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Việt Nam trên con đường trở thành một siêu đế quốc.

Image 1. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie, USSH 2016.

Hiện nay, đất nước Việt Nam đang có những điều kiện rất thuận lợi để trở thành
một siêu đế quốc.

Năm 1984, tại Pháp, tiến sĩ sư học Phạm Cao Dương, nhà phân tích Truyện Kiều
trứ danh, tiên đoán rằng, nước Việt Nam rồi sẽ trở thành một siêu quốc gia.
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Tác phẩm triết học lớn nhất thế giới, tác phẩm Hữu thể và tự do, là của một người
Việt Nam, ông Nguyễn Huy Canh. Bây giờ cần nhất là thay đổi tư duy. Phải bỏ
văn hóa cán bộ xã ấp để tiến lên văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo.

Nhà giáo dục lớn nhất Việt Nam thế kỷ XXI có thể là ông Nguyễn Đình Cống,
với hai tác phẩm “đại thụ”: “Cùng học để làm người” và “Cùng học để giáo dục
con trẻ”. Thời đại bây giờ, học tập rất dễ dàng, mua sách và thuê thầy về học.
Phát minh nhà xuất bản số PDF là của một người Việt Nam.

Mùa sắp tới là mùa của các nhà phát minh. Tư duy đảng phái không còn tồn tại,
thay vào đó là tư duy khoáng đại, bao la như biển Thái Bình.

Về lương thực, thực phẩm, Việt Nam rất phong phú, hơn phần còn lại của thế giới.
Nước Viêm Việt xưa là chủ của nền văn minh nông nghiệp ngày xưa.

Về y dược, Việt Nam có Đông y rất tốt. So với Tây y, mà bất kỳ con người am
hiểu nào đều biết những mặt hạn chế của nó, Đông y là một giải pháp tuyệt vời. Ở
Việt Nam hiện có khoảng 3 vị “thần y” mà thế giới mong muốn không có được.

Dân tộc Việt Nam có một nền chủ đạo tốt, đó là Thái Bình minh triết (hay còn gọi
là triết Việt Nho) của giáo sư Lương Kim Định, người đã phục hồi các kinh điển
dân tộc trong thế kỷ XX, tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, thời đệ nhị Cộng
Hòa.

Có thể nói, thời điểm 2023 này, Việt Nam đã hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành
một siêu đế quốc ở vùng châu Á- Thái Bình Dương.

Viết bởi Tôn Phi,

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Giới thiệu sách Các trường hợp hiếp dâm của tác giả
Phạm Mỹ Vân.
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Sách Các trường hợp hiếp dâm

Tên tác giả: Phạm Mỹ Vân.
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Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi tiền đặt sách, quý vị được phép tải sách về điện thoại, máy tính bảng
hoặc laptop để đọc hằng ngày.

Văn hóa, văn minh cho tới sự tôn trọng pháp luật,
không phải tự nhiên mà có

Thực Hiện

BureauCTMMedia - A Châu

https://chantroimoimedia.com/author/dolieu/
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Song Chi.

Từ câu chuyện hai nhân vật “nổi tiếng” trong giới văn nghệ bị dính vào luật pháp (bị
cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi) khi đi du lịch ở Tây Ban Nha, có
lẽ người Việt cũng nên rút kinh nghiệm, rằng chúng ta sống ở trong một quốc gia mà
luật pháp nhiều khi giống như luật rừng, ứng xư thì quen thói trong một môi trường xã
hội chưa thật sự văn minh, nên nhiều khi ra nước ngoài dễ bị rắc rối mà nguyên nhân
cũng chỉ vì thiếu hiểu biết.

Nên nhớ, ở nước ngoài trong chuyện tình dục, không cẩn thận là dễ bị buộc tội quấy
rối tình dục hoặc cưỡng hiếp. Bị buộc tội quấy rối tình dục ví dụ cứ sờ má, vỗ mông
người ta, tưởng cứ thân nhau thì có thể đùa vui, hoặc đùa những câu thô tục về sex
tưởng là “vui mà, có gì đâu”…Bị buộc tội cưỡng hiếp ví dụ, không phải cứ thấy các
cô dễ dàng uống rượu với mình, theo mình về phòng khách sạn là tưởng rằng sau đó
muốn làm gì thì làm; nếu lúc người đó say không nhận thức được chuyện gì đang xảy
ra mà vẫn cứ tiến hành chuyện đó là cưỡng hiếp; nếu đang nưa chừng mà người đó
bảo stop là phải stop, còn không là cưỡng hiếp; nếu người ta không đồng ý mà lại
“chơi chung”, threesome hoặc nhiều hơn nữa, là cưỡng hiếp; thậm chí ngay cả với gái
bán hoa cũng không phải muốn làm gì thì làm, phải hỏi trước như thế này thế kia có
được không, ngay cả khi đã thỏa thuận giá cả mà nưa chừng cô gái đổi ý không muốn
tiếp tục là phải stop; ngay cả vợ chồng hôm nào vợ không muốn mà chồng cứ làm tới
là cưỡng hiếp; ở một số quốc gia làm chuyện đó mà không dùng bao cao su, hoặc sư
dụng bao cao su bị rách cũng là cưỡng hiếp-nhân vật Julian Assange, ông chủ của
WikiLeaks từng bị một phụ nữ ở Stockholm tố cáo và cơ quan truy tố Thụy Điển
thẩm vấn vì một vụ việc tương tự, nhưng sau đó đã thoát tội.

Tóm lại, phải rất cẩn thận, trước khi đặt chân ra nước ngoài cũng nên tìm hiểu về
phong tục tập quán, luật pháp ở nước người ta.

Một diễn viên hài bị bắt ở Mỹ về tội ấu dâm vì quen thói ở VN hành xư như vậy hoài
mà không bị làm sao, rồi khi mãn tù trở về VN một thời gian lại tiếp tục xuất hiện,
làm việc trong lĩnh vực văn nghệ, sân khấu có liên quan đến trẻ em, mới đây lại còn
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được trao huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam.
Có người bao biện cho rằng “Người Việt Nam có truyền thống nhân văn thể hiện rõ
qua câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, hoặc “ai cũng có quá khứ
ở sau lưng” v.v…Nhưng thật ra luật pháp ở nhiều quốc gia dân chủ phương Tây rất
nghiêm khắc với tội cưỡng hiếp hay ấu dâm. Người nào đã vướng vào tù tội vì những
tội danh này thì tên tuổi được lưu giữ vào hồ sơ, sống ở đâu cũng phải trình báo cảnh
sát để cảnh sát theo dõi thường xuyên, không được tiếp tục những công việc hoặc
sống gần những nơi có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với phụ nữ hoặc trẻ em, nếu là
người trong giới văn hóa văn nghệ, giới biểu diễn hay chính khách thì coi như sự
nghiệp xong, phải chuyển sang làm công việc khác. Không phải là các nước khắt khe
gì nhưng người ta chỉ không muốn “ngựa quen đường cũ”, lại có những nạn nhân
khác.

Văn hóa, văn minh, thói quen sống tư tế, đàng hoàng, tôn trọng pháp luật… là những
cái phải được giáo dục từ trong gia đình, nhà trường, phải được thấm nhuần từ trong
môi trường xã hội, thế hệ này qua thế hệ khác, không phải tự nhiên mà có. Với một
thể chế chính trị tồi, giáo dục nát bét, luật pháp rừng rú, môi trường đạo đức xã hội
suy đồi, thì con người cũng bị hấp thụ những cái xấu ấy mà không hay.

Phỏng theo Song Chi, blog RFA.

Về câu nói: Nho giáo khinh thường phụ nữ.

Trong bài viết: “Nọc độc từ Khổng Tư, nó càng kinh khủng, khi ông là một học
giả.”, thầy giáo dạy tiếng Anh tên là Viễn Huỳnh phê phán Nho giáo: <<Tại sao
cũng là con rứt ruột đẻ ra, mà: “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một đứa con
trai thì coi là có, mười đứa con gái cũng coi là không), hay “nữ sinh ngoại tộc”



Các trường hợp hiếp dâm. Tác giả: PhạmMỹ Vân. Liên lạc trợ lý tác giả: teacherkimngan@hotmail.com

Giá bán: 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.

Page 9 of 20

Page 9 of 20

(con gái sinh ra là con nhà người ta)?>>
Xin thưa, câu văn “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” chưa tìm được tên tác giả
nói, cho nên không thể quy cho nó là sản phẩm của Nho giáo.

Chúng tôi chơi rất đẹp, để lại email và số điện thoại mong được thầy Viễn Huỳnh
liên lạc và cùng nhau đi đến tận cùng chân lý, đính chính sai sót của mỗi bên, nếu
có. Oan có đầu và nợ có chủ, vì được coi như là trụ cột của Nho gia tại Việt nam
nên chúng tôi có nghĩa vụ phải viết bài phúc đáp này và để lại các đầu mối cho
bạn đọc khám phá. Mặc dù kẻ gian báo cáo tiêu chuẩn cộng đồng để đánh sập bài
này, chúng tôi phải đăng lại, không đính kèm đường link để tránh sập thêm lần
nữa.

Về nữ quyền, Khổng nói: “Nhất âm nhất dương chi vị đạo.” Nghĩa là phụ nữ
đứng ngang hàng với đàn ông. Không những vậy, trong câu trên ông còn đặt âm
trước dương. Nho gia rất tiến bộ, nhất âm-nhất dương, một vợ một chồng, không
có lộn xộn.

Thầy giáo Viễn Huỳnh còn viết: “Nho giáo dạy người đi học tôn sùng và lệ thuộc
quá mức vào vai trò của người thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư)”. Sai, “nếu người
nào không hỏi phải làm gì thì tôi cũng không biết phải làm gì cho hắn”. “Bất viết
như chi hà, như chi hà giả, ngô mạt như chi hà dã dĩ hỹ,不 曰 如 之 何 如 之 何

者,吾 末 如 之 何 也 已 矣” (Luận ngữ chương XV câu số 15). Thứ đến trò phải
đặt vấn đề trước, chứ không phải thầy: Câu nói này nghĩa là trò phải đặt vấn đề
trước, chứ không phải thầy nhồi sọ vào trò.

Tất nhiên, không trách được nhà giáo Viễn Huỳnh, vì triết lý không phải sở
trường của anh và khi viết về nó thì khó khăn trùng trùng. Chẳng hạn, trong ngũ
luân của Hoa tộc, thứ mà anh mô tả, lấy đạo vua-tôi làm trung tâm cho bốn mối
nhân luân còn lại. Trong khi ngũ luân của Việt tộc lấy đạo vợ chồng làm trung
tâm, đạo vua-tôi như tiểu hành tinh đứng bên ngoài. Hỏi ngũ luân nào là ngũ luân
của Nho giáo? Câu trả lời có ngay trong câu Khổng viết: “”quân tư chi đạo tạo
đoan hồ phu phụ; cập kỳ chí giả sát hồ thiên địa” ,君 子 之 道 ， 造 端 乎 夫 婦 ；

及 其 至 也 ， 察 乎 天 地 ” đạo quân tư khai mào từ việc nam nữ, đến lúc cùng
tột thì xét tới thiên địa. Do đó, Khổng ủng hộ ngũ luân của Việt ta, tức là ngũ luân
của Nho giáo có trung tâm là đạo vợ chồng, chứ không phải trung tâm là đạo vua-
tôi như nhà giáo Viễn Huỳnh xoáy vào.

Đó là về mái trường sư phạm. Về mặtchính trị, đối với Nho gia, bình thường
chẳng thèm nói, còn khi quan trọng thì giết một tên hôn quân (vua tàn ác) cũng
như giết một tên lê dân (dân đầu đen). “Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu,
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誅 暴 國 之 君 ， 若 誅 獨 夫 ” (Tuân Tư chính luận). Đừng bảo Nho gia bênh
cho bọn bạo chúa như thầy Viễn Huỳnh nói.

Không riêng thầy giáo Viễn Huỳnh mới chỉ tốt nghiệp đại học, nhiều người đã tốt
nghiệp tiến sĩ còn chỉ trích Nho gia không thương tiếc. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa,
lãnh tụ đảng Việt Tân đổ mọi tội ghi sai lịch sư cho Nho thần, chắc gì người đó
đã thuộc Nho gia. Ông Nguyễn Gia Kiểng, lãnh tụ Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên
cho rằng Nho gia là nguyên nhân khiến các nước Á Đông chậm tiến, yếu về quân
sự, trong khi đó một Nho gia xuất sắc là Vương Dương Minh cầm quân dẹp yên
lãnh thổ rộng bằng 4 lần nước Pháp thì ông không khen. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp
chủ trang Nghiên cứu quốc tế đăng bài coi đó như là một tôn giáo (religion). Với
câu nói thuộc hàng kinh điển: “Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo
chi vị giáo.”, rõ ràng Nho giáo không phải là tôn giáo mà chỉ là một đường lối
triết lý giúp con người tự đào luyện (training).

Lấy uy tín lãnh tụ, học hàm, học vị, số lượng,…ra thì người đọc chói lòa mắt, tin
tưởng ngay, nhưng về lâu dài những điều đó đều không thể làm chỗ dựa cho chân
lý. Vì không có nghiệp đoàn xuất bản ở Việt Nam, cho nên sách viết sai cũng
chẳng thu hồi, báo viết sai không thèm đính chính. Làm được gì nhau?

Các nhân vật lớn của thế kỷ XX cũng đều hiểu sai về triết Nho, gây ra tương lai
tăm tối cho trăm ngàn thế hệ về sau: nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đập đổ triết
Nho và dân Trung Quốc giờ đây chịu khổ đày bởi một triết học tởm hơn triết Nho
chưa biết ngày nào ra , thứ hai là nhà Khai sáng Fukuzawa Yukichi tạo ra một
nước Nhật tạo ra một tổ quốc mà ngày nay thanh niên chơi búp bê, và thứ ba là
văn hào Lỗ Tấn để lại một Trung Quốc mà một tỷ rưỡi dân thành một đoàn thú
tranh mồi. Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho riêng mấy người Tây học này, vì đâu
đâu trên thế giới dân nào cũng chọn sai hướng đạo sư, nên thế giới bây giờ mới
thành ra như thế này. Đến năm 1949, tại Honolulu, người ta mới thành thực đề
cao sự cân đối của triết Nho, mà trước đó và sau này sẽ không một nền triết lý
nào khác đạt được.

Lưu ý, chúng tôi (Tôn Phi) không cuồng Khổng và không hề bảo Khổng là chân
lý. Nhưng ít nhất Khổng đưa ra những “công cụ” để kiểm nghiệm một thuyết có
phải là chân lý hay không. Vì vậy Khổng không nhảy lên đợt tôn giáo như hai
triết lý cùng lục địa khác là Lão giáo và Phật giáo đã mắc phải. Xin tri ân của
Khổng Tư đã đúc kết Nho sơ khởi của Liên bang Viêm Việt bờ nam sông Dương
Tư vào giai đoạn Nguyên Nho và phát triển rực rỡ cho đến ngày nay, thời nào
cũng sinh ra được những anh hùng: Phan Bội Châu, Trần Trọng Kim…
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Hỏi, nếu Nho giáo thực sự phát xuất từ phương Nam, thì tại sao phận nữ sống
trong xã hội Việt Nam lại thành ra như thế này, và chuyện của các bà các mẹ. Xin
thưa, đó là tại Pháp gia, Hoa tộc. Hoa tộc ở phương Bắc phát động chiến tranh
liên miên, cần nhiều nhân sự nên cần đẻ nhiều con, và do đó đàn ông bắt gặp đàn
bà ở đâu thì bắt về để làm máy đẻ. Tập quán này kéo dài lâu, các ông chồng được
quyền mỗi người có nhiều bà vợ. Để các bà vợ không đi tằng tịu với trai trẻ trong
làng, các ông Hoa tộc đặt ra luật “nam nữ thụ thụ bất thân” và muôn vàn kiêng cữ
cho người phụ nữ. Còn trong văn minh nông nghiệp của phương Nam, vì là mẫu
hệ, nên không có điều này. Xin các chị em phân biệt rõ du mục (thanh giáo) ở
phương Bắc và nông nghiệp (nho thuận) ở phương Nam và đổ tội cho đúng người,
không đè đầu đàn ông nho sĩ chúng tôi để trả thù quá khứ.

Bạn đọc phổ thông, như chị Phạm Thị Lan Anh, vì mang sẵn trong người tâm lý
ghét Hoa tộc, nên vô tình bấm nút like (thích), share (chia sẻ) bài viết của thầy
Viễn Huỳnh, mặc dù chị, cũng như thầy Viễn Huỳnh, chưa ai đọc được một báo
cáo khoa học về triết Nho. Tôi không nói rằng chị Lan Anh tốt hay xấu, tôi nói
rằng thứ mà chị chia sẻ, tất cả chỉ là nghe nói, chứ không hề làm việc trên tư liệu
gốc. Ngày mồng 8 tháng 3 chúc chị mãi xinh đẹp và yêu đời.

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 tư hảo cầu.
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Image 2. Ảnh trên Internet về quan quan thư cưu.

關雎

關關 雎 鳩

在河 之 洲

窈窕 淑 女

君子 好逑

Dịch nghĩa:
Đôi chim thưu cưu hót họa nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bậc quân tư.

Quan quan kìa tiếng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy.

U-nhàn thục-nữ thế này,

Xứng cùng quân tư 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
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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 Tư san định, Việt Nam có ông Tạ Quang Phát,
rất giỏi chữ Hán, dịch và chú giải. Giả sư 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 tư Văn Vương hay sao?“ . Ông Tạ Quang Phát cũng như các học giả đời sau
thường sai ở chỗ, các cô cung nữ sức đâu mà làm bài thơ này? Nếu trình độ họ
làm được bài quan thư, thì họ đã không làm cung nữ. Đổ tác giả cho các cung nữ
là vì không tìm được tác giả. Kinh Thi là sáng tác tập thể của dân gian . Tất nhiên
cũng không nên chê ông Tạ phán đoán sai, vì ông có quyền phán đoán. Suy đoán
cần được khuyến khích, và may mắn nó có thể dẫn tới những chương trình làm
việc hay.

Phân tích bài thơ như sau: bối cảnh bài thơ này nằm trong khoảng sông Trường
Giang và sông Hoài. Đây là đất của dân Việt. Người Việt thời đó còn đang hát
trống quân (người Hoa “bắt vợ”, không có văn hóa này). Hai bè nam nữ, được
biểu tượng bằng chim thư cưu, hát đối đáp nhau. Cô gái ra đề, chàng trai phải hát
được đối cô gái. Người con gái ra đề (yểu điệu thục nữ), người con trai phải cầu
cho được lời giải (quân tư 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
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giữa đường bắt về ở rể. Nhìn bằng con mắt triết, con mắt xã hội học, ta sẽ thấy,
những bài đầu tiên, không rõ tác giả, trong Kinh Thi, bắt buộc phải xảy ra trên
cánh đồng lúa của dân tộc Việt. Hiểu và vận dụng đúng bài thơ võ “Hiệp khách
hành” lại là một người không biết chữ và không có tham vọng về võ thuật. Vì vậy
người như bá tước Đức Keyserling, một người không biết chữ Nho nhiều, là
người hiểu về Nho hơn cả tiến sĩ hàn lâm viện của Tàu.

Nhiều người, chắc chắn là máu Việt, bảo rằng Nho giáo với Kinh Thi là của
người Tàu. Vì tin tưởng vào giáo dục sai lạc, nên vô tình tiếp tay cho xâm lăng,
họ quá đông, có bằng cấp, có kinh tế, kiểm soát văn hóa, nên dân chúng hàng thế
hệ không ai dám nghi ngờ. Trời ban cho ai cái này thì không ban cho họ cái kia.

Có bạn đọc cũng là nhà nghiên cứu, bảo rằng Kinh Thi chép bằng Hán tự, thì làm
sao Kinh Thi là của người Việt như Văn Bút Việt Nam khẳng định được. Trả lời:
Câu hát (Quốc phong) đã có trước ở bờ nam sông Dương Tư và truyền miệng.
Sau này Khổng Tư chép lại lời đó (Khổng Tư 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.

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

Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi đã phát
hành trên Amazon.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý:

teacherkimngan@hotmail.com

tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.
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9 BÌNH LUẬN VỀ “PHÂN TÍCH BÀI THƠ
“QUAN QUAN THƯ CƯU” TRONG KINH THI
(PHẦN MỘT).”

Võ Lệ Xuân

13 THANG BA 2020 LÚC 9:56 SANG

Dạ rất hay

Phan Phúc Vũ

13 THANG BA 2020 LÚC 10:09 SANG

Tôn Phi hay đấy, các tư liệu a mới biết thêm về lịch sư. 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.

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
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Bùi Tuấn Dương

13 THANG BA 2020 LÚC 10:10 SANG

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

Trung Dân Việt Thương

13 THANG 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!

Hoe Nguyen

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/605
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
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13 THANG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU

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

Nguyễn Việt Nhân

13 THANG 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 trư 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 trư 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
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nhau một cách công khai, con Gái lớn lúc nào trong bọc cũng mang theo Trầu
cau , khi gặp Trai ưng ý là đem trầu cau ra ve thẳng, chứ không bóng gió xa xôi :
Anh ơi ! ăn một miếng trầu. . . Trầu này trầu Tính Tính trầu Tình, trầu Nhân trầu
Nghĩa trầu Mình với Ta.
Trong tục hát Trống Quân , có hai bè Nam Nữ: Bè Nữ bên Nữ thì trên Núi đi
xuống, còn bên Nam thì dưói Sông đi lên ( Huyền thọai Tiên Rồng ) ,khi gặp
nhau thì Ca hát đối đáp Tình Lý trực tiếp với nhau, cặp nào ưng nhau thì đem
nhau hợp thân trên bãi cỏ hay trong lùm cây, sau đó nếu có mang thì cưới nhau,
nếu chưa thì lần khác lại đi ve nhau như thế .
Ngoài ra còn có tục hát Quan họ Bắc Ninh,hai bè Liền Anh, Liền Chị cũng hát
đối đáp với nhau, trong mỗi phe đều có người giỏi Văn Thơ giúp sáng tác câu hát
ứng đối ngay với nhau rất tài tình,
Thời cụ Phan Bội Châu còn có tục hát hàng Vải ( con Gái dệt vải ), ở Nghệ Tĩnh
có hát Ví, hát Dặm giữa hai bè Nam Nữ nơi công cọng, trong những đêm trăng
sáng, có khi trong dịp ngập lụt, ban đêm Trai Gái chèo Nốc ( ghe nhỏ đan
bằngTre ) trên nước lụt ca hát ve nhau.
Cuộc ve nhau của Gái Trai một cách công khai, nhiều khi xóm làng còn tổ chúc
hội hè đình dám cho Gái Trai ve nhau . Còn bên Hoa tộc thi mối manh phiền
phức lắm, nào môn đăng hộ đối cùng với nhiều tục lễ rườm rà , nhiều cặp Nam
Nữ yêu nhau mà không thể lấy nhau ,Cha Mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy!
Còn hai câu thơ trên ( của T.g. Kim Định ? ) xem ra hay hơn
Phượng Hoàng cắt cánh bỏ đi (chứ không bay vút lên cao làm mất ý nghĩa )
Rước loai Bìm bịp đem về chăm nuôi
Ý chính là so so sánh giữa hai nền Văn Hóa, môt bên thì như chim Phượng
Hoàng bay bổng trên trời cao, một bên thì như chim Bìm bịp cứ luẩn quân quanh
lùm cây.

Ba' Pham

13 THANG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU
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Thank you! I will read and see I can turn it into something for the Văn Bút – on
the light side of things – we can’t go on doing serious stuff without some laugh…

thainguyennhado@gmail.com

14 THANG 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
chỉ lịch sư 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 lưa cho thế hệ mới để “đổi vận” theo đúng luật trời đất và vận nước. Vài
lời nông cạn thế. Chúc anh khỏe.
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Đông Tiến

21 THANG BA 2020 LÚC 4:48 CHIỀU

Bài viết hay đó đồng hương.
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