quân lương”.
Trang 20
Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.
Trang 28
Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và làm việc trên
tư liệu gốc.
Trang 32
Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền chủ đạo cho dân tộc Việt
Nam.
Trang 37
Nhà xuất bản Sống Mới chúc mừng năm mới các tác giả thành viên.
Trang 43
Nhà Triệu là triều đại chính thống hay không chính thống của người Việt?
Trang 46

Vì sao Tôn Phi mở nhà xuất bản Sống Mới?
Trang 52
Nhà Triệu là triều đại chính thống hay không chính thống của người Việt?
Trang 55
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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed only
by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you are
strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing this book.
If you received this book in error, please immediately notify the author, and
permanently delete this book and any attachments.

This book belongs to.................................Only..........................and her/his family
can use this book for reading and printing personally.

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Đỗ Văn Phúc. Chỉ có ông/bà Đỗ Văn Phúc và
thân hệ trực tiếp là được sư dụng cuốn sách này.

Thân tặng bác Đỗ Văn Phúc ở Hoa Kỳ.
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Hịch tướng sĩ, áng văn của đỉnh cao hào khí Đông A đời Trần.

Image 2. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Viết bởi Tôn Phi/chuyên ngành văn học. Toàn văn tác phẩm ở dưới bài.

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 sư
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.”

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, nưa đêm vỗ gối” (gối ở đây là
đầu gối, chẩm).
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Image 3. 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 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 thư 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

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Giáo trình văn học cổ điển I. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-
Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo lưu mọi quyền. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành
không phép. Đặt mua sách tại: tonphi2021@hotmail.com hoặc tonthanck@gmail.com.

Page 7 of 60

Page 7 of 60

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 sư 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.

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 tư 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 tư 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.
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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 cưa
tư chuyển thành cưa 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@hotmail.com (góp ý đúng và chuẩn hơn tác giả sẽ được
thưởng tiền).

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Phụ lục:

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
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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 tư 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 tư quốc hà đại vô chi? Thiết sư
sổ tư khu khu vi nhi nữ tư chi thái, Đồ tư 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, Sư 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, Sư 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; 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
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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 Cưu 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 tư 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 tư 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 tưu; 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 tưu bất túc dĩ trấm lỗ quân; Dâm thanh bất túc dĩ lung lỗ
nhĩ. Ðương thư 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 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 thư 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. Sư 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
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thuỳ, Nhi nhữ đẳng chi tính danh diệc di phương ư thanh sư hĩ. Ðương thư 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; Sư 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

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 sư các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi
thường tình, thì cũng chết già ở xó cưa, sao có thể lưu danh cùng sư sách, cùng trời
đất muôn đời bất hủ được!

Các ngươi con nhà võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nưa tin
nưa 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
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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, nưa 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 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 rưa, 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?

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 cưa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam
Vương ở Cảo Nhai. Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà
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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 sư 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 rưa 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.

Published by Charlie Saigon
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Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Nhất trí đồng tâm xua đuổi chệc
Ba tàu cướp nước được còn khuya

Phân tích tác phẩm Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn.

Năm 1009, Lê Ngọa Triều chết, kết thúc hai triều đại ngắn ngủi là Đinh và Tiền Lê.
Lý Công Uẩn được giới tăng lữ và triều thần vận động lên làm vua, lấy hiệu là Lý
Thái Tổ, mở đầu nhà Lý kéo dài hơn 200 năm.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/02/hao-khi-dong-a-cua-van-hoc-doi-tran/
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Năm 1010, ngay sau khi lên ngôi chưa đầy 1 năm, Lý Thái Tổ viết “Chiếu dời đô”
để dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội). Sau khi dời về Đại La, một
lần nữa ông đổi tên địa điểm này thành Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt,
chính là Hà Nội ngày nay.

Trong chương trình học trung học của Việt Nam, tác phẩm Chiếu dời đô của Lý
Công Uẩn được đưa vào môn ngữ văn của lớp học thứ 8 (bậc phổ thông 12 năm).

Ông vua Lý Công Uẩn nổi tiếng là một nhà vua thông minh, nhân ái, định hướng
đúng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước trong một giai đoạn
lịch sử nhất định.

Chiếu là một loại văn bản cổ, nội dung thông báo một quyết định hay một mệnh
lệnh nào đó của vua chúa cho thần dân biết. Chiếu dời đô đặc biệt thể hiện một tư
tưởng lớn lao, mang tính chất phủ dụ nhiều hơn là mệnh lệnh. Ngôn ngữ bài chiếu
vừa là ngôn ngữ hành chính. vừa là ngôn ngữ đối thoại. Chiếu được viết bằng tản
văn, chữ Hán, gọi là cổ thể; từ đời Đường (Trung Hoa) mới theo lối tứ lục gọi là
cận thể (thể gần đây). Chiếu nêu lên những dẫn chứng, những cơ sở để làm tiền đề
cho việc dời đô của mình.
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Lý Công Uẩn dẫn ra hàng loạt sự dời đô của những vị vua bên Trung Quốc. Vào
mỗi thời, kinh đô phải chuyển đến một địa điểm mới. Năm lần dời đô: Vua Thang
(Thành Thang) đóng đô ở phía đông nam huyện Thương Khâu (thuộc tỉnh Hà Nam,
Trung Quốc bây giờ). Trọng Đinh dời đô đến huyện Thành Cao (thuộc tỉnh Hà
Nam). Hà Đản Giáp đời đô đến phủ Chương Đức (cũng thuộc tỉnh Hà Nam). Tổ
Ất dời đô đến phủ Thuận Đức (tỉnh Sơn Tây bây giờ). Bàn Canh dời đô đến huyện
Yên Sư (hay Ân Sư thuộc tỉnh Hà Nam). 3 lần dời đô: Chu Văn Vương đóng đô ở
phía đông tỉnh Thiểm Tây. Chu Vũ vương dời đô đến huyện Tương Yên (tỉnh
Thiểm Tây). Chu Thành vương dời đô đến huyện Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Thời
Tam Đại: Ba nhà Hạ, Thương, Chu trong lịch sư Trung Quốc. Nói tóm lại, chọn
đất làm kinh đô vô cùng khó khăn, phải các bậc trí thức quý tộc lâu đời mới làm
được. Từ cổ chí kim việc dời đô là một việc làm thường xuyên của các nhà vua, cốt
là để tìm cho hoàng cung một chỗ phù hợp.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Thang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Dng_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_%C4%90%E1%BA%A3n_Gi%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_%E1%BA%A4t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_%E1%BA%A4t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_Canh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_X%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%83m_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_V%C5%A9_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Th%C3%A0nh_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Th%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Trung_Qu%E1%BB%91c
mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Mọi kinh đô, đến thời mạt vận, phải nhường chỗ cho kinh đô mới: “Thế mà hai
nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ
của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được
lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi.
Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi”.

Vua Lý nói rằng các vua Đinh và Tiền Lê đã không nghe theo ý trời nên triều đại
không được lâu dài. Bên Tàu, nhà Thương, nhà Chu trường tồn vì biết dời đô.
Những người yêu sư Việt không khỏi đau xót khi chứng kiến vận số ngắn ngủi của
nhà Đinh, nhà Lê.

Đại La vào đương thời hội tụ đủ mọi điều kiện để phát triển đất nước: “Huống gì
thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái
thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hưởng nhìn sông
dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh
khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.”

Đại La hiện lên đẹp về mọi mặt như địa lý, văn hóa, đầu mối giao lưu, điều kiện
của dân cư và sự phong phú, tốt tươi. Vào thời mà lãnh thổ nước Đại Việt chỉ kéo
dài đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành Đại La ở vị trí trung tâm của đất nước. Địa hình
đa dạng có núi có sông, địa thế cao,mở ra bốn hướng nam, bắc, đông, tây rất thuận
tiện. Vào thời đó, xem cả dải đất nước Đại Việt thì chỉ có mỗi nơi đây là thánh
địa.

Kết thúc bài chiếu Lý Công Uẩn không dùng sức mạnh uy quyền để quyết định rời
đô mà dùng một giọng như tham khảo ý kiến của nhân dân, bề tôi trung tín “Trẫm
muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế
nào?”. Đó như thể hiện sự dân chủ. Chiếu cầu hiền của vua Quang Trung không
ai nghe, nhưng Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn thì không ai không phục.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Chiếu dời đô của Lí Công uẩn là văn kiện có ý nghĩa lịch sư to lớn, khai báo kinh
đô mới của nước ta trong các thời đại phong kiến. Bài chiếu không chỉ có ý nghĩa
về mặt lịch sư mà nó còn mang giá trị văn học, thể hiện một tâm hồn khoáng đại.

Có thể nói vua Lý Công Uẩn khá giỏi về siêu hình thời gian. Vua có tầm nhìn sâu
xa, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên theo mệnh trời, dưới
theo ý dân.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Thành Đại La đã khá quen thuộc đối với mỗi người dân Việt lúc đó, như thành Sài
Gòn trong thế kỷ XX. Đại La được Cao Biền đời nhà Đường xây dựng vào thế kỉ
thứ IX. Về nhân vật Cao Biền, cho đến nay vẫn còn tranh cãi. Cao Biền có câu trấn
yểm: “Đồng Trụ chiết, Giao Chỉ diệt.”, ứng nghiệm cho Hà Nội.

Vị trí của Đại La ở vào nơi trung tâm của trời đất … đã đúng ngôi nam bắc đông
tây. Địa thế đẹp, hùng vĩ, là thế rồng cuộn hổ ngồi, lại tiện hướng nhìn sông dựa
núi, rộng mà bằng phẳng; đất đai cao mà thoáng.

Phần cuối của bài Chiếu là lời bày tỏ của nhà vua trước quần thần về ý định dời đô,
điều này cho thấy nhà vua rất công minh, đức độ trong việc trị nước. Việc dời đô
của Lí Công Uẩn là một kì tích, kì công. Thành Hoa Lư năm xưa, văn hóa khó có
thể phát triển được trong một kinh đô chật hẹp như thế. Chiếu dời đô là áng văn
xuôi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn từ trang trọng đúng như khẩu khí
của bậc đế vương, khơi dậy lòng tự hào và ý chí tự cường mạnh mẽ.

Một áng văn chính luận đẹp đẽ, mang ý nghĩa nhân văn, văn học sâu sắc, vượt ra
khỏi chức năng hành chính nhà nước thông thường. Chuyện dời đô từ xưa không
còn là chuyện hiếm, mục đích cuối cùng cũng vì sự hưng thịnh của quốc gia, vào
lúc đang dời thì phải dời. Tư duy của vua Lý Thái Tổ trong bài chiếu là một tư duy
độc lập. Vế đối trong các câu rất chuẩn và đạt hiệu quả cao về mặt nghệ thuật.

Kinh thành Hoa Lư với núi non hiểm trở chỉ phù hợp trong thời chiến, hoang dã.
Trong thời bình, cần một nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, giao thông
thuận lợi để thúc đẩy giao lưu và buôn bán. Dời đô lúc này chính là hợp ý trời và
thuận lòng dân.

Lý Công Uẩn đã chứng minh rằng Đại La xứng đáng là kinh đô của nước Việt
muôn đời “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung
tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại
tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân
cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi“.

Thành Đại La dưới góc nhìn và phân tích của nhà vua hiện lên là vị trí trung tâm
của đất nước. Bộ máy hành chính cần được đặt ở trung tâm của đất nước. Đại La
thích hợp cho yêu cầu này. Có thể rồng cuộn hổ ngồi, địa hình đa dạng, khoáng đạt,
mở ra bốn hướng thuận tiện. Thành nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng, đất đai
bằng phẳng, cao ráo, sáng sủa.

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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Cơ sở kinh nghiệm và thực trạng đương thời cho thấy phải dời đô. Nhà Lý dời đô,
đặt hiệu mới, đất nước là Đại Việt (thay cho hiệu cũ là Đại Cồ Việt). Cho tới bây
giờ tác phẩm vẫn chưa lỗi thời bởi kết cấu khoa học của nó.

Trong bài chiếu dời đô, Lý Công Uẩn khéo léo không chọc giận thiên triều Trung
Hoa, tỏ ý rằng Đại Việt là một nước có quy chế tự trị nằm trong thiên triều Trung
Hoa. Tiềm lực đất nước lúc đó còn yếu, nên vua Lý đã lấy việc làm của các triều
đại cường quyền của Trung Hoa để noi gương. Chiếu gọi Đô hộ phủ Cao Biền là
“Cao Vương”, gọi thành Đại La là “đô cũ”. Cao Biền, Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân
(quan đô hộ Giao Châu, chức thái thú theo cách gọi trước) của nhà Đường vào
khoảng các năm 864-868. Cao Biền đắp thêm thành Đại La vào khoảng năm
866. Lý Thái Tổ lấy việc làm của các triều đại cường quyền của Trung Hoa để noi
gương. Ông gọi Đô hộ phủ Cao Biền là “Cao Vương”, gọi thành Đại La là “đô cũ”.
Nghĩa là, tư tưởng kiến trúc của Cao Biền không phải tầm thường. Thành phố Hà
Nội năm 2021 này cũng vậy, đã vỡ quy hoạch, đông đặc, nắng nóng, ngập lụt. Nói
một cách khác, việc dời đô là một việc lớn, vừa hợp mệnh trời, vừa hợp lòng dân.

Về mặt văn chương, phần thứ hai của Chiếu dời đô có viết hàm súc, quy ra giấy in
sách hôm nay thì chỉ độ 2 trang A4. Ngôn ngữ trong chiếu dễ hiểu, đến nỗi đứa
ngu dốt nhất cũng hiểu được. Chiếu dời đô là tác phẩm lớn nhất trong giai đoạn
văn học Việt Nam thời Lý, thế kỷ 11. Thiên đô chiếu là một áng văn kiện lịch sư
có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một kỉ nguyên mới của nước Đại Việt.

Văn bản gốc.

Chiếu dời đô (chữ Hán).

Bản chữ Hán:昔商家至盤庚五遷。周室迨成王三徙。豈三代之數君徇于己私。

妄自遷徙。以其圖大宅中。爲億萬世子孫之計。上謹天命。下因民志。苟有便輒

改。故國祚延長。風俗富阜。而丁黎二家。乃徇己私。忽天命。罔蹈商周之迹。

常安厥邑于茲。致世代弗長。算數短促。百姓耗損。萬物失宜。朕甚痛之。不得

不徙。况高王故都大羅城。宅天地區域之中。得龍蟠虎踞之勢。正南北東西之

位。便江山向背之宜。其地廣而坦平。厥土高而爽塏。民居蔑昏墊之困。萬物極

繁阜之豐。遍覽越邦。斯爲勝地。誠四方輻輳之要会。爲萬世帝王之上都。朕欲

因此地利以定厥居。卿等如何。

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E9%81%B7%E9%83%BD%E8%A9%94.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E9%81%B7%E9%83%BD%E8%A9%94.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
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Bản phiên âm Hán-Việt:Tích Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên, Chu thất đãi
Thành Vương tam tỉ. Khởi Tam Đại chi sổ quân tuẫn vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ. Dĩ
kỳ đồ đại trạch trung, vi ức vạn thế tư tôn chi kế; thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân
dân chí, cẩu hữu tiện triếp cải. Cố quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ. Nhi
Đinh Lê nhị gia, nãi tuẫn kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích,
thường an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách tính hao
tổn, vạn vật thất nghi. Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ.Huống Cao Vương cố đô
Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính
Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bối chi nghi. Kỳ địa quảng nhi
thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt hôn điếm chi khốn; vạn vật
cực phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa. Thành tứ phương bức
thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương chi thượng đôTrẫm dục nhân thư địa lợi dĩ
định quyết cư, khanh đẳng như hà?

Bản dịch tiếng Việt:Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến
đời Thành Vương 3 lần dời đô, há phải các vua thời Tam Đại. ấy theo ý riêng tự
tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con
cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời
đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà 2 nhà Đinh, Lê lại
theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu
yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao,
muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời.Huống chi thành Đại
La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được
thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước.
Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ
thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là
nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô
kinh sư mãi muôn đời.Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ
thế nào?(Bản dịch của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, in trong Đại Việt
sư ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993).

Bài viết đã được đưa vào sách Việt sư đại cương của tác giả Tôn Phi
(tonphi2021@hotmail.com)
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Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: “Điểm yếu của
giặc Mông-Nguyên chính là vấn đề quân lương”.

Figure 1. Đức Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh tư liệu. Tượng tại Bến
Bạch Đằng, Sài Gòn

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là danh tướng số một Việt Nam mọi thời
đại.

Ông nhìn ra được điểm yếu của giặc Mông-Nguyên chính là vấn đề quân lương.

Một đoàn quân một ngày ăn như núi lở. Thức ăn tươi không bảo quản được lâu,
thức ăn khô thì ăn được một tuần là ngấy. Do đó, giặc Mông-Nguyên phải đi
đường thủy, đi bằng thuyền, để khỏi hư hỏng thức ăn. Nếu chúng kiên nhẫn đi
đường bộ, đi đến đâu di dân lập ấp trồng trọt, chăn nuôi, xây thành đến đó, chưa
chắc quân Đại Việt đã thắng. Vì nóng lòng muốn thắng Đại Việt, quân Mông
Nguyên đã đi đường thuyền. Tàu thủy đi nhanh gấp 10 lần đường bộ.

Quân lương cũng là điểm yếu của cha con Quang Trung, Quang Toản nhà Tây
Sơn. Hết quân lương, cha con Quang Trung- Quang Toản không thể chống lại
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những trận đánh của tập đoàn vua Nguyễn Gia Long ( Nguyễn Ánh). Nguyễn
Ánh quá giàu, tác phong chậm rãi khoan thai, cho nên sớm muộn gì cũng thắng.

Trở lại chuyện Hưng Đạo Đại Vương đánh quân Mông-Nguyên. Quân
Mông-Nguyên xuất phát từ vùng thảo nguyên Mông Cổ, rất giỏi cưỡi ngựa. Nếu
đánh địa hình đồng bằng, nhà Trần sẽ thua. Nhưng về đường thủy, chính nhà
Trần mới mạnh hơn. Xuất phát của nhà Trần là những ngư phủ, tức dân làm nghề
sông nước. Sau này, thái sư Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi
bằng con đường tương đối hòa bình. Nhà Lý vẫn còn một nhánh chạy nạn sang
Hàn Quốc và thành danh bên đó. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban-Ki-Moon là
người nhà Lý. Nhà Lý đầu hàng nhà Trần. Nhà Trần, thạo nghề sông nước.
Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo luyện thủy binh chẳng khác nào Chu Du luyện
thủy binh bên Đông Ngô. Nhà Trần tiến thêm một bước, gọi là thủy quân lục
chiến. Quân của Hưng Đạo Đại Vương vừa đánh thủy, vừa đánh bộ hết sức tinh
nhuệ.

Người ta tự hỏi, tại sao giặc Tàu dốt vậy, đại bại 3 lần trên sông Bạch Đằng ( nhà
Ngô, nhà Lý, nhà Trần) mà vẫn cứ chui đầu vào con sông ấy? Thưa, chúng
không ngu, nhưng thua là do báo cáo láo. Các tướng Tàu thua trận, nhưng khi trở
về Tàu thì báo cáo láo, tránh nhắc đến con sông Bạch Đằng để đỡ nhục. Tướng
tiền nhiệm báo cáo láo, tướng kế nhiệm đọc báo cáo láo đó, và lại mắc bẫy. Đây
gọi là tư duy nhiệm kỳ của người Hoa. Một thứ tư duy thắng lấy được, từ đó
gây phá sản trên diện rộng.

Giặc Mông-Nguyên vào được thành Thăng Long, hạ trại, nấu cơm. Đức Thánh
Vương Trần Hưng Đạo cũng có lần suýt chết. Được vài bữa, quân Mông-Nguyên
trong thành ăn cơm thiếu rau. Ăn cơm chỉ có ngũ cốc và thịt, không có rau quả
ắt sẽ bị táo bón. Quân nhà Trần tổ chức đánh du kích, từng đợt từng đợt giữa
đêm khuya. Quân Mông-Nguyên càng đông càng dễ hoảng loạn. Cuối cùng phải
thua, rút chạy về nước.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này, để thôn tính Đại Việt, giặc Tàu vạch
ra một kế hoạch kéo dài 100 năm. Chúng đem một tên giặc Tàu cải trang thành
người Việt, sang Việt Nam làm vua, bắt cả dân tộc này gọi nó là “cha già dân
tộc”. Cộng với giáo dục tẩy não, 90% dân chúng thờ lá cờ tỉnh Phúc Kiến. Đây
gọi là xác Việt hồn Tàu, rất khó đánh. Đây gọi là hành động nhục mạ dân tộc.
Bản thân tôi bị giặc Phúc Kiến bắt lên đồn không biết bao nhiêu lần, có một lần bị
đánh đập nhừ xương. (Đập xong bắt viết cam kết là không bị đập). Còn nhiều sĩ
phu khác nữa đã bị giặc Phúc Kiến bỏ tù. Do lạc quan thiếu kỷ luật.
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Nhưng may sao, từ trong tối tăm, tuyệt vọng đã xuất hiện một “con trai” của Đức
Thánh Vương Trần Hưng Đạo, truyền tư của người. Giặc Tàu lại gặp điểm yếu
như những lần trước, đó là, hết quân lương. Một lần nữa, chúng lại rơi vào bẫy của
Đức Quốc Công Trần Hưng Đạo, bẫy vườn không nhà trống. Chính sách ấp chiến
lược và chính sách tiêu thổ kháng chiến được Đức Quốc Công gộp lại thành thế
Thủy Thác Công. Thế Thủy Thác Công là thế quốc dân tất thắng. Giặc Tàu ba
chục năm qua chưa nghĩ ra cách gì đối phó nổi.

Tôi không coi những kẻ thờ lạy lá cờ tỉnh Phúc Kiến, một cách có ý thức, ngày
này qua ngày khác là người Việt. Còn đối với giới sĩ phu kháng Tàu, kẻ nào
không quy phục Đức Quốc Công, kẻ đó cũng như giặc Tàu nốt, thà đừng đấu
tranh thì hơn. Tội của họ là tội bất tín, bất tin. Điều này làm lợi cho giặc còn hơn
cả tội gián điệp, phản quốc.

Hiện nay, ba phần bốn quân đội Việt Nam đã quy phục Đức Thánh Vương Trần
Hưng Đạo, chuẩn bị cho ngày phục quốc, giải cứu tù binh. Từ hôm nay cho đến
ngày đó, chúng ta chỉ cần lạc quan trong kỷ luật. Ngày toàn dân hiệp lực khải
hoàn khao không còn xa nữa.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 07 năm 2021.

Lê Minh Tôn.
tonphi2021@hotmail.com

12 BÌNH LUẬN VỀ “HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
TRÂN QUÔC TUÂN: “ĐIÊM YÊU CUA GIĂC
MÔNG-NGUYÊN CHINH LÀ VÂN ĐỀ
QUÂN LƯƠNG”.”

1. Hoàng Thiên Thanh

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:40 CHIỀU

Chúc mừng Tôn Phi. Bạn đã vượt qua khó khăn. Thành quả tốt đẹp đến với bạn là xứng đáng

cho người tài giỏi.
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2. Đặng Phước

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:41 CHIỀU

Cuộc chiến nào cũng vậy, ai nắm được huyết mạch đường tiếp tế quân lương bên đó sẽ thắng.

3. Bảo An

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:42 CHIỀU

Thông qua những bài viết như thế này, chúng ta thêm hiểu biết sâu sắc lịch sư hào hùng của cha

ông ta!

Một bài HỊCH TƯỚNG SĨ THỜI 4.0!

4. Ngô Thuận- Thuận Lú

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:43 CHIỀU

Nếu đc khai thác cả hai mặt của một con ng thì lịch sư mới hay ạ, mới hấp dẫn ạ.
Còn cứ như này thì thi tốt nghiệp môn lịch sư luôn vẫn trên 50% dưới trung bình
nhà báo ạ

5. Nguyên Trần Thọ

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:43 CHIỀU

Mong được như vậy, nhưng trước hết phải tìm ra cái lư hương của Đức Thánh

Trần, giờ này chả biết tụi trộm giấu ở đâu

6. Thỏa Hoàng

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:44 CHIỀU
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Cháu viết rất hay “hồn Tàu xác Việt” là thực trạng đáng buồn của dân Việt. Những kẻ phản quốc,

làm gián điệp và phản bội tổ quốc nhân dân tội đáng muôn chết đáng bị khinh bỉ, làm cho con

dân lầm than.

7. Y Jao Buon Ja

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:46 CHIỀU

Đúng là khi Quân nhà Trần đánh với Mông Nguyên không có kho lương thực hay đàn gia súc

nào của nhà Trần rơi vào tay Quân Nguyên. Quân Mông Cổ có chiến thuật là đánh nhanh thắng

nhanh ,Đánh dồn toàn lực vào một điểm, nếu Quân nhà Trần cũng đánh toàn lực vào một điểm

thì chắc Thua , nên phải dùng mưu chia ra nhiều tuyến phòng thủ, Quân Chủ lực chạy lòng

vòng ,vườn không nhà trống , Kéo dài thời gian ,đánh càng lâu mà không bắt được Vua Trần, thì

lòng quân sinh nản ,lương thực cạn kiệt. Thì là lúc Quân Trần phản công

8. Thỏa Hoàng

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:50 CHIỀU

Cháu phân tích vậy đúng. Nhưng quân Mông Nguyên kiểu gì cũng thua cháu ah. Quân Mông

Nguyên thế mạnh là Kỵ binh, lại hành quân xa nên phải chọn cách “Đánh nhanh thắng nhanh”

nhằm khai thác ưu điểm của quân đội mình. Nên quân Trần khắc chế bằng cách không đối đầu là

đúng và thắng. Nhưng giả dụ quân Mông Nguyên chọn cách đánh cầm cự lâu dài “Đánh chắc

thắng chắc” thì vẫn có khả năng thua, nếu quân Trần chọn cách đánh bao vây phong tỏa và đánh

du kích vốn là nhược điểm của Kỵ binh thì về lâu dài quân Mông Nguyên cũng sẽ thua. Vì yếu

tố thời tiết xa nhà và lối đánh du kích không phải sở trường của vó ngựa Mông Nguyên.

9. Râu Bún

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 9:54 CHIỀU
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Làm sao để khỏi bất tín bất tin? Hay lại như xưa, tin tên giặc Tàu rồi đội nó lên làm vua, rồi

mang di họa hàng trăm năm!??

1. Tôn Phi

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 9:58 CHIỀU

Râu Bún nó có những hằng số để đánh giá một con người. Giống như gen của
trê và gen của cóc là khác nhau. Soi kỹ văn hóa của một người, từ lời ăn tiếng
nói, trang phục, gia thế…sẽ ra người đó là Tàu hay Việt.

2. Joseph Trần Đăng Khoa

29 THÁNG BẢY 2021 LÚC 10:00 CHIỀU

Râu Bún

Muốn tránh giặc Tàu đầu tiên phải tránh học thuyết tư tưởng. Người Tàu khắp nơi trên thế giới

đều mớm cho các nhân sĩ trí thức người Việt Nam về nguồn gốc xuất thân của nước Việt Nam.

Từ đó Việt Nam trúng kế bất chiến tự nhiên thành.

Học thuyết cổ Bách Việt chính là nền tảng để người Tàu xâm chiếm nước Việt Nam trong tương

lai. Bất kỳ một chế độ nào của Trung Quốc cũng ru ngủ và âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Vì thế,

phải xây dựng một nền triết Việt trong tương lai với một tư duy khôn ngoan hơn.

10. NamTran

1 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:35 CHIỀU

Ko có đoàn quân nào mà ko có điểm yếu này bố ạ
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Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Image 4. Hai cha con ông Charlie. Ảnh minh họa.

Giáo trình văn học Tây Âu 1 của tác giả Tôn Phi là một tác phẩm thư
nghiệm. Qúy bạn nên xem đây là một tài liệu tham khảo, một giáo trình
mở, hơn là một khuôn mẫu ép buộc phải tuân theo.

Cám ơn cơ quan cấp ISBN quốc tế đã cho chúng tôi ISBN cực kỳ quý
giá:

9798779613101. Số ISBN này sẽ đi cùng các cuốn sách này của quý vị
bạn đọc trong suốt cuộc đời. Tôi gọi quý vị bạn đọc là chủ sách, vì tôi
làm sách là vì quý vị.

Tập thể tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn. Sách này sẽ được cập nhật
theo ngày tháng cho xứng đáng với tầm vóc của nó. Dung lượng mà
chúng tôi lựa chọn cho sách nằm ở vào khoảng 200 trang. Nếu có tái bản,
xê dịch một vài trang.



Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021. Liên lạc
tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB- Chủ tài khoản: Tô nPhi. Trân trọng cám ơn quý bạn.

Page 29 of 60

Page 29 of 60

Trải qua bao nhiêu thăng trầm thế sự, người ta có xu hướng tìm về các tác
phẩm văn học cổ điển. Các tác phẩm văn học Tây Âu I, cổ điển của văn
hóa Tây Âu, đáp ứng phần nào tâm trạng đó. Việc tiếp theo là cần bàn tay
phẫu thuật chính xác, tránh đi vào vấn nạn văn hóa hậu trường.

Trong quá trình biên tập, không thể nào tránh khỏi những thiếu sót, mong
quý vị và các bạn bỏ qua. Chúng ta biết rằng ở đây, có những con người
mới, với những ý tưởng mới. Vậy tại sao không khai thác kinh điển dân
tộc?

Sau đây là bản phác thảo của sách. Bản điện tư PDF có sẵn trên trang
điện tư của Tập đoàn xuất bản Charlie, qúy vị và các bạn có thể tải về và
đọc.

Hòm thư góp ý nâng cao chất lượng sách: tonphi2021@hotmail.com. Trợ
lý: tonthanck@gmail.com. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc vì một ngày
mai tươi sáng.

Nhận định của chúng tôi là có cơ sở cơ sở khoa học. Bạn đọc hãy kiên
định..! Trân trọng cám ơn quý chư vị.

Sài Gòn, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

Tác giả Tôn Phi.

Cẩn bút nhân lần thứ 02 tái bản sách.

Nguyen Duy Khoa

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:21 SÁNG
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Tuyệt vời

Tôn Phi

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Nguyen Duy Khoa Cám ơn bạn Khoa.

Võ Ánh Nắng

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:22 SÁNG

TRIẾT LÝ của TÔN PHI cực hay ý nghĩa và sâu sắc… Ngôn từ Việt
Nam có phong phú và đa dạng thế nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để
diễn tả được năng lực trình độ thuộc hàng KHỦNG của TÔN PHI bây
giờ.
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Tôn Phi

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Cám ơn bác Võ Ánh Nắng.
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Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm
việc trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.

Table 7. Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022.
Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và
làm việc trên tư liệu gốc.

Làm việc trên số lớn

Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn được 6 úp, 4 ngưa.

Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn được 550 úp, 450 ngưa.



Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021. Liên lạc
tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB- Chủ tài khoản: Tô nPhi. Trân trọng cám ơn quý bạn.

Page 33 of 60

Page 33 of 60

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn được 5000 mặt úp, 5000 mặt ngưa.

Đến đây, tỉ lệ mới ổn định và chính xác.

Làm việc trên tư liệu gốc

Tại các nước làm việc trên tư liệu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách
giáo khoa có tính kế thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa
hàng năm.

Làm việc trên tư liệu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đến tận cùng.

Cái khó của những người có phong cách làm việc như vậy là có thể
không gặp môi trường thích hợp. Cụ thể, không có nơi thu mua sản phẩm
sáng tạo.

Tôi may mắn tìm được Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và
các anh nghiên cứu cách để hết phụ thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ
mới thành công bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dễ trở thành nhà khoa học nếu may mắn tìm được thầy giỏi,
sách hay. Có anh nghĩ ra cách lấy cục gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà
tư bản đi qua và mua phát minh đó với giá 5 triệu đô. Đó là một nhà tư
bản giỏi. Nếu gặp nhà tư bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ
không được tính là phát minh. Cơ duyên gặp gỡ con người rất diệu kỳ.

Làm việc trên tư liệu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví dụ, sư quan bên
Tàu chép sư. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sưa chương sưa viết về
mình đi. Sư quan đáp:

– Bệ hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viết sư gian dối.

Nhà vua thấy không đe dọa được sư quan được nữa, nên cũng lặng lẽ
đánh trống lảng rồi bỏ đi.

Khi mới bắt đầu, người làm việc trên tư liệu gốc sẽ gặp rất nhiều thiệt
thòi. Càng về sau, vinh quang dành cho người làm việc trên tư liệu gốc sẽ
vô cùng to lớn. Bởi, sự thật lớn lên cùng năm tháng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022
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Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi).

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp,
Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn
đúng nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Hình 13. Tác giả và hai người bạn Nhã Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chụp trước sân trường 2015.

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một dân tộc chọn
sai nền chủ đạo? Một dân tộc không biết lịch sư của mình là một dân tộc
mất tự do. Bởi vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ
đạo cho dân tộc Việt Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng
người Việt khắp thế giới. Hôm đó là độ 2018, cho đến tận hôm nay.

Trong thế kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiết
đặt được thành công triết Việt làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.
Tôi là người duy nhất hiểu được công trình đó, và tiếp nối chương trình
khai sáng cho dân tộc. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ
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Âu Cơ, tất cả đều vượt qua. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa biết tôi
tốt nghiệp kiểu gì, và tại sao lại có bằng hạng ưu tú nữa. Bữa sau khi tôi
đăng ký học tiến sĩ (hệ tuyển thẳng 5 năm) thì quá thần kỳ.

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biết như sau:
“Bấy lâu cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy
Lý. Lúc lên đồn mới biết anh là người Chính Nghĩa. . Trân trọng
anh. Hì hì . Công an mời em lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko.
. Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá chướng tai gai mắt . Xong rồi

họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh cất một tiếng nói mới,
có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên sẽ gặp phản
đối. Càng thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai
nhận ra “tôn giáo là phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người
ta xem nó là mục đích phải đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng
gặp đợt chống đối thứ 2. Họ càng bôi nhọ ai thì người đó làm cho họ sợ.

.

Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng
nói anh giống trường hợp như em.”

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai
em không dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân,
và cái mình muốn truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.”

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam
làm chủ đạo, anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh
muốn truyền tải sao cho hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có
thể.”

Nói về triết lý, các trường khác ở Việt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân
văn Hà Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cưa
chọi lại với trường đại Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm,
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áp bức, bao nhiêu lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa
được cuốn sách thuộc hàng kinh điển lên mạng lớn nhất thế giới Amazon,
tất cả đều bất ngờ. Cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ
nghĩa Tư Bản” gây ra tiếng vang chưa từng có trong giới xuất bản ở Việt
Nam. Mặc dù, tác giả không cần thuê dịch vụ quảng cáo.

Một người em trong trường gưi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh,
vốn liếng tự thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của
anh lan tỏa hơn” .

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

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là
ấm. Em thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” Cô em cùng lớp
xúc động khi nhìn khoản tiền anh Phi cho.

Sinh viên trường Nhân Văn, thực sự đoàn kết hơn những trường khác.
Những trường khác dốt nát về tư tưởng, nếu có đoàn kết thì chỉ đoàn kết
vì lợi ích. Riêng trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kết vì ai nấy trước khi
bước chân vào trường đều có tư tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng
minh Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là triết Nho (Thái Bình Minh
Triết) thì có thể coi như trường Nhân Văn đã có một thắng lợi đậm chưa
từng có trong lịch học thuật, không những của nước nhà mà còn của cả
thế giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để chia sẻ niềm vui. Bạn bè ở
làng khoa học tự nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc mừng bạn nhé.
Mình rất ngưỡng mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ cảnh xin
phép ngán quá nên thôi, chỉ gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.”

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay,
chỉ kỹ sư, khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói.
Nay em làm một cách mạng triệt để luôn.”

Thời thế đang thay đổi hẳn. Việt Nam sắp tiến lên nền kinh tế tri thức.
Khi ấy, tác giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thư nghĩ,
bạn viết được một cuốn sách thật hay, chỉ cần bán cho một triệu người,
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một triệu người ấy mỗi người chỉ cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao
nhiêu?

Khi tôi viết loạt bài, có đề cập đến Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của
nó. Bạn tôi ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là
những phút giây cuối cùng của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình
chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ biết điều đó anh ha . Nản lắm . Hiện tại
chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh nữa.”

Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Việt Nam ở Hàn
Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin
lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước,
trả tiền sau. Ai nấy đều mến mộ, bởi công trình lột tả hết mọi nguyên lý
trong xã hội. Có bạn làm nghề thiết kế mến mộ nội dung cuốn sách còn
thiết kế bìa miễn phí. Phải nói là cháy hàng. Tôi cả bán, cả cho, thu tiền
mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gưi lời chúc: “Chúc mừng anh, vốn liếng
tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có tiền mua nhưng vẫn đặt sách
trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ mua tác phẩm này của
anh.”

Tôi biết đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hết tiền. Mà vẫn cứ dư.
Đây là chiếc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon
Ja, người quân nhân, người bạn mới quen trên Facebook.

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

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

Nếu không muốn rườm rà, đặt sách trực tiếp từ tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com
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Thông báo: Ông Tôn Phi chuyển sang địa chỉ email mới.

Hình 1. Tác giả, mẹ và em gái. Ảnh chụp năm 2014.

Kính thưa quý bạn hữu,

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2022, ông Tôn Phi đổi sang dùng địa chỉ điện
thư mới:

tonphi2021@hotmail.com

( Mãi mãi tuổi hai mươi).

Tôi tự học để trở thành chuyên gia trong ngành xuất bản. Hiện tôi đang
làm chủ nhân của nhà xuất bản Sống Mới, Việt Nam.

Chỉ số NFT của Nhà xuất bản Sống Mới mỗi ngày một cao. Chúng tôi có
những chương trình làm việc lâu dài, hiệu quả.
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Trân trọng thông báo cùng quý vị.

Xin chúc cho Nhà xuất bản Sống Mới ngày càng có nhiều tác phẩm hay.

Tôn Phi

tonphi2021@hotmail.com
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Nhà xuất bản Sống Mới chúc mừng năm
mới các tác giả thành viên.

Image 5. Ông Tôn Phi. Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới. Ảnh chụp hồi sinh viên. 2017.

Có câu danh ngôn: Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm qua.

Cám ơn bạn đọc Lê Thị Hương đã có nhiều gợi ý cho chúng tôi làm việc.

Cám ơn tác giả Nguyễn Đình Cống đã viết một cuốn sách thật công phu:
Cùng học để giáo dục con trẻ.

Cám ơn tác giả Nguyễn Huy Canh đã gưi đến nhà xuất bản Sống Mới
khoản tiền tài trợ. Đồng thời, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bạn đọc
tác phẩm của ông: Hữu thể và tự do. 30 trang ngắn gọn cho ai yêu thích
triết học chân chính.

Năm mới, xin chúc cho tất cả giữ vững phong độ, bước đi một cách ung
dung, an nhàn.

Trân trọng,
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Tôn Phi. Nhà sáng lập kiêm giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam.

01/Hai/2022, tức mồng Một tết Nhâm Dần.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

3 comments

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 1, 2022 AT 11:23

Ngày đầu Xuân Nhâm Dần xin cầu mong, chúc Tôn Phi và gia đình, cộng
sự được an khang, hạnh phúc. Xin cầu chúc Nhà Xuất bản Sống Mối đạt
nhiều thành công.- Nguyễn Đình Cống

Hồ Bá Thắm

FEBRUARY 1, 2022 AT 11:28

Đầu năm mới Nhân Dần xin kính chúc Nhà Xuất Bản SỐNG MỚI và
giám đốc Nhà Xuất Bản SỐNG MỚI nhiều sức khỏe, an khang, thành
công hơn nữa trong sự nghiệp của mình!
Chúc sự hợp tác giựa chúng ta ngày càng tiến bộ!

https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
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Canh Nguyễn Huy

FEBRUARY 2, 2022 AT 07:19

Xin được chúc mừng năm mới nhà xuất bản Sống Mới. Hy vọng rằng nơi
đây sẽ trở thành diễn đàn của những tư tưởng mới được xác lập. Nơi đây
sẽ là tinh thần phủ định tích cực một thế giới đang suy tàn để trên đó một
cái nhìn mới, một hiểu biết mới về TỒN TẠI về ĐỜI SỐNG ra đời.

http://tonphiblog.wordpress.com/
https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
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Nhà Triệu là triều đại chính thống hay
không chính thống của người Việt?

Tóm tắt Sự tích Triệu Đà:

Triệu Đà quê ở Chân Định, nay thuộc tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung
Quốc. Đà theo lệnh Tần Thủy Hoàng, đem quân đánh chiếm vùng Lĩnh
Nam, là nơi cư trú của các tộc người Bách Việt dưới thời cai trị của An
Dương Vương.

Vào thời ấy, An Dương Vương có nỏ thần rất mạnh. Triệu Đà biết rằng
không thể thắng được Âu Lạc bằng phương pháp quân sự đàng hoàng nên
rút về núi Vũ Ninh, xong giả vờ hòa với nhà Thục Phán. Triệu Đà tổ chức
kết hôn cho con trai mình là Trọng Thủy kết hôn với Mị Châu-con gái An
Dương Vương. Trọng Thủy ở rể bên nước Âu Lạc.

Trong những năm ở gưi rể, Trọng Thủy đã dò xét tình hình Âu Lạc, học
phép chế nỏ và phá nỏ của người Âu Lạc, rồi báo cho Triệu Đà. Biết
được bí mật hóa giải nỏ thần, Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc. Cha
con An Dương Vương thua trận, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Đấy
chính là mưu mẹo mà Triệu Đà dùng để chiếm nước Âu Lạc. Tóm tắt cả
quá trình, Triệu Đà đem 50 vạn di dân người Trung Hoa xuống để giành
đất và được nhà Tần cho làm Huyện lệnh Long Xuyên thuộc quận Nam
Hải mới chiếm được.

Việc đó xảy ra vào khoảng năm 179 trước Công nguyên, Triệu Vũ Đế
đánh bại An Dương Vương, sáp nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt. Vào
thời Triệu Đà, nước Nam Việt có khoảng 1,3 triệu dân. Trong đó, 7.69%
là dân Hoa tộc, 92.31% là dân Việt tộc.

Nhà Triệu lập nước Nam Việt một nước riêng, từng tồn tại độc lập với
nhà Hán (ở Trung Quốc) trong 1 thời gian ngắn. Hoàng đế Trung Hoa
cho người giết hết gia quyến, họ hàng của Triệu Đà. Thấy không chống
cự nổi, Triệu Đà đã phải quy phục nhà Hán, chỉ dám nhận tư cách châu
quận. Đà bỏ việc xưng Đế (nhưng vẫn ngầm xưng Hoàng đế ở trong Nam
Việt). Cách làm này được Quang Trung tái diễn. (Bọn này tưởng là thiên
triều Trung Hoa ngu.)

Theo một nghiên cứu của tác giả E. Lusuo người Đài Loan về quá trình
nhà Tần bình định vùng Lĩnh Nam, vào thời nhà Tần, dân cư bên này hay
bên kia biên giới Việt-Trung thời hiện tại là không thể phân biệt được.
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Nhà Triệu có phải là một triều đại Việt chính thống hay không, là hay
một giai đoạn lịch sư gây nhiều tranh cãi cho giới nghiên cứu sư học. Sư
học Việt Nam tới nay có 2 quan điểm trái ngược nhau về triều đại này:

Một là, Nhà Triệu là nhà chính thống.

Hai là, nhà Triệu không phải là nhà chính thống.

Ủng hộ quan điểm thứ nhất có nhà Trần (từng sắc phong Triệu Đà là Khai
thiên Thế đạo Thánh vũ Thần triết Hoàng đế.). Kế đến, đại tác giả
Nguyễn Trãi, người phò Lê Lợi diệt dặt Minh. Đại sư thần Lê Văn Hưu,
người chép Đại Việt sư ký toàn thư, cũng công khai công nhận Triệu Đà.

Triệu Đà tự xưng là “Man Di đại trưởng lão phu”, lấy vợ Việt, theo tục
Việt. Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung không thuộc vào đất của nước ta.
Cai trị nước ta là do các viên quan lại (người phương Bắc) do Triệu Đà
sai đến. Người Trung Hoa nắm giữ hầu hết chức vụ chủ chốt trong triều
đình Nam Việt.

Vấn đề nguồn gốc dân tộc

Triệu Đà là người Trung Hoa (đến từ phía Bắc sông Hoàng Hà, ngày nay
là miền Bắc Trung Quốc), vốn là quan nhà Tần, quê ở Chân Định
(tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay), mộ cha mẹ vẫn táng ở đấy.

Triệu Đà có vợ Trình thị là người Đường Thâm, Giao Chỉ, nên các con
cháu ông – các đời vua sau của nhà Triệu – đều có phần máu Việt. Sau
khi tới thủ phủ Long Xuyên nhậm chức, Triệu Đà đã xin Tần Thủy
Hoàng cho di dân 50 vạn người từ Trung Hoa đến vùng này, mở rộng
lãnh thổ cho người Trung Hoa.

Bình Ngô đại cáo soạn bởi Nguyễn Trãi thay lời Bình Định Vương Lê
Lợi sau khi bình xong quân Minh:

“Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc,

Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương.”

Nghĩa là:

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
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Image 6. Tượng Triệu Đà. Ảnh tư liệu.

Hai câu này khẳng định nước Việt không những độc lập với phương Bắc
mà còn xưng đế hiệu cùng một thời (nhà Triệu với nhà Hán), tỏ ra hoàn
toàn ngang hàng. (Triệu đây là Triệu Đà chớ không phải Triệu Quang
Phục, vua của nước Vạn Xuân, cho phù hợp với tính đối xứng của các
nhà Lý–Tống và Trần–Nguyên).

Việt Nam sư lược soạn bởi Trần Trọng Kim (1919) viết nhà Triệu là
chính thống, thuộc một chương riêng, thuộc thời tự chủ. Nghĩa là, Trần
Trọng Kim công nhận Triệu Đà. ·Bộ Đại Việt sư ký soạn bởi sư gia Lê
Văn Hưu, đời Trần chép từ Triệu Vũ Đế đến Lý Chiêu Hoàng. Ông so
sánh Vũ Đế với các bậc vua hiền thời cổ như Thuấn, Văn Vương: “Triệu
Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà
Hán, gửi thư xưng là “lão phu”, mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước
Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy.” An Nam chí lược soạn bởi Lê
Tắc đời Trần cũng khen Triệu Đà là người mang sự học đến Việt Nam,
trước cả Sĩ Nhiếp.

Bộ Đại Việt sư ký toàn thư soạn bởi Ngô Sĩ Liên, sư gia nhà Hậu Lê cũng
dành cho Triệu Vũ Đế những lời tốt đẹp:

“Truyện Trung Dung có câu: “Người có đức lớn thì ắt có ngôi, ắt có
danh, ắt được sống lâu”. Vũ Đế làm gì mà được như thế? Cũng chỉ vì có
đức mà thôi. Xem câu trả lời Lục Giả thì oai anh vũ kém gì Hán Cao.
Đến khi nghe tin Văn Đế đặt thủ ấp trông coi phần mộ tổ tiên, tuế thời
cúng tế, lại ban thưởng ưu hậu cho anh em, thì bấy giờ vua lại khuất
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phục nhà Hán, do đó tông miếu được cúng tế, con cháu được bảo tồn, thế
chẳng phải là nhờ đức ư? Kinh Dịch nói: “Biết khiêm nhường thì ngôi
tôn mà đức sáng, ngôi thấp mà không ai dám vượt qua”. Vua chính hợp
câu ấy.”

Về quan điểm thứ hai, chống Triệu Đà.

Người cầm đầu chính quyền, bản chất của bộ máy quan lại nước Nam
Việt (hầu hết quan lại Nam Việt là người Trung Hoa, còn người Việt chỉ
là dân bị trị), sẽ coi Triệu Đà là triều đại xâm chiếm của Trung Quốc. An
Dương Vương mất nước là mở đầu thời kỳ Bắc thuộc.

Kể từ cuối nhà Hậu Lê, các sư gia Việt Nam cũng dần chuyển sang coi
Triệu Đà là kẻ xâm lược.Trong Đại Việt sư ký tiền biên, Ngô Thì Sĩ chép
thời kỳ Triệu Đà được chép thành kỷ “Ngoại thuộc Triệu Vũ đế”. Ngoại
truyện nghĩa là ngoại tộc.

Trong chương trình đào tạo sinh viên ngành văn học (năm thứ nhất hệ 4
năm đại học), chúng tôi được giới thiệu tài liệu Khâm định Việt sư thông
giám cương mục, viết bằng chữ Nho, chép bởi của Quốc sư quán triều
Nguyễn. Tác phẩm từ chối coi Triệu Đà của nước ta.

Tóm lại, các sư gia triều Nguyễn vô cùng ghét Triệu Đà. Báo Sông
Hương năm 1936, một đại thần của mạt thời nhà Nguyễn, cụ Phạm
Quỳnh tiếp tục không coi Triệu Đà là vua của Việt Nam.

Phủ nhận từ bản thân Triệu Đà

Triệu Đà viết thư nhờ Lục Giả gưi cho vua Hán, trong thư ông viết:

“Man Di đại trưởng lão phu, thần Đà, mạo muội đáng chết, hai lạy dâng
thư lên Hoàng đế bệ hạ. Lão phu vốn là lại cũ ở đất Việt, Cao Đế ban cho
ấn thao làm Nam Việt Vương. Hiếu Huệ Hoàng Đế lên ngôi, vì nghĩa
không nỡ tuyệt nên ban cho lão phu rất hậu. Cao Hậu lên coi việc nước
lại phân biệt Hoa – Di, ra lệnh không cho Nam Việt những khí cụ làm
ruộng bằng sắt và đồng; ngựa, trâu, dê nếu cho thì cũng chỉ cho con đực,
không cho con cái. Lão phu ở đất hẻo lánh, ngựa, trâu, dê đã già… Lại
nghe đồn rằng, phần mộ của cha mẹ lão phu bị đập phá, anh em họ hàng
đều bị giết. Vì vậy, bọn lại bàn nhau rằng: “Nay bên trong không được
phấn chấn với nhà Hán, bên ngoài không lấy gì để tự cao khác với nước
Ngô”. Vì vậy mới đổi xưng hiệu là Đế, để tự làm Đế nước mình, không
dám làm điều gì hại đến thiên hạ. Cao Hoàng Hậu nghe tin cả giận, tước
bỏ sổ sách của Nam Việt, khiến cho việc sai người đi sứ không thông…
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Lão phu ở đất Việt 49 năm, đến nay đã ẵm cháu rồi, nhưng vẫn phải dậy
sớm, ngủ muộn, nằm không yên chiếu, ăn không biết ngon, mắt không
trông sắc đẹp, tai không nghe tiếng chuông trống, chỉ vì không được làm
bề tôi nhà Hán mà thôi. Nay may được bệ hạ có lòng thương đến, được
khôi phục hiệu cũ, cho thông sứ như trước, lão phu dù chết xương cũng
không nát. Vậy xin đổi tước hiệu, không dám xưng Đế nữa.”

Nhà Triệu ban đầu xưng độc lập, rồi sau đó lại tự coi mình là châu
quận của Trung Hoa. Triệu Đà gọi dân Việt là đám “Man Di”.

Các tài liệu lịch sư của nhà Triệu còn cho thấy đến cuối đời, Triệu Đà đã
quyết định bỏ danh hiệu Đế, quy phục nhà Hán (nhưng vẫn xưng Hoàng
Đế ở trong Nam Việt). Vậy, Triệu Đà nhận mình không phải người Việt.

Tín ngưỡng dân gian

Trong truyền thuyết dân gian từ lâu đời là “Mỵ Châu – Trọng Thủy”,
quân Triệu được người dân Việt coi là giặc. Thần Kim Quy biểu tượng
cho văn hóa Việt Nam, nói với via An Dương Vương: “Giặc ở sau lưng
nhà vua đấy”. (Mỵ Châu rắc lông ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy, vô
tình báo tin cho quân Triệu truy sát cha mình).

Triệu Đà sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở phương Bắc, hoàn toàn tiếp
thu và sư dụng văn hóa, ngôn ngữ Trung Hoa. Ngay cả khi đó, ông ta
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cũng đóng đô ở Quảng Đông chứ chưa hề tới sống ở miền Bắc Việt Nam
ngày nào).

Sư quan Đặng Xuân Bảng của nhà Nguyễn cũng dựa vào lập luận này để
phủ định Triệu Đà là vua Việt Nam: “Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung
không thuộc vào đất của nước ta. Cai trị nước ta là do các viên quan lại
(người phương Bắc) do Triệu Đà sai đến. Nước ta nội thuộc Triệu cũng
như nội thuộc Hán, Đường, làm sao so sánh với Thục Phán mà lẫn lộn
thành triều đại chính thống của nước ta được?”

Nhận xét của tác giả Tôn Phi:

Quốc sư phải lấy dân tộc làm nền. Triệu Đà là tổ sư của “ngoại giao cây
tre”, còn gọi là ngoại giao đu dây. Ngoại giao cây tre của cha con Triệu
Đà chỉ kéo dài chế độ được 100 năm. Chúng tôi không chấp nhận tình
hữu nghị viển vông. Qủa thật, họ Triệu làm mất nước, khởi đầu thời kỳ
Bắc thuộc (năm 111 trước công nguyên). Hai Bà Trưng giành lại độc lập
ngắn ngủi vào năm 40 sau Công nguyên.

Trả lời câu hỏi, Triệu Đà có phải là triều đại Việt hay không, tác giả Tôn
Phi trả lời một cách khoa học: Không. Căn cứ vào thư Đà trả lời vua Hán.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 06 năm 2022

Bài viết đã được đưa vào sách Việt sư đại cương của tác giả Tôn Phi.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
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Vì sao Tôn Phi mở nhà xuất bản
Sống Mới?

Image 7. Ảnh: Sách Tuyển tập thơ Đường của các tác giả Tôn Phi và Hường Lê.

Có những người không có điều kiện đi học, chúng tôi cho họ điều kiện đi
học. Có những người không còn tuổi trẻ để đi học, chúng tôi cho họ suối
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nguồn tươi trẻ để đi học. Nói chung, cách làm việc của nhà xuất bản Sống
Mới là trùng sinh bất tận.

Chúng tôi đã khởi động một cuộc cách mạng giáo dục thầm lặng nhưng
sâu sắc. Nó mở ra phong trào chia sẻ mở toàn cầu, giúp mở đường cho
hiện tượng học tập kỹ thuật số mở trên toàn thế giới. Chúng tôi không
ngừng theo đuổi tầm nhìn của mình về một thế giới nơi mọi người học có
thể tiếp cận với nền giáo dục để khai phá tiềm năng của họ mà không có
rào cản về chi phí hoặc vị trí.

We launched a quiet but profound educational revolution. It unleashed
the global open sharing movement, helping to pave the way for the
worldwide phenomenon of open digital learning. we’re relentlessly
pursuing our vision of a world where every learner can access education
to unlock their potential, without the barriers of cost or location.

“Nợ nước chưa xong đầu đã bạc,

Dưới trăng mấy độ tuốt gươm mài”.

Vào mùa thiên hạ đại loạn này, người ta nhớ đến Từ Hải.

“Chiến mã đang chờ trang tuấn kiệt,

Quê hương mong đợi đấng anh hùng.”

Khi một sinh viên tuyên bố mở nhà xuất bản, khi đó, đã coi cái chết nhẹ
tựa lông hồng.

“Xưa nay hỏi có ai không chết?

Hãy để lòng son chiếu sư xanh.”

Năm 2021, triết gia Lê Minh Tôn thành công với sách Việt sư đại cương.

“Những ai đã chết vì sông núi,

Sẽ sống muôn đời với núi sông.”

Tôi nói với nàng: “Ta không sợ kẻ thù ám hại, bêu xấu, chửi rủa ta vì
những lời Ta nói thật.
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Nhưng ta sợ người ta khen tặng, hoan hô ta vì những lời ta nói không
thật.

Ta sợ vì lúc đó ta đánh mất lương tâm của ta rồi. Nên ta sợ.” (Tôn ông
Gò Vấp quotation).

Keep him walking. This man is walking to show support for the freedom
of Viet Nam. Please pass him on so that he can reach his destination. He’s
walking around the world — via e-mail! Pass it on so he can get there!

Viết bởi Tôn Phi/ Trung tâm Văn Bút Việt Nam.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: beauteme@gmail.com
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Nhà Triệu là triều đại chính thống hay không
chính thống của người Việt?

Tóm tắt Sự tích Triệu Đà:

Triệu Đà quê ở Chân Định, nay thuộc tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung
Quốc. Đà theo lệnh Tần Thủy Hoàng, đem quân đánh chiếm vùng Lĩnh
Nam, là nơi cư trú của các tộc người Bách Việt dưới thời cai trị của An
Dương Vương.

Vào thời ấy, An Dương Vương có nỏ thần rất mạnh. Triệu Đà biết rằng
không thể thắng được Âu Lạc bằng phương pháp quân sự đàng hoàng nên
rút về núi Vũ Ninh, xong giả vờ hòa với nhà Thục Phán. Triệu Đà tổ chức
kết hôn cho con trai mình là Trọng Thủy kết hôn với Mị Châu-con gái An
Dương Vương. Trọng Thủy ở rể bên nước Âu Lạc.

Trong những năm ở gưi rể, Trọng Thủy đã dò xét tình hình Âu Lạc, học
phép chế nỏ và phá nỏ của người Âu Lạc, rồi báo cho Triệu Đà. Biết
được bí mật hóa giải nỏ thần, Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc. Cha
con An Dương Vương thua trận, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Đấy
chính là mưu mẹo mà Triệu Đà dùng để chiếm nước Âu Lạc. Tóm tắt cả
quá trình, Triệu Đà đem 50 vạn di dân người Trung Hoa xuống để giành
đất và được nhà Tần cho làm Huyện lệnh Long Xuyên thuộc quận Nam
Hải mới chiếm được.

Việc đó xảy ra vào khoảng năm 179 trước Công nguyên, Triệu Vũ Đế
đánh bại An Dương Vương, sáp nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt. Vào
thời Triệu Đà, nước Nam Việt có khoảng 1,3 triệu dân. Trong đó, 7.69%
là dân Hoa tộc, 92.31% là dân Việt tộc.

Nhà Triệu lập nước Nam Việt một nước riêng, từng tồn tại độc lập với
nhà Hán (ở Trung Quốc) trong 1 thời gian ngắn. Hoàng đế Trung Hoa
cho người giết hết gia quyến, họ hàng của Triệu Đà. Thấy không chống
cự nổi, Triệu Đà đã phải quy phục nhà Hán, chỉ dám nhận tư cách châu
quận. Đà bỏ việc xưng Đế (nhưng vẫn ngầm xưng Hoàng đế ở trong Nam
Việt). Cách làm này được Quang Trung tái diễn. (Bọn này tưởng là thiên
triều Trung Hoa ngu.)

Theo một nghiên cứu của tác giả E. Lusuo người Đài Loan về quá trình
nhà Tần bình định vùng Lĩnh Nam, vào thời nhà Tần, dân cư bên này hay
bên kia biên giới Việt-Trung thời hiện tại là không thể phân biệt được.
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Nhà Triệu có phải là một triều đại Việt chính thống hay không, là hay
một giai đoạn lịch sư gây nhiều tranh cãi cho giới nghiên cứu sư học. Sư
học Việt Nam tới nay có 2 quan điểm trái ngược nhau về triều đại này:

Một là, Nhà Triệu là nhà chính thống.

Hai là, nhà Triệu không phải là nhà chính thống.

Ủng hộ quan điểm thứ nhất có nhà Trần (từng sắc phong Triệu Đà là Khai
thiên Thế đạo Thánh vũ Thần triết Hoàng đế.). Kế đến, đại tác giả
Nguyễn Trãi, người phò Lê Lợi diệt dặt Minh. Đại sư thần Lê Văn Hưu,
người chép Đại Việt sư ký toàn thư, cũng công khai công nhận Triệu Đà.

Triệu Đà tự xưng là “Man Di đại trưởng lão phu”, lấy vợ Việt, theo tục
Việt. Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung không thuộc vào đất của nước ta.
Cai trị nước ta là do các viên quan lại (người phương Bắc) do Triệu Đà
sai đến. Người Trung Hoa nắm giữ hầu hết chức vụ chủ chốt trong triều
đình Nam Việt.

Vấn đề nguồn gốc dân tộc

Triệu Đà là người Trung Hoa (đến từ phía Bắc sông Hoàng Hà, ngày nay
là miền Bắc Trung Quốc), vốn là quan nhà Tần, quê ở Chân Định
(tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay), mộ cha mẹ vẫn táng ở đấy.

Triệu Đà có vợ Trình thị là người Đường Thâm, Giao Chỉ, nên các con
cháu ông – các đời vua sau của nhà Triệu – đều có phần máu Việt. Sau
khi tới thủ phủ Long Xuyên nhậm chức, Triệu Đà đã xin Tần Thủy
Hoàng cho di dân 50 vạn người từ Trung Hoa đến vùng này, mở rộng
lãnh thổ cho người Trung Hoa.

Bình Ngô đại cáo soạn bởi Nguyễn Trãi thay lời Bình Định Vương Lê
Lợi sau khi bình xong quân Minh:

“Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc,

Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương.”

Nghĩa là:

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
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Image 8. Tượng của Triệu Đà. Ảnh tư liệu.

Hai câu này khẳng định nước Việt không những độc lập với phương Bắc
mà còn xưng đế hiệu cùng một thời (nhà Triệu với nhà Hán), tỏ ra hoàn
toàn ngang hàng. (Triệu đây là Triệu Đà chớ không phải Triệu Quang
Phục, vua của nước Vạn Xuân, cho phù hợp với tính đối xứng của các
nhà Lý–Tống và Trần–Nguyên).

Việt Nam sư lược soạn bởi Trần Trọng Kim (1919) viết nhà Triệu là
chính thống, thuộc một chương riêng, thuộc thời tự chủ. Nghĩa là, Trần
Trọng Kim công nhận Triệu Đà. ·Bộ Đại Việt sư ký soạn bởi sư gia Lê
Văn Hưu, đời Trần chép từ Triệu Vũ Đế đến Lý Chiêu Hoàng. Ông so
sánh Vũ Đế với các bậc vua hiền thời cổ như Thuấn, Văn Vương: “Triệu
Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà
Hán, gửi thư xưng là “lão phu”, mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước
Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy.” An Nam chí lược soạn bởi Lê
Tắc đời Trần cũng khen Triệu Đà là người mang sự học đến Việt Nam,
trước cả Sĩ Nhiếp.

Bộ Đại Việt sư ký toàn thư soạn bởi Ngô Sĩ Liên, sư gia nhà Hậu Lê cũng
dành cho Triệu Vũ Đế những lời tốt đẹp:

“Truyện Trung Dung có câu: “Người có đức lớn thì ắt có ngôi, ắt có
danh, ắt được sống lâu”. Vũ Đế làm gì mà được như thế? Cũng chỉ vì có
đức mà thôi. Xem câu trả lời Lục Giả thì oai anh vũ kém gì Hán Cao.
Đến khi nghe tin Văn Đế đặt thủ ấp trông coi phần mộ tổ tiên, tuế thời
cúng tế, lại ban thưởng ưu hậu cho anh em, thì bấy giờ vua lại khuất
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phục nhà Hán, do đó tông miếu được cúng tế, con cháu được bảo tồn, thế
chẳng phải là nhờ đức ư? Kinh Dịch nói: “Biết khiêm nhường thì ngôi
tôn mà đức sáng, ngôi thấp mà không ai dám vượt qua”. Vua chính hợp
câu ấy.”

Về quan điểm thứ hai, chống Triệu Đà.

Người cầm đầu chính quyền, bản chất của bộ máy quan lại nước Nam
Việt (hầu hết quan lại Nam Việt là người Trung Hoa, còn người Việt chỉ
là dân bị trị), sẽ coi Triệu Đà là triều đại xâm chiếm của Trung Quốc. An
Dương Vương mất nước là mở đầu thời kỳ Bắc thuộc.

Kể từ cuối nhà Hậu Lê, các sư gia Việt Nam cũng dần chuyển sang coi
Triệu Đà là kẻ xâm lược.Trong Đại Việt sư ký tiền biên, Ngô Thì Sĩ chép
thời kỳ Triệu Đà được chép thành kỷ “Ngoại thuộc Triệu Vũ đế”. Ngoại
truyện nghĩa là ngoại tộc.

Trong chương trình đào tạo sinh viên ngành văn học (năm thứ nhất hệ 4
năm đại học), chúng tôi được giới thiệu tài liệu Khâm định Việt sư thông
giám cương mục, viết bằng chữ Nho, chép bởi của Quốc sư quán triều
Nguyễn. Tác phẩm từ chối coi Triệu Đà của nước ta.

Tóm lại, các sư gia triều Nguyễn vô cùng ghét Triệu Đà. Báo Sông
Hương năm 1936, một đại thần của mạt thời nhà Nguyễn, cụ Phạm
Quỳnh tiếp tục không coi Triệu Đà là vua của Việt Nam.

Phủ nhận từ bản thân Triệu Đà

Triệu Đà viết thư nhờ Lục Giả gưi cho vua Hán, trong thư ông viết:

“Man Di đại trưởng lão phu, thần Đà, mạo muội đáng chết, hai lạy dâng
thư lên Hoàng đế bệ hạ. Lão phu vốn là lại cũ ở đất Việt, Cao Đế ban cho
ấn thao làm Nam Việt Vương. Hiếu Huệ Hoàng Đế lên ngôi, vì nghĩa
không nỡ tuyệt nên ban cho lão phu rất hậu. Cao Hậu lên coi việc nước
lại phân biệt Hoa – Di, ra lệnh không cho Nam Việt những khí cụ làm
ruộng bằng sắt và đồng; ngựa, trâu, dê nếu cho thì cũng chỉ cho con đực,
không cho con cái. Lão phu ở đất hẻo lánh, ngựa, trâu, dê đã già… Lại
nghe đồn rằng, phần mộ của cha mẹ lão phu bị đập phá, anh em họ hàng
đều bị giết. Vì vậy, bọn lại bàn nhau rằng: “Nay bên trong không được
phấn chấn với nhà Hán, bên ngoài không lấy gì để tự cao khác với nước
Ngô”. Vì vậy mới đổi xưng hiệu là Đế, để tự làm Đế nước mình, không
dám làm điều gì hại đến thiên hạ. Cao Hoàng Hậu nghe tin cả giận, tước
bỏ sổ sách của Nam Việt, khiến cho việc sai người đi sứ không thông…
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Lão phu ở đất Việt 49 năm, đến nay đã ẵm cháu rồi, nhưng vẫn phải dậy
sớm, ngủ muộn, nằm không yên chiếu, ăn không biết ngon, mắt không
trông sắc đẹp, tai không nghe tiếng chuông trống, chỉ vì không được làm
bề tôi nhà Hán mà thôi. Nay may được bệ hạ có lòng thương đến, được
khôi phục hiệu cũ, cho thông sứ như trước, lão phu dù chết xương cũng
không nát. Vậy xin đổi tước hiệu, không dám xưng Đế nữa.”

Nhà Triệu ban đầu xưng độc lập, rồi sau đó lại tự coi mình là châu
quận của Trung Hoa. Triệu Đà gọi dân Việt là đám “Man Di”.

Các tài liệu lịch sư của nhà Triệu còn cho thấy đến cuối đời, Triệu Đà đã
quyết định bỏ danh hiệu Đế, quy phục nhà Hán (nhưng vẫn xưng Hoàng
Đế ở trong Nam Việt). Vậy, Triệu Đà nhận mình không phải người Việt.

Tín ngưỡng dân gian

Trong truyền thuyết dân gian từ lâu đời là “Mỵ Châu – Trọng Thủy”,
quân Triệu được người dân Việt coi là giặc. Thần Kim Quy biểu tượng
cho văn hóa Việt Nam, nói với via An Dương Vương: “Giặc ở sau lưng
nhà vua đấy”. (Mỵ Châu rắc lông ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy, vô
tình báo tin cho quân Triệu truy sát cha mình).

Image 9. Công chúa Mỵ Châu vứt áo lông ngỗng, vô tình báo tin cho chồng là Triệu Đà đến
bắt phụ thân là hoàng đế An Dương Vương. Tranh tư liệu.
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Triệu Đà sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở phương Bắc, hoàn toàn tiếp
thu và sư dụng văn hóa, ngôn ngữ Trung Hoa. Ngay cả khi đó, ông ta
cũng đóng đô ở Quảng Đông chứ chưa hề tới sống ở miền Bắc Việt Nam
ngày nào).

Sư quan Đặng Xuân Bảng của nhà Nguyễn cũng dựa vào lập luận này để
phủ định Triệu Đà là vua Việt Nam: “Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung
không thuộc vào đất của nước ta. Cai trị nước ta là do các viên quan lại
(người phương Bắc) do Triệu Đà sai đến. Nước ta nội thuộc Triệu cũng
như nội thuộc Hán, Đường, làm sao so sánh với Thục Phán mà lẫn lộn
thành triều đại chính thống của nước ta được?”

Nhận xét của tác giả Tôn Phi:

Quốc sư phải lấy dân tộc làm nền. Triệu Đà là tổ sư của “ngoại giao cây
tre”, còn gọi là ngoại giao đu dây. Ngoại giao cây tre của cha con Triệu
Đà chỉ kéo dài chế độ được 100 năm. Chúng tôi không chấp nhận tình
hữu nghị viển vông. Qủa thật, họ Triệu làm mất nước, khởi đầu thời kỳ
Bắc thuộc (năm 111 trước công nguyên). Hai Bà Trưng giành lại độc lập
ngắn ngủi vào năm 40 sau Công nguyên.

Trả lời câu hỏi, Triệu Đà có phải là triều đại Việt hay không, tác giả Tôn
Phi trả lời một cách khoa học: Không. Căn cứ vào thư Đà trả lời vua Hán.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 06 năm 2022

Bài viết đã được đưa vào sách Việt sư đại cương của tác giả Tôn Phi.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
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