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Những nét tổng quát về văn hóa Viêt Nam

Image 1. Một bạn nữ đang đọc sách của Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.

Viêt Nam là nhánh cuối cùng, tiêu biểu nhất của Viêt tộc.
Vua của Viêt Nam sẽ làm lễ tê thiên. Trước hêt là khi đăng quang, sau
nữa là trong quá trình trị vì ngai vàng.
Tác giả lớn nhất về Viêt Nam học là Lương Kim Định.
Viêt Nam là nước có truyền thống quân phân ruộng đất, đảm bảo bình sản
và tư do.
Chiên tranh Trịnh-Nguyễn kéo dài 200 năm gây ra tao loạn.
Chữ Quốc Ngữ do những người nước ngoài rất yêu đất nước Viêt Nam
chê tác.
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Thiên triều Trung Hoa phong cho nước Đại Viêt (tên cũ của Viêt Nam)
danh hiêu Văn hiên chi bang.

Đại học tốt nhất đào tạo về văn chương ở Viêt Nam là đại học Văn Khoa
Sài Gòn.

Image 2. Tác giả Tôn Phi trong sân trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Nhà thơ lớn nhất của Viêt Nam đươc ghi nhận là Nguyễn Du, với tác
phẩm lớn thể hiên hồn dân tộc, là Truyên Kiều.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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Nhân quyền dưới mái đình làng Việt

Bài đã đăng trên diễn đàn Nhân quyền Úc châu- HRRF ngày 11 tháng 06 năm 2020.

Viêt Nam, xứ sở đươc cho là ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa Nho giáo của Trung
Quốc. Các làng ở miền Bắc Viêt Nam có gia phong nghiêm ngặt, nơi người nhỏ phải
tôn trọng tôn ti, trật tư và phải hiêu kính người lớn. Điều này dẫn đên suy nghĩ rằng vì
vậy giới trẻ Viêt Nam không có những đóng góp cho các giá trị nhân quyền quốc tê,
do bị truyền thống dân tộc cản trở. Có thưc sư như vậy không? Sau đây là bài phân
tích với mấy nét phác thảo về truyền thống nhân quyền Viêt Nam, nhìn từ đình làng.

Đình làng Viêt Nam là nơi quy tu của các cu già làng. Nhiều sách gọi đó là Hội đồng
kỳ muc. Trong bất kỳ xã hội nào, nêu xảy ra một vu án mà đưa lên huyên thì có thể bị
quan huyên hạch sách nhũng nhiễu, trong lúc trình độ nền tư pháp của xã hội đó chưa
cao. Ở Viêt Nam thì trái lại. Hầu hêt các vu tranh chấp trong làng hầu hêt do Hội đồng
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kỳ muc của làng giải quyêt. Ơn ích của đình làng là như vậy. (Xem thêm cuốn Triêt lý
cái đình của triêt gia Lương Kim Định.)

Chức năng quan trọng của các cu già trong đình làng Viêt là họp quân phân ruộng đất.
Đất đai là vấn đề nóng bỏng của mọi thời. Con người sẵn sàng chém giêt nhau vì một
miêng đất đẹp hoặc một cô gái đẹp. Đình làng Viêt họp quân phân ruộng đất, vì vậy
cho mọi người trong làng. Phải có tài sản thì con người mới ra người đươc. “an thổ,
đôn hồ nhân, cố năng ái”. Trong làng Viêt, đất đai đươc các cu già phân phối, chia
đều cho các nam đinh. Con người đươc bảo đảm quyền có tài sản và tài sản đó đươc
làng bảo vê. Vua không có quyền lấy đất của dân làng, vì phải thỏa thuận đươc với
đình làng là điều rất gian nan. Nhờ lối tổ chức đời sống đó, mọi người đươc đời sống
an vui, và cũng không có nô lê truyền kiêp. Bên viễn Đông chấm dứt đươc nạn nô lê
từ rất sớm, bên Pháp phải đên năm 1848 mới xóa bỏ chê độ nô lê.

Các cu già trong hội đồng kỳ muc là những người đàn ông trên 50 tuổi. Vì sao phải
trên 50 tuổi? Vì tuổi ấy con người đã có một sư chín chắn nhất định. Dưới 50 tuổi
chưa hiểu hêt sư đời và có thể có những quyêt định sai, nhiều khi bị dắt mũi để đưa ra
những phán quyêt sai. Do đó làng Viêt Nam giữ đươc sư ổn định thành công, trong
một thời gian rất dài, nhờ lối trọng xỉ (trọng tuổi) này. Một số làng miền Bắc về sau
còn có lối bầu, người phải sống tốt và gia phong nền nêp thì mới đươc bầu vào hội
đồng kỳ muc.

Ở Hy Lạp, không phải ai trên 50 tuổi cũng đươc gọi là công dân có quyền biểu quyêt.
Đó phải là những người có 100 centuric (đơn vị tiền tê của Hy Lạp). Những người có
tài, có tuổi, nhưng không có đủ 100 centuric thì sao? Đương nhiên họ không đươc
quyền bỏ phiêu, tức là không đáng đươc coi là công dân. Vì vậy nền dân chủ của Hy-
Lạp có thể không trung thưc bằng nền dân chủ Viêt. Hy Lạp trội hơn trên khía cạnh
cu thể hóa thành các khái niêm.

Như trên phân tích, mọi người Viêt đều đươc tham dư vào đời sống làng. Quyền lơi
phổ biên tương tư đã không diễn ra bên Hy Lạp, nơi vẫn đươc gọi là nôi của nền văn
minh Tây Âu chói lọi ngày nay. Bên Hy Lạp hay Tây Âu có điều hơn là trò đươc cãi
thầy, con đươc cãi cha, vì là nền văn minh trọng về lý, so với bên ta nặng về tình, tình
lý tương tham, tức là tình 3 phần, lý 2 phần.

Truyền thống dân tộc Viêt trọng tuổi tác. Người già có quyền đươc nghỉ ngơi, không
lao động mà vẫn có ăn, vì họ đã già. Điều này đươc thể hiên trong Kinh Lễ chương
XXI, nơi mà trai tráng trong làng đi săn về phải chia phần ngon cho cu già. Viêt ở đây
đươc hiểu là các làng trong liên bang Viêm Viêt, một đồng bằng rộng lớn mạn dưới
sông Dương Tư mà ngày nay người Viêt Nam là đại diên cuối cùng. Về văn hóa, các
ý tưởng về viên dưỡng lão đã có ở nước Tàu trước nước Pháp xét về mặt thời gian. Về
văn minh, người Pháp xây dưng các viên dưỡng lão với quy mô lớn hơn, đẹp hơn và
nhiều đãi ngộ cu thể cho các cu già hơn song về ý tưởng thì bên Tàu vẫn có trước.

Cân đối nhiều yêu tố, giới biên khảo ở đại học Văn Khoa Sài Gòn chứng minh đươc
rằng truyền thống dân tộc Viêt Nam không có gì mâu thuẫn với các giá trị nhân quyền
quốc tê, trái lại còn rất gần. Vấn đề là có một số sai biêt nhỏ, còn về các nét cốt yêu
thì vẫn gần nhau. Ngày nay, cần những người có thể diễn dịch tư tưởng truyền thống
ấy dưới dạng ngôn ngữ, văn phong cho ám hơp với thị hiêu và tư duy của thời đại mới.
Nêu đươc vậy, truyền thống nhân quyền của người Viêt có thể đươc phát huy và đóng
góp không nhỏ cho các phong trào nhân quyền của thê giới.
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Ngoài triêt gia Lương Kim Định lối cuối thê kỷ XIV, đầu thê kỷ XX Viêt Nam còn có
giáo sư Tạ Văn Tài (còn đang sống)- đại học Harvard có xuất bản công khai cuốn
sách pdf “Truyền thống nhân quyền của Viêt Nam” với những ý tưởng rất gần gũi
như trên.

Tôn Phi

Viêt tại Đà Lạt, ngày 11 tháng 06 năm 2020. Bài đã đăng trên Diễn đàn nhân quyền
Úc châu của luật sư Nguyễn Văn Thân.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: huonggiang@shop-charlie.com (gặp cô Hương Giang).

14 BÌNH LUẬN VỀ “NHÂN QUYỀN DƯỚI
MÁI ĐÌNH LÀNG VIỆT”

Nguyễn ThịMỹ
Ùm!

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:12 SÁNG

X Hoang Vu

https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
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bọn tàu đang ra sức phá bỏ các đình làng. Nhằm xoá sổ văn hóa và phân tán
quần chúng để dễ dàng cai trị. Nhìn kỷmới thấy độ thâm của chúng qua các

đợt cướp phá đất nhà mang tên định cư kinh tế, thông qua bàn tay cs

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:12 SÁNG

Tình Quê Hồn Nước

X Hoang Vu ý rất đúng

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:13 SÁNG

X Hoang Vu

Tình Quê Hồn Nước văn hóa làng xã thời nay làm gì còn khắng khít nhau như
trước 1975 nữa.đa phần là nghi ngờ nhau vì đâu còn nguồn gốc tình làng nghĩa
xóm. Mạnh ai nấy sống là điều cs mong muốn.
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Quang Hoang

Nhân quyền là gì mày nói tao nghe coi

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:14 SÁNG

Bach Lien Chapelle

. Tìm tin tức tài liệu đọc đi , máu xương đổ nhiều lắmmới có
được NHÂN QUYỀN ở các nước dân chủ , Quang Hoang

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:15 SÁNG

Quang Hoang

Bach Lien Chapelle đọc ko hiểu nhờmấy a nhân quyền định nghĩa nghe cái coi

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:15 SÁNG
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Bach Lien Chapelle

Quang Hoang Nói cho cậu nghe như NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:16 SÁNG

Quang Hoang

Bach Lien Chapelle chưa định nghĩa mà sao noi ko hiểu,nhờmấy a dân chủ chỉ
giáo

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:16 SÁNG

Anh Phamtran Anh ,Anh ơi , anh có rỗi không , có liếc qua các thông báo thì phân
tích bài này đi anh

Bach Lien Chapelle

https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
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12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:17 SÁNG

Lê Trọng Hùng Gàn

Bài viết tất giá trị! Nhưng hiair quyết thực tại là đòi hỏi cấp bách!

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:17 SÁNG

Huỳnh Ngọc Tuấn

bài viết rất giá trị

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:17 SÁNG

Hong Quang Nguyen

Chú Phi xứng đáng cấp kinh phí từ ngân sách để nghiên cứu viết tiếp nhiều lãnh
vực.
Dẹp mịa ngân sách bổ cho đám vớ vẫn và xây tượng đài.

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:18 SÁNG

https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
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Tôn Phi

Anh Quang quá khen rồi.

12 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:18 SÁNG

Vì sao người Việt có truyền thống đốt pháo dịp Tết?
Bài này của tác giả Tôn Phi đã đươc đăng trên đài tiêng nói VOA.

https://saigonpick.com/2020/06/12/nhan-quyen-duoi-mai-dinh-lang-viet/
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Image 3. Ảnh cắt từ clip của AP: Sài Gòn kỳ nghỉ Tết năm 1974.

Tục đốt Pháo

Từ ngàn xưa, vào dịp Tết Nguyên đán nào, dân Việt Nam cũng có tục đốt pháo, làm
cho không khí thôn quê tưng bừng lên mà rộn ràng đón Xuân. Số là năm nào khi sắp
sang mùa Xuân mà Trời có sấm sét là năm ấy Hòa cốc đươc phong đăng, vì vậy mà
Tổ Tiên chúng ta đã chế ra nhiều loại Pháo: pháo dây, pháo Tống, hay ống Lói để
đón Xuân và dường như để nhắc nhở Trời Đất đã đến mùa ban cho con người
sấm sét giúp cho mùa màng sắp tới được tốt tươi.

Chúng ta biết trong không khí có hai khí nitrogen ( N ) và oxygen ( O ), khi có tia
chớp của sấm sét thì hai khí đó mới tác dụng được với nhau thành NO2 ( oxide
nitric ), NO2 gặp nước mưa thì biến thành acid nitric: NO3H, khi thấm xuống đất,
NO3H tác dụng với khoáng chất trong đất thành nhiều nitrate, nitrate là chất bổ
dưỡng cho cây cối nhất lá Lúa. Nhờ kinh nghiệm đó mà Cha ông chúng ta đã chế ra
pháo dường như để Cầu Mùa ( theo kinh nghiệm mà chưa hiểu được về khoa Học ),
nhắc nhở Trời đất ban cho con người ân huệ sấm sét giúp cho cuộc sống được ấm no.

Bên Âu Tây cũng vậy vào dịp Tết, hay dịp lễ trọng đại đều có đốt pháo và bắn pháo
bông, chúng tôi chưa hiểu nguyên do, theo thiển ý việc đốt pháo là để tỏ nỗi vui
mừng háo hức trong dịp quan trọng đó và chia vui với nhau.

Việt Nhân

Cách làm pháo như sau: Ban đầu người ta dùng cây tre, luồng nứa để đốt, mỗi khi
cháy đên một đốt thì phát ra tiêng nổ. Bước thứ hai sẽ là dồn chất nổ vào ống tre.
Bước này hiên thưc đươc là khi tìm ra chất nitrate. Ai cũng biêt bên Tàu tìm ra chất
đó đã lâu đời. Các bước sau sẽ là sư pha độ các chất diêm sinh, than… làm cho tiêng
nổ to thêm theo ý muốn. Bước sau nữa là nghĩ ra cách gói thuốc nổ vào giấy thay cho
ống tre. Sau cùng đên bước hoàn bị: pháo làm nhỏ lại để có thể kêt thành tràng. Và từ
đấy cứ mỗi khi têt đên thì người Viễn Đông đã đốt muôn vàn tràng pháo.

Pháo đã bắt nguồn ngay từ buổi sơ khai và vì thê nó đã in vào tiềm thức dân tộc một
nét sâu đậm. Nhiều lẽ chỉ ra điều đó.
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Phòng ngủ của các bà ở phía Đông Nam nơi giữ thóc giống như đã nói trên. Đông
Nam là cung quẻ Chấn (theo tiên thiên bát quái). Mà Chấn có hai nghĩa, một là sấm
hai là chấn động bung khi có thai. Quẻ Chấn như vậy là báo hiêu sư sinh nở, mà sinh
nở là mầu nhiêm trung tâm của kiêp nhân sinh.

Tất cả những gì có liên hê tới sinh nở đều đươc coi trọng. Quẻ Chấn cũng còn đươc
quý trọng vì nó báo tin một sư sinh nở khác của lúa gạo mùa màng phong đăng ngũ
cốc. Là vì sấm thường khởi vào đầu xuân, nghĩa là mùa gieo thóc. Thê mà sấm là dấu
tốt, vì nó báo hiêu có mưa, mà có mưa là cả một nguồn sinh lưc cho dân nông nghiêp.
Cứ đên đầu mùa xuân là con nhà nông mong sấm như trẻ mong mẹ về chơ.

Và do lẽ đó đên nay khi phải ăn têt im lặng không có pháo thì nhiều người cảm thấy
như thiêu một cái gì rất sâu xa vậy.

Ngày têt theo lịch nhà Hạ (chính là Viêt lịch) nhằm vào cung dần, tức là đầu xuân lúc
khởi đầu có sấm. Vì lý do trên nên đên têt người ta gây nên tiêng nổ để nghe vọt từ
cõi lòng những triều vui mừng chở theo những niềm hy vọng bàng bạc.

Nhiều khi tháng ba đên rồi mà trời cứ lờ đi, không nói gì cả. Trời không nói rồi đâm
ra không sấm nữa. Làm thê nào bây giờ? Cần phải nhắc nhở. Bằng cách nào? Thưa
bằng gây ra tiêng nổ. Nền văn hóa nông nghiêp gây tiêng nổ bắt chước sấm. Tiêng nổ
gây nên một sư vui sâu xa làm bằng rất nhiều hy vọng, nên nhiều người đâm ra khoái,
có người còn chú ý đên viêc cải tiên sư làm phát tiêng nổ.

Dịp Têt còn là dịp để dân làng họp nhau lại trong mái đình làng. Trọng điểm công
viêc lớn nhất là quân phân ruộng đất. Ngày nay, khi của nuôi giảm, trong khi dân số
tăng quá nhiều, các nước bàng hoàng nhận ra bất bình sản đã vươt quá mức kiểm soát,
thì tại nước Viêt xưa kia, tài sản đã đươc quân phân, hay ít nhất là về cơ cấu, để
không có ai thành ra vô sản, để ai nấy đều đươc sống an vui.

Chính bởi vậy mà cho đên tận nay chúng ta vẫn có quyền mong đơi đươc đốt pháo
đón Xuân. Têt năm nào suýt mất nước cũng vì pháo, tiêng pháo làm lấp tiêng súng.
Âm vang hy vọng của muôn thê hê trước cũng đã rung cảm trong tiêng sấm, rồi tiêng
pháo. Ngày nào an bình trở lại trên đất nước thì lúc ấy tuc đốt pháo chào xuân nên
đươc duy trì. Xuân yêu thương, xuân cộng hòa đang đên rất gần. Hẹn gặp nhau trên
đất nước Văn Lang.

Viêt tại Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 01 năm 2021.

Tôn Phi.

tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Tác giả Tôn Phi hiên đồng thời là chủ nhân của Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Website: https://www.shop-charlie.com.

Tập đoàn xuất bản Charlie hiên đang tuyển thêm thành viên.

https://www.shop-charlie.com/
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1 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO NGƯỜI VIỆT
CÓ TRUYỀN THỐNG ĐỐT PHÁO
DỊP TẾT?”

.

Diep my Linh

3 THÁNG MỘT 2021 LÚC 8:43 SÁNG

https://saigonpick.com/2021/01/02/vi-sao-nguoi-viet-co-truyen-thong-dot-phao-dip-tet/
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Ý nghĩa của câu:“Nhất điểu, nhì ngư,
tam xà, tứ tượng”.

Nguyễn Việt Nho

Lời giới thiệu: Trong thế kỷ XIX, giả thuyết tiến hóa của Charles
Darwin thử đi tìm nguồn gốc của sự sống xem nơi nào có sự sống đầu
tiên, về sau có một phái khoa học cho rằng trong nước có sinh vật đầu
tiên. Ấy vậy mà, tại viễn Đông, người Việt đã có câu “Nhất điểu, nhì
ngư, tam xà, tứ tượng:, cho rằng sự sống có đầu tiên trong không khí
rồi sau đó mới có trong nước. Khoa học tân tiến nhất biết được rằng
sự sống có đầu tiên trong không khí, như câu nói của người Việt cổ.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài của tác giả Nguyễn Việt Nho từ San
Jose phân tích cặn kẽ vấn đề này.

A. DẪN NHẬP

Câu “nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” là câu nằm
trong thể loại huyền văn nằm trong nhánh văn hóa của Chất
gia hay Đạo gia nhằm giúp ta thấy Đạo thay vì nghe nói về Đạo như
hầu hết các nền văn hóa của văn gia hay triết gia của nhân
loại. Huyền văn là gì? Thưa: Huyền văn là thể văn giấu kín điều
những điều cao siêu huyền nhiệm nằm sau ngôn từ. Chữ
“huyền” vốn có nghĩa là dấu kín, khép kín, che đậy. Chữ “huyền” có
trong từ dùng “Sách Khải Huyền” trong Cơ-đốc giáo: Huyền là khép
kín che phủ, khải là mở ra, hay lấy đi tấm màn che phủ, dịch từ ghép
Hy Lạp apokalupsis, ghép bởi “apo” nghĩa là lấy đi, cất đi; “kalupsis”
nghĩa là tấmmàn che. Còn người Trung Hoa cùng một số học gỉa Việt
không dùng “khải huyền” mà dùng từ ngữ “khải thị”. Tôi nghĩ mỗi từ
ghép nầy đều có những ý hay, học gỉa đông phương cũng xứng đáng
để trân qúi với chữ “khải thị”. Khải thị là thấy trực tiếp, thấy bằng
chính mắt mình. Đây là những từ dùng rất xứng hợp với nhánh văn
hóa Đạo học (Đạo trong nghĩa là Con Đường và Con Đường là cần
thấy chứ không phải để nghe nói về Nó).

Đặc biệt, trong dòng huyền văn Việt, mỗi người, mỗi thời, mỗi
vùng miền có thể có lối kể, nói (thoại) khác nhau, nhưng các cái
“huyền” trong chuyện kể, từ nhiều ngàn năm thì vẫn được giữ yên.
Thí dụ: Như trong huyền thoại Tiên Rồng Cha Con có những huyền
tự như: Tiên Rồng là thuyền tự chi Ông Lạc Long Quân hay con
Dương Càn (__), Bà Âu Cơ là con Âm Khôn (_ _); một Âm, một

https://shop-charlie.com/2021/10/29/quy-hoc-bong-ton-vinh-triet-gia-luong-kim-dinh/
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Dương kết hợp sinh ra muôn loài “Nhất Âm, nhất Dương chi vị Dịch”.
Nhưng rồi Âm Dương khác thể “không thể ở đời” nên mới tiếp tục
chia con “50 lên núi, 50 xuống biển” … Những con 50 lên núi,
xuống biển, theo Cha, theo Mẹ “nhân gỉa nhạo sơn, trí gỉa nhạo
Thủy” là những huyền số chứa huyền ý bên trong …

Các cái huyền nầy nếu nếu thiếu nó, chuyện kể phải
được/bị xem là huyễn (dấu ngã) thoại như các chuyện anh hùng
thêu dệt đời mới. Tóm lại, một chuyện kể được xem là thuộc
thể loại “huyền văn” cần phải có chứa các cái “huyền” bên
trong như: Huyền tự, huyền số, huyền đồ … để thông qua đó
mà ta có thể giải mã đoạn huyền văn muốn trao truyền, theo
lối dẫn truyền dòng Việt là cần: “Bỏ lời lấy tượng, bỏ tượng
lấy ý, bỏ ý lấy Đạo”

B. Ý NGHĨA CÂU: “NHÁT ĐIỂU, NHÌ NGƯ, TAM
XÀ, TỨ TƯỢNG”

Câu “nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” là thuộc thể loại
huyền văn chứa huyền ý bên trong nó và để hiểu huyền ý, ta cần giải
mã theo lối dẫn trên là “bỏ lời lấy tượng, bỏ tượng lấy ý, bỏ ý lấy Đạo:

1. Ý Của Điểu, Ngư, Xà và Tượng Trong Môi Trường
Sống Của Chúng.

_ Điểu là chim. Chim Việt gọi là Việt điểu “Việt điểu sào
Nam” (Chim Việt chọn cành Nam mà đậu). Chim là giống biết bay
trong không gian

_ Ngư: Ngư là cá. Cá là loài sinh sống và bơi trong nước.

_ Xà là rắn, là loài bò sát trên đất

_ Tượng là voi, có bốn chân đi trên đất cứng và để lại bốn dấu
chân rất dễ nhìn thấy vì cân lượng của nó.

2. Ý Nghĩa Của Các Con Số: “Nhất, Nhì, Tam, Tứ” Hiểu
Qua Lối sẫn “Bỏ Lời Lấy Tượng”: Bốn con số nầy là những con
huyền số nằm dưới hai dạng: Thứ nhất chúmg là dạng số thứ tự, thứ
hai là huyền sốmà muốn biết hyèn ý thì cần đổi chúng sang hệ lý số,
sẽ được làm rõ bên dưới:
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2.1. Nhất là 1. Con 1 viết ra lý số hệ Bát Quái là dưới nòng nọc là:
001 và dạng Càn (___) Khôn (_ _) là con Cấn:

_____

__ __

__ __

Cấn/Sơn có tượng giống như cánh chim (điểu) hay phiêu sinh
vật bay trong bầu trời (Một nét Dương Càn (___) nằm trên giống
hình cánh chim (điểu) và hai nét khôn (_ _) nằm dưới mang tượng
của bầu trời.

2.2. Nhì là hai. 2 viết ra lý số là Khảm/Nước/Khẳm, với hệ nòng
nọc vẽ ra tượng số là 010 và dạng Càn Khôn là con Khảm:

__ __

_____

__ __

Khảm nếu bỏ lời lấy tượng thì Khảmmang lấy hình của con cá
bơi trong nước (Con cá là một nét liền và nước là hai nét trên và dưới
của hình vẽ cá bơi trong nước

2.3. Tam là 3. 3 viết dưới dạng lý số là 011 (dạng nòng nọc) và
dạng Càn Khôn là con Tốn/Phong:

_____

_____

__ __

Tốn/Phong có tượng của hình rắn (xà) nằn trên đất

2.4. Tứ là 4. Con 4 viết ra lý số là dạng nòng 0 nọc 1 là Chấn/Lôi
100 và viết dưới dạng Càn __, Khôn _ _ có hình tượng như 4 chân
voi đi trên đất cứng:
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__ __

__ __

_____

3. Ý Nghĩa Toàn Câu: “Nhất Điểu, Nhì Ngư, Tam Xà, Tứ
Tượng”

Gôm ý nghĩa ngữ và nghĩa số của huyền số, toàn câu huyền văn
trên ta sẽ nhận ra ý nghĩa “nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” là
nó chỉ ra các loài sinh vật đã theo thứ tự mà xuất hiện trên địa cầu:
Thứ nhất là loài siêu sinh vật (hay mầm sinh mang dạng hình
điểu/chim trong không khí sau khi Big Bang xảy ra), huyền tự gọi là
nhất điểu. Thứ hai, sau khi vỏ địa cầu nguội dần, rắn dần, lớp thạch
quyển được hình thành và nhận được nước từ sao Bắc Đẩu, được xem
như là qủa cầu tuyết (Snow Ball), bắn nước vào thì loài thủy sinh (có
tượng hình cá bơi trong nước), bắt đầu xuất hiện, gọi là “nhì ngư”.
Thứ ba là lần xuất hiện của loài bò sát (rắn, cá sấu), gọi chung là “tam
xà”. Cuối cùng là loài bốn chân (hưu, nai, voi, khỉ và người (hai chân
trước phát triển thành hai tay) xuất hiện, gọi chung là “tứ tượng”.

C. ĐÚC KẾT VÀ BÌNH LUẬN

Chỉ với vỏn vẹn có tám từ ngữ “nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ
tượng” nếu được “đọc” dưới lăng kính của huyền văn Dịch Lý thì đây
là tiến trình sinh vật đã xuất hiện trên địa cầu. Bốn từ trên nó nói lên
đầy đủ và rõ ràng hơn cả học thuyết tiến hóa của Charles Darwin
(1809-1882) và cái qúi gía của dòng huyền văn nầy là qua đó ta có thể
trực nhận bằng chính mắt của chính mình, hơn nữa, nó còn chưng ra
tiến trình tiệm tiến và đột biến của muôn loài thấy ngay trên đồ hình
Bát Quái Tiên Thiên qua nhiều hàng tỉ năm từ lúc Big Bang đến nay
thông qua đồ hình Tiên Thiên Bát Quái:

C.1. ĐồHình Tiên Thiên Bát Quái (TTBQ) Và Tiến Trình
Xuất Hiện Sinh Vật Trên Trái Đất Ứng Hợp Với Câu “Nhất
Điểu, Nhì Ngư, Tam Xà, Tứ Tượng Cùng Nguồn Cội của Tế
Bào Của Sự Sống
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H1 ĐỒ HÌNH BQTT CHỈ RA SỰ XUẤT HIỆN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI
ĐẤT _ H2 MẦM SỐNG AMINO ACID _ H3 THÍ NGHỊỆM
UREY- MIELLER TẠO RA TẾ BÀO SỒNG TỪ CHẤT KHOÁNG

C.1.2 GIẢI THÍCH ĐỒHÌNH VÀ PHÊ BÌNHHỌC
THUYẾT DARWIN CÙNG ĐẠO LÝ DO BÁT TỰHUYỀN VĂN
NÊU LÊN QUA HÌNH TTBQ:

# Giải Thích ĐồHình

@ Giải Thích Đồ Hình 1:

_ Con 0 KHÔN tương ứng với thời kỳ sau Big Bang từ con CÀN

_ Con 1 CẤN tương ứng với thời thạch quyển địa cầu xuất hiện
sau khi đám tinh vân KHÔN của Big Bang nguội dần và cũng là lúc
xuất hiện sự sống trong không trung (nhất điểu)

_ Con 2 KHẢM/NƯỚC xuất hiện loài thủy sinh (nhì ngư)

_ Con 3 Tốn chỉ ra lúc xuất hiện loài bò sát (Tam xà). Từ 1 Cấn
(nhất điểu) đến 3 Tốn (Tam xà) nêu lên sự phát triển tiệm tiến của
sinh vật

_ Con 4 Chấn chỉ ra thời kỳ xuất hiện loài 4 chân (hay loài 2 tay,
2 chân (Vượn, khỉ, người). Từ 3 Tốn (Xà, bò sát) đến 4 Tượng (voi,
khỉ, người) là sự biến đổi xuyên qua tâm hành Thổ, chưng ra thời kỳ
đột biến thăng cấp dòng.

Đoạn huyền văn trên chỉ đề cập đến các thời ký từ tế bào mầm
sống phiêu sinh đến con người nguyên thủy con Lôi Rồng (Theo
huyền thoại Tiên Rồng Lạc Long Quân + Âu Cơ là nguyền gốc con
người đầu tiên mà dòng Việt là đại diện tiêu biểu), còn nếu tiếp tục
quan chiêm các son lý số trên Tiên Thiên Bát Qúai thì ta sẽ thấy cái
tiến trình trọn vẹn rồi ra trái đất và con người trên đó sẽ tiến triển thế
nào và sẽ đi về đâu:

_ 5 LI: LI là sáng, là văn minh tiếng bộ (5 LI nếu viết ra đủ với 6
hào Dịch sẽ là con LI ĐỊA TẤN. Tấn là tiến lên, tiến tới)

_ 6 Đoài: Là đẹp đẽ. Văn minh thì sẽ yêu chọn mỹ thuật, văn
hóa làm đẹp sẽ phát triển, là lúc con nhân loại vượt ra khỏi tình trạng
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ăn lông ở lỗ mà con người sẽ qui tụ lại thành làng mạc, phố thị (nếu
viết con 6 với hệ Dịch 6 hào sẽ là con TRẠCH ĐỊA TỤY (Tụy là hợp
quần)

_ Con 7 Càn là hình ảnh của cái Dương Càn (__) phát triển tối
đa, co cụm lại anh sáng không lọt qua, trở thành lỗ đen, chuẩn bị nổ
ra một cái Big Bang mới (Đây là phần giải thích thêm nằm ngoài đoạn
huyền văn trên).

@ Đồ Hình 2: Là công thức hóa học của tế bào sống Amino acid

@ Ống nghiệm tạo ra mầm sống amino acid từ ống nghiệm của
Urey – Miller: Qua đây để chứng tỏ rằng mầm của dự sống (tế bào
sống) không từmột Ông hay một Đấng nào (1) làm mà nó từ thiên
nhiên khi hội đủ điều kiện của điện và nhiệt cần có thì hiện tượng hóa
sinh (từ hỗn hợp vô cơ) tạo sinh ra hữu cơ, là mầm của sự sống đầu
tiên của sinh vật xuất hiện. Trong thiên nhiên, sấm sét do hai dòng
điện cực mang điện tích Âm và Dương chạm nhau sẽ tạo điện và
nhiệt khiến một dung dịch hợp chất métan, hydro, amoniac và nước,
là khoáng chất, sẽ biến các chất carbon trong dung dịch nầy để tạo ra
chất hữu cơ
(Trích: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%AD_nghi%E1%BB%87
m_Urey-Miller)

# Cái Ưu Việt Của Bát TựHuyền Văn “Nhất Điểu, Nhì
Ngư, Tam Xà, Tứ Tượng” Của Nhánh Văn Hóa Đạo Gia Nói
Về Sự Xuất Hiện Sinh Vật Trên Địa Cầu

Ông Darwin chỉ là một tư tưởng gia, học thuyết tiến hóa của ông
không giúp cho ta mục chứng sự tiến hóa và nó bỏ qua sự xuất hiện
đầu tiên của các phiêu sinh là mầm sống tiên khởi của sự sống có
trong không trung mà nói là sự sống xuất khởi từ nước “Có nước là có
sự dống”. Ngược lại, ta thấy tám huyền tự của nhánh Đạo học không
rậm lời nhưng lại đầy đủ và rõ ràng, nếu biết cách quan chiêm theo
hướng dẫn của người xưa thì ai cũng mục thị những gì sự lý chính nó
chưng ra, chẳng khác! Tiếc rằng Việt Dịch, Việt Đạo đã bị hầu như
thất truyền, mất dấu do mởi thời gian và do ý đồ độc ác của Bắc
phương đã cố tâm “đốt sách giết học trò” để thay vào đó thứ Hán Nho
Tàu Chệch.

Tôi rất qúi trọng các cháu và mong các cháu phát triển về nguồn đúng
hướng và ngày thêm một thêm lớn mạnh.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_Urey-Miller
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_Urey-Miller
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Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian đọc.

San Jose ngày 6/3/21. Nguyễn Việt Nho.
nguyenvietnho1943@yahoo.com

Vì sao dân gian có câu: “Cha làm thầy
đồ, con đốt sách?”
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Ông thầy đồ Việt Nam và các trò vào khoảng thế kỷ XIX. Ảnh tư liệu.

Qua thời gian, thầy đồ Nho mất dần vị thế. Khoa thi chữ Nho cuối
cùng của Việt Nam đầu thế kỷ XX báo hiệu một sự suy thoái mà
không ai nhìn ra các hệ lụy về sau. Chẳng còn ai thích thú gì thầy
Khổng. Thầy ấy cũ rích và hay nói đạo đức. Lần lại bằng phương pháp
khoa học và triết học, ta còn thấy ở đó những giá trị có thể ứng dụng
cho đời sống mới, đời sống tân tiến.

Thầy đồ là hướng đạo sư trong làng Việt Nam. Địa vị của người thầy
không phải là thực quyền, không dọa dẫm được như lý trưởng, cai lậy,
nhưng được dân làng ngầm tôn trọng và bảo vệ xuyên suốt dòng lịch
sử.

Anh đồ có gì hơn người mà người trong làng mến anh đến như vậy?

Lớp của thầy đồ Nho không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò của
bà đồ Nho Đoàn Thị Điểm cũng không có nữ sinh giật tóc nhau. Thà
cho con đi học thầy đồ, dù không được chữ thì cũng không lêu lổng
ngoài đường hư hỏng. Thầy đồ Nho duy trì được tình thống nhất
trong làng. Có thầy đồ Nho thì quân phân ruộng đất, không có thầy
đồ Nho thì đất trong làng phân lô bán nền. Vì vậy, lý trưởng, cai lậy
cực kỳ ghét anh, nhưng không tìm ra sơ hở để trị tội anh. Giữa hai thế
lực luôn luôn kình nhau, một bên là lý trưởng trong làng luôn muốn
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sưu cao thuế nặng, một bên là anh đồ bảo vệ dân giảm thiểu các thuế
má, cho nên có thế cân bằng, dân làng được an vui sinh sống.

Thầy đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn chỗ làm mà sinh viên
vẫn đến theo học. Hệ thống tín chỉ dùng mét lít thước thốn để đo con
người ngày nay lại bộc lộ những sai lầm. Nó có tác dụng như cái cân
mẫu dùng cho nước nào nơi nào cũng được, khỏi dùng hệ thống cân
đo lộn xộn. Nhưng nó có tác hại ở chỗ, con người không phải là mét
lít thước thốn, nếu dùng mét lít thước thốn để đếm con người thì
mười phần hết tám, chín phần rơi rớt ra ngoài. Nho dùng lối “đào tạo
liên tục”, ai nấy vào trường đều được, không cần sơ yếu lí lịch, cho
nên có thể thấy được, so với thời nay thì thời trước đã là thành tựu
lớn lao và ơn ích.

Trải qua thời gian quá dài, không có ai giải quyết các chỗ bế tắc, sự
học, gắn nhãn Nho gia, ngày càng sa sút. Người cha, làm thầy dạy học,
không giải nghĩa được các công án (các khúc mắc về lý thuyết), cho
nên người con không phục, và bỏ học. Cho nên dân gian có câu: “Cha
làm thầy đồ, con đốt sách”. Khi người cha- cũng không hiểu được tinh
túy của Nho-thì công việc chỉ có giỏi vềmặt chữ, bắt con trai học chữ,
đương nhiên nó ghét nó đốt. Trong Papillon, người tù khổ sai, thằng
ăn trộm giỏi nhất nước Pháp là con trai của hai nhà giáo. Làng cạnh
làng tôi, chung lũy tre, cha làm trưởng phòng giáo dục, con bỏ học
sang Mã Lai làm thuê. Thầy Khổng cũng không truyền được đạo Nho
cho con trai, mà phải đợi đến cháu trai mới nối lại được là vậy.

Thầy Khổng thuộc phiên bản thầy đồ thứ hai. Thầy chuyển sinh, đến
và làm được rất nhiều công việc, cô đọng tư tưởng dài dòng và hoang
dã lại thành những câu cách ngôn ngắn gọn. Nhưng đời thầy ngắn
quá, có những câu đang dang dở, chẳng hạn như câu “Lộc tại kỳ trung
hỹ” thì sau khi thầy mất, người đời không ai hiểu. Chẳng hạn, Chu Hy
hiểu sai câu trên, rằng, người sĩ tử đi thi đỗ đạt và làm quan thì có lộc,
thì sinh ra nạn gian lận thi cử. Những nhà sư phạm sau Chu Hy nói
theo ông. Phải đến lúc thầy Kim Định, thế hệ thầy đồ phiên bản 3.0
chuyển sinh, thì Nho gia mới giải nghĩa được câu “Lộc tại kỳ trung
hỹ”. Chuyện đó về triết lý vẫn hơi khó hiểu, chuyện toán học phép
tính sau đây dễ hiểu hơn về tài năng của thầy Kim Định. Nhà giáo
Trần Trọng Kim thắc mắc mãi: Tại sao 18 đời Hùng Vương lại kéo dài
đến những 4500 năm, không lẽ một vua Hùng sống thọ được 250
năm? Như đã nói, một vấn đề được phát biểu lên thì phải mất một
thời gian sau mới có người giải.Trần Trọng Kim là giáo sư sử học đào
tạo từ trường Tây, chắc không phải người mê tín. Không giải được thì
nhận mình không giải được, ấy là người trí thức, như thủ tướng Trần
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Trọng Kim. Còn những người không giải được rồi bảo triết Nho
huyễn hoặc, ngoài đường có đầy loại người này. Một câu trả lời hợp lý
được kiểm chứng bởi các tiêu chí khoa học thì được coi là hợp lý.
Thầy Kim Định đã giải được công án trên, rồi mất.

Thế hệ thầy đồ Nho đầu tiên là mẹ Nữ Oa-bố Phục Hy. Lý tưởng về
thầy đồ đầu tiên vẫn còn trong Nghiêu, Thuấn. May mà thầy Kim
Định đến, có bằng cấp (tiến sĩ triết học, giáo sư thần học). Ngài đến
và khai mở ngành triết văn (philo-lettres). Chẳng may binh lửa triền
miên. Công trình của ngài còn dang dở. Chúng tôi là thế hệ tiếp nối
ông, vẫn thuộc thế hệ thứ ba. Thầy Kim Định đã làm cho hết, chẳng
hạn như, giải nghĩa hết 15 truyện trong Lĩnh nam trích quái, giải được
vụ án 18 vua Hùng, từ kinh hùng làm thành khải triết. Chúng tôi chỉ
làm bước còn lại, là đem ra “đốc hành”. Tôi đã theo học hết sách của
ngài, hiểu được khoảng 70%, cho nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần.

Trong suốt một thời gian dài, từ lúc thầy Tử Tư (cháu 3 đời của
Khổng Tử), cho đến thầy Kim Định, là suốt hơn 2000 năm không có
người giải nghĩa kinh điển. Thế thì, việc học chỉ có một mục đích duy
nhất là ra làm quan. Nhật Bản biết tác hại của việc này, cho nên Nhật
Bản không áp dụng khoa thi để tuyển lựa quan chức. Mặc dù, nếu duy
trì khoa thi thì có thể bơm thêm được dòng máu lạ vào tầng lớp cầm
quyền.

Vai trò của thầy đồ làng giảm sút từ khi các tôn giáo ngoại lai xâm
nhập vào Việt Nam. Các tôn giáo lén lút lên núi, mở một cái am,
không ai làm gì được. Thầy đồ phải bỏ tiền ra mua đất, cất nhà thì
mới dạy học được. Các tôn giáo mua đất 1 đồng, dạng ưu đãi, còn thầy
đồ nho thì mua đất với giá như dân thường, khó khăn trùng trùng
không sao kể xiết. Ngày nay, Nho gia đang trở lại thế giới. Ví dụ, mô
hình các bang ởMỹ sử dụng luật khác nhau là ứng dụng của tư tưởng
tự trị làng xã thôn quê nơi Việt Nam ta truyền sang.

Nho gia rất hiền, sống vắng lặng, nhưng không phải là không có anh
hùng. Một khi quốc gia cần thì chỉ sau một đêm anh thầy đồ Nho Lã
Mông bên Đông Ngô hàng ngày gõ đầu trẻ sáng mai đã thành tổng chỉ
huy tài ba đánh cho quân đội Lưu Bị thua sấp mặt. Trần Hưng Đạo là
một Nho gia, chỉ qua bài văn đủ thấy trình độ. Căn cứ vào văn chương
của Đức Quốc Công Trần Hưng Đạo thì đo được hằng số Nho trong
đấy. Làm thầy đồ Nho không nhất thiết phải giỏi đấm đá hay giỏi chữ
Nho. Một người có phải là thầy đồ Nho hay không, nằm ở thái độ
sống. Dân làng không khen ông thầy đồ Nho vì ông lắm chữ, ông lý
trưởng hay ông cai lậy cũng biết chữ, thầy đồ cũng không có của cải
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để bố thi cho ai trong làng, mà người làng vẫn yêu mến ông, là vì ông
đồ Nho giỏi dàn xếp các mâu thuẫn trong làng. Cuộc đấu tranh của
Hồng Kông có đủ tăng lữ, từ linh mục Công giáo, mục sư Tin Lành,
căng nhất là có cả giáo sĩ Pháp Luân Công tham gia, nhưng gần như
đã hỏng, vì thiếu vắng thầy đồ Nho. “Nếu có quân tử thì nước không
loạn”- Khổng Tử. Làng của thầy đồ Nho không có “mã tặc”. Lớp của
không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò của bà Đoàn Thị Điểm
cũng không có nữ sinh giật tóc nhau, chứng tỏ nền giáo dục Nho là
một thành tựu to lớn. Thầy đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn
chỗ làm mà sinh viên vẫn đến theo học. Cho nên có thể thấy được, so
với thời nay thì thời trước đã là thành tựu lớn lao và ơn ích.

Cho nên, con gái đồng quê vẫn thường nói:

“Không tham ruộng cả ao liền,
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.”

Con trai của thầy đồ đốt sách, vì đó là sách hiểu sai và giải sai lệch ý
nghĩa của kinh. Khi đã có người giải nghĩa lại kinh, thì các con trai sẽ
tìm lại sách, phục hồi Việt Đạo, như dự đoán càng ngày càng trúng
mà 50 năm trước triết gia Lương Kim Định đã đưa ra.

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi.

Viết tại Đà Lạt, ngày 02 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.
Góp ý tác giả: Tonphi2021@hotmail.com
Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741.

1 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO DÂN GIAN CÓ
CÂU: “CHA LÀM THẦY ĐỒ , CON
ĐỐT SÁCH?””

1. X Hoang Vu
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2 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:47 CHIỀU

Mỹ từ đô thị hóa chỉ che mắt đa số người dân lao động thôi… không có lệ làng
thì xã hội đó không bao giờ phát triển… nhìn thửmô hình các bang ởMỹ sử
dụng luật khác nhau mới thấy rõ ông cha ta đã thấy được sức mạnh. Phép Vua
thua lệ làng từ lâu để góp phần giữ nước là vậy… ngoài luật chung thì tất cả
các làng đều có khế ước riêng là vậy.

https://saigonpick.com/2020/09/02/vi-sao-dan-gian-co-cau-cha-lam-thay-do-con-dot-sach/
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Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi
ăn sáng.

Equation 1Ảnh 1: Bố Phi và con gái Bảo An đi ăn sáng..

Lịch sư là khoa học dẫn đường. Vì vậy người người, nhà nhà phải thành thạo sư, và
phải biêt giải nghĩa sư. Trong những buổi cà phê sáng, ông Tôn Phi hay dạy sư cho
bạn bè.

Phong cách viêt sư của ông đươc cả bạn bè quốc tê quý mên.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2545127358962644%26set=pcb.2545127962295917%26__cft__%5b0%5d=AZVF8wdpEhBvmIRVVGQEOzC9PPxvRzVg0L96O73hMAfyLMwjKWiIDAHMq45SGmAarWzwVsmfYzfht8rpTg7W3jNeB0-1RYkSX947s8HZXZ1uayLVzPDnidsuM20fwSL6p1s%26__tn__=*bH-R
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Ảnh 2: Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách Việt sử đại cương cho nữ kiến
trúc sư Hàn Quốc.

Ông Tôn Phi là chủ của nhà xuất bản Sống Mới, Tập đoàn xuất bản Charlie.
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Chuyên kể rằng, bất kỳ ai có sản phẩm gì, ông Tôn Phi đều mua ủng hộ. (Với điều
kiên đó phải là sản phẩm của người đó). Tối hôm qua, một cô bạn đang làm trong nhà
xuất bản Tổng Hơp trong Sài Gòn báo là có sách mới, ông Tôn Phi đã mua quyển đầu
tiên ủng hộ cô.

Bởi vậy, bạn của ông Tôn Phi rất nhiều, trong nước và quốc tê.

Hôm bữa ra đươc sách Viêt sư đại cương quá nhẹ nhàng mà ngoạn muc. Bộ sách Lịch
sư Viêt Nam của Phan Huy Lê thì bán không ai mua, cho ai không lấy, mặc dù nó là
giáo sư. Trong khi cuốn Viêt sư đại cương của ông Tôn Phi thì bao nhiêu người
chuyền tay nhau đọc.

Ảnh 3: Các bạn Charlie tươi trẻ trong màu áo mới.

“Phi ạ. Một viên sư học, một đại học quốc gia, mà lại thua mấy đứa sinh viên chúng
mày. Lại có cả công cu bạo lưc mà vẫn thua. Chúng nó chưa tha cho chúng mày
đâu.”- Bạn của ông Tôn Phi nói.

“Sư vẹm Phan Huy Lê cưc kỳ mất dạy. Nó nói Viêt Nam chỉ có 2700 năm văn hiên.
Muc đích của nó là muốn sát nhập Viêt Nam vào thiên triều Trung Hoa. Điều này
giáo sư văn học Trần Đình Sư đã cảnh báo.”- một bạn trẻ Charlie khác nói.

Nói chung, phe đại học quốc gia Hà Nội thua phe Charlie (Văn Khoa Sài Gòn) quá
đậm. Một chiên thắng đẹp, đáng ghi vào sách giáo khoa.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2545127355629311%26set=pcb.2545127962295917%26__cft__%5b0%5d=AZVF8wdpEhBvmIRVVGQEOzC9PPxvRzVg0L96O73hMAfyLMwjKWiIDAHMq45SGmAarWzwVsmfYzfht8rpTg7W3jNeB0-1RYkSX947s8HZXZ1uayLVzPDnidsuM20fwSL6p1s%26__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2545127355629311%26set=pcb.2545127962295917%26__cft__%5b0%5d=AZVF8wdpEhBvmIRVVGQEOzC9PPxvRzVg0L96O73hMAfyLMwjKWiIDAHMq45SGmAarWzwVsmfYzfht8rpTg7W3jNeB0-1RYkSX947s8HZXZ1uayLVzPDnidsuM20fwSL6p1s%26__tn__=*bH-R
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng 07 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
Quảng cáo

REPORT THIS AD

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2545127358962644&set=pcb.2545127962295917&__cft__%5b0%5d=AZVF8wdpEhBvmIRVVGQEOzC9PPxvRzVg0L96O73hMAfyLMwjKWiIDAHMq45SGmAarWzwVsmfYzfht8rpTg7W3jNeB0-1RYkSX947s8HZXZ1uayLVzPDnidsuM20fwSL6p1s&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2545127355629311&set=pcb.2545127962295917&__cft__%5b0%5d=AZVF8wdpEhBvmIRVVGQEOzC9PPxvRzVg0L96O73hMAfyLMwjKWiIDAHMq45SGmAarWzwVsmfYzfht8rpTg7W3jNeB0-1RYkSX947s8HZXZ1uayLVzPDnidsuM20fwSL6p1s&__tn__=*bH-R
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2 BÌNH LUẬN VỀ “TRUYỆN NGẮN: GIA
ĐÌNH CHARLIE ĐI ĂN SÁNG.”

.

Hoa Mân Côi

.

12 THÁNG BẢY 2022 LÚC 9:29 SÁNG SỬA

.

Chúc mừng anh Phi nha.
Cố lên nha.

.

Thích

.

TRẢ LỜI

.

.

Đink Thị Đoài

.
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Một anh Tôn rất giỏi

.

Vì sao đất nước Việt Nam mãi mãi làm
nước chư hầu thuộc thiên triều
Trung Hoa?
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Thiên triều Trung Hoa khống chế đất nước Việt Nam thông qua ngả
Phật giáo.

Các học sinh dâng tờ sớ cầu bình an ở sân chùa. Ảnh do chùa Tượng
Sơn cung cấp. Những bằng chứng không thể chối cãi, mà có chối cãi
cũng chẳng ai nghe.
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Tổng quan về tình hình xuất bản các
ấn phẩm văn hóa, văn học tiếng Việt
tại hải ngoại.

Figure 1. Ông Nguyễn
Văn Khôn và sách tự điển Anh-Việt.

Các tác giả Việt kiều, ở nơi đất khách quê người, thường không cạnh
tranh nổi với giới tinh hoa sở tại. Đa số không được học hành một
cách chính quy từ nhỏ (tại ngoại quốc). Chỉ một số tên tuổi rất lớn
như giáo sư Tạ Văn Tài (luật học), tiến sĩ Nguyễn Nam là khiến cả
người Tây cũng phải nể phục.

Về từ điển, quyển từ điển tốt nhất mọi thời đại có thể là của tác giả
Nguyễn Văn Khôn. Nhà sách Khai Trí của ông Nguyễn Văn Khôn sau
này là nhà sách Fahasa. Quyển tự điển Vietnamese- English của
Nguyễn Văn Khôn chỉ dầy chưa đầy 1100 trang, song toát ra được một
tinh thần quý tộc.

Trong nước Việt Nam, sau này quyển tự điển English-Vietnamese dầy
đến trên 3200 tran. Quyển Tự Điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ Học
in ấn năm 1993, có các nhà biên soạn, giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ,
chuyên gia thuộc viện khoa học, xã hội, nhân văn chuyên ngành. Biên
soạn chính là Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật , Cao Xuân Phổ…Lời giới
thiệu của giáo sư Hoàng Văn Hành ( viện trưởng viện Ngôn NgữHọc).
Sách dầy 2400 trang, kế thừa qua nhiều thế hệ, in ất khá tốt, song
không có nét quý tộc như của ông Khôn. Càng về sau, do yêu cầu mỗi
ngày một nghiêm ngặt, sau khi viết xong quyển sách nào, tác giả đều
phải đệ trình cho Ban Giáo Dục hay ban tu thư xem lại và truy cứu.
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Từ điển Anh-Việt mới sau này của Hà Nội có đến 150 nghìn từ. Từ
điển Anh-Việt của Trần văn Khôn chỉ có khoảng 85 nghìn từ, xuất bản
băn 1973. Đây là một tác phẩm lừng danh, vừa ngắn gọn, giảm tải
chương trình cho học sinh, vừa có chất lượng văn chương cao, vun
đắp tâm hồn cho người đọc.

Các tác phẩm ở hải ngoại ngày càng có giá trị tham khảo cao, có ghi
xuất xứ. Qúy bạn nên mua những tác phẩm kinh điển: Wesbter’s New
World Thesaurus ( Prentice Hall Press, 1985 ) – Quốc tế Anh- Hán
đại tự điển ( International English-Chinese dictionary – chủ biên
Trương Phương Kiệt, Hoa văn đồ thư xuất bản, Đài Bắc 1986. Oxford
Advanced Learner’s trải qua các năm của đại học Anh Oxford…

Sách in ấn tại Hoa Kỳ viết tiếng Việt thường chỉ có một người viết.
Tôn Phi nhận định rằng, quý vị nên ngồi lại với nhau, tổ chức lại
thành các cộng đồng tác giả, diện gia đình hoặc dòng họ, để tái bản
các đầu sách sao cho có giá trị.

Việt Nam là dân tộc văn hiến chi bang nên có lợi thế rất lớn về văn, sử,
triết. Nhà sách Việt Nam lớn nhất tại Hoa Kỳ là Tự Lực Bookstore –
nằm tại thành phố Garden Grove, bang California. Nhà sách này bán
nhiều loại sách Việt nhất ngoại quốc. Ngôn ngữ nhìn chung chưa
thống nhất. Phần bình giảng về chữ Việt sử dụng cách đây gần 45
năm khá lạ lẫm đối với bạn đọc quốc nội.

Những sách nghiên cứu về khoa học, lịch sử viết bằng tiếng Anh
(American- English), kể từ sau những Tạ Chí Đại Trường, Lương Kim
Định, Trần Thái Đỉnh thì hiếm tác phẩm cộm cán.

Các bạn muốn làm tác giả thì nên xin học bổng vào học một môi
trường đại học bài bản, chính quy. Về văn chương bằng tiếng Anh
(English), tóm tắt có 2 phần :

– Phần Cổ văn ( Classic ) như loại thơ Greek, Roma.

– Phần Tân văn ( Modern ) như những tác giả đương thời hay tác giả
giải Nobel Văn chương…

Tiếng Anh hay các tiếng La-tinh khá là phong phú. Tác giả phải hiểu
nghĩa đồng âm, đồng vị (synonymes)…Do đó phải sử dụng càng nhiều
từ điển càng tốt, chỉ dùng một loại từ điển (english dictionary) thì
không tài nào đủ được…
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Để viết tiếng Anh ở đẳng cấp cao, quý vị trước hết nên học một cách
tổng quát về ngữ pháp tiếng Anh (English Grammar). Sau đó nên ghi
danh vào chương trình tiếng Anh chuyên sâu (Bachelor). Các bạn có
điều kiện hơn chúng tôi. Tại Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, học sinh, sinh
viên có điều kiện học tập dồi dào.

Tôn Phi (tổng hợp)

Góp ý soạn giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Phân tích bài thơ “Quan quan thư cưu”
trong Kinh Thi (phần một).
Mở đầu Kinh Thi là bài Thi Cưu tả cảnh chim thư cưu như sau:

Quan quan thi cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.

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

Quan quan kìa tiếng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy.

U-nhàn thục-nữ thế này,

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

Tản Đà -Nguyễn Khắc Hiếu chủ trương kiến giải bài này là ca ngợi về
Vũ Vương và bà vợ kế. Bài Quan thư có trước, chuyện ông Vũ Vương
lấy vợ lập gia đình có sau. Nói bài Quan thư kể về ông Vũ Vương, ấy
là chiêu “suy tôn lãnh tụ”. Tản Đà không biết rằng mình đang làm sai.
Nếu Tản Đà ca ngợi bà vợ kế với ông Vũ Vương, hỏi bà vợ đầu đi đâu?
Người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là
vì tính nó như thế. Bản văn phải sát với thực tế.

Ở đây chúng ta không nói Tản Đà là làm lợi cho Hoa tộc Hoa tộc.
Nhưng Tản Đà đã giải nghĩa sai, để lại những hậu quả vô cùng lớn
cho các học giả Việt và cả văn hóa Việt sau này. Câu nói của Tản Đà vô
tình giúp sức cho câu nói của tỷ phú Bill Gates: Có thể chọn lại
vợ/chồng nếu thấy không hợp. Bill Gates vừa là thiên tài điện toán,
vừa là tỉ phú, nên ai cũng tin tưởng đó là đúng, người trẻ trên thế giới
vội vàng tin theo.

Sách Thi kinh tập truyện, Khổng Tử san định, Việt Nam có ông Tạ
Quang Phát, rất giỏi chữ Hán, dịch và chú giải. Giả sử bài quan thư có
nói về vua Vũ Vương thì cũng là sau khi bà vợ cả đã chết, Vũ Vương
lấy bà vợ hai là nàng Thái Tự. Ông Tạ Quang Phát suy đoán như sau:
“Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có
đức hạnh u tịch nhàn nhã trinh chuyên, bèn làm bài thơ nầy rằng: Kìa
đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa với nhau trên
cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu nầy há không phải là bạn lứa
tốt của bậc quân tử Văn Vương hay 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
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không nên chê ông Tạ phán đoán sai, vì ông có quyền phán đoán. Suy
đoán cần được khuyến khích, và may mắn nó có thể dẫn tới những
chương trình làm việc hay.

Phân tích bài thơ như sau: bối cảnh bài thơ này nằm trong khoảng
sông Trường Giang và sông Hoài. Đây là đất của dân Việt. Người Việt
thời đó còn đang hát trống quân (người Hoa “bắt vợ”, không có văn
hóa này). Hai bè nam nữ, được biểu tượng bằng chim thư cưu, hát
đối đáp nhau. Cô gái ra đề, chàng trai phải hát được đối cô gái. Người
con gái ra đề (yểu điệu thục nữ), người con trai phải cầu cho được lời
giải (quân tử hảo cầu). Nếu hát được thì cô gái cho phép sang sông và
hợp thân ngay trên bãi cỏ. Vì phải nghĩ ra câu văn thật hay và thật
nhanh để đối lại cùng cô gái, cho nên đàn ông Việt rất giỏi văn
chương, từ đó gọi là xứ “văn hiến chi bang”.

Chỉ bốn câu thơ trong bài Quan quan thư cưu, chúng tôi tái phục
dựng cho bạn xem được cả một nền văn hóa. Có 300 bài như vậy
trong Kinh Thi, là tài sản quốc gia vô giá, rất cần đưa vào chương
trình môn văn học cổ điển và tạo ra nhân lực để làm một cuộc cách
mạng về nguồn cho cả người dân trong nhà nước Viêm Việt.

Ở đây ta lưu ý đến hai điểm:
Thứ nhất, vì cô gái là người quyết định cuộc hôn nhân (người ra đề),
nên vùng xảy ra bài thơ này trong văn minh mẫu hệ. Nói cách khác,
bài thơ này, Kinh Thi, là của người Việt. Nếu nó xảy ra trên đất Hoa,
thì chàng trai là người ra đề chứ không phải cô gái (du mục phụ hệ).
Ngày nay, trên đát Việt, còn có tộc “:”bắt chồng”. Một anh to khỏe đi
giữa đường, một cô miền núi thích, rủ cả nhà ra chặn giữa đường bắt
về ở rể. Nhìn bằng con mắt triết, con mắt xã hội học, ta sẽ thấy,
những bài đầu tiên, không rõ tác giả, trong Kinh Thi, bắt buộc phải
xảy ra trên cánh đồng lúa của dân tộc Việt. Hiểu và vận dụng đúng bài
thơ võ “Hiệp khách hành” lại là một người không biết chữ và không
có tham vọng về võ thuật. Vì vậy người như bá tước Đức Keyserling,
một người không biết chữ Nho nhiều, là người hiểu về Nho hơn cả
tiến sĩ hàn lâm viện của Tàu.

Nhiều người, chắc chắn là máu Việt, bảo rằng Nho giáo với Kinh Thi
là của người Tàu. Vì tin tưởng vào giáo dục sai lạc, nên vô tình tiếp
tay cho xâm lăng, họ quá 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.
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Có bạn đọc cũng là nhà nghiên cứu, bảo rằng Kinh Thi chép bằng Hán
tự, thì làm sao Kinh Thi là của người Việt như Văn Bút Việt Nam
khẳng định được. Trả lời: Câu hát (Quốc phong) đã có trước ở bờ
nam sông Dương Tử và truyền miệng. Sau này Khổng Tử chép lại lời
đó (Khổng Tử san định), ký âm bằng chữ Hán. Cho nên về bản chất,
Kinh Thi vẫn là của người Việt, ít nhất cũng là quá bán. Phá vách nhà
thầy Khổng thì thấy còn chữ nòng nọc. Nếu không có thầy Khổng, thì
có vô số bài thơ của nam thanh, nữ tú Việt Nam bỏmất ngàn thu.

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

Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

9 BÌNH LUẬN VỀ “PHÂN TÍCH BÀI THƠ
“QUAN QUAN THƯ CƯU” TRONG KINH
THI (PHẦN MỘT).”

1. Võ Lệ Xuân

13 THÁNG BA 2020 LÚC 9:56 SÁNG SỬA

Dạ rất hay

Thích

TRẢ LỜI

2. Phan Phúc Vũ
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13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:09 SÁNG SỬA

Tôn Phi hay đấy, các tư liệu a mới biết thêm về lịch sử. Thanks Tôn Phi đã
nghiên cứu và chia sẽ. Có những câu ca dao, tục ngữmình nghe mà chưa rõ
nguồn gốc tại sao nó có.

Thích

TRẢ LỜI

3. Bùi Tuấn Dương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:10 SÁNG SỬA

Anh Teo Tran nếu có thích thú thì kết nối với bạn này nhé. Để nói về Nho giáo
và chữ nòng nọc. Đặng tui có cơ hội được mởmang về “mồ cha mả tổ” đặng
khỏi phải khóc búi bòng bong! Ahihi

Thích

TRẢ LỜI

4. Trung Dân Việt Thương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 12:37 CHIỀU SỬA

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

Thích

TRẢ LỜI
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5. Hoe Nguyen

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU SỬA

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

Thích

TRẢ LỜI

6. Nguyễn Việt Nhân

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:28 CHIỀU SỬA

Bài Thơ: Quan quan Thư/ Cưu
Góp vài ý vềmấy câu: Quan quan Thư / Cưu ( hình thức Ca dao )
Văn Hoá của chủng Việt là Văn hóa trử Tình,khác với Văn Hoa tộc lại nặng về
Lý
Quan quan Thư / Cưu diễn tả cặp Gái Trai tán tỉnh nhau một cách công khai,
bài thơmang hình thức Ca dao trử tình, do dân gian sáng tác , không giống
như thơ niêm luật của Hoa tộc, ý chính là Dân gian viết sách ( Ca dao tục ngữ,
truyện cổ tích )
Bài thơ được trưng lên để nói lên sự khác nhau giữa hai nền Văn Hoá Hoa /
Việt.
Nền Văn Hóa Hoa tộc đặt tên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình ( Hiên Viên là
lãnh tụ Du mục . . . ), còn Văn Hoá Việt lại đặt trên Nguyên Lý Mẹ ( Mẹ u
Cơ.. . ) , năng Tình hơn Lý, do đó sự quan hệ giữa Nam và Nữ rất khác
nhau.,Nữ nôi / Nam ngoại, Nữ là Nội tướng Nam là ngọại Vương.
Bên Hoa tộc thi Nam /Nữ hữu biệt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, vai trò đàn bà
rất thấp với cảnh đa thê. chồng Chúa Vợ Tôi, về hôn thú thì môn đăng hộ đối
với nhiều tục lệ rườm rà. Gái Tai tự ý ve nhau thì cho là bất chính lăng loàn . .
Còn bên chung Việt thì ngược lại, thưòng thì rất phóng khoáng , Gái /Trai ve
nhau một cách công khai, con Gái lớn lúc nào trong bọc cũng mang theo Trầu
cau , khi gặp Trai ưng ý là đem trầu cau ra ve thẳng, chứ không bóng gió xa
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xôi : Anh ơi ! ăn một miếng trầu. . . Trầu này trầu Tính Tính trầu Tình, trầu
Nhân trầu Nghĩa trầu Mình với Ta.
Trong tục hát Trống Quân , có hai bè Nam Nữ: Bè Nữ bên Nữ thì trên Núi đi
xuống, còn bên Nam thì dưói Sông đi lên ( Huyền thọai Tiên Rồng ) ,khi gặp
nhau thì Ca hát đối đáp Tình Lý trực tiếp với nhau, cặp nào ưng nhau thì đem
nhau hợp thân trên bãi cỏ hay trong lùm cây, sau đó nếu có mang thì cưới
nhau, nếu chưa thì lần khác lại đi ve nhau như thế .
Ngoài ra còn có tục hát Quan họ Bắc Ninh,hai bè Liền Anh, Liền Chị cũng hát
đối đáp với nhau, trong mỗi phe đều có người giỏi Văn Thơ giúp sáng tác câu
hát ứng đối ngay với nhau rất tài tình,
Thời cụ Phan Bội Châu còn có tục hát hàng Vải ( con Gái dệt vải ), ở Nghệ Tĩnh
có hát Ví, hát Dặm giữa hai bè Nam Nữ nơi công cọng, trong những đêm trăng
sáng, có khi trong dịp ngập lụt, ban đêm Trai Gái chèo Nốc ( ghe nhỏ đan
bằngTre ) trên nước lụt ca hát ve nhau.
Cuộc ve nhau của Gái Trai một cách công khai, nhiều khi xóm làng còn tổ chúc
hội hè đình dám cho Gái Trai ve nhau . Còn bên Hoa tộc thi mối manh phiền
phức lắm, nào môn đăng hộ đối cùng với nhiều tục lễ rườm rà , nhiều cặp
Nam Nữ yêu nhau mà không thể lấy nhau ,Cha Mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy!
Còn hai câu thơ trên ( của T.g. Kim Định ? ) xem ra hay hơn
Phượng Hoàng cắt cánh bỏ đi (chứ không bay vút lên cao làm mất ý nghĩa )
Rước loai Bìm bịp đem về chăm nuôi
Ý chính là so so sánh giữa hai nền Văn Hóa, môt bên thì như chim Phượng
Hoàng bay bổng trên trời cao, một bên thì như chim Bìm bịp cứ luẩn quân
quanh lùm cây.

Thích

TRẢ LỜI

7. Ba' Pham

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU SỬA

Thank you! I will read and see I can turn it into something for the ND – on the
light side of things – we can’t go on doing serious stuff without some laugh…

Thích

TRẢ LỜI

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=608
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/609
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=609


Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 47 of 181

Page 47 of 181

8. thainguyennhado@gmail.com

14 THÁNG BA 2020 LÚC 8:10 CHIỀU SỬA

Cảm ơn anh Tôn Phi. Tôi rất hoan nghênh những phân tích của anh trong bài
“Quan quan Thư cưu…”. Nói như Hà Hăn Thùy, phải viết lại nhiều thứ, không
chỉ lịch sửmà văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, kể cả nhân chủng học…. cũng
vậy. Danh xưng chữHán, 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 hệmà 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 họmới
“Chính trị hóa” hay “cộng sản hóa” chuyện Hán hay không Hán ở nước tàu
một cách triệt để. Không có một cơ sở dân tộc học, dân số học nào có thể
khẳng định được từ thời Lưu Bang cho đến năm 2000, một dúm người tộc
Hán ấy đã phát triển và chiếm 82% dân số TQ? Cả trên Tây Tạng, Tân Cương,
Nội Mông…. “đều Hán là chính” thì chỉ là chuyện khôi hài. Mà người Hán lấy
đâu ra truyền thống văn hóa được tích hợp từ nền văn minh lúa nước? Không
chỉ có Kinh thi mà ngay Kinh kịch cũng đâu phải của dân du mục! Các nhà
ngôn ngữ học không biết kết luận ra sao chứ theo tôi, không một người tàu
nào, dù là thánh thi có thể làm được Truyện Kiều, chỉ vì ngôn ngữ ấy không
thể có thơ Lục bát. Các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học VN cứ tiêu hóa hết
những thứ lý luận bậy bạ ấy của tàu để làm tê liệt và suy kiệt hệ thống tư duy
văn hóa, đặc biệt là Triết gốc của dân tộc Việt. Buồn thay! Cần lắm những
người như các anh để chí ít cũng gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh con
cháu mình và tiếp lửa cho thế hệmới để “đổi vận” theo đúng luật trời đất và
vận nước. Vài lời nông cạn thế. Chúc anh khỏe.

9. Đông Tiến

21 THÁNG BA 2020 LÚC 4:48 CHIỀU

bai viet hay do dong huong
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Giáo sư Trần Quốc Vương, một nhà sư học
có uy tín.

Image 4. Giáo sư Trần Quốc Vượng. Ảnh tư liệu.

Trong các nhà sư học người Viêt Nam tên tuổi trong thê kỷ XXI, nêu không tính Trần
Gia Phung ở Mỹ, Phạm Cao Dương ở Pháp, thì Trần Quốc Vương ngoài
Hà Nội là sư gia tốt nhất.

Tất nhiên, giáo sư Tư Bản chủ nghĩa khác giáo sư Xã Hội chủ nghĩa.
Giáo sư Xã Hội chủ nghĩa chờ nhà nước cấp tiền mới nghiên cứu. Giáo
sư Tư Bản chủ nghĩa tư đi tìm tài trơ từ các tổ chức, công ty có dư giả tài
chính trong và ngoài nước. Bởi vậy, chúng ta thấy các công trình của giáo
sư Trần Gia Phung ở Mỹ tốt hơn và dài hơi hơn các công trình của giáo
sư Trần Quốc Vương ngoài Hà Nội. Cả hai con người ấy đều thua giáo sư,
tiên sĩ Phạm Cao Dương và giáo sư Phạm Cao Dương là thần nhân. (Mời
bạn đọc bài Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta của tiên sĩ
Phạm Cao Dương để đươc mở mang).

Khi còn ngồi trên ghê giảng đường, chúng tôi thích cuốn Cơ sở văn hóa
Viêt Nam của giáo sư Trần Quốc Vương.
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Image 5. Ảnh bìa sách Cơ sở văn hóa Việt Nam của giáo sư Trần Quốc Vượng.

So với Cơ sở văn hóa Viêt Nam của Trần Ngọc Thêm nói tràng giang đại
hải, giáo sư Trần Quốc Vương là người nói năng rất gọn ghẽ. Ông là
người có phương pháp luận, làm viêc có khoa học. Tất nhiên, cả hai đều ở
dưới cơ của triêt gia Lương Kim Định, cuốn Nguồn gốc văn hóa Viêt
Nam. Các giáo sư đầu sỏ ở miền Nam ( Lương Kim Định, Phạm Cao
Dương) nằm ở đẳng cấp cao hơn các giáo sư miền Bắc (Trần Quốc
Vương,…). Trong mấy ông ngoài Hà Nội, chỉ đươc mỗi ông Trần Quốc
Vương là khá.

Nói về thảm trạng ngày nay, có thể đổ cho nền kinh tê, với sư thiêu vắng
một nguyên lý dẫn đường. Đất nước chìm trong nơ nần, thanh niên lâm
vào bẫy nơ. Nghề cho vay lãi hơp pháp ở Viêt Nam, bằng muôn vàn hình
thức. Các ngành kinh tê độc quyền đã lập ra công ty sân sau để cho vay
nóng. Giới trẻ, sinh ra trong một đất nước không có tích lũy tư bản,
đương nhiên phải vay mươn tiền và đương nhiên nhiều người trong số đó
bể nơ. Vai trò của các giáo sư sư học ở đây là rất lớn. Họ đã không làm
tròn vai trò định hướng xã hội. Kinh nghiêm các lần khủng hoảng kinh tê
ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan còn đó. Tiêc là các giáo sư sư học
trong nước quá yêu về tư duy kinh tê. Đáng lẽ công dân Viêt Nam đã
đươc hưởng các tín dung từ lâu, chứ không phải như bây giờ, cả nước
trên 30% phải đi vay tiền.

Bây giờ chúng ta nhìn, cư nhân triêt học đi làm lao công. Cư nhân sư học
về làm nông dân. Tất nhiên, nghề nghiêp không nói lên con người mà con
người nói lên nghề nghiêp. Song, một khối lương chất xám như vậy đã
trôi ra biển. Lỗi tại ai? Hướng đạo sư nào sẽ cứu đất nước, dân tộc của
chúng ta trong giai đoạn vô cùng tăm tối này?
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Chủ nhân tập đoàn xuất bản Charlie.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

2 bình luận.

Nguyễn Văn Luận
18 THÁNG SÁU 2022 LÚC 2:10 SÁNG
Mình thường đọc bài viết của nhà thơ Tran Manh Hao trên Facebook. Ông
Hảo cho rằng trong số các GS Việt Nam văn, sử thời chế độ này thì chỉ có hai
ông Trần Quốc Vượng và Hoàng Ngọc Hiến là đàng hoàng nhất.
Mình già rồi, hơn nữa cách nay ba năm có bịmột trận đột quỵ nặng nên sau
đó cũng ít quan tâm nhiều vấn đề. Nhưng bài viết của bạn thì khi có thời gian
thì mình sẻ đọc.
Riêng CVNSS4.0 khi mình phát hiện ra và xem nó, thì mình cảm thấy có rất
nhiều ưu việt so với CQN nên mình cổ vũ nó mà thôi.
– Xin cảm ơn người bạn trẻ nhé.

Ngụy Hữu Tâm

18 THÁNG SÁU 2022 LÚC 2:35 SÁNG

Thanks

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://saigonpick.com/2022/06/17/giao-su-tran-quoc-vuong-mot-nha-su-hoc-co-uy-tin/
https://saigonpick.com/2022/06/17/giao-su-tran-quoc-vuong-mot-nha-su-hoc-co-uy-tin/
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Hát trống quân trong văn hóa
Việt-thư Chúc Tết năm Nhâm
Dần của Việt Nhân

ĐÓN XUÂN NHÂM THÌN

ĂN CHƠI ĐỂ CANH TÂN CUỘC SỐNG

HẦU

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN
TỘC

HÁT TRỐNG QUÂN

Theo Việt Nho thì một năm có 4 mùa Xuân . Hạ, Thu, Đông.

Mùa Hạ thì ngày dài đêm ngắn được quy cho Thiên, mùa
Đông thì ngày ngắn đêm dài, được quy cho Địa. Hai mùa Xuân
Thu thì ngày đêm bằng nhau, nên quy choNhân với Quan niệm :

Vạn vật đồng Nhất thể:Mọi vật trong Vũ trụ đều có cùng
Bản Thể: Vật Chất và Năng lượng, Vật chất có thể biến đổi ra Năng
lượng.
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Vạn vật tương liên: Nhờ có cùng Bản thể, nên mọi vật đều có liên
hệmật thiết với nhau, nhờ cấu tạo Nguyên tử và môi trường sống.

Trong vạn vật thì con Người là sinh vật cao cả nhất . Con Ngừơi
được định nghĩa:

Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức: Con Người là cái Đức hay là
Linh lực của Trời Đất

và Nhân linh ư vạn vật : Con Người có khả năng tiếp cận với
nguồn Tâm linh là nguồn Tình yêu từ Thượng Đế hơn mọi lòai.

Mùa Xuân là Chu kỳ bắt đầu đổi mới hàng năm, đểHòa nhịp
với sự đổi mới chung hầu thăng hoa cuộc sống cũng như bày tỏ
lòng Tạ Ơn với Thượng Đế và Tiền nhân. , Cha ông chúng ta đã tổ
chức những cuộc Tế lễ Trời Đất Tổ Tiên cũng như những cuộc ăn
chơi đình đàm, tất cả đều được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu nhất
là vềmùa Xuân, đây cũng là cách “ Có Thực mới vực được Đạo
lý Nhân sinh.”

Tết Âu Tây đã qua, Tết Ta đang tới, Hồn Xuân vẫn đang từng
bừng lan tỏa trong mọi cảnh giới trần gian.

Đây là mùa con Người ( Nhân ) từng bừng nhộn nhịp đón Xuân để
hòa nhịp sống củng với Tiết nhịp Hòa của Thiên Địa:Nguồn của
Tình Yêu: Nguồn Tâm linh

Trước thềmXuân, cảm nhận về cuộc Sống…

( Nguồn : Internet )

“ Ngày cuối năm, khi những cơn mưa phùn đến ngập
ngừng, đem theo nhiều nỗi niềm, Tâm sự còn vương lại đâu
đó của Năm cũ. Ngỡ ngàng, bâng khuâng… 365 ngày trôi
qua thật nhanh với bao kỷ niệm vui buồn. Những câu
chuyện vẫn còn dang dở…Những dự định còn chưa thực
hiện được… Những ký ức còn chưa kịp phai nhòa… Tất cả đã
hóa thành kỷ niệm nhưng cũng chợt ùa về trước thềmXuân!

Xuân đang tới, Xuân lan tỏa khắp không gian muôn sắc,
muôn vị. Mùa Xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa
của những sự bắt đầu, có thểmột Tâm hồn mới, một cuộc
sống hay một Tình yêu mới. Khi không gian ngập tràn sắc
Xuân cũng là lúc cảm xúc con Người trở nên thổn thức, dễ
rung động và đón nhậnTình cảm hơn.

‘
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Rất nhiều câu chuyện Tình yêu có điểm khởi đầu vào mùa Xuân.
Hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh, dễ vỡ. Nhưng mùa Xuân chính là
thời điểm để con người chăm chút, bồi dưỡng thêm Năng lượng cho
Hạnh phúc, cho Tình yêu.

“Có thể đôi lúc, giữa hai lần chớp tắt của Trái Tim, chúng ta ngẩn
ngơ tưởng đã hết yêu nhau, nhưng lạ thay, tình Yêu ấy vẫn nguyên
vẹn và lớn lên từng ngày.

Là những gieo mầm vào mùa Xuân, cuồng nhiệt vào mùa Hạ,
tha thiết vào mùa Thu, thấu tận cùng nhau vào giữa mùa
Đông”.

Ai đó đã nói như thế, rằng hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tích
cực nhưng giản đơn chúng ta sẽ thấy Hạnh phúc đang ở rất
gần. Hạnh phúc có hay không là tùy thuộc ở góc nhìn của
chính mình.

Và rất tin mùa Xuân là mùa của Hạnh phúc, mùa để con
người ta dễ vượt qua chính Mình nhất, dễ bỏ qua những nhỏ
nhoi ích kỷ thường ngày để xích lại gần nhau hơn, Tình
Người đong đầy hơn…

Cuộc sống cảm giác như ngày một hối hả, người ta dường
như càng ít dành thời gian cho đầu óc mình thư giãn, một
phút để thảHồn theo mây gió, một chút cảm xúc và một góc
lãng đãng cho chính Mình.

Giật mình khi những trang lịch cuối cùng rơi xuống. Điều đó
cũng có nghĩa là Tết cũng sắp đến và người ta sắp bước sang
một tuổi mới.

Trẻ em thì nô nức, người già thì mong thời gian trôi chậm lại, còn
người trẻ thì lãng quên lo toan cho cuộc sống mưu sinh của mình.
Cái nhịp sống tất bật hằng ngày đôi khi khiến cả những con đường
hoa trở nên gập ghềnh, ngao ngán.

Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia tạo nên một dòng chảy không ngừng.
Hành trình đời người tưởng dài mà cũng thật ngắn ngủi. Người ta
phải vật lộn với từng miếng ăn, manh áo, bệnh tật, buồn, vui, thiên
tai, thảm họa… chừng ấy những khổ đau nhưng cũng đong đầy Hạnh
phúc. Và có lẽ không ít người cảm thấy cuộc đời là một chuỗi
những gánh nặng, có lúc ai đó muốn buông xuôi tất cả
nhưng có một thứ vô hình đã níu kéo họ lại. ‘

Đó chính là hai chữ thật giản dị – Tình Người, rất dễ tìm mà
cũng dễ đánh mất…
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( Miễn trích một số dòng).

Hạnh phúc là sự sẻ chia. Khi ta khư khư ôm chặt Hạnh phúc
một mình, Hạnh phúc sẽ trở nên nhỏ nhoi, bé bỏng. Nhưng
khi ta sẻ chia cho nhiều người ở xung quanh ta, Hạnh phúc
như dâng tràn và được nhân lên gấp bội.

Mùa Xuân đang về, năm mới đang đến cầu chúc cho mọi người luôn
được Bình yên, Hạnh phúc và Thịnh vượng. Cầu cho Thế giới hòa
bình, con người xích lại gần nhau hơn! Dù cuộc sống hôm nay có bận
rộn đến đâu hãy nhớ rằng Tình yêu thương con Người vẫn là thứ vô
giá. Nó giúp ta có được những niềm vui trong cuộc sống, có được sự
hưng phấn để trở lại cuộc sống đời thường nhưng rất mới mẻ, có
thêm những Tình cảm quý giá, những động lực để tiếp tục thực hiện
những dự định của mình trên đường đời…

Đóng cửa lại, bước ra đường nô nức đón mùa Xuân với dòng người
vừa xa lạ vừa thân quen, lòng ta như hòa vào hương sắc Xuân với
bao cảm xúc mới mẻ hân hoan. Giây phút hiện tại này đưa đến cho
ta những đổi thay của cuộc sống. Mùa đông đang lui bước nhường
cho mùa Xuân mang nắng ấm Yêu thương về với con Người và vạn
vật. ‘

Hãy bỏ quên lại bên ký ức những tháng ngày mệt mỏi, hãy
bước tiếp cùng thời gian để lại được nằm trong vòng tay trời
Xuân, nắm lấy mùa Xuân…

Hãy xòe đôi tay hứng lấy những giọt Xuân để biết trân trọng
từng khoảnh khắc của cuộc đời! “

CỏMay

CÁCH VUI XUÂN CỦA TỤC HÁT TRỐNG QUÂN

TRỐNG QUÂN

Trống Đồng là cổ nghệmang Biểu tượng của Văn Hoá Việt
thuộc dòng Văn gia. các Diễn đề trên mặt Trống Đồng
mang Cơ cấu Dịch lý , Tam tài ,Ngũ hành, cùng các cặp đối
cực Dịch lý tượng trưng cho Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ
thuộc dòng Văn gia.

CònHát Trống quân là “ sinh hoạt thăng hoa Nhân phẩm
“ thuộc dòng Chất gia ( Bình dân ) , các sinh hoạt Văn hóa
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của Bình dân cũng mang tính chất “Hưng ư Thi, lập ư Lễvà
thành ư Nhạc “,[ I ] tức là Sinh hoạt lấy nguồn Cảm hứng từ
Tình Yêu đôi lứa ( Âm Dương Hòa : Nguồn Tâm linh ), xây
dựng gốc Lễ của Văn Hoá để có được “ Lễ , Nghĩa, Liêm,
Sỉ “ hầu vươn lên trạng thái : “ Thiên Địa vị yên, vạn vật dục
yên, Chí Trung hòa ” nhờ đạt Tiết nhịp Thái hòa : 2- 3, 5 nơi
Nhạc , đây là công trình thăng hoa cuộc sống theo tinh
thần của Nước mang tên Việt với ý nghĩa siêu việt .

Nhờ thếmà Văn gia có Kinh điển, Chất gia thì có Văn
chương Truyền khẩu như truyện Cố tích, Ca dao, Tục ngữ,
tuy là hai dòng Văn Hóa nhưng cả hai đều có nguồn gốc
từ Thái cựcÂm Dương Hoà,Thái cực là “ Nhất lý
thông “ giúp cho “ Vạn lý minh “. Vạn lý là những cặp đối
cực lưỡng nhất theo tinh thần Âm Dương Hòa như:

Thái cực phân cực thành Thái Âm / Thái Dương, Thiếu Âm
/ Thiếu Dương, cũng như các cặp đối cực: Gái / Trái, Mái
/Trống, cái / Đực. Nhụy Cái / Nhuỵ Đực, Thủy / Hỏa. Mộc /
Kim của Ngũ hành. . . tất cả đều lưỡng nhất ( dual
unit ), nhờ sự điều phối của nguồn năng lượng Vũ trụmà
đạt thế Quân bình động để luôn Tiến bộ và được Cân bằng,
ổn dịnh, Tổ Tiên gọi là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ .

Nguồn Năng lượng tạo ra và điều hòa Tiết nhịp Vũ tru có
Công thức là E= mc2 ( Einstein ), Hành Thổ trong Ngũ
hành chính là biểu tượng cho nguồn năng lượng Tình yêu
này – nguồn Tâm linh -.

Chúa Xuân đang đem sức sống mới lại cho muôn loài, để thấy rõ
được sức sống Nhânbản dạt dào của nền Văn Hoá Dân tộc chúng
ta thử tìm hiểu sinh hoạt của Hát Trống Quân để ôn cố tri tân,
hầu tham gia vào nhịp sống Hòa của Vũ trụ ( Xem video hát Trống
Quân Dạ Trạch, Hưng Yên trên internet )

HÁT TRỐNG QUÂN

( Kim Định)

1.- Cuộc nhảy đầm có tính cách CÔNG THỂ và TÂM LINH

“Trống quân không những khác nhảy đầm vì tính chất Công
thể tức không nhảy với một bà nhưng nhảy với một đàn bà.

Nét thứ hai trong việc nhảy còn có cái gì Linh thiêng bao bọc
nên Trống quân lẽ ra phải được tổ chức dưới Núi, bên bờ
Sông ở cửa Đông / Nam của thành hay làng.



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 56 of 181

Page 56 of 181

Thường thì những điều kiện đó khó hội đủ nên người xưa đã sáng
chế ra Tiếng Trời Tiếng Đất để thay thế cho những điều kiện trên
kia. Đó là cái Trống Đất (đào lỗ xuống Đất) lại có dây chằng
ở trên chỉ Trời. Khi hát mà gõ lên dây phát ra tiếng gầm gừ như
là Tiếng Đất / Tiếng Trời đệm theo quấn quýt lấy những lời Hát
đối của đôi bên. Còn những lời đối đáp qua lại nhiều khi chở theo rất
nhiều yếu tố Triết bình dân. Hãy đưa ra vài thí dụ:miếng Trầu
là đầu câu chuyện.

Bè nữ:

Gặp nhau ăn một miếng Trầu

Gọi là nghĩa cũ về sau mà Chào

Bè nam:

Miếng Trầu đã nặng là bao

Muốn cho Đông liễu Tây đào là hơn

Bè nữ:

Miếng Trầu kể hết nguồn cơn

Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào.

Bè nam:

Miếng Trầu là nghĩa xướng giao

Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên.

Thí dụ khác:

Bè nam

Ở đâu năm cửa Nàng ơi?

Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.

Sông nào bên đục bên trong?

Núi nào thắt quả bồng mà có thánh sinh?���

Ai mà xin được túi đồng?

Ở đâu mà lại con sông Ngân Hà?

Nước nào dệt gấm thêu hoa?
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Ai sinh ra cửa ra nhà Nàng ơi?

Kìa ai đội đá vá trời?

Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên?

Bè nữ:

Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi.

Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy suôi một dòng.

Nước sông Tương bên đục bên trong.

Núi đức Thánh Tản thắt quả bồng mà lại có Thánh sinh.

Ông Khổng Minh không xin được túi đồng.

Trên Trời lại có con sông Ngân Hà.

Nước Tàu dệt gấm thêu hoa.

Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà chàng ơi.

Bà Nữ Oa đội đá vá trời.

Vua Đại Vũ trị thủy cho đời được yên.

Bè nam:

Bây giờMận mới hỏi Đào,

Vườn Hồng đã có ai vào hay chưa?

Bè nữ:

Mận hỏi thì Đào xin thưa:

Vườn Hồng có lối nhưng chưa ai vào.

Nam kết:

Ai về đường ấy hôm nay

Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương

Gởi cho đến chiếu đến giường.

Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.

2.- Cuộc nhảy: Hoạt động cả Thân / Tâm



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 58 of 181

Page 58 of 181

Đại khái đó là vài mẫu khi đọc lên nhận thấy hai điểm đặc sắc sau
đây:

Thứ nhất là tính chất động đích của Trống Quân khác với nhảy
đầm. Nhảy đầm chỉ cần biết đưa tay đưa chân sao cho hợp với điệu
nhạc khỏi phải suy nghĩ, cũng khỏi phải hát nữa, đã có máy. Trống
quân thì phải hoạt động hơn nhiều: Miệng phải hát, Tâm trí
phải tác động để đối đáp, vì không được hát bài có sẵn mà
phải tuỳ cảnh mà sáng tác lấy rồi hát lên tức khắc cho hợp
câu hỏi.

3.- Cuộc nhảy: Kết mối Hoa Tình ( Đại Đạo Âm Dương hòa )

Thứ hai là ý phải từ xa tới gần, mà gần cuối cùng là việc lấy
nhau, nói lên một cách không úp mở nhưng phải nói “ Hoa
Tình” tức là nói lên cách Văn hoa và như thế nó không phải
là một sự vui giải trí như nhảy đầm, mà là việc làm có Chủ
đích đưa đến Hôn nhân nhưng đưa đến bằng Nghệ thuật,
bằng Múa hát, tức là một lối Triết lý toàn diện. Tất cả Tinh
thần Vật chất hòa trộn với nhau, chứ không có kiểu phân
chia.

Vào Điện hay Đền Thờ lạy, rồi ra xóm bình khang chui lủi: Tinh thần
ra tinh thần, Vật chất ra vật chất.Ở đây Tinh thần Vật chất hòa
hợp ngay trong một nơi, một lúc theo đúng Triết lý tìm Phi
thường trong cái Thường thường.

Trở lên là thử đưa ra một hai thí dụ về sự thấm nhập của
Triết lý vào trong mọi hành vi cử chỉ của người Việt.

4.- Phương thuốc chữa bệnh Duy: Phục hoạt Triết lý hướng
dẫn Thân / Tâm

Đấy là ơn ích rất lớn và nếu biết làm phục hoạt thì sẽ là bài
thuốc chữa Bệnh thời đạimà Herbert Marcuse kêu là bệnh Duy
một chiều kích. Hay cũng quen gọi là Nhị nguyên, tức
là duy Vật hoặc duy Linh. Linh thiêng được biểu lộ rất lớn lao
trong bao nhiêu điện đài, bao nhiêu sách, bao nhiêu người hy
hiến Thân Tâm cho Tinh thần. Nhưng vì là Nhị nguyên nên Anh
đi đường anh Tôi đi đường tôi.

Đạo là Đạo.

Đời là Đời.
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Hóa cho nên Đời trở nên vô Đạo, mặc dầu các thứ Đạo lý
truyền bá khắp nơi nhưng vì đứng ngoài Đời nên đời vẫn vô
Đạo.

Nhưng hỏi vậy tại sao người đời không để ý đến Đạo nằm
ngay trong Đời. Thưa vì đó là điều rất khó và rất dễ quên đi.
Rất khó vì người ta dễ chú ý những cái gì ngoài mình, vì lúc
ấy nó là Đối tượng, giác quan có thể tác động.

Còn như Đạo đã lẫn vào Đời vào Thân Tâm thì không còn
đứng ngoài nên không còn là Đối tượng.

Vì thế Kinh Dịch mới nói là “ Bách tính nhật dụng nhi bất tri
chi : 百 性 日 用 而 不 知 之 ): Bách tính dùng hằng ngày nhưng
không biết đến. Không biết đến nên là nguy cơ, và mối nguy
cơ đó càng ngày càng trở nên lớn lao vì không những Bách
tính là Thường dân không biết, mà cả giới Trí thức cũng
không biết đến nữa, thếmới nguy.

Vì từ lúc ấy họ sẽ đi tìm Triết ở xa xăm theo cả hai nghĩa,
một là phát xuất từ ngoài đời sống, đứng ngoài con Người
nên dễ được tìm thấy, dễ được học hỏi, và do vậy gây nên
cho nền Triết lý Việt Nammột cơn thử thách lớn lao như
chưa từng thấy. Vì hầu hết Tri thức trong nước đã bỏ Triết
nhà để chạy theo Triết ngoài.

Có còn cách nào cứu vớt nổi tình trạng này chăng? Chưa
biết, nhưng chắc một điều là nếu không cứu với nổi tinh thần
Triết Việt thì chúng ta chỉ còn có Triết học để học, nghĩa là
đểmà chơi. Chứ còn Triết lý tẩmnhuận việc Ăn Làm, Triết
lý hướng dẫn Thân / Tâm thì không còn nữa.

Bởi vậy dù thành hay bại việc đáng làm là chúng ta hãy cố gắng làm.
Và đó là mục tiêu của quyển sách nhỏ này, và đường lối của quyển
này là bình dân. Cụ thể là những Lễ lạy Đình đám mà vì tinh thần
Thống nhất nên chúng ta có quyền coi chúng như tài liệu chân
thực về Triết lý bình dân trong đó cái Đình là Trung tâm
hiện thực nên lấy đó làm đầu đề cho sách: Triết lý cái Đình.”

II.- Trống Quân xét như khôi nguyên:Nghệ thuật sống của
Việt tộc

( Văn Lang vũ bộ : I.- Trống Quân nhưmột khôi nguyên . . . Kim
Ðịnh )

1.- Trống quân biểu hiện nét Lưỡng hợp ( dual unit ) sinh
động
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“ Trong lãnh vực Văn hóa nước ta nếu ai muốn đưa ra một sự kiện
vừa căn bản vừa bao trùm hơn hết còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì
đó là Trống Quân. Phải, chính tục lệ này nếu không cung ứng
thì cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái Cơ
cấu uyên nguyên về Vũ trụ quan của Tiền nhân

Việt tộc cũng như vềmối Nguyên lý hướng dẫn trọn nền Triết lý
Nhân sinh của cảmiền Đông Á, nơiNhân sinh quan xây trên
đạo Vợ Chồng: “Quân tử chi đạo tạo đoan hồ Phu Phụ “.

Vậy mà trước khi nên được Vợ Chồng thì phải biết ve nhau,
nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh bằng hai quẻHàm và
Hằng. Hàm là ve: ve Gái hay ve Trai tuỳ. Còn Hằng là ở với
nhau mãi mãi.

Đây là một Nhân sinh quan được xây trên Vũ trụ quan ở
Thượng Kinh của Dịch mở đầu với hai quẻ Kiền Khôn có
nghĩa là Trời / Đất giao thoa. Nét căn bản nổi bật của Văn
hóa Việt tộc đầy sinh động nằm trong đó.

Trống Quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh
động. Cho nên nắm vững tinh thần Trống Quân chính là
hiểu được đầu mối cái Cơ cấu Triết lý sinh động của Tổ tiên
xưa kia vậy.

Đó quả là điều quan trọng hơn hết trong lúc này, lúc mà con
người khắp nơi đang cảm thấy thiếu thốn cái chi nên nảy ra
ý muốn trở về Nguồn.

2.- Về Nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca

Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về Nguồnmà vẫn
không sao về cho được, là bởi thiếu Lối về. Với người Đông Á thì
một trong những Lối về đó là Trống Quân, nên hiểu trúng được
sẽ giúp ta trên Nẻo đường về.

Bởi chưng căn bệnh trầm kha của Nhân loại hiện nay
là “ bệnh Một chiều kích “, cần tìm cho nó con đường nào
giàu “ Lưỡng hợp tính “ hơn cả và đó là Trống quân. Lý do:
trong Trống quân có nhiều Cặp đôi hơn hết.

3.- Thời gian và Không gian cuộc đấu

Hãy kể sơ qua: trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân / Thu.
Đó là cặp đôi đầu thuộc Thời gian. Sau là dưới chân Núi nơi
có Suối Nước: cặp đôi thứ hai thuộc không gian .
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Còn nếu không cóNúi có Sông thì thay bằng cửaĐông / Nam, hay
cùng lắm thì cửa Nam.

4.-Các đấu thủ : Hai bè Nam / Nữ

Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái Trống Đất trên có chăng
dây làm Trống Trời cũng như làm biên giới giữa hai bèNam /
Nữ đóng vai hai Đạo quân.

5.- Khí giới giao đấu: Ca Vũ

Còn khí giới là Ca, là Vũ, toàn là thứ có nhịp Đôi như sẽ phân
tích ở dưới.

6.- Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình

Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “ sẽ sang qua sông, trao hoa
cho nhau và hợp Thân ngay trên nệm cỏ xanh (đạp thanh). Đó
là đôi Uyên Ương trong thế sáng tạo hơn cả.

Kèm theo là nhiều trò như bắn nhau bằng những quả cầu làm
bằng chỉ Ngũ sắc như nói người Mèo, người Thổ chẳng hạn.�
Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho Trống quân càng thêm
giàu tính chất sinh động. Tây phương nói “ La vie est un combat: đời
là chiến đấu “ và ngày xưa hay dùng việc đấu gươmmà xử kiện:
ai thua là đuối lý. Như vậy là lý lẽ dựa trên sức mạnh. Đó là
lối Du mục.

Đông phương theo lối Nông nghiệp tuy công nhận đời là
chiến đấu, nhưng thay vì đấu gươm thì lại đấu Lý, đấu Tình,
đấu Ca, đấu Nói như được bày tỏmặn mà nhất trong Trống
Quân, một bên Hát xướng, bè bên kia phải Hát đáp liền, nếu
không là “ thua “.�

7.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình

Điều đó nói lên tính chất Lưỡng hợp, mà Lưỡng hợp tính
chính là Linh hồn của Triết lý Việt Nho. Nên Trống quân là
một Lễ trong có liên hệ:

Tới Vũ trụ quan như Trời với Đất,

TớiQuốc gia nhưNon với Nước,

Tới Làng mạc như củaĐông với Nam

Tới Gia đình như hai bèNam Nữ đưa đến việc nối
dõi tông đường.



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 62 of 181

Page 62 of 181

Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve,
nào ghẹo, nào thách, nào đố, nào tiến vào đất địch chớp
nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, đong
đưa như hai con Rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ vài
ba “ của Trống ngũ liên: 3 Trời 2 Đất. Quả là một cuộc chiến
đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang thương vì đây là
“một cuộc cờ Người “: gọi là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì
chết chóc thì chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, vì
cuộc chiến kết hậu bằng sự hợp Thân trên nền cỏ xanh.

Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành quan trọng, đến độ tiếng
Hoa gắn liền với Tình thànhHoa Tình. Hoa đây thường là hoa Lan
(hay Thược dược) được trao tặng nhau trước khi giao hợp và sau
cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ giữa phình ra “ thì đến mùa
Thu sẽ làm lễ Cưới.

Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan trọng của
Trống quân, nó bao hàmmột Triết lý Nhân sinh xây trên Vũ
trụ quan động, nên cũng làmột thứ Tế tự của toàn dân. Vậy mà
cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất là về phương diện
Triết lý. Vì thế đó sẽ là điều chúng ta bàn ở đây.( 1 )

( 1 ) : Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông
Granet trong cuốn Fêtes et chansons anciennes de la Chine, Paris
1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu Kinh Thi đúng
với ý nghĩa trung thực của nó. Quyển thứ hai là “ Les Chants
Alternés “ của tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, Paris 1934, sẽ viết tắt là
Huyên. Bá Nho hay Hán nho đều là Nho đã bị bẻ quặt.

8.- Kinh Thi: Chiến lợi phẩm của Trống Quân

Phương pháp sẽ là Triết lý với sự trợ giúp của Xã hội học, Cơ
cấu luận, tất cả đi ngược với lối Nho Thanh giáo dùng Vương
triều để giải nghĩa Phong tục dân gian. Còn đây dùng Phong
tục dân gian để tìm hiểu Kinh Điển, lấy tiếng Dân để hiểu
Trống quân.

Đó cũng là lấy Chất gia làm nội dung tìm hiểu Văn gia, nên
xoay quanh quyển Kinh Thi, nói có cả Văn cả Chất. Đây là sách
mở đầu toàn bộ kinh điển Nho gia, nên hiểu sai Kinh Thi là dễ dàng
hiểu sai cả các kinh sau. Vì Kinh Thi không là chi khác hơn là
Chiến lợi phẩm của Trống quân.

Nói khác nó ghi Tiếng Dân nhưng không phải là bất cứ lúc nào mà
chính là lúc dân hát Trống quân hay ít nữa cũng theo phong thái của
Trống quân, trong bầu không khí đó, hoặc hướng vào đó. Sau này bá
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Nho uốn nắn để theo chiều hướng Thanh giáo nên không nhận ra
điều trên (Fêtes 7).

Nhưng cũng nhờ bị cạo tẩy mà nó được sống qua các đời để
nay chúng ta còn có dấu vết đi tìm lại được nhiều Tục lệ
cũng như đời sống thời xa xưa. (Về việc cạo tẩy, tức gán tác
quyền cho vua quan xin xem Histoire de la literature chinoise, Prose
Georges Margoulies p.13).

9 .- Hát trống Quân là một cuộc Tế Lễ: Tôn giáo Phong nhiêu

Là chính những yếu tố gặp thấy trong các cuộc Tế lễ:

– Bàn thờ là Trống Đất Trống Trời thay choNon và Nước khi
hoàn cảnh không cho phép có.

– Tư tế là hai bè Nam Nữmặc áo đẹp ngày lễ.

– Còn Tế là sự Đấu của hai bè: đấu Ca, đấu Lý, đấu Tình�

– Rồi tới Giao hợp được coi là cái đinh của cuộc Lễ biểu thị sự
phối hợp cao độ nhất mà con người có thể hiện thực: Nên non phải
trèo, Nước phải lội, Người phải giao. Ông Granet gọi là “ chịu Lễ
Giao tình “ (communion sexuelle).

Cuối cùng có cuộc đại Ẩm làm như nghi lễ Giao thoa với
Đất. Tất cả được gọi là Bôn tức lối cưới hỏi trực tiếp: gạ hỏi
thằng không môi giới, lẫn làm thẳng, tức hợp Thân liền, với
niềm tin rằng năm nào không có “Bôn “ thì sẽmất mùa. Niềm
tin này thuộc giai đoạn Bái vật sau sẽ thăng hoa và truyền sang
cho Vua: đức hạnh ông Vua ảnh hưởng đến thời tiết. Cả hai
niềm tin là một, cùng thuộc Tôn giáo Phong nhiêu và ở đợt Bái
vật: Lợi hành. Nói dân gian là công thể (toàn dân chịu trách nhiệm)
đến khi quy tụ vào Vua thì một mình Vua chịu trách nhiệm về việc
mưa gió, nóng lạnh, nhưng rồi niềm tin đó sẽ được thăng hoa
tới đợt Triết lý là giúp Trời Đất trong việc Hóa Dục. Đó là một
tiến trình đi lên, muốn hiểu đựơc ý nghĩa cần tới bầu khí bao quanh
Trống quân.

a.- Bầu khí của cuộc Lễ: Tự do

A.- Con gái : Nói thẳng làm thẳng

Trước hết đó là bầu khí Tự do lúc con Gái chưa bị “ bó chân
“ còn có thểmột mình đi dạo trên bờ sông Hán sông
Giang, có thểmời Trai ăn trầu, cho Địa chỉ hội họp.�Mối tình thôn
dã lúc ấy chưa bị thanh giáo cấm đoán hay bẻ quặt nên mọi cử chỉ
đều làm trong tâm trạng vô tội, đường hoàng chứ không phải dấu
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diếm chi hết. Tất cả được nói thẳng ra. Người ta đang gánh nước
nặng trĩu vai mà dám đường đột hỏi:

Cô kia gánh nước quang mây

Tôi hỏi câu này có lấy tôi chăng.

Nói thẳng, làm thẳng “ trên Bộc trong đâu “ như thấy ở nước
Trịnh nơi giữ được nhiều tục lệ xưa hơn cả, cũng là nơi có con sông
Bộc chảy qua. Nên nhớ Bách Việt cũng có tên Bạch Bộc vì nhóm ở
trên sông này có nhiều nét biểu hiệu hơn cả (Xuân Thu nói đến Bộc
rất nhiều xem bản của Legge tr.273).

B.- Chưa có Tinh thần Thanh giáo kiềm chế

Thứ hai, lúc ấy chưa có câu “Nam Nữ thụ thụ bất thân “ phát
xuất từ óc Thanh giáo Bắc phương nên có thể tự do ca hát ngoài
đồng nội, trên bờ sông, chung quanh bờ giếng, có thể cùng
lên xe, nhìn mặt, cầm tay (xem bài Hưng Ư Thi trong
Nguyên Nho).

C.- Con gái làm Chủ tình thế

Điểm thứ ba, Gái còn nắm chủ tình thế nên chính các Cô
khiêu chiến trước. Phụ lúc ấy còn là cô, cậumới là phu, theo
phong thái Tả nhậm như có thể đọc thấy rất nhiều trong Ca dao
Việt, cả đến Kinh Thi cũng còn có chỗ giữ thứ tự Thất (vợ)
trước Gia (chồng) “ nghi kỳ Thất Gia “ (Thi: đào chi yêu yêu)
tức Âm đi trước Dương, Gái trước Trai. Nhiều Nho gia có thấy điểm
này nhưng lại giải nghĩa bằng lý lẽ siêu hình giả tạo nhưmùa Xuân
Dương khí lên mạnh nên con Gái (âm) bị ảnh hưởng! Sự thật thì Lễ
tổ chức vào hai mùa Xuân Thu, là hai mùa của Người hơn hết,
đã vậy lại theo Tả nhậm: Gái nắm phần sáng kiến y như người
trước Trời Đất.

Cần nhấn mạnh điểm này để đặt nổi sự cấm đoán của vương
triều không cho Gái bắt đầu trước mà phải “ phu xướng phụ
tuỳ “ về sau.

D.- Hợp với Thời tiết: Triết lý Chữ Thời

Điểm thứ tư cũng rất nền tảng là sự thống nhất và căn cơ của sự
thống nhất đó là Điển tiết cũng gọi là Thời tiết, nên Kinh Thi
cũng có thể coi là quyển Triết lý của Chữ Thời trong đó hai
mùa quan trọng hơn hết là Xuân Thumà con én đóng vai đại sứ du
hành để thông tin cho các cặp Nam Nữ biết đã đến ngày hội họp để
mà “ đưa thoi “. Như vậy con én là biểu hiệu của cưới xin tự
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do đã đưa thoi từ những ngày Xuân của muôn thế hệ trước,
nên Trống quân đã trở thành một Cơ cấu, một Lễ, tức là cái
gì u linh trang trọng dù sức vật lộn với Văn hóa Du mục đến
sau.

Tóm lại yếu tố nền tảng là cuộc Tế trong bầu khí Tự do cởi
mở của Công thể: mọi cái là của chung theo một lối nào đó,
có thể tóm vào hai cặp danh từ là Tâm linh và Công thể. Đó
là những đức tính đi kèm Trống quân và sẽ bị Văn hóa Du
mục phá vỡ.

Vì nét đặc trưng của Du mục là Độc hữu ngược hẳn với tinh
thần Công thể của Nông nghiệp:

Độc hữu là óc cá nhân riêng rẽ với sự độc quyền là hậu quả
tất nhiên. Khi óc cá nhân thắng thế thì mạnh được yếu
thua, càng mạnh càng có nhiều, chiếm nhiều, chiếm tài sản,
rồi chiếm luôn cả đàn bà làm tài sản, vì thế nảy ra sự cấm
đoán đàn bà tự do đi lại, cũng từ đó mà nảy ra tục “Nam Nữ
thụ thụ bất thân”.

Chính vì vậy mà Trống quân trải qua nhiều cuộc lột xác. Ta hãy theo
dõi một số trường hợp: trước hết với vương triều.

E.- Biến thể của Trống Quân

1.- Lột xác của Vương triều để thành Tế Giao

a.- Tế Giao

Nói rằng lễ Tế Giao phát xuất tự Trống quân là một câu nói khó có
thể xác quyết vì nó thuộc phạm vi tiền sử bao la. Rất có thể lễ Tế
giao là hậu thân của hai lễ Phong và Thiện cũng như Phong
Thiện là một dị bản chính thúc của nhà cai trị có tính cách tương
đương với Trống quân của dân gian.

Tuy nhiên trong tiến trình đàn áp Trống quân thì Tế Giao có
thể đóng vai trò thay thế và nhân đấy là biến thể của Trống
quân như học giả Granet đã nhận xét.

Học giảMaspéro cũng cho rằng lễ Tế thêm vào sau đạo Phong
nhiêu, CA p.53. Như vậy là đã hé thấy mối liên hệ giữa hai bên, và
trong ý hướng đi tìm chi tiết của liên hệ có thể kể ra những chặng
biến thể từ Trống Quân hướng về Tế Giao.

b.- Lễ Phong Nhiêu
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Ông Granet đã làm điều đó xuyên qua những tục lệmùa Xuân của
nước Trịnh, Trần, Lỗ.Ở Trần và nhất là Trịnh có tiếng là duy trì
được nhiều Tục lệ dân gian nhất thì người ta thấy hầu còn nguyên
vẹn hình thức Trống quân như trong Quốc phong bài Trăn Vĩ.Ở đây
xin chú mục vào nước Lỗ vừa là quê hương của Khổng Tử vừa
có sự biến thể rõ hơn. Trong Luận ngữ, thiên XI, câu 25 có lời
rằng:

Mộ xuân giả, xuân phục kí thành:

Quán giả ngữ lục nhân

Đồng tử lục thất nhân

Dục hồ nghi

Phong hồ vũ vu

Vịnh nhi quy.

Chúng tôi nhớ khi xưa mới học Nho đến bài này đã cảm thấy có cái
chi chèo kéo bí ẩn lạ thường (như đã bày tỏ trong quyển Tâm Tư,
chương IV). Sau này đọc rộng thêm mới nhận ra nhiều học giả khác
cũng khoái đoạn văn trên như vậy, cuối cùng chúng tôi nhận ra sức
thu hút của câu văn là do tinh thần Trống Quân còn lởn vởn trong đó.

Bàn thờ là nơi cầu mưa: đó là đài Vũ vu,

Tư tế là hai đoàn Trai trẻmối đoàn từ 6 đến 7 người,

Ca hát là vịnh, là phong (hóng gió),

Tế là sang sông như trong câu “ dục hồ nghi: tắm ở sông Nghi “.

Chịu lễ là Quy. Chữ Quy theo Vương Thông có liên hệ tới ăn.

Đây là bước thứ hai trên đường hoán thể vì ở bước nhất sách
Chu Lễ còn dùng cả Trai lẫn Gái: cả Vu lẫn Hích chỉ khác không
còn ở tuổi xuân nữa mà đã lớn tuổi, lại đi tu. Đây thì không tu, cũng
chưa già nhưng toàn trai thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì
ngoài sự nhai lại kiểu diễn tuồng trong các nội trú Nam sinh: vai Nữ
phải hóa trang. Dầu sao đó không chỉ là một cuộc chơi thường
nhưng là một cuộc Lễ, vì có sửa soạn xiêm áo cho dịp này trong câu
‘ xuân phục ký thành “ . Rồi lại có ca vũ dưới đài cầu mưa, nên
Vương Thông trong sách Luận Hành cho đó là lễ cầu Mưa.

Sự thực thì không những cầu Mưa mà là cầuMùa, hay đúng
hơn là lễ Phong Nhiêu nhưng đang được “ thăng hoa “ : tức
đang trút bỏ những gì không hợp cho thời Chu nữa, thí dụ bỏ bê Nữ
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để khỏi phạm tục “ Nam Nữ thụ thụ bất thân “. Còn hai việc
Bôn và đại Ẳm thì bỏ hẳn. Vương Thông cho rằng việc đại
Ẩm nằm trong chữ Quy mà lẽ ra Quỹ [餽:Nuôi ăn, cho ăn — Cho,
tặng — Cúng tế. ] có nghĩa là một thứ tiệc Thánh, nên viết với bộ
thực (Fêtes 156).

Nếu không là lễ Phong Nhiêu thì tại sao phải hát, phải ăn (quỹ).

Tại sao phải mặc áo xuân.

Tại sao phải hai bè.

Tại sao phải qua sông (dục hồ Nghi có nghĩa như “ thiệp đại xuyên:
qua sông “).

Tại sao lại ca hát trên Sông và dưới chân Đồi (vũ vu)?

Người ta chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng khi cho đó là Trống quân đang
lột xác, nói cụ thể là bỏ hai yếu tố: toàn Dân và bè Nữ. Đây là
cuộc lột xác thứ hai hay ba. Còn đợt bốn sẽ đưa sang lễ Tế
Thiên (hoặc đây là lễ trung gian giữa Trống quân và lễ Nam
giao).

Lễ Nam Giao xét về nội dung được truyền tụng là có từ đời Vô
Hoài thuộc thời đại Thần Nông. Vô Hoài có nghĩa là từ đời nào
không ai nhớ được nữa vì lâu quá. Rồi sau đời Tam Đại gọi là
Phong Thiện. Phong là tế Trời: đắp đất cao lên làm bàn thờ để tế,
còn Thiện là tế Đất nên quét sạch đất mà tế (1)

 Có mối liên hệ nào chăng với câu “ phụ đồng phụ chổi, thổi lổi
ma lên “ và câu hát múa Lào: tôi cầm cái chổi, tôi quét cái nhà.�

c.- Lễ Phong Thiện, Lễ Nam Giao

Có thể Phong Thiện đã là một hình thái biến thể của Trống Quân và
cũng là tiền thân của lễ Nam Giao, với mục đích không được rõ ràng
như là Phong Nhiêu của Trống Quân. Vì có lúc thiên về việc cầu tự
cho nhà Vua. Khi Vua ra tế thì đưa cung phi đi cùng, người nào được
vua ngự rồi thì được uống rượu và trao bao cung tên để chỉ sự cầu
cho có con trai (Fêtes 168). Người ta có thể thấy ấn tích của Trống
Quân trong những sự kiện đặt vào lễ Giao thấy không ổn. Thí dụ tại
sao không tế Thiên trong thành như trong cung điện mà phải ra
ngoài đồng, ở phía Nam? Tại sao có thời tế Địa trên phía Bắc, tế
Thiên phía Nam? Tại sao lại gọi là Giao khi không có giao nào
cả?�Và ở đây cũng chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng trong Trống Quân
mà tế Giao là một biến thể: vì có sự giao hợp trên ruộng nên Trống
quân là lễ bao giờ cũng diễn trên Ruộng. Đã có dạo người ta tế Địa ở
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Bắc thành, tế Thiên ở Nam, nhưng sau không rõ vì lý do nào lại dồn
một: có lẽ vì cách một cái thành thì làm sao mà Giao. Vì vậy cuối
cùng đưa cả về Nam và tế Thiên cũng là tế Địa: có xông
hương cho Thiên, đổ rượu xuống đất cho Địa. Còn chịu lễ thì
vua ăn và chia cho các quan phần thịt tế gọi là quỹ. Nếu chỉ
có thế là đủ để bù vào chỗ huỷ bỏ cuộc đại ẩm trong trống
quân thì đã có những lễ Bát Chá và Na gọi là trừ tà cuối năm để
đón năm mới nên có ăn uống linh đình. Ban đầu Bát Chá và Na là
những lễ đi theo mùa gặt. Bát Chá là để ăn mừng gặt xong, và
thường đặt ởmùa Thu. Sau này được kể như lễ cuối năm đặt ở
trục Chí, như vậy là từ trục Phân thuộc Nhân chủ chuyển sang
trục Chí chỉ Trời Đất, thuộc Chủ Nô (về hai trục Chí và Phân xin xem
bài Xuân Thu trong Ngũ Điển).

Cách giải nghĩa như trên mới hợp tinh thần xã hội học là
dùng tục lệ dân gian để tìm hiểu việc tế tự chính thức. Vì tục
lệ có trước và đã đâm rễ sâu vào dân gian không thể phá nên
vương triều phải thích nghi.

d.- Ý nghĩa chữ Nam Giao

Nếu hỏi tại sao lại gọi là Nam Giao, có người giải nghĩa bằng
chữ Cao Môi là thần coi việc môi giới ở phía Nam: entremetteur de
banlieue du Sud (Fêtes 160), nơi mà các bà phải đến cầu khẩn để
thoát nạn không con (trừ kỉ vô tử chi tật) nên chữ giao do cao đọc
trại. Trả lời thế là gượng, ấy là chưa kể chữ Nam chưa có giải
nghĩa. Vì thế xin đưa ra một lời thưa khác: là chữGiao nhắc lại
nơi phát xuất là chi tộc Dao: có lối đọc giống chữ Keo mà
người Nùng người Thái dùng để chỉ người Lạc Việt. Lối này
giải nghĩa được cả chữ Nam là địa bàn của dân Việt. Dầu sao
thì ta cũng đã nhận tên Nam tên Giao,cũng như xưa đã là chủ tịch
nhóm Trống Quân, và hai chữ Giao Chỉ là tên thuận lợi nhất để nói
lên sự giao thoa giữa hai chỉ: Đất Trời,Đông Nam, Sông Núi,
Nữ Nam.

Vì thế tác động Giao có nhiều: giao tình, giao lý, giao ca,
giao thân, và đại ẩm là giao với Đất (giao thực hồ địa). Như
vậy ta thấy nói lễ Tế Giao là biến thể của Trống Quân là câu
nói có bằng chứng, tuy xét về nội dung đã mất đi nhiều, nhất
là thiếu dân gian và bè Nữ nên nét công thể tính, nhưng có
lẽ cần thải bớt như vậy để dành cho nhà Vua đặng để trọng
thể hóa. Điều đó tốt, giả sử Vương triều đã không cấm Trống
Quân mà cứ để nó sống song hành với tế Nam Giao thì mới
đúng tinh thần hợp tác giữa Chất gia và Văn gia.
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Nhưng không may Trống Quân đã bị cấm đoán theo óc Du mục Chủ
Nô. Nhưng “ phép Vua thua Lệ làng “ nên Trống Quân vẫn
sống và cùng với không gian và thời gian mà biến đổi, ta cần đặt vào
đó cái nhìn tổng quan.

e.- Lột xác phía dân gian

* Không gian và thời gian của hát của Trống Quân

Biên cương của dân gian hát Trống Quân rất rộng từHoa
Nam xuống tận các đảo Thái Bình Dương, còn thời gian thì
có tự rất lâu đời trước vương triều. Vì thế việc nghiên cứu đòi
rất nhiều công sức. Đã có một số học giả lưu tâm và được ông Granet
thâu lượm lại ở cuối quyển Fêtes. Xin trích dịch ra vài triệt tiêu biểu
để độc giả thấy sơ qua những hình thái khác nhau của trống quân.

Nhật: Bên Nhật Trống quân biểu lộ trong lối hát đối gọi là
Kagai. Đặc biệt là lúc hai bè đang hát bỗng ngưng lại rồi một người
trong nhóm nay đứng ra ứng khẩu hát lên một câu, bè kia cũng sẽ có
một người đứng ra hát đáp lại: nội dung vẫn là bày tỏ yêu đương.
Tác giả có kể ra một số câu mẫu rất nhiều đoạn giống thơ “ Quốc
phong “. Lối hát Kagai này vẫn còn được duy trì trong dân gian, tuy
giới thượng lưu đã bỏ.

Tibet và Tân Cương (Fêtes 281): Người ta ưa thích cuộc hát hai
bè bên Nam bên Nữ đối diện với nhau, vừa hát vừa tới rồi lui lại
theo nhịp nhàng được tổ chúc vào mùa Xuân và hát công cộng, không
được riêng lẻ, nhưng trong lúc làm đồng áng gieo gặt cũng có thể hát.

Vân Nam (Fêtes 281): Người Lô Lô làm cả ngày tối lại hát đối.
Xong ngồi từng đôi tặng rượu nhau. Nữ tặng trai trước, trai tặng lại
sau. Cuối cùng ai về nhà nấy ngủ nghỉmai làm để rồi tối lại hát nữa.
Có nói sau khi hát quay quần cùng uống rượu.

Lô Lô (Fêtes 282): Cuối năm có hát mà còn thêmmột thứ lửa
trại, khởi hát từ lúc đi lấy củi về chụm lửa, sau còn thêm đốt
pháo cho thêm rộn ràng. Trong Socio 125, ông Granet nhận xét thơ
Lô Lô rất giống Kinh Thi quốc phong.

Miêu ở Vân Nam (Fêtes 283): cũng có trống quân như người Miêu
ở Quảng Tây hay người Thổ ở Cao Bằng, hai bè trai gái cầm tay
nhau hát theo nhịp trống cơm và cũng có những câu hỏi ứng
khẩu phải thưa liền, thưa không được bị phạt rượu uống cho
đến say mèm. Có nơi người thua bị vò tai rất mạnh.

Hải Nam (Fêtes 288): Khi một cậu trai ưa cô nào thì mang
đàn đến gẩy trước cửa nhà cô ấy. Nếu cô ưng thì ra. Khi đã thỏa
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thuận về các khoản rồithì trình lên cha mẹ. Cha mẹ làm lễ cưới tại
nhà và cậu trai về ở nhà gái.

Nam Chiếu (Fêtes 288): Nơi đây người ta tin tưởng có những vụ
mang thai một cách lạ với rồng nhân lúc tắm hoặc khi ra đến giữa
sông thì chạm phải cái gậy rồi có thai.

Người Miêu Tử có thêm vào Trống quân trò ném cầu làm
bằng chỉ ngũ sắc và đánh trống đồng. Tất cả các sắc dân ở đây
cũng như Vân Nam đều có ít nhiều thói tục này.

Các sắc dân Bô Di,Nam Nữ bao giờ cũng hợp Thân trước rồi
mới cưới sau. Họ không ưa những người nữ ở vậy, y như ởmiền
Dương Tử Giang và Hán Thuỷ (Fêtes 291).

Long Châu (Fêtes 293): Các người đi dựmang cơm theo, mỗi lần
hội có cả trên ngàn người. Tuy Tục lệ này bị nhà cầm quyền ngăn cản
nhưng vẫn lưu hành trong khắp miền Việt Tây (Quảng Tây). Hễmỗi
lần vua quan Tàu cấm thì sinh xôn xao.

Lô Lô ở Quý Châu (Fêtes 295) cũng hát trên núi. Có sự đấu tài
hùng biện và thi ca. Những cuộc hội này vẫn còn truyền tụng tuy
đang trên đà biến mất.

Bên Java vợ chồng vẫn giao hợp trên ruộng (Civ I 191). Mã Lai
cũng có (Fêtes 228).

Dân Dao, Chi Lao, Lê, Bạch Mán, Thái được nói tới nhiều nhất.
Tất nhiênMán, Mèo, Thái, Thổ, Nùng ở Bắc Việt cũng được nói
tới, đủ biết biên cương của Trống Quân rất rộng, rộng bằng
với cái biên cương của nền Văn hóa Viêm Việt.

G.- Sự hợp tác giữa Văn gia và Chất gia

Thứ đến có thể nói rằng khắp thế giới cổ xưa đâu đâu cũng
có thể tìm ra vết tích một thứ Trống Quân (Civ I 19) nhưng
sau đều biến mất hay biến thể trọn vẹn chỉ còn ở Viễn Đông
là tồn tại. Điều đó giải nghĩa được bằng sức mạnh của nền
Văn hóa Việt Nho trước sức xâm lăng của Vương triều, nên
đã xuất hiện sự kiện duy nhất trên đời là có sự hợp tác giữa Văn gia
với Chất gia, nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm ra được chiều kích thâm sâu
của Trống Quân như sẽ bàn ở triệt sau. Tuy hai bên sống chung
nhưng cũng phải lột xác, trong đó Việt tộc phải bỏ phần bị
công kích hơn là hợp Thân ngay trên cỏ, rồi thay vào bằng
nhiều trò chơi khác: đánh Đu, bắt Chạch, bắt Dế, ném Cầu.�
Phần nổi nhất còn lại là hát Đối, là nơi nhận được nhiều sự
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hợp tác giữa Thôn dân và Kẻ sĩ. Vì phần hát đối này được biểu
lộ sâu xa nhất trong Lạc Việt nên chúng ta sẽ theo dõi cách riêng.

H.- Trống quân đối với Lạc Việt

Sở dĩ hát liên hệmật thiết với Trống Quân vì Trống Quân
chính là đạo Trời Đất, hay nói cách khác là Lễ hòa hợp Trời
Đất nên cần tiết nhịp như Đất cùng Trời, nhất là Trời.

Tiết Trời thì như Sáng với Tối, Xuân với Hạ, Tiết Đất thì như
Đông với Nam, Sông với Núi. Vậy mà hát cũng đầy nhịp, có
thể nói đó chính là nhịp nghĩa là chưa cần đến lời thì Nhạc
đã khởi sự có từ lúc có nhịp.

1.- Việt ngữ hợp với Trống Quân

* Giàu song ngữ, có tính chất co dãn

Vậy ngôn ngữ nào giàu nhịp nhàng nhất cũng là giàu Nhạc
tính nhất, do đó hợp với Trống Quân hơn cả. Thếmà trong
các nhóm Nam Man, Việt ngữ là một trong những tiếng giàu song
ngữ nhất: thanh thanh, nhẹ nhõm, vàng vọt, lung tung, lè phè,
tà tà.. .

Tiếng thêm sau có khi để tăng gia phẩm tính như vàng hoe, đo
đỏ hoặc để bớt đi như tim tím, vàng vàng, đo đỏ. Nhưng nhiều
khi thêm vào coi như là để cho có vậy thôi. Rõ nhất là trong vần iếc:
ăn iếc, yêu iếc, học hiếc, chơi chiếc, hôn hiếc.�

Nhờ những tiếng “ song trùng đó “ mà Việt ngữ có một số
nét đặc trưng như sau:

Thứ nhất phải kể đến nét co giãn làm cho nó biến hóa vô
cùngmà hình thức đầu tiên là nói lại.

Riêng tiếng nhị âmmới nói lái được, đa âm như Tây hay độc âm
như Tàu đều không có nói lái.

Tây thì đã rõ: dù có tiếng hai âm nhưng không là bản chất của tiếng,
nên không nói lái được, thí dụmaison mà lái ra son/mai thì hết
nghĩa; còn Việt mà nói nhá cài ai cũng hiểu liền là cái nhà. Tiếng
Tàu không thể nói lái. Lối ký âm trong tự điển kiểu Ngô Hoàn chiết
đọc là Ngoan không phải là nói lái. Tiếng Tàu đôi khi kểmột hai tích
nói lái thì quá cầu kỳ (xem Vân Đài Loại Ngữ quyển VI, câu 42 có cho
một thí dụ dài lê thê). Có lẽ vì thế Tàu ưa dùng lối đồng âm.
Con dơi Tàu đọc là Phúc nên vẽ hình dơi để chỉ chúc Phúc, vẽ
con Hầu để chỉHầu tước.
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�* Giàu Nhạc tính

Tính chất thứ hai là giàu Nhạc tính đến độ nói thông thường đã có
Nhạc tính rồi, như nhận xét của nhiều người ngoại quốc rằng: nói
tiếng Việt đã là ca hát. Có thể vì đó mà ta có những danh hiệu
đồng hóa được với ca hát chăng như Lạc và Dao, Lạc cùng với
Nhạc viết như nhau (nhạc giả lạc dã) cònDao thì là ca dao, có
thể hiểu là tiếng hát của người Dao hay Giao Chỉ. (Tàu viết Dao, Diêu,
Giao khác nhau mà thấy chua là yao cả).

* Nói như Thơ, Thơ như Nói, Nói, Thơ đều để Ve

Tính chất thứ ba là nói với Thơ hầu nhưmột gieo vần ngay
trong câu nói “ có mới nới cũ, vì cây giây quấn ( leo) “ Vậy mà
đó là thể lệ trong lúc hát Trống Quân. Trong đó nói bằng Thơ, hỏi
bằng Thơ, thưa cũng phả bằng Thơ. Thếmà hầu như không ai
cho đó là chuyện khó. Hỏi là thưa liền, ứng khẩu thành Thơ. Đây
là chỗ phải nói về vè. Vè là một lối ở giữa Thơ và Nói. Nói như
Thơ, Thơ nhưNói, rất hợp cho Trống Quân.

Nên ghi ra đây như giả thuyết làm việc là vè do chữ ve mà ra, mà
ve là ve gái: “ vẻ vè ve bắt vè con nhện “ . Và khi đã có sự ưng
thuận thì bắt về. Ai bắt về? Bắt về đâu? Thời xa xưa là Gái bắt
Trai. Người đàn bà Radhé hiện còn nói “ không đủ tiền đi bắt cái
Chồng” . Sau này khi phụ hệ lên chân thì Trai bắt Gái. Xa xưa
nữa là bắt cóc. Sau này bỏ tục bắt cóc thì vẫn còn một vài nơi giữ
một số nghi thức để giả đò bắt cóc. Theo đó câu truyện Sơn Tinh
Thuỷ Tinh là bắt gái về núi.

2.- Triết lý “ Chí Trung Hòa “ trong cách gieo vần Thơ

Một điều cần phải nhấn mạnh cho Tâm thức hiện nay hay khinh
thường những cái giản dị, tưởng vè dễ quá nên không có gì
cao sâu, sự thực là không thiếu cao sâu cả trong Thơ lẫn
trong Tiết nhịp.

Thứ nhất về Thơ thì vè là Thơ không những trong tiếng đôi mà
luôn trong câu đôi, đó là lục bát so le làm nên nhịp câu. Cả nhịp
tỏ trong từng từ (6-8) lẫn nhịp ngầm trong cặp đôi từ (3-4). Còn
Triết lý thì nó ẩn trong một nét lạ lùng là gieo vần trên lưng
câu sau:

Trăm năm / trong cõi / người ta

Chữ tài / chữmệnh / khéo là / ghét nhau.
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Triết lý ẩn bên trong sự vụ là tinh thần Chí Trung Hòa của
nền Văn hóa Đông Nam: theo cung Ngũ hành thì Đông số 3 chỉ
Trời, Nam số 2 chỉ Đất. Đất cũng chỉ bằng các số chẵn khác như 4, 6,
8. Số 3 Trời đi với 2 Đất thì ra số 5 trong Ngũ hành. Số 3 đi
với 4 thì ra bánh Trời bánh Đất.

Áp dụng nét song trùng vào hai số 3, 4 thì ra 6-8. Đó là số
của thể thơ lục bát.

Nên thể thơ này gọi được là thể thơ riêng của nước, y như bánh Dầy,
bánh Chưng, hay con số Vài Ba, bào thai của Ngũ hành vậy. (1)

(1) Lần viết đầu tiên tôi móc nối câu thơ với quẻ Chấn Li (xuất chấn
hướng li). Chấn số 4 Li số 3 nhân đôi thành 8-6. Nhưng sau xem lại
sựmóc nối đó không uyển chuyển bằng móc nối với ngũ hành.

3.- Trống Quân với nhịp song trùng ( Song trùng lưỡng hợp:
Dual unit ) của Việt. Nói theo Tiên thiên thì là “ 3 Trời 2
Đất “ ( Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số:Tỷ lệ Hoà của cách hành xử
theo Tình Lý ) . Tức là bao hàm được Tiết điệu Vũ trụ vừa trong
hai câu thơ, vừa trong từng cặp đôi Tiếng, vừa trong bước chân Vũ
tức là Tiết nhịp đầy ắp, nên câu Thơ lục bát nói lên cái nhịp của
Trống quân hơn hết, cũng là nhịp song trùng đã xuất hiện với
dân tộc từmãi xa xưa. Bởi đó khi đọc lên những tiếng đi đôi nó
gây cho ta cảm giác man mác nhiệmmầu là do cái Tiết nhịp
cũng như Thể thơ và Triết lý tàng ẩn bên trong.

Vì xuất hiện quá sớm nên khi Hoa tộc vào nước Tàu thì không đổi
nữa mà chỉ còn cách thích nghi. Trước hết bằng đưa vào tiếng
Tàu nhiều cặp song ngữ. Mở đầu Kinh Thi đã thấy hai chữ quan
quan (thư cưu) rồi kể tiếp biết bao tiếng khác:

Đào chi yêu yêu

Săn săn hề

Hoàng hoàng hề

Ân ân, điền điền.

Những tiếng đôi đó có đầy trong Kinh Thi.�Ông Granet đã thu thập
vào trong ba trang lớn rồi nhấn mạnh rằng những cặp chữ đôi đó gợi
là cái gì cụ thể như những bức họa bằng lời: Comme de véritables
peintures vocales (Socio 114).

4.- Tiếng ngân nga của Việt và Hư tự của Tàu
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Việc thứ hai là đưa các Hư tự như các chữ Tư, Hĩ, nhất làHề lên
bậc từ chính cho chiếmmột chỗ trong câu Thơ. Điều đó với tiếng
Việt không cần, nên những tiếng ngân nga (í, a, tình, tang, tính)
đứng ngoài Thơ là vì tự nhạc đến Thơ không gặp khó khăn nào như
đã nói trên về vè.

Còn Tàu thì gặp khó khăn khi thơmuốn tách khỏi nhạc, nên
phải dùng nhiều Hư tự. Sau này Ly Tao dùngHề thả dàn là do
Thơ đã gần tách hẳn khỏi Nhạc để sống độc lập, nên phải thêm
tiếng Hề để người đọc có cảm tưởng Hát, mà đồng thời cũng là
chấm câu dùng lời thay cho dấu chấm. Chữ Nho không dùng dấu
chấm câu là do chịu ảnh hưởng quá nặng văn Trống Quân
đó.

Còn lại mấy cái khác như nhịp câu thì Tàu không có mấy thành công.
Kinh Thi hầu hết câu 4 chữ. Sau này chỉ có thơ Ngũ ngôn, Thất
ngôn, vẫn gieo vần ở cuối cả. Không có nhịp từng cặp Từ.

Sài Ung đã cố đưa thể Tứ lục vào thơ Trung Hoa nhưng
không được phổ biến, vì không phải Cơ cấu của tập thểmà là của
một cá nhân. Thứ đến câu 4 quá ngắn không đủ diễn tả tư tưởng
cách đầy đủ, nên không chơi nổi vai trò tiếng nói thông thường như
thể Lục bát. Ấy là chưa nói tới cái vụ câu 4, không theo lối gieo vần
trên lưng câu 6 nên thiếu chiều sâu của Triết lý.

I.- Lạc Việt là Chủ Trống Quân

Trên đây là thử phác họa sơ sài ảnh hưởng Trống Quân trên ngôn
ngữ và do đó trên tư tưởng của Tàu, một nền tư tưởng xây trọn
vẹn trên cặp đôi Âm Dương mà Âm Dương chỉ là kiểu thức
hóa các cặp đôi trong Trống quân.

Vậy tiếng Lạc Việt vốn đã là cặp đôi nên có lý do chân chính
để nói Lạc Việt là chủ chính của Trống Quân.

Câu chuyện Âu Cơ đưa 50 con lên Núi, Lạc Long Quân đưa 50
xuống Biển với hai cái Tết mồng 5 tháng 5 xuống Nước, nên
có cuộc đua Thuyền, và Tết Trùng cửu ( mồng 9 th áng 9 ) là lên
Núi gọi là Đăng cao để hái hoa Vạn thọ để chỉ thu thường, có thể giải
nghĩa là phát xuất từ nguồn gốc xa xưa của Trống quân. Vì tổ chức
đúng chỗ thì khi khỏi hát một bên từ Núi xuống một bên từ Sông qua.
Khi ca dao nói:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong Nguồn chảy ra.
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Thì nền tảng siêu hình phải là cặp song trùng Sơn Xuyên nọ.
Chính cặp đôi đó đã làm nền cho 8 quẻ Kinh Dịch vì cả 8 có thể quy
vào hai thực thể là Núi và Nước.

Núi: lửa, gíó. Mẹ = cấn, li, tốn, khôn

Nước: sấm, ao. Cha = khảm, chấn, đoài, kiền

Khi mẹ ông Bành Tổ giở nách Tả sinh ra ba con, giở nách Hữu sinh
ra ba con nữa, cũng như 6 anh em Hi Hòa: 3 bên Tả 3 bên Hữu
đều phải quy chiếu vào cặp Nước Non sơ nguyên nọmới hiểu
được mối liên hệ nằm ngầm. Còn khi bỏ Huyền thoại mà nói bóng
thì ra:

Quốc tắc ỷ Sơn xuyên

Sơn băng Xuyên kiệt

Vong quốc chi trung dã (Sử Ký II 278).

Nước dựa vào Núi Sông: khi núi lở sông cạn thì đó là điểm
triệu báo hiệu nước sắp mất, nên có niềm tin truyền đời
như sau:

Sông Nghi sông Lạc cạn nhà Hạmất,

Sông Hà cạn nhà Thương tiêu.

Núi Thái Sơn sụt là điềm nguy khốn.

Vì Sông Núi chính là biểu tượng Trời Đất, cũng như 2 quẻ
Kiền Khôn là hai trụ cột cho nền Đạo lý giữ nước. Đó là điều
chúng ta phải hiểu khi “ đứng lên đáp lời Sông Núi”. Đó cũng
là đứng lên đáp tiếng gọi của Tiên Rồng, của con người Tiểu
ngã đứng lên đáp tiếng gọi U linh của Nguyên Tính. Có thấy
mối liên hệ sâu xa đó mới nhận ra giá trị Nghệ thuật ẩn trong thể
Thi lục bát Trống quân. “

K.- Trống quân trình bày một Vũ trụ sinh sinh hoá hoá

( Văn Lang vũ bộ: 6.- Trống Quân là một cuộc lễ. Kim Định )

“ Sau khi đã biết tiến trình giao thoa của hai nền Văn hóa
Nông, Du, sau khi đã hiểu lý do vì sao Dumục cấm đoán hay bôi
xấu Trống Quân, sau khi đã hiểu sự sống dẻo dai của Trống Quân
xuyên qua nhiều thời đại trong một biên cương bát ngát hẳn không
còn ai phải ngạc nhiên nữa về câu nói Trống Quân vốn là một
cuộc Lễ, trái lại cơ thể yên lòng tìm hiểu đến chỗ thâm sâu của
nó. Ai cũng biết Tế tự là rốn của Tôn giáo, mà Tôn giáo là để
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kết hợp với Thượng Đế.Hiểu theo nghĩa cao siêu hơn
hết Thượng Đế là cái toàn thể u linh nên việc gì bất cứ nếu
giúp con người kết hợp với toàn thể u linh thì là Tế tự. Vậy
mà đó là ý chính của Trống Quân trong buổi sơ nguyên.

Hát Trống quân là đểHòa hợp với Trời bằng Ca hát nhịp
nhàng.

Thứ đến làHòa hợp với Tha nhân trong mối Tình sâu thẳm hơn
hết là hai người Trai Gái hợp thân.

Ba là Ăn với Đất bằng Đình Đám vì thế phải nói không những là
một Lễ nhưng là Lễ trọng nhất, đầy đủ nhất. Nó trình bày một Vũ
trụ quan của “ Hóa Nhi đa hí lộng “ hay một Vũ trụ sinh sinh
hóa hóa. Rồi mộtNhân sinh quan cũng theo nhịp Vũ trụ:

Cá nhân có ăn uống, dòng tộc có hợp Thân giúp Trời Đất
sinh hóa là sinh con và nuôi dưỡng giáo hóa. Vì thế đó là Lễ
Phong Nhiêu.

Có hai lối hiểu, một lối Bái vật là năm nào không có Trống
quân, không có hợp Thân trên ruộng, năm đó mất mùa. Còn
một nữa thăng hoa theo lối Tâm linh gọi là giúp Trời Đất
hóa dục: “ Tán thiên địa chi hóa dục “.

Tức nói lên sự đóng góp của con người vào cái Tiết nhịp cao cả của
Vũ trụ để làm nổi bật lên mối “ Thiên Nhơn tương dữ “ đã được
đổ khuôn vào thuyết Tam tài. Đó là một Vũ trụ quan thống nhất
bao gồm trọn vẹn cả Kinh tế, Chính trị, Tôn giáo, Ăn, chơi,
Hát, xướng.

L.- Trống Quân thoả đáp được ba nhu yếu nền móng của con
Người

Con người thời nay quá quen với ý niệmNhị nguyên tách rời
không thể chấp nhận được sự đi đôi của Du hí với Tế
tự, nhưng với quan niệmNhất nguyên lưỡng cực thì chỉ có một
toàn thể không có gì Tục với Linh, nhưng Linh bao hàm Tục
y như Nội Ngoại gắn bó vậy.

Cho nên Chơi cũng là thành phần của Lễ, vì Chơi biểu lộ Bản
chất con Người hơn hết ở chỗ nó siêu thoát, không còn cầu
lợi nữa nhưng đã nhô đầu vào cõi An hành là đợt đầu tiên để
kết hợp với Toàn thể u linh.

Cho nên hiểu theo Vũ trụ quan “ Thiên Địa vạn vật nhất
thể “ bất phân ly thì Trống Quân dù có đi kèm với những
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cuộc du hí, ăn uống linh đình vẫn không mất chút nào tính
chất cuộc Tế lễ của nó cả. Trái lại càng biểu lộ đến cao độ
nềnMinh triết thâm sâu vì đã thỏa đáp được cả ba nhu yếu
nền móng của con người: “ Thực, Sắc, Diện, Thiên tính dã “.

M.- Trống Quân: Cuộc Lễ đủ Tam tài

Xưa nay Lễ hay bị quan niệm quá cao khi chỉ hiểu là cuộc kết hợp với
Thượng Đế trừu tượng ngự trên cao xanh. Vậy là lệch lạc vì mới có
hàng Dọc lý trí khô cằn. Hoặc lại hiểu theo kiểu tả truyện “ Lễ là để
điều chỉnh việc dân “ . Vậy là mới có hàng Ngang.

Lễmà đầy đủ phải có cả Ngang cả Dọc: cả Trời, cả Đất,
Người đều tham dự.

Nói khác là cả Ý, Tình, Chí phải được thỏa thuê mới đúng
câu: sử Thần Nhơn Bách vật vô bất đắc kì cực ( làm cho cả
thần, cả người, cả vạn vật đều được thỏa thích cùng cực).
Fêtes 189.

Câu này nói về Lễ Bát Chá, là Lễ bếmạc mùa gặtmà sau này đổi
ra Lễ tất niên, trong đó có cuộc đại Ẩm là nét còn ghi lại dấu trong
Trống Quân, khiến mọi người được no say nhảy múa như điên
(Quốc chi Nhơn giai nhược cuồng ) điều đó bị người theo
thuyết Thanh giáo khắc nghị khinh chê, nhưng thực ra đó mới là bản
chất của Lễ, cũng gọi là Tiết, ta đọc là Tết.

Lễ hay Tết phải có một cái gì qua mức thường để biểu lộ sự
thoát khỏi quy ước thường nhật; đó là một yếu tố quan
trọng của Lễ. Toute fête est un excès là câu nói mà con người thời
nay không hiểu nổi nữa vì bị đè nặng dưới ảnh hưởng của Thanh
giáo. Còn ở thời Sơ nguyên khi chưa bị những quy ước trái khoáy
của Du mục bẻ quặt thì Trống Quân là một cuộc Tế lễ toàn vẹn
có ăn uống, hát xướng, giao hoan và do đó nó gây âm vang
sâu thẳm vào lòng con Người đến độ chỉ huy cuộc sống trong
cả năm, từ ý nghĩ, việc làm, lời nói, nó gây sức mạnh đến nỗi
mọi lời khác đã qua đi nhưng những lời hát trong Trống
quân được giữ lại, như Ca dao Tục ngữ hay nếu đã có Văn
học thì như Kinh Điển.

Kinh Thi chính là kết nạp những bài đã hát trong Trống
Quân ( Fêtes 224 ). Còn trong Việt thì Trống Quân kết tinh
vào Trống Đồng. Trống Đồng không chi khác hơn là tinh tuý
Trống Quân, nơi Mẹ Âu Cơ Tiên đang lao xuống miệng
Rồng là Bố Lạc.

N.- Hát Trống Quân: Lối thông giao với nguồn Tâm linh
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Đây là chỗ cần đặt câu hỏi tại sao lại nói Trống Quân. Có nên viết là
Chống Quân với ý nghĩa hai đạo quân chống nhau chăng: opposer
toupes? (như ông Nguyễn Văn Huyên đề nghị trong Chants alternés
p.29). Thưa viết chống không hẳn sai nhưng muốn toàn vẹn phải
nói Trống Quân với ý nghĩa để Trống. Y như cái Trống Trời
Trống Đất phân hai bè Nam Nữ cũng để trống mặt. Và sau
này khi đã làm thành Trống , Trống cũng để Trống một mặt gọi
là Trống Bộc (Huyên 28) tức là Trống của dân Bách Bộc (trên Bộc
trong Dâu) cũng như Trống Đồng cũng phải đểmột mặt trống mới
đúng tên là Trống, là “ Thần cổ đánh ở kinh đô Việt mà tiếng
ngân mãi tới Lạc Dương “. Đó là để nói lên lối thông giao
với toàn thể u linh vốn là vô biên là cái không thể diễn tảmà
chỉ biểu lộ bằng Nhạc, bằng sự Im lặng, bằng Trống rỗng
Tâm hồn.

Vì lẽ đó cái Trống phải để Trống một đầu, sau này người ta mất ý
thức nên bịt luôn hai đầu, mà vẫn cứ kêu là Trống, là đánh Trống,
mà thực ra là đánh Bịt, đánh Bùng, đánh Lùng bùng vòng
ngoài đối kháng làm ra hai bè chống nhau mà không biết đến
vòng Trong sinh sinh nội tại.

Như thế là sa đọa tự Nhất nguyên Lưỡng cực đốc ra Nhị
nguyên bịt kín: chọn một bỏmột theo kiểu biện chứng, ý hệ ,
không còn hợp với Dịch lý kết hậu bằng quẻ Vi tế, tức để
Trống đầu cuối cho nó mở sang cõi Vô biên. Y nhưHội họa
mà đi đến cùng kỳ cực phải nhưMã Viễn “ vẽ bằng không
vẽ “ tức biết phối hợp cảnh vật với quãng Trống lúc ấy đóng
vai vô biên. Chính sự hiện diện của quãng Trống kể nhưmột thực
tại Vô biên đó đem lại cho bức họa nét trầm hùng bi tráng không tìm
thấy ở nền hội họa nào khác như René Grousset nói về bức họa
“ chiếc thuyền câu trên ao thu “ của Mã Viễn “ une des oeuvres
les plus poignantes de la peinture de tous les temps “ (La Chine et
son art p.177, 186) vì nó cũng nằm trong một nền Triết lý của quẻ
Vi tế tức của cái Trống, cột trụ của Trống Quân. “

_______________________________________________
____________________

TRỐNG QUÂN

Nguồn internet [ tài liệu trong nước ]

Danh từ Trống quân

Trên internet chúng tôi thấy chú thích Trống quân
làmilitary drum tức là Trống thúc quân.



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 79 of 181

Page 79 of 181

Ngày xưa vào thời Hai Bà Trưng Dân tộc chúng ta đã dùng Trống
Đồng thúc quân đánh với Mã Viện, hai Bà thua trận.Mã Viện tịch
thu Trống Đồng và dùng để đúc ngựa, vì ngựa là phương tiện
di chuyển của đoàn quân Du mục phương Bắc có nguồn gốc từ quân
Mông Cổ ( Quân Mông Cổ đánh bại nhà Tống mà lập lên nhà
Nguyên bên Tàu ).

. Chúng ta biết Trống Đồng không những là Cổ nghệmà là còn
là Biểu tượng của Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho. Chúng tôi đã có
viết bài “Giải mã Trống Đồng và cuốn Việt Nho với nan đề
cua Dân tộc và Nhân loại để giải thích các biểu tượng Văn Hoá
Việt trong Trống Đồng, cả hai đã được đăng trên
vietnamvanhien.net

Còn Trống quân cũng là Biểu tượng của Văn Hoá Việt Nam,
chúng tôi tìm thấy Cơ cấu của Văn Hoá Việt Nam ở trong Tiết
nhịp hát Trống quân: 2- 3, 5 ( BộHuyền số về Cơ cấu của
Việt Nho ).

Lời Ca của hát Trống quân xưa, có câu:

Trống quân anh đánh nhịp ba
Khi vào nhịp bảy khi ra nhịp mười

Cũng giống như khái niệm nhịp một, các khái niệm nhịp ba, nhịp
bảy… được dùng đơn thuần để chỉ số lượng âm thanh trong mỗi mô
hình Tiết tấu trống quân.

Đây là quan niệm phổ biến trong nhiều thể loại âm nhạc cổ truyền
Việt Nam. Nó khác hẳn với quan niệm về nhịp trong nhạc Tây
phương.

_______________________________________________
______________________________

Nhịp một 1 1 Nhịp Ba 1 2 3 Nhịp năm 1 2 3 4 5

Số 2 số
3 số 5

2 – 3 . 5 là Cơ cấu và Nội dung của Việt Nho. Văn Hoá
Thái hóa của Tổ Tiên Việt

https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/03/tq_bth10.jpg
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2: Dịch lý Âm Dương Hòa, nền tảng của Triết lý An vi; Triết
lý Hòa giải Văn Hoá Việt .

3 : Tam tài. Thiên / Địa lưỡng nhất =Nhân ( con Người Nhân
chủ:tự Chủ,tự Lực, tự Cường )

5:Nguồn Tâm linh: Nguồn năng lượng Tình thương ( E= mc2 )
sáng tạo ra Vũ trụ

Hy vọng có Vị nào rành Nhạc phân tích giùm xem nhịp điệu nhạc
trong bài Hát thúc quân của Anh hùng áo vải Tây Sơn có liên
hệ gì đến các nhịp 2, 3, 5 hay không ?

Để tránh thâm mưu của Tàu luôn tìm cách tiêu diệt Văn Hoá của
Việt Nam ,Tổ Tiên Việt đã ký thác Cơ cấu hay nền tảng Văn
hoá trong nhiều lãnh vực như :

Cổ vật : Cây Phủ Việt với Bộ huyền số 2 – 3 ( 2+3 =5 )

Cổ nghệ :Trống Đồng nhất là Trống Đồng Ngọc Lũ .

Hòn sỏi Bắc sơn vớì 2 đường khắc song song,tượng trưng cho nét
Lưỡng nhất hay nét song trùng lưỡng hợp , vì hai đường song song
trên mặt cầu, theo hình học mặt cầu Riemannn thì chúng gặp nhau
nên lưỡng hợp, nền tảng của Dịch Âm Dương Hòa .

5 Hòn sỏi Ngưỡng Thiều với 3 hòn để thô và 2 hòn mài nhẳn

Những cái Tước, cái Giả, cái Đỉnh đồng ,Lư hương đều có 2
tai và 3 chân

Nhà 3 gian 2 chái, nhà 5 gian 2 chái

Trong Ca dao thì có,

3 bà đi bán Lợn Con

Bán đi chẳng được lon ton chạy về

3 bà đi bán Lợn sề

Bán đi chẳng được chạy về lon ton

Số 3 được nhắc tớì 2 lần: Số 2

Số 2 : Bán đi / chạy về : cặp đối cực số 2. Lợn con / Lợn sề: cặp
đối cực số 2

Số 5 : ( 2 + 3 = 5 )
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Đặc biệt hơn hết là Tổ Tiên chúng ta đã sáng tạo ra Văn chương
truyền khẩu để chống kẻ thù Bắc phương tịch thu Kinh điển Nho,
cũng như đem tinh thần Văn Hoá vào trong mọi sinh hoạt hàng
ngày của nhân dân,qua Phong tục Tập quán, các Hội hè, Hát xướng,
Đình đám. . . Các sinh hoạt Văn Hóa nhưHát Trống quân , hát
Quan Họ, hát Ví , hát Dặm, hát Chèo, hát Hàng vải và vô số điệu
Hò khác đều là sinh hoạt để duy trì và phát triển Văn Hóa của
Dân tộc.

CSVN cũng tìm cách hô hào toàn dân đi vào Văn Hoá Dân tộc để dụ
dân đoàn kết mà tiêu diệt Văn Hoá Nhân bản Dân tộcmà thay
vào Văn Hoá Vật bản của Mác Maomà ăn cướp toàn dân !
(xem các bài trích dẫn ở dưới )

Thểmà ngày nay một số trong chúng ta đã Lạc Hồn Dân
tộc Nhân Nghĩa, Bao dung

Kẻ thù phương Bắc và Tây phương ( Pháp) với Văn Hoá Duy
Lý đã thành công trong việc cắt đứt mối liên hệ giữa hai thành
phần Cựu và Tân ( generation gap ) của dân tộc chúng ta!

Thế hệ trẻ ngày nay đã từ chối và lãng quên Truyền thống
Văn Hóa Dân tộc, đây là sự mất Gốc gây ra sự Phân hóa
Dân tộc !

Nhận diện sơ khởi về Trống quân với Văn Hoá Dân tộc

Vua Quang Trung dùng Trống quân cổ động Quân sĩ đánh
quân Tàu qua bài Hát Trống quân.

‘’Đánh cho để dài Tóc

Đánh cho để đen Răng

Đánh cho nó Chích luân bất phản: Đánh cho một cái bánh xe
không còn để quay về

Đánh cho nó phiến Giáp bất hòan: Đánh cho một manh Giáp
cũng không còn lành lặn.

Đánh cho Sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu Chủ Đánh cho
biết Lịch sử nước Nam anh hùng có Chủ.

_______________________________________________
_______________________
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Cấu tạo của Trống quân

Sinh hoạt Văn nghệ Dân gian

Cách tiếp cận sinh họạt Trống quân ( Tài liệu trong Nước )

( Nguồn internet )

” Theo sử sách, hát Trống quân có quá trình hình thành và phát triển
rất sớm, từ thời Triệu Việt Vương,[ I ] ? gắn liền với sinh hoạt
cộng đồng trong suốt chiều dài lịch sử của người dân quê “nhãn lồng
bổ ngập giao phay, gà con xuống ổ ba ngày nửa cân”.

Tục truyền, hát Trống quân xuất hiện vào đời nhà Trần, thời kháng
chiến chống quân Nguyên, binh sĩ khi giải trí ngồi thành hai hàng
đối nhau, một bên là “Hát xướng”, một bên là “Hát đáp”, khi hát gõ
vào tang trống để làm nhịp[cần dẫn nguồn].

Ngày nay, hát Trống quân đang phát triển ở nhiều nơi và được bảo
tồn, lưu giữ khá đầy đủ tại Hưng Yên như các xã:Dạ Trạch
[ I ] , An Vỹ, Hàm Tử (huyện Khoái Châu); Tân Tiến, Nghĩa
Trụ, Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang); Đồng Than (huyện Yên
Mỹ); Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi); Dị Chế, Hải
Triều, Thụy Lôi, Cương Chính (huyện Tiên Lữ); Thọ Vinh,
Đức Hợp, Hùng An (huyện Kim Động); Việt Hưng (Văn
Lâm).

Một số câu lạc bộ ở các xã: Dạ Trạch, Vĩnh Khúc, Đồng Than đã tổ
chức truyền dạy hát Trống quân cho thế hệ trẻ để lưu giữ cho mai
sau. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 6 nghệ nhân hát
trống quân đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ
nhân ưu tú.[5]

[ I ] “ ĐầmDạ Trạch thuộc xã Dạ Trach, tỉnh Hưng Yên,
Chữ Đồng Tử và Tiên Dung vì kết hôn qua mặt nhà Vua nên
phải đi lánh xa, xây Thị tứmà lập nghiệp ở đó.

khi Vua Hùng thứ ba là Hùng Quốc Vương ( Sau Kinh
Dương Vương và HùngHiền Vương ( : Lạc Long quân ) sai
quân đến hỏi tội, khi đoàn quân triều đình kéo tới bên sông
sát thị tứ của Hai Vợ chồng Chử Đồng Tử, thì qua một
đêm cả thị tứ đã dời lên Trời, thị tứ trở thành cái lỗ trũng,
mang tên ĐầmNhất Dạ -ĐầmDạ Trạch – ‘ “ ( Do
người viết đem vào )

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%BA_th%C3%ADch_ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
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Hát Trống quân ởmỗi địa phương có chút ít khác nhau về làn điệu,
cách thức, thời điểm hát nhưng có đặc điểm chung là cách thức hát
xướng giống nhau, làn điệu gần giống nhau và sử dụng một
loại Trống để đánh nhịp khi hát và đoạn “Lưu không” giữa những
câu đối đáp.

Hát Trống Quân phổ biến ở Bắc Bộ thường được tổ chức vào ban
đêm trong những tuần trăng tháng bảy, tháng tám âm lịch,
ngoài ra còn được tổ chức hát thi vào những ngày Hội. Trong
những ngày mùa, những người thợ gặt ở nơi khác đến thường tổ
chức hát với trai hoặc gái trong làng hoặc giữa họ với nhau vào buổi
tối, lúc nghỉ việc. Hát trống Quân thường được tổ chức ngoài sân
nhà hoặc ở bãi cỏ rộng, ở gần Đình làng, giữa một bên là Nam
và một bên là Nữ.

Hát dân ca Trống quân chia làm hai thể loại:Hát giao
duyên và hát thờ, trong đó hát giao duyên gồm các làn điệu:Hát
Trống quân, hát Mó cá, hát Đúm, xin hoa đố chữ; hát thờ gồm
các làn điệu giáo trống, giáo pháo, thơ nhang. Hát trống quân
đa số là hát theo vần điệu lục bát (trên sáu, dưới tám)[6]

Trống quân

Trống quân làmột sợi mây dài độ 3 – 4 mét và dày độ 1 cm. Người
ta cắm hai đầu sợi dây mây dưới đất bằng hai cây cọc nhỏ bằng
gỗ hay bằng tre. Ngay chính giữa sợi mây, người ta đào một
lỗ vuông độ 4 tấc mỗi bề, rồi bịt lỗ ấy bằng một miếng ván
mỏng. Có khi người ta dùng một khúc tre, một đầu chống lên sợi
mây, một đầu chịu trên mặt gỗ.[7]

Trống thùng

Khi hát Trống Quân có Trống dẫn nhịp. Người ta còn gọi là trống
này là “Trống thùng“. Trống thùng được cấu tạo như sau:Hai cọc
được cắm ở hai bên,một bên cọc là phe Nam, một bên cọc
là phe Nữ đứng (hoặc ngồi).

Một sợi dây thừng được buộc vào hai cọc, chính giữa sợi dây đặt một
cái thùng, mặt rỗng úp xuống một hố đất nhỏ, mặt đáy trên sát sợi
dây.Người ta gõ vào đầu dây ở phía cọc, dây bật vào đáy
thùng mà kêu thành tiếng.

Xưa kia, trống thùng làm bằng hai cọc tre cao khoảng 1 mét và một
thanh tầm vông gát ngang. Giữa thanh tầm vông người ta đặt một
thanh tre vuông góc, một đầu chống lên một miếng ván mỏng được
đặt hờ trên một hố đất nhỏ. Khi đối đáp, bên nào hát dứt câu thì
đánh vào trống thùng (là phần dây nơi đầu cọc hoặc đầu thanh tầm

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
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vông) để làm nhịp “Lưu không“, vừa để thúc giục phe bên kia hát
đáp lại.

Tiết tấu

Về Âm nhạc, Trống Quân là một làn điệu gần với tiếng nói hơn. Vì
lời ca là thơ Lục bát và mỗi lần hát có thể dài ngắn khác nhau, nên
giai điệu biến đổi theo dấu giọng, Trống Quân lấy đối lời làm chính
và được diễn xướng ở tốc độ nhanh vừa, lời ca chỉ có vài tiếng đệm
nhằm phục vụ cho việc xây dựng giai điệu như: thời, có mấy, hời,
ư, nầy, rằng… Đoạn tiết tấu “Lưu không” của hát Trống Quân:

♪♪|♪♬ ♪♪|♩ ♪♪|♪♬ ♪♪|♩

hoặc

♪♪|♩ ♪♪|♩ ♪♪|♪♬ ♪♪|♩

Trống quân:Có đámmây xanh

Trên trời (thời) có đám mây xanh

Ở giữa (thời) mây trắng (ấy)

Chung quanh mây bển vàng ( ư…) – “Lưu không”

Ước gì ( thời ) anh lấy được nàng thì anh ( này )

Mua gạch ( ấy ) Bát Tràng đem về xây ( ư…) – “Lưu không”

Xây dọc (thời) anh lại xây ngang (chứ)

Xây hồ (thời) bán nguyệt (ấy)

Cho nàng chân rửa chân (ư…) – “Lưu không”

Nên chăng ( thời) Tình ái Nghĩa ân

Chẳng nên (này) phi giả ( ấy )

Về dân Tràng Bát Tràng – “Lưu không”

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________

Các sự kiện sân khấu truyền thống – Traditional Theater
Events

December 5, 2016 ·

https://www.facebook.com/C%C3%A1c-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-s%C3%A2n-kh%E1%BA%A5u-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng-Traditional-Theater-Events-1539179729718303/?hc_ref=ARQT8FruIuSB-xIgP4HX26S5rduO8dee7bV3hNw8Tro5uzcSVcQ0DEz1G_tfP1Uh76M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB_Qs4G4JTETzn3NlHETimGzlaHyC1IGD7BbARYO2U0cX7vfjd7vIQ7CXs1LagZWUg3neuESU9K4JfrmrsezKhXOpvOYJcAV6ndT83z3eM9Tmu0glhU9EoMVpe3lcKrVH6wNwSSLQugvyw-gWZ_inmcZFhcq1tEsjcavTe-h1HEPFTY9SJG0MJO90CuxdnQz_2UY3JRlAjpC9AVKkC2FVJZRi1JA7PKebEJinxmNkQiQC7-6rNHYyVzWIiBQeDDAE8uqn_0qGRmFFfEu0N2V7JX80omXlImL0ayYgLn4nIcM8nY_BUjJaw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/C%C3%A1c-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-s%C3%A2n-kh%E1%BA%A5u-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng-Traditional-Theater-Events-1539179729718303/?hc_ref=ARQT8FruIuSB-xIgP4HX26S5rduO8dee7bV3hNw8Tro5uzcSVcQ0DEz1G_tfP1Uh76M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB_Qs4G4JTETzn3NlHETimGzlaHyC1IGD7BbARYO2U0cX7vfjd7vIQ7CXs1LagZWUg3neuESU9K4JfrmrsezKhXOpvOYJcAV6ndT83z3eM9Tmu0glhU9EoMVpe3lcKrVH6wNwSSLQugvyw-gWZ_inmcZFhcq1tEsjcavTe-h1HEPFTY9SJG0MJO90CuxdnQz_2UY3JRlAjpC9AVKkC2FVJZRi1JA7PKebEJinxmNkQiQC7-6rNHYyVzWIiBQeDDAE8uqn_0qGRmFFfEu0N2V7JX80omXlImL0ayYgLn4nIcM8nY_BUjJaw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/1539179729718303/photos/a.1594806047489004/1616955261940749/?type=3&__xts__[0]=68.ARB_Qs4G4JTETzn3NlHETimGzlaHyC1IGD7BbARYO2U0cX7vfjd7vIQ7CXs1LagZWUg3neuESU9K4JfrmrsezKhXOpvOYJcAV6ndT83z3eM9Tmu0glhU9EoMVpe3lcKrVH6wNwSSLQugvyw-gWZ_inmcZFhcq1tEsjcavTe-h1HEPFTY9SJG0MJO90CuxdnQz_2UY3JRlAjpC9AVKkC2FVJZRi1JA7PKebEJinxmNkQiQC7-6rNHYyVzWIiBQeDDAE8uqn_0qGRmFFfEu0N2V7JX80omXlImL0ayYgLn4nIcM8nY_BUjJaw&__tn__=-R
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Lưu không trong chèo

Có thể nói, vai trò của “Lưu không” với nhạc Chèo cũng như hình
ảnh cây đa, bến nước trong khung cảnh làng quê Việt. Quen thì đó là
hình ảnh thân thương, gần gũi, lạ thì là hình ảnh mang tính đại diện,
tiêu biểu, dễ liên tưởng.
Trong cuốn “Tìm hiểu sân khấu chèo”, tác giả Vũ Khắc Khoan viết:
“Khi hát hết một sắp trong một điệu hát, theo thường lệ,
diễn viên phải ngưng lời ca trong một khoảng thời gian dài
đúng 8 nhịp.

Trong khoảng thời gian đó, dàn nhạc vẫn tiếp tục tấu cho
xong 8 nhịp, đoạn nhạc không lời đó gọi là Lưu Không”. Khi
gặp đoạn Lưu Không, diễn viên thay vì múa đã chỉ được
phép đi diễn vòng quanh sân khấu theo đúng nhịp nhạc.
Thực tế, còn có lưu không 4, 6, 8, 12 …. nhịp. Trong đó, phổ
biến nhất và có hình thức giai điệu đẹp, hoàn chỉnh nhất là lưu
không 4, dùng chung cho các điệu Đường trường Tải lương, Quyên
đề, Quân tử vu dịch …có giai điệu trữ tình, êm ái; cho các điệu Sắp cổ
phong, Sắp qua cầu, Hềmồi thắt lưng xanh… phảng phất nét tươi
sáng, vui tươi; cho các điệu Tò vò, Thảm Trần Tình, Ba Than… buồn
thảm hay cho điệu Nón thúng quai thao và Hát cách thì rộn rã, sôi
nổi… Ngoài ra, lưu không còn có thể kéo dài thành 32, 60, 70… nhịp
và độ dài không mang tính cố định, có thể được chính các nghệ sĩ
quyết định tùy thuộc hoàn cảnh.
Là kết tinh của tâm hồn Việt, những câu nhạc Lưu không trong nghệ
thuật chèo được coi là tinh túy, là những gì gần gũi, yêu thương nhất.

Lưu không là một câu nhạc mang được hình thức tiết tấu
trung tâm, những câu nhạc xen giữa hai trổ hát trong một
điệu Chèo, có sức truyền cảm đến nỗi với những người
không am hiểu vẫn có thể nhận ra đây là làn điệu Chèo.

Tổng hợp: Sự kiện sân khấu truyền thống

NHẠC CỤ CỔ TRUYỀN VN – TRỐNG QUÂN/TRỐNG THÙNG

THÁNG SÁU 22, 2015 TRẦN LÊ TÚY-PHƯỢNG ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Trống Quân/Trống Thùng,
một nhạc cụ nằm trong họ dây, chi Gõ của Việt Nam.

https://dotchuoinon.com/2015/06/22/nhac-cu-co-truyen-vn-trong-quantrong-thung/
https://dotchuoinon.com/author/tranletuyphuong/
https://dotchuoinon.com/2015/06/22/nhac-cu-co-truyen-vn-trong-quantrong-thung/
https://dotchuoinon.com/2015/01/14/chuoi-bai-dan-ca-dan-nhac-viet-nam/
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Trống Quân, còn được gọi là Trống Thùng được sử dụng trong
thể điệu hát giao duyên “Hát Trống Quân” ở đồng bằng Bắc Bộ,
thường được tổ chức vào ban đêm, dưới những đêm trăng sáng,
trong các dịp hội hè để phô diễn tài nghệ đối đáp trao đổi tâm tình
của nam thanh nữ tú.

Trống Quân/Trống Thùng được chế tác bằng cách đào một hố
đất hình vuông hoặc tròn, đậy kín bằng một cái thùng gỗ bên trên,
phía trên thùng gỗ ngay chính giữa được cắmmột chiếc cọc gỗ hình
chữ V dựng ngược. Trên đầu của chiếc cọc chữ V dựng ngược được
căng bằng một sợi dây mây dẽo chắc, và hai đầu dây mây được gắn
chặt xuống đất.

Trống Quân/Trống Thùng trong điệu “Hát Trống Quân”.

Khi diễn tấu nghệ nhân dùng que gõ lên sợi dây mây giữ nhịp điệu.
Khi hát dứt một câu, người hát lấy que gõ nhịp vào dây, tạo nên một
cung âm rung chuyễn truyền qua cọc xuống chiếc thùng gỗ xuyên
xuống hố đất bên dưới. Không khí chứa trong hố đất bên dưới dao
động, phát ra âm thanh cộng hưởng “thùng, thình” vang động rất xa.

Chưa có ai khẳng định được Trống Quân/Trống Thùng ra đời vào lúc
nào nhưng có một điều chắc chắn rằng Trống Quân/Trống Thùng là
một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Việt Nam chúng ta.

Dưới đây mình có trích đoạn bài “Hát Trống Quân Người Việt” của
anh Bùi Trọng Hiền và 1 clip “Trống Quân Dạ Trạch” để các bạn tiện
việc tham khảo và thưởng thức.

Mời các bạn.

Túy Phượng

Trống Quân/Trống Thùng.

HÁT TRỐNG QUÂN NGƯỜI VIỆT

(Bùi Trọng Hiền)

Vềmặt nghệ thuật, các hình thức sinh hoạt Trống Quân giao duyên
có tổ chức bao giờ cũng đi đôi với việc sử dụng một nhạc cụ độc đáo,
đó là cái Trống Quân.

https://dotchuoinon.com/2015/03/15/dan-ca-dan-nhac-vn-hat-trong-quan/
https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/06/trongquan21.jpg
http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-to-chuc-doi-song-ca-nhan/2347-bui-trong-hien-hat-trong-quan-nguoi-viet.html
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Khi làng lập đám hát, việc đầu tiên phải làm là dựng
Trống (bắc trống). Trước hết, phải chuẩn bịmột sợi dây mây tươi
dài khoảng 4,5 – 5m, hai chiếc cọc tre hoặc gỗ dài chừng 35 – 40cm,
một thùng gỗ (hoặc sắt tây) có đường kính từ 35 – 45cm, cao khoảng
45 – 50cm và một cái nạng gỗ (làm bằng chạc cây) cao chừng 12 –
15cm.

Khi bắc Trống Quân, người ta ngâm sợi mây xuống nước sao cho nó
đạt tới độmềm dẻo cần thiết rồi đập dập 2 đầu dây và buộc chặt vào
2 cái cọc. Dưới đây là cách buộc dây phổ biến.

Tiếp theo, người ta căng sợi mây ra và

đóng lút 2 đầu cọc xuống nền đất rắn. Họ phải tính toán làm sao để
khi kéo sợi dây mây gác lên nạng gỗ đặt trên cái thùng, nó phải đạt
một độ căng tối đa để đảm bảo tiếng vang của trống quân.

Ở chính giữa sợi dây mây, người ta lật úp cái thùng gỗ xuống đất,
miệng thùng được chêm cách đất để tạo khe thoát âm. Sau đó đặt cái
nạng gỗ lên chính giữa đáy thùng và căng sợi dây mây lên đó. Cái
thùng có vai trò như bầu cộng hưởng còn chiếc nạng là ngựa đàn.

Khi diễn xướng, 2 người hát bên nam và bên nữ bắc nghế ngồi chéo
nhau quay mặt vào chỗ chiếc thùng gỗ. Đến phiên ai hát thì người đó
dùng dùi gõ vào đoạn dây mây ở gần nạng gỗ, trống sẽ phát ra những
âm thanh không xác định cao độ, sắc thái hơi giống với tiếng trống
da loại nhỡ, nhưng nghe nhỏ và đanh hơn.

Đoạn gõ dùi

Tùy vào truyền thống từng vùng mà trống quân có những sự thay đổi
nhất định về cấu tạo. Chẳng hạn có thể không cần dùng nạng chống
mà căng thẳng dây mây lên mặt thùng.
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Có vùng lại dùng cái chum sành thay cho chiếc thùng gỗ.

Có nơi, người ta đào hẳnmột hố sâu làm thùng cộng
hưởng. Trên bềmặt hố, người ta đặt ván gỗ hay một chiếc mâm
đồng và ngựa đàn lúc này làm bằng một que chống khá dài.

Cũng có khi trong hố, người ta đặt chiếc chum sành và kê ván gỗ lên
miệng chum.

Ngoài ra, từ đầu TK XX, người ta thường dùng dây thép hay dây
đồng thay cho dây mây. Cá biệt, có nơi thay cho dây đàn, người ta
còn dùng một thanh tre dài chừng 4 – 5m, gác 2 đầu lên đầu 2 chạc
cây. Giữa thanh tre đó, người ta buộc lạt tre (hoặc dây mây) vít thanh
tre xuống miếng ván mỏng được cố định trên miệng hố.

Nói chung, đây là những dạng cấu tạo trống quân phổ biến nhất đã
được nhiều nhà nghiên cứu ghi nhận (6). Có thể thấy, cái trống quân
do được tạo dựng trên mặt đất nên nó còn có tên nôm là trống đất.
Xin nhắc lại rằng, nhạc cụ này chỉ dùng trong hình thức trống
quân giao duyên nam nữ, còn trong hình thức trống quân nghi thức
tín ngưỡng (trống quân Đức Bác), nhạc cụ chỉ là những chiếc trống
da bò loại nhỏ. Người ta chơi trống bằng 2 dùi và không gọi đó
là trống quân. Điều đặc biệt ở trống quân Đức Bác là chỉ có bên nam
đánh trống và chiếc trống da luôn được đeo vào cổ bên nữ (7). Vì thế,
đôi nam nữ luôn phải quấn quýt bên nhau trong quá trình diễn
xướng từ bến sông về đình làng.

Theo cách phân loại ngày nay, có thể xếp Trống quân vào loại
nhạc cụ họ dây, chi dùi gõ. Còn người xưa có lẽ căn cứ vào
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phương pháp kích âm dùi gõ mà coi nó nhưmột loại trống. Điều thú
vị ở đây là tên gọi của thể loại đồng thời là tên gọi của nhạc cụmà
thể loại gắn bó. Hát Trống quân giao duyên gắn liền với cái Trống
quân, bởi vậy có thể xác định, Trống quân là một nhạc cụ
mang tính chuyên dùng.

Ngoài chức năng giữ nhịp và tạo âm nền tiết tấu đệm cho giọng hát,
trống quân còn được dùng để đánh dấu sự phân ngắt giữa các
câu thơ, giữa các trổ hát. Bên cạnh đó, nó còn khỏa lấp chỗ trống
khi người hát chưa kịp nghĩ ra lời ca tiếp theo. Dưới đây là một số
mô hình tiết tấu phổ biến của trống quân:

Lời ca của hát trống quân xưa, có câu:

Trống quân anh đánh nhịp ba
Khi vào nhịp bảy khi ra nhịp mười

Cũng giống như khái niệm nhịp một, các khái niệm nhịp ba, nhịp
bảy… được dùng đơn thuần để chỉ số lượng âm thanh trong mỗimô
hình Tiết tấu Trống quân. [ II]

Đây là quan niệm phổ biến trong nhiều thể loại âm nhạc cổ truyền
Việt Nam. Nó khác hẳn với quan niệm về nhịp trong nhạc Tây
phương.

Chú thích:

1, 4, 7, 8. Thông báo khoa học, Viện Âm nhạc, số 9-2003.
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Nxb Khoa học
Xã hội, Hà Nội, 1978, tr.581.
3. Xem Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, Nxb Mai Lĩnh, Hà Nội,
1941.
5. Trần Việt Ngữ, Hát trống quân, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội,
2002, tr.31.
6. Trần Việt Ngữ, Hát trống quân, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội,
2002.

Lễ hội :
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[ II ] .- Nhịp 2 ( 1, 1 ), 3, 5 chính là Cơ cấu của nền Văn Hoá
Thái hòa Việt Nam ( Người trích đăng thêm vào ) ( 1 1 là
một cặp đối cực: Số 2 là cặp đối cực của Dịch lý, 3 là Tam
tài, 5 là Ngũ hảnh – nguồnTâm linh- nguồn Tình yêu -)

_______________________________________________
____________________________

Hát Trống Quân, dễ nhưng mà… khó!

T.G:Vũ Lâm

Theo nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan lý giải, hát Trống quân có từ thời Trần ( ? ) , do quân lính gõ sạp
thuyền hát giải trí trong lúc hành quân, sau này mới truyền vào dân gian. Có thuyết khác lại cho rằng hát

Trống Quân là nói chệch từ “ Tống quân ” (tiễn bạn) mà ra. Có thuyết lại cho rằng (Nhạc sĩ Tú Ngọc
dẫn trong sách Dân ca Việt Nam, 1994) hát Trống Quân cũng ra đời trong quân ngũ, nhưng lại từ thời
vua Quang Trung đem quân ra Bắc… Thực sự, cho tới tận hôm nay, Trống Quân ra đời từ bao giờ còn là

điều mà giới nghiên cứu âm nhạc dân tộc chưa khẳng định được cho minh xác…

So những làn điệu dân ca Giao duyên khác như hát đúm, hát
ghẹo, hát xoan, hát ví, thì Trống quân là một thể Hát có thể nói là
đơn giản nhất về cả Âm nhạc lẫn cách diễn xướng. Nhạc cụ gõ duy
nhất là chiếc Trống Quân giữ nhịp, tạo Tiết tấu. Nhưng đúng
theo thể cách của những đám hát Trống quân xưa ở Dạ Trạch thì
thường dùng cái Thùng gỗ đựng nước mắm của những
thuyền buôn mắm ngày xưa, cho tiếng rất vang và ấm.

Loại thùng này bằng gỗ ghép đai mây phết sơn ta, cao khoảng 40cm,
đường kính đáy 30cm, đựng được 20 lít nước mắm.Người ta đào
một hố Đất, kê mấy thanh tre ngang rồi úp ngược cái Thùng
gỗ xuống. Sau đó đóng cọc căng dây mây, sợi dây dài 5m vắt qua
một cái chạc chữ V trên mặt đáy Thùng gỗ. Khi hát, người ta
cầm dùi Gỗ, gõ vào cái dây mây căng thẳng. Ông Nguyễn Hữu Bổn
còn giữ được nguyên một bộ “đạo cụ” từ ngày xưa gồm thùng nước
mắm, chạc, dây mây, dùi gỗ, cọc…

Người Hát trải chiếu, Nammột bên, Nữmột bên. Từng đôi
một vào hát thì ngồi trên hai chiếc ghế gần Thùng trống,
cách nhau sợi dây Trống. Cứ Nam hát xong thì người Nữ hát
đáp, hoặc ngược lại, không hát song ca. Vì là hát đối đáp,
nên người hát buộc phải hát rõ lời, không có nhấn nhá
luyến láy gì nhiều (thì người nghe mới hiểu đúng mà đối lại
được).

Xưa, lời hát không chép ra, mà tự thuộc, tự hát, tự ứng biến
sáng tác đặt lời ứng đối thử tài đua trí nhau trong lúc hát.
Nghe những nghệ nhân Dạ Trạch hát, chúng tôi cảm thấy nó như
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một thứ nhạc jazz ngẫu hứng và bất ngờ thú vị. Trống Quân Dạ
Trạch còn ghi lại được mấy chục bài ca lời cổ và đặc biệt khác hẳn
lời Trống Quân các vùng khác… Khi yêu nhau thì hát hay hát ho đã
đành, nhưng đôi nào ghét nhau thì có đặt lời hát chửi, có khi nghĩa
thì rất tục, mà lại “thanh” vì được chuyển qua lời hát. Ông Bổn còn
sưu tầm được cả bài hát chửi. Vừa đọc cho chúng tôi nghe, ông phì
cười nói: “Cứ bảo gái Hưng Yên hiền lành… lời lẽ thế này thì ai mà
biểu diễn được…”.

REPORT THIS AD

Trống quân Dạ Trạch nghe chậm rãi và tình tứ. Nghệ nhân
Nguyễn Thị Thanh Xuyên kể rằng khi đội Trống quân Dạ Trạch đi
hát ở Bảo tàng Dân tộc học vào Trung thu năm 2008, một cô phiên
dịch viên tiếng Anh nghe bà và ông Mau hát bài Hát thách cưới, nước
mắt cứ chảy ròng ròng. Hỏi sao lại khóc, thì cô gái bảo nghe hát mà
thương bà ngoại quá. Ngày xưa, cũng vì Cụ ngoại thách cưới cao quá,
người bà thương không lấy được, phải bỏ đi, Bà ôm hận suốt một
đời. Nhưng lúc nghe bà kể thì chỉ thương chứ cũng không khóc, bây
giờ nghe Trống quân lại khóc vì cảm thấu được cái đau khổ của Bà
mình…

Trống quân Dạ Trạch bị đứt đoạn năm 1945 (giống như các làn điệu
dân ca nơi khác) do biến động lịch sử. Năm 1992, một số nghệ nhân
cao tuổi sưu tập lời, khôi phục thành các bài hát đối. Họ lập ra đội
trống quân Dạ Trạch, vận động các thành viên tuổi trung niên ở xã
tham gia, mời những nghệ nhân từng đi hát ngày xưa tham gia biểu
diễn và truyền dạy. Lẽ ra, hát Trống quân thường là thanh niên,
nhưng thanh niên xã Dạ Trạch có nghề cân sức khỏe (bằng cái máy
đo chiều cao cân nặng ta vẫn thấy người đẩy đi rong ởmọi nơi) nên
họ bỏ đi tứ xứ làm ăn. Cả làng có hơn 200 cái cân, đi theo mỗi cái
cân là một gia đình, hoặc một thanh niên độc thân, đẩy cân đi cân
người khắp nước. Do vậy, đội Trống quân Dạ Trạch chỉ còn những
người trung niên và người già. Ông Bổn ao ước: “Chúng tôi đã già,
nhưng vẫn phấn son đi hát, lườm nguýt nhau vui đáo để, tuy nó trẻ
trung ra nhưng cũng không hợp bằng lớp trẻ nó hát. Mong sao có
kinh phí thành lập một câu lạc bộ để truyền dạy cho lớp trẻ, duy trì
những lời hay ý đẹp, giai điệu độc đáo của cha ông truyền lại…”.

Ông Bổn, bà Lâm, ông Mau, bà Xuyên hát một lúc thì như quên mấy
người chúng tôi ngồi đó. Tuổi họ cũng đã ở xế chiều, hát lại những
lời ca trai gái thuở đôi tám ngày xưa, mà tuổi Xuân như ùa lại về làm
cho thời gian mất đi, chỉ còn giọng hát ngân lên thanh tao duyên
dáng…

Có gì giống nhau giữa Trống quân và cái “clôổng tật”? “Clôổng tật” là tiếng Mường gọi cái “Trống



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 92 of 181

Page 92 of 181

Đất”. Cách đây vài năm, chúng tôi có đến nhà ông nghệ nhân Đinh Văn Nhật ở thôn Nưa Thượng, xã Tân

Lập, huyện Thanh Sơn để tìm hiểu về cách làm, diễn xướng Trống Đất và đàn “toòng – tửng” của người
Mường. Theo truyền thuyết của người Mường, thì Trống Đất có từ thời vua Hùng. Cách làm Trống khá

giống cách tạo Trống Quân. Nhưng khác ở chỗ lấy ngay hố Đất làm hộp cộng hưởng (có bịt mặt hố bằng mo

cây bương). Sợi dây vắt qua mặt hố (dùng để gõ lên dây phát ra tiếng) được ghim căng xuống với mặt mo

chứ không phải kê dựng lên như Trống Đất. Bình thường, trẻ trâu cũng làm được Trống Đất, nhưng các cụ
người Mường xưa cấm, vì sợ đánh lên nó “động rừng”, vì đây còn là cách truyền âm để báo hiệu giặc
giã. Các cụ thầy mo Mường khi làm Trống Đất là phải cúng gà, và hợp tấu với đàn “toòng – tửng” để tế
bái, chứ không phải dụng cụ âm nhạc để đùa chơi. Nếu như Trống Đất và Trống Quân là một, thì đây là một
nhạc cụ tối cổ của người Việt. Bằng vào sự đơn giản trong việc chế tác, và sự phổ biến của lối hát, các

gõ Trống như thế khắp miền Bắc, thì hẳn lai lịch Trống Quân có thể là rất lâu đời…

Vũ Lâm

Trống Quân singing (Vietnamese: [ʈ̌ wŋm kʷən], “military
drum“)[1] is a response folk song of Vietnam. It is often found in
festivals and performed as alternating singing between boys and
girls.[1] The male and female singer groups make responses to the
song through words, instead of counterpoint singing. As such it is less
sophisticated and more open to popular participation than Quan
Họ response singing which requires some degree of musical
training.[2] Trống Quân songs are often sung by children at
village festivals.[3]

Ngày 17 tháng 1 năm 2022



DANHMỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

Hát Trống Quân

Hát Trống Quân là sinh hoạt Văn hóa dân gian, bằng hình
thức hát Giao duyên của người Việt ở vùng đồng bằng và trung du
từ Thanh Hóa trở ra. Nhiều vùng có Hát Trống quân nhưng nổi tiếng
nhất là ởDạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Phần lớn người dân không rõ Hát Trống Quân có từ bao giờ, chỉ biết
được cha ông truyền lại và hát đến nay. Tuy nhiên, ở Dạ Trạch, các
cụ cho rằng,Hát trống quân có từ đời vua Hùng thứ 3, khi công
chúa Tiên Dung gặp và kết duyên với Chử Đồng Tử, khai phá
vùng đất này, dạy dân cách trồng lúa, ươm tơ, dệt vải và dạy họ cả
điệu Hát Trống Quân. Cũng có người cho rằng, Triệu

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Vietnamese
https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_song
https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpoint
https://en.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_qu%C3%A2n
http://dsvh.gov.vn/
http://dsvh.gov.vn/danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-2934
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Quang Phục khi đánh thắng Trần Bá Tiên liền cho quân sĩ ăn mừng
bằng cách gõ nhịp ngay trên thuyền, trong những bụi lau sậy tại đầm
lầy Dạ Trạch.

Trước Cách mạng tháng Tám, Hát Trống Quân ở Hưng Yên rất thịnh
hành, tổ chức nhiều tại làng và giao lưu với các vùng lân cận. Trong
kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống Mỹ, Hát Trống Quân
nơi đây không còn được trình diễn như xưa, có nguy cơ thất truyền.
Sau những năm 1980, người dân các nơi dần khôi phục các hoạt
động giải trí, trong đó có Hát Trống Quân. Nhiều địa phương đã
thành lập các đội Văn nghệ hay câu lạc bộ, như: Đội văn nghệ thôn
Đức Nhuận (năm 1985), Câu lạc bộHát Trống Quân Hương Nhãn
(năm 2008), Câu lạc bộHát Trống Quân thôn Tiên Kiều (năm 2000),
Câu lạc bộHát Trống Quân thôn Kênh Cầu (năm 2014), Đội Văn
nghệ thôn Phú Mỹ, Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống xã Hùng An
(năm 2001), Tổ Hát Trống Quân thôn Đồng Chung (năm 2010), Câu
lạc bộHát Trống quân lời cổ (năm 2010). Riêng Câu lạc bộ Trống
quân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu hiện có 6 Nghệ nhân ưu tú.

Hát Trống Quân là dân ca Đối đáp, Giao duyên, trao đổi kinh nghiệm
sống trong xã hội nông nghiệp lúa nước, được tổ chức chính vào dịp
Tết Trung thu.Người dân thường tổ chức hát Trống Quân vào
dịp nông nhàn, sau vụmùa thu hoạch. Đây là hình thức sinh
hoạt mang tính thời vụ, bởi nó phụ thuộc vào chu kỳ cây
trồng Nông nghiệp. Ngoài ra, các làng còn tổ chức hát vào
dịp hội làng, như lễ hội đền Dạ Trạch (tháng Hai Âm lịch).

Người hát Trống Quân thực hành ở nhiều không gian khác nhau như:
lúc đi cấy, làm đồng, trong dịp Tết Trung thu, trong lễHội, đám
khao… Trước đây, hát trong đám khao là hình thức sinh hoạt
văn hóa của các gia đình có người được phong chức, phong
sắc, lên lão… Người ta tổ chức đám hát ở ngay tại sân nhà chủ.
Những người hát hay, ứng đối giỏi trong vùng được mời đến hát, gia
chủ và dân làng cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, đây thường được
coi là sân chơi của những người tầng lớp cao, nên giới bình dân ít
khi tham dự. Bởi vậy, có thể coi hát trong đám khao là trình diễn
mang tính nghệ thuật cao nhất của hát Trống Quân. Và, gia chủ bao
giờ cũng treo thưởng cho những người ứng đối tài giỏi nhất, hát hay
nhất.

Hát Trống Quân được diễn xướng theo 2 hình thức:

– Sinh hoạt mang tính Thi thố, Đối đáp, dân gian gọi là đám hát,
thường được tổ chức vào buổi tối, rất hiếm khi tổ chức ban ngày.
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– Sinh hoạt Tự do, ởmọi lúc mọi nơi, thuộc về những cá
nhân đơn lẻ. Người ta có thể hát khi đi cấy, đi làm cỏ, lúc nghỉ bên
vệ đường… phần nhiều là để giải trí. Với hình thức sinh hoạt này,
người trẻ có điều kiện học hỏi và rèn luyện theo lớp đi trước
và hình thành lớp người kế cận.

Hát Trống Quân là dạng Hát nói, hát kể nương theo niêm
luật và thanh điệu bằng trắc. Các điệu Hát Trống Quân chủ
yếu là thể Lục bát, Song thất Lục bát hay Thất ngôn bát cú
biến thể chút ít. Khi diễn xướng Trống Quân, người hát phải biết
“phát tiếng”, “nhả lời”, chuyển âm tạo điệu. Chủ đề thường
ca ngợi Quê hương Đất nước, Lao động sản xuất, Tình yêu
đôi lứa, các điển tích Văn học…

Một đặc điểm khác khá đặc trưng của diễn xướng Trống Quân là có
hiện tượng thay đổi cấu trúc lời thơ, đặc biệt ở Dạ Trạch, người hát
thường hát trước 4 từ sau của câu 6 ở đầu mỗi lần hát và hát trước
từ thứ 8 của câu 8 trước từ thứ 7 ở cuối mỗi lần hát. Hiện tượng này
là thủ pháp nhấn từ, nhấn mạnh vào cụm từ 3-4-5-6 và từ 8, cụ
thể: câu lục mở đầu là 3-4-5-6/1-2-3-4-5-6; câu bát kết thúc mỗi trổ
(người địa phương gọi là câu đổ) là 1-2-3-4-5-6/8-7-8. Đây được coi
nhưmột thủ pháp nghệ thuật đặc biệt, đôi khi gặp ở Hát Trống
Quân phổ biến hay thể loại nhạc cổ truyền Bắc Bộ khác nữa. Tuy
nhiên, nó không trở thành một hiện tượng mang tính quy luật như ở
Trống Quân Dạ Trạch. Khi câu đổ vang lên là dấu hiệu báo kết trổ để
bạn hát đối đáp chuẩn bị nhập cuộc, tiếp nối.

Để thực hành Hát Trống Quân, không thể không kể đến việc chế
tác Trống Quân, ngôn ngữ âm nhạc, lối hát, phương thức
diễn xướng.

Về chế tác Trống Quân:

Theo các nghệ nhân, khi làng lập đám hát, việc đầu tiên phải làm
là dựng Trống (bắc trống). Trước hết, chuẩn bịmột sợi dây
mây tươi dài khoảng 4,5 – 5m, hai chiếc cọc tre hoặc gỗ dài
chừng 35 – 40cm, một thùng gỗ (hoặc sắt tây) có đường kính từ 35
– 45cm, cao khoảng 45 – 50cm và một cái nạng gỗ (làm bằng chạc
cây) cao chừng 12 – 15cm. Dây mây được ngâm nước để đạt tới độ
mềm dẻo cần thiết, rồi đập dập 2 đầu dây và buộc chặt vào 2 cái
cọc. Cọc được kéo căng sợi mây ra và đóng lút 2 đầu xuống nền đất
rắn. Giữa hai đầu sợi mây là thùng gỗ lật úp, được gia cố bằng 3
đai tre, miệng thùng được chêm cách đất để tạo khe thoát âm. Sợi
mây được gác lên nạng gỗ đặt giữa đáy thùng, căng tối đa, để đảm
bảo tiếng vang của Trống Quân. Nghệ nhân vừa căng dây, vừa điều
chỉnh âm thanh cần thiết. Cái thùng có vai trò như bầu cộng hưởng
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còn chiếc nạng là ngựa đàn. Khi diễn xướng, 2 người hát bên Nam
và bên Nữ bắc nghế ngồi chéo nhau quay mặt vào Thùng gỗ. Đến
phiên ai hát thì người đó dùng dùi gõ vào đoạn dây mây ở gần nạng
gỗ, trống sẽ phát ra những âm thanh không xác định cao độ, sắc thái
hơi giống với tiếng Trống da loại nhỡ, nhưng nghe nhỏ và đanh hơn.

Hiện ở Dạ Trạch, nghệ nhân vẫn dùng dây mây, nạng để căng trống.
Tuy nhiên, họ dựng trống bằng cách đào một hố sâu khoảng 20 –
30 cm, đổ vỏ ốc xuống, bắc hai thanh tre lên miệng hố và úp thùng
gỗ lên, chia đều dây mây buộc hai đầu dây vào hai cọc, úp nạng gỗ
xuống và nâng dây mây lên trên nạng cho cân. Hoặc để thuận tiện
khi trình diễn theo sân khấu hóa, họ không đào hốmà dùng miếng
gỗ dài 5 – 6m để đặt trống lên trên. Một số địa phương khác, nay
không làm Trống Quân mỗi khi có đám hát, mà chuyển sang
dùng Trống bịt da hai đầu và dùi gõ trực tiếp.

Ngoài chức năng giữ nhịp và tạo âm nền tiết tấu đệm cho giọng hát,
Trống Quân còn được dùng để phân ngắt giữa các câu thơ, các trổ
hát. Bên cạnh đó, nó còn khỏa lấp chỗ trống khi người hát chưa kịp
nghĩ lời ca tiếp theo.

Về ngôn ngữ âm nhạc:

Giống như ở nhiều vùng từ đồng bằng đến trung du, các bàiHát
Trống Quân ởHưng Yên cũng thuộc loại
nhịp chẵn ( Twofoldness;nét gấp đôi ) (nghĩa là có sự luân phiên
đều đặn giữa phách mạnh và phách nhẹ). Một số câu hát có lời ca
trùng khớp với những câu hát của các loại hình âm nhạc dân gian
khác.

Hát Trống Quân ở Hưng Yên có lúc dùng nhạc cụ đệm (Trống Quân)
trong đám hát, có lúc không (khi hát Trống Quân tự do). Trống Quân
trong đám hát có nhiệm vụ giữ nhịp với những âm hình, tiết tấu khác
nhau, thường thống nhất ở tính trữ Tình/bình ổn. Các dạng
Tiết tấu không chỉ “đệm”, “làm nền” cho giọng hát, mà trong nhiều
trường hợp, còn giữ vai trò “Lưu không” khi thay đổi các giọng hát
(từ giọng Nam sang giọng Nữ hoặc ngược lại). Giai điệu của hát
Trống Quân gần với ngữ điệu của Tiếng nói, Lời
được chuyển tải từ Thơ.

Về lời hát:

Lời ca của Trống Quân là tiếng nói Tâm tình, ước vọng về
một cuộc sống tươi đẹp, thể hiện trí tuệ của người lao động
trước những hiện tượng tự nhiên và xã hội. Do bản chất của
Hát Trống Quân là hình thức hát Đối đáp Trai Gái nên Tình yêu
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Nam Nữ vẫn là chủ đề nổi bật nhất, biểu hiện ngay từ cách xưng
hô: anh – em, chàng – nàng, ta – mình giữa các cặp hát.

Về phương thức diễn xướng:

Hát Trống Quân có thể diễn xướng khi đi làm đồng, trong hội hè, ở
đám khao… Trong từng trường hợp nhất định, trật tự các bài Hát
Trống quân có thể khác nhau, tùy theo nội dung của câu hát, bài
hát: hát Chào, hát Mời, hát Mời trầu, hát Giao duyên, hát Đố,
hát Họa, hát Thách cưới, hát Chia tay.

Trong một đám hát Trống Quân trước đây, người hát thường được
chia làm hai nhóm: Nam và Nữ, đứng ở hai bên dây của
Trống quân. Mỗi nhóm thường có từ 4 đến 5 người, là những
người hát hay, ứng đối lời thơ nhanh. Đại diện mỗi nhóm ngồi hát ở
hai bên. Hát Trống Quân được trình bày theo hình thức từng người
hát một, do đó, đầu tiên bên Nam (hoặc Nữ) cửmột người vào hát
trước để chèo kéo bên kia vào cuộc, khi người hát gần xong khổ Thơ
của mình thì bên Nữ (hoặc Nam) cử người của bên mình vào. Người
hát vừa hát, vừa dùng một que tre nhỏ gõ vào sợi dây mây đệm cho
giọng hát của mình, đồng thời, giữ nhịp mỗi khi hết một câu hát.Khi
cặp Nam Nữ đối đáp so tài, tất có kẻ thắng, người thua. Và,
bên nào thua sẽ thay người khác vào hát tiếp.

Về cấu trúc, mỗi lượt hát đối (hay đáp) được coi nhưmột trổ. Mỗi
trổ hát gồm ít nhất 2 cặp thơ lục bát. Những trổ hát dài nhất
thường không quá 12 đến 14 cặp thơ.

Các hình thức diễn xướng có tổ chức với những chủ đề, nội dung đặc
trưng, một đám hát Trống Quân bao giờ cũng được chia
thành nhiều chặng. Quy trình diễn xướng Trống Quân thường biểu
hiện cấu trúc kiểumở đầu – tiếp diễn – kết thúc với tính lề
luật khá cao. Có thể thấy ở trình tự: hát lập đám (hát chào), hát
vận, hát giao hẹn, hát mời nước, hát mời trầu, hát huê tình,
hát họa, hát đố, hát thách cưới, hát kể chuyện.., kết thúc
bằng hát chia tay.

Tại Dạ Trạch, các nghệ nhân cho biết,mỗi đám hát phải có đủ
bốn đôi Nam Nữ, trải qua các chặng, một đôi có thể hát suốt đêm,
có khi một vài đêm. Ngày nay, những người yêu thích Trống Quân cổ
đã biên soạn và dựng lại được bốn đôi đặc trưng của Trống Quân
xưa.

Mở đầu, xen giữa hay kết thúc các trổ, các phần, người hát thường
sử dụng những làn điệu dân ca khác của người Việt nhưHát ví, Cò
lả, Sa mạc… làm phần kết nối. Chúng có tác dụng như những đoạn
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chen, khiến cho tính nghệ thuật của đám hát thêm phong phú, làm
cuộc chơi thêm hấp dẫn. Mặt khác, đặc điểm đó cũng đòi hỏi người
trình diễn buộc phải có khả năng bẻ làn, nắn điệu, phải được rèn
luyện theo thời gian.

Về tập tục, lề lối:

Để chuẩn bị cho đám hát Trống Quân, chỉ nghệ nhân cao tuổi mới
được kiểm tra chất lượng âm thanh của Trống. Người mở đầu đám
hát bao giờ cũng là người địa phương giới thiệu về quê hương mình
và giới thiệu bản thân. Trong đám hát, một số nơi còn có hát
xui (hát trợ giúp).

Hát Trống Quân ở Bắc Bộ nói chung và ởHưng Yên nói
riêng có nguồn gốc gắn liền với những sự kiện chống Ngoại
xâm của dân tộc. Có thể nói, đó là nguồn gốc mang đậm dấu ấn
lịch sử Đại Việt. Riêng hát Trống Quân Dạ Trạch còn gắn với
truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung, gắn với Lễ hội Chử
Đồng Tử. Hát Trống Quân thường có nội dung đề cập đến các sự
kiện lịch sử, địa danh làng xã, tục cưới hỏi, sản vật quê hương… Vì
vậy, có thể coi nội dung các câu hát là kho sử liệu quý về lịch sử làng
xã, có tính giáo dục cao trong cách thức ứng xử, ca ngợi cái đẹp, phê
phán cái xấu. Thời điểm tổ chức hát Trống Quân của cộng đồng cũng
thể hiện đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hát Trống Quân ởHưng Yên góp phần làm giàu kho tàng Văn
học dân gian và Âm nhạc truyền thống dân tộc, thể hiện sự cố kết
cộng đồng của cư dân nơi đây. Sinh hoạt Văn hóa này đóng vai
trò quan trọng trong đời sống của người dân, góp phần giải
tỏa những lo toan, nhọc nhằn trong cuộc sống, sản xuất của
cá nhân nói riêng và cộng đồng nói chung.

Với giá trị tiêu biểu, Hát Trống Quân ở Hưng Yên được Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản Văn hóa
phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày
21/11/2016. “

——————————————————————————————————-

Thay vì nghiên cưu tục hát Trống quận để đi về nguồn Tâm
linh đoàn kết với nhau mà cứu nước thì CSVN lại dùng Tinh
thần Trống quân làm phương tiện dụ dân đi vào Tà
Nghĩa mà phá tan Dân tộc!

TÓM LẠI
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Trống Quân là một nhạc cụ Dân gianmang tinh thần Công
thể và Phương cách tìm về nguồn Tâm linh .

Công thể là sinh hoạt chung của toàn dân, giúp mọi người năng
gặp gỡ nhau, quen biết nhau ,thông cảm với nhau.

Tâm linh là nguồn Tình yêu nối kết mọi người trong Vũ trụ lại với
nhau.

Công Thể và Tình yêu là hai yếu tố giúp toàn dân Đoàn kết
với nhau, nên là sinh hoạt tối cần cho Dân tộc.

Nhờ Tinh thần này mà Dân tộc Việt Nam đã chống chõi với Kẻ thù
không lồ phương Bắc, mà tồn tại đến ngày nay đã gần 5 ngàn năm ,

Thua keo này bày keo khác , Kẻ thù phương Bắc lại dụ
được “ kẻ Nội thù Lạc Hồn Dân tộc “ tiếp tay tiêu diệt dần
mòn Dân tộc VN, nhất là tìm cách tiêu diệt Văn Hoá cũng
như đang tìm cách bỏ tù thành phần yêu nước Tinh hoa
nhất của Dân tộc cho đến lúc thân tàn ma dại!.

Dân tộc chúng ta đã bỏ tục hát Trống Quân mà chưa có Tập tục mới
thay thế vào để duy trì tinh thần Công thể cũng như Đường về
nguồn Tâm linh, lại thêm lại ngộ phải độc dược Duy lý Tây
phương, ,dùng Lý Lẽ nào rồi cũng gây phân hoá chia ly , nên không
sao đoàn kết được Dân tộc , do đó mới bị lũ bạo tàn theo Văn Hoá
bạo động Du mục đè đầu kẹp cổ như hiện nay. Nói tóm lại, tới bao
giờ có được Chủ đạo Hoà Đoàn kết Dân tộc để thực hiện được
Chính nghĩa quốc gia thì đừng mong giải thoát được kiếp ngựa
trâu!

Hy vọng thay!

Việt Nhân

_______________________________________________
______________________________

THAM KHẢO

I. HƯNG Ư THI: Nguồn Hứng khởi

( Kim Định )

Nước của Thi nhân

Khi tìm hiểu thái độ của Khổng Tử về thi ca chúng ta thấy mấy vấn
đề sau đây cần được đề cập: Tại sao ông đặt vào Thi ca một sự quan
trọng thoạt trông coi như quá đáng ở chỗ dùng Thi đểmở đầu
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Triết lý. Tại sao lại dùng những lời phong dao tục ngữ bình
dân ngược hẳn với Triết lý vốn được coi là khoa học cao diệu
nhất? Và hơn thế nữa tại sao lại dùng những lời hát Hoa tình
giữa Trai Gái dọ hỏi và trao gửi yêu thương… Đó là mấy điểm
đại cương mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương này.

Theo danh từ hễ đã gọi là Triết lý thì lẽ ra phải vun tưới Lý trí, phải
tài bồi khoa Danh lý để Lý trí được trang bị đầy đủmà “biện lý”. Đó
là đường lối phổ thông của Triết học cổ điển, một đường lối đã
được khai mạc cách long trọng bằng cử chỉ quyết liệt
của Platon khi đốt các bài Thơ ông đã sáng tác lúc còn niên
thiếu để được sóng lòng theo thầy là Socrate, cao Tổ của
Triết thuyết Duy Trí. Cử chỉ đó còn phản chiếu lại trong tác phẩm
République khi ông đuổi Homère ra khỏi nước Cộng hòa lý tưởng,
sau khi đã đội lên đầu Thi nhân một tràng hoa. Tràng hoa này là
của riêng Platon tặng cho bạn đồng chí cũ (vì chính Platon cũng
là một thi sĩ kỳ tài) chứ không có tính cách chính thức nên sau đã bị
chước tuột. Thi sĩ chỉ có bị đuổi mà không được vòng hoa nào. Qua
hai mươi thế kỷ chương trình Triết học dành cho danh lý từng hai
năm mà không cho Thơ ca được lấy một giờ. Nếu thi có sống là tự
lực mưu sinh bên ngoài chương trình mà thôi (extra muros).

Khổng thì khác. Ông không cho Triết lý là hơn Tình người và
nếu tiếng nói của Lý trí là lý luận là biện chứng thì tiếng nói của Tâm
tình là thi ca là nhẩy múa. Vì thế ông đặc biệt chú trọng đến thơ. Ông
nói:

小 子 何 莫 學夫 詩? tiểu tử hà mạc học phù Thi?

詩,可 以 興,可 以 觀,可 以 群,可 以 怨.(LN VII.9)

Thi khả dị hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ nộ

Tại sao các trò không học Kinh Thi? Kinh Thi có thể dùng để
hứng khởi Tình Chí, quán sát suy tư, để hợp quần, và để kêu
oan… Vì thế ông dùng Kinh Thi mở đầu Triết lý. “Hưng ư Thi“.

Con người là giống đa tình hơn đa lý nên lời khuyên nhủ của ông đã
được các xã hội Đông phương chấp nhận triệt để: mọi tầng lớp từ
thứ dân đến Thiên tử hết thảy đều yêu thơ. Có thể nói các nước
Viễn Đông là quê hương của thơ, nơi mà lúc xưa hết mọi người
trí thức bên Viễn Đông đều làm thơ, thợ thơ hay thơ nhân tuỳ tài,
nhưng hầu như ai cũng ngâm thơ, làm thơ và đối thơ đã trở thành
chìa khóa mở nhiều cửa trong xã hội cũ. Lòng yêu thơ này vẫn
được duy trì qua các thế hệ để đến ngày nay giữa lòng thế kỷ
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nguyên tử thơ vẫn sống mãnh liệt; hơn thế nữa đang lang
tràn vào mảnh đất của Triết lý duy niệm.

Những Triết học mới đã khởi bàn về thơ.Nietzsche không những
bàn về thơ nhưng còn làm thơ. Ông đã phát biểu nguyện vọng
bắt chước Hy Lạp cổ đại là xây Văn hóa mới trên nền tảng Bi
kịch,một nghệ thuật gồm cả Thơ lẫn Nhạc (việc chương trình
giáo dục Pháp mới nhận thêm Nietzsche là một dấu của thời đại:
người nay khởi đầu muốn nghe tiếng của Tâm tình hơn là tiếng Lý
trí). Cuối chương này sẽ trở lại vấn đề bàn về lý do sâu xa của sự
kiện này.

Ở đây hãy tiếp tục bàn sang khía cạnh thứ hai là:

2.- Tính chất đại chúng của Triết Đông

Hiện tượng Thi ca khởi đầu được lưu ý bên Triết Tây đã xuất hiện
nhưmột bước tiến gần lại với Triết Đông. Nhưng đó mới là tiến lại
gần mà chưa sát hẳn, nghĩa là Triết lý của Nietzsche chẳng hạn
vẫn còn mang nhiều tính chất trưởng giả của nền văn học La
Hy.

Nền Văn học này là con đẻ của giai cấp người tự do, một
thiểu số sống trên lưng đại đa số nô lệ, vì thế họ lấy Bi kịch
làm phương thế biểu lộ. Đã là bi kịch thì chỉmột thiểu số
được đặc ân mới có đủ nhàn rỗi và điều kiện văn hóa để
thưởng thức, chứ đại chúng cần lao, hơn nữa nô lệ thưởng
thức sao được. Vả ai cho thưởng thức?

Khổng Tử trái lại chủ trương “hữu giáo vô loài“. Vậy điều kiện
tiên quyết để chủ trương đó khỏi trở thành mây gió là phải lựa chọn
phương tiện nào vừa tầm đại chúng. Do đó ông đã chọn Thi Ca thứ
dễ nhất, cụ thể nhất, đó là những ca dao, những câu Đồng diêu, Tục
ngữ thường được ngâm nga khắp nơi trong nước, như gió thổi lướt
trên mặt mọi người; vì thế gọi là “quốc phong” người bình dân đến
đâu cũng hiểu được, ngâm nga, hứng khởi được. Phần quốc
phong này được tuyển chọn nhiều nhất choán quá nửa
Kinh Thi. Đang khi ba phần Thơ cao của trí thức chiếm có
non nửa mà lại đặt sau, thì một mình “quốc phong” mở đầu
với 160 bài (tiểu nhã 94, đại nhã 31, Tụng 48). Đã vậy còn nhấn
mạnh đến hai chương đầu là Châu nam, Thiệu nam nói về Tình
Người.

Đó là cái danh dựmà ông không có dành cho phần Nhã và Tụng
nói về Trời. Trái lại phần Cao bao giờ cũng được xây trên nền thấp
để có cao mà không thiếu thấp, hầu cho
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“Phu phụ chi ngu khả dĩ dự tri yên. Cập kỳ chí dã, tuy thánh
nhân diệc hữu sở bất tri yên.

夫 婦 之 愚， 可 以 與 知 焉 ， 及 其 至 也， 雖 聖 人 亦 有 所 不 知 焉,
T.D.12″.

Không học cũng có thể thông dự, nhưng lúc xét tới cùng cực
thì dù là thánh nhân cũng có điều không hiểu hết. Đấy là nét
thứ hai Đông khác Tây. Triết Tây xưa cũng như nay, ngay những
nhà trí thức còn vò đầu chưa chắc hiểu nổi hiểu đúng chứ chưa dám
kể tới người thường. Trên giường hấp hối, Hégel đã phì phào nói:
“trong tất cả các học trò của tôi chỉ có một người hiểu được Triết học
của tôi”. Nghe câu nói đó ai nấy đều nín thở cố im lặng để ghi rõ tên
của người xuất chúng ấy, cái người duy nhất có thể hiểu được triết
của Hégel, nhưng sau một lúc, Hégel lấy hơi để nói tiếp: “nhưng hắn
đã hiểu sai!” Vậy là triết học của Hégel cao quá chẳng ai hiểu
được. Thếmà trường hợp của Hégel không phải mẹo trừ nhưng là
sự thông thường trong làng Triết. Đã mấy ai dám tự hào là hiểu
được Husserl, Heidegger, Jaspers… nên phần đông phải kính nhi
viễn chi, vì hầu hết các Triết gia hình như đua nhau nói kiểu khúc
mắc nên Péguy đã mỉa mai: “Triết học là cần trước nhất cho
không ai hiểu được mình nói cái gì“.

Bên Đông phương chủ trương trái ngược hẳn lại:

Dị giản nhi đắc thiên lý,易 簡 而 得 天 里“ (Hệ Từ), và

“Thiết vấn nhi cận tư, nhân tại kỳ trung
hỹ,切 問 而 近 思,仁 在 其 中 矣, LN.XIX.6″.

“Có giản dịmới đắc thiên lý mới đạt đạo. Hỏi về những điều
thiết yếu: suy tư về những điều gần gũi, Đức Nhân nằm ở chỗ đó”.
Vì thế chính thánh hiền nói những chuyện gần gũi, thiết thực ít ra ở
khởi điểm.Kinh Thi nói về việc hái rau, tát nước, sao mọc, gà
gáy, chim bay, hoa đào nở v.v… và tất cả cảnh thiên nhiên
đồng ruộng đó làm cái khung lồng trên những chuyện tâm
tình, vui buồn, mừng tủi… ai ai cũng hiểu được, vì lời vắn tắt
rất giản dị cụ thể, đại loại như những câu ca dao của ta:

“Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay
ai.”

“Chẳng tham ruộng cả ao sâu Tham vì anh tú lắm râumà
hiền!”

Vậy khi đọc Kinh Thi không nên tìm sự đẹp đẽ trang trọng
trau chuốt. Cái hay của Kinh Thi không nằm ở đó, nhưng ở
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chỗ đẹp hồn nhiên, mộc mạc, thuần phác, nói thẳng với lòng,
không có gì gọi là đẽo gọt như để khỏi mất hơi tình người,
tình đất, tình trời thuần nhiên tuyền dã. Như thếmục đích
của nó là làm thế nào cho hết mọi người hiểu được.

Đó là một đặc tính ăn sâu vào văn hóa Viễn Đông là tính chất
bình dân của nó: tự dân chúng phát xuất, được đại chúng
vun trồng nuôi dưỡng và khi đã kết tinh ở đại chúng mới
vươn lên đến Thiên Địa bao la, những miền siêu hình bát
ngát để có thể trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn.

Mỡ đầu là chim Thư Cưu sóng đôi, rồi đến Trai Gái truyện
trò yêu thương, cuối cùng sẽ biến thành đôi Âm Dương,
Thiên Địa… Nếu trong chính trị tính cách thân dân là nét đặc thù thì
trong văn hóa tính chất đại chúng bình dân là đặc điểm. Sau những
đặc tính:

2: không bi quan, ‘

3: không cổ võ quân lực,

4: không cá nhân,

5: lấy đời sống làm căn để.

Đó là 5 nét của Văn chương Viễn Đông).

3. Tiếng hát Hoa Tình

Điểm đáng chú ý thứ hai là Kinh Thi nói rất nhiều đến Tình tứ, Trai
Gái yêu đương, thầmmong trộm nhớ, hầu như đó là đề tài chính
phảng phất trong những cảnh thiên nhiên, những công việc sinh
sống thường ngày: cày bừa, gặt hái, tát nước, kỳ cỏ, hái rau, lượm
trái v.v…

Chúng ta hãy cùng nhau đưa vào Kinh Thi một cái nhìn trinh bạch.
(Trinh bạch có nghĩa là chưa bị bẻ quặt do những chú sớ của Hán
nho về sau).

“Quan quan Thư cưu, tại hà chi châu, Yểu điệu thục nữ,
quân tử hảo cầu,

Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi.Yểu điệu thục nữ, ngụmỵ
cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụmỵ tư phục. Du tai! Du tai! Triển,
chuyển, phản, trắc!
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Sâm si hạnh thái, tả hữu thái chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt
hữu chi.

Sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung
cổ lạc chi“

Quan quan Thư cưu, tại hà chi châu, Yểu điệu thục nữ, quân
tử hảo cầu

關 關 雎 鳩 ． 在 河 之 洲 ． 窈 窕 淑 女 ． 君 子 好 逑 ．

Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi.Yểu điệu thục nữ, ngụmỵ
cầu chi.

參 差 荇 菜 ． 左 右 流 之 ． 窈 窕 淑 女 ． 寤 寐 求 之 ．

Cầu chi bất đắc, ngụmỵ tư phục. Du tai! Du tai! Triển,
chuyển, phản, trắc!

求 之 不 得 ． 寤 寐 思 服 ． 悠 哉 悠 哉 ． 輾 轉 反 側 ．

Sâm si hạnh thái, tả hữu thái chi Yểu điệu thục nữ, cầm sắt
hữu chi.

參 差 荇 菜 ． 左 右 采 之 ． 窈 窕 淑 女 ． 琴 瑟 友 之 ．

Sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung
cổ lạc chi“

參 差 荇 菜 ． 左 右芼之．窈窕淑女 ．鍾鼓 樂 之 ．

“Quan quan cái con Thư cưu, Con Sống con Mái cùng nhau bãi ngoài.

Dịu dàng thục nữ như ai. Sánh cùng quân tử tốt đôi Vợ Chồng.

Muốn ăn rau hạnh theo chồng. Muốn có thục nữmơmàng được đâu.

Nhớ cô dằng dặc cơn sầu. Cho ta dằng dặc hễ hầu ngủ yên.

Muốn ăn rau hạnh hái về. Muốn có thục nữ nay về cùng ta.

Tiếng chuông tiếng trống vui hoà. Tiếng cầm tiếng sắt mặn mà yêu
đương.”

Chú ý: lời dịch của Tản Đà tuy đã tài tình nhưng vẫn chưa lột hết
được hơi thở bản chính. Chẳng hạn câu ba “tả hữu lưu chi, tả cảnh
tìm bên tả, tìm bên hữu” rồi câu năm dùng liền bốn động từ để tả
cảnh trằn trọc ban đêm. Triển: trởmình một nửa Chuyển: trở
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mình một vòng. Phẫn: trởmình quá một vòng Trắc: trởmình mà
đọng lại.

Bốn động từ đặt liền sau hai câu tán thán du tai! du tai! thật uổng
công tìm!

Nghe nó mới dài làm sao cái cảnh trai nằm sấp, gái thở dài! Thời
gian dài dằng dặc mà không gian man mác (tả hữu lưu chi). Thơ
Tang Trung:

“Hái rau thỏ ty! Hái miền muội Hương Rằng nhớ ai kia?

Nhớ TềMạnh Khương. Nơi Tang Trung ta thương mình đón.

Nơi Thương Cung mình đón ta thương

Bên sông Kỳ mình tiễn những vấn vương ta nhớmình Cắt lúa nếp
hề.

Miền Bắc Muội nương Nhớ ai bây giờ?

Nhớ Dung Mạnh nương (Vân thuỳ chi tư? MỹMạnh Dung hỹ!)

Hoặc bài thảo trùng: “Vị kiến quân tử: ưu tâm xung xung!” chưa
gặp được chàng lòng em sùng sục nhớmong. Câu đó đặt sau những
chữ về đi! về đi, quy tai! quy tai! như nghe rõ bên tai tiếng lòng rạo
rực hổn hển. Thực là xa kiểu “Nam Nữ thụ thụ bất thân” biết mấy.

Đọc Kinh Thi có cảm tưởng như đi dạo trong những rừng cảnh bên
Tây Bois de Boulogne hay đúng hơn như bên Hyde Park ở Luân Đôn,
phơi yêu đương hồn nhiên trên thảm cỏ xanh.

Kinh Thi cũng có thảm cỏ xanh (tuân kế thả lạc: Trịnh Phong):
s’étend un beau gazon! Cũng gặp nhau trong bóng hoàng hôn, vào lúc
tinh sao thay bóng điện néon tưng bừng giúp vui nhấp nhánh dưới
rặng dương liễu đầu làng: “Hôn dĩ vi kỳ, minh tinh hoàng
hoàng“. “Thơ đông môn chi dương”. Nhất là các cô gái trong Kinh
Thi dạn lắm, các cô thường khiêu khích và “bắn” trước theo tinh
thần Trống quân hay Chức nữ “đầy sáng kiến”: sai chim thước bắc
cầu rồi sang đón Ngưu Lang: Chức Nữ thất tịch đương đồ hà, sử
tước vi Kiều.

Trong Kinh Thi rất nhiều chim nhưng các cô không sai con nào đi
bắc cầu cả: lâu la khó nhọc cho người ta! cứ để chúng hót lên những
điệu du dương, còn các cô tự động vén váy sang sông khỏi bày vẽ cầu
với kiều cho bận rộn chim chóc.
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Tử huệ tư ngã. Khiên thường thiệp hựu. Tử bất ngã tư. Khởi
vô tha sĩ? Cuồng trung chi cuồng dã thư! (thơ Khiên Thường)

“Nếu cậu ưng thuận thì tôi xắn váy sang sông” (Granet dịch: Je
trousse ma jupe), nếu không thuận thì thiếu gì sinh viên khác. Chứ
cứ đứng ngây ngây trơ trọi coi nó kỳ lắm, dại lắm, một lần nữa dại
lắm cậu em ơi.

Nếu ưng và sang sông rồi thì sao? Thì có thụ thụ bất thân
không. Đâu có. Cô ta nắm ngay tay chàng và nói thẳng chúng ta
cùng cho tới già! “chấp tử chi thủ: dữ tử giai lão” (thơ Kích cổ)

Đọc Kinh Thi chúng ta được chứng kiến mối Tình yêu thương giữa
Nam Nữ biểu lột rất hồn nhiên chưa bị xuyên tạc, vẫn còn trung thực
như trong cảnh địa đàng: trai gái hẹn hò gặp gỡ khi thì trong vườn
dâu, khi thì ở góc thành, lúc trên bờ ao để: Cùng nhau ca vũ Cùng
nhau nói kể, Cùng nhau tự tình (thơ Đông môn chi trì) Khả dĩ
ẩu ma, Bỉmỹ thục cơ, Khả dĩ ngộ ca… Khả dĩ ngộ ngữ… Khả
dĩ ngộ ngôn. (thơ Đông môn chi trì)

Có thể ngâm nga, Rồi gặp người đẹp. Đểmà ca vũ, Đểmà kể lể Để
mà tự tình. Rồi cùng dặt tay nhau đưa lên xe chạy trên xa lộ Biên
Hòa. “Tuân đại lộ hề, Chấp tử chi thủ hề…” (thơ Tuân đại lộ) Khi
lên xe mới ngắm kỹ “Hữu nữ đồng xa, Nhan nhu thuấn hoa”
(thơ Hữu nữ đồng xa) Có khi đồng xa nhưng không đồng sàng mới
đâm ra nhớ, nhớ quá chịu không thấu thì trèo tường “Tương Trọng
tư hề” Vô duẫn ngã lý. Vô triết thọ kỷ. Khởi cảm ái chi. Uý
ngã chư huynh. Trong khả hoài chi: Đành là nhớ thương anh
Trọng rồi, Nhưng còn anh em nhà tôi thì sao Trèo tường, giẫm
vường làm gẫy cây cảnh, Thì yêu thương sao được. Thiếu gì nơi mà
lại lần mò thế. Khờ quá là cái giống đa tình…

(Thơ Tương Trọng tử) Đó là đại cương phần quốc phong: bắt được
quả tang là một tiểu thuyết Tình cỡ nặng! Như thế bảo các Nho gia
không bù đầu bút tóc sao cho được. Tại sao đức Thánh lại cho vào
Kinh Thi những điều mất nết như trên (cầm tay nhau, trèo tường)
sao lại có thứ gió đó thổi lên như thế còn đâu là mỹ tục. Bởi vậy ta
mới thấy ngay từ đời Hán đã đặt ra những luật phép để hướng dẫn
“sự giải nghĩa Kinh Thi”. Đại để thì những chuyện quá quắt như lội
sông, nắm tay, trèo tường v.v… vì ở trong Trịnh phong, nên đặt vào
miệng Khổng một câu “ố Trịnh thanh” tôi ghét phong dao nước
Trịnh. Tưởng vậy là xong. Nhưng nào có xong. Nếu ghét sao lại
tuyển hợp cho vào Kinh Thi? Và cho vào nhiều nhất 21 bài, thứ nhì là
Bội phong 19 bài. Ít nhất là Tào và Cối có 4 bài. Ngoại giả toàn giải
nghĩa bóng.
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Hai chương đầu Châu Nam Thiệu Nam thì cho là triều đình
đã đặt ra để răn đe chê trách. Con trai giải nghĩa là Văn vương,
con gái thì cho là chánh phi gì gì đó.Đại để đặt đủ điều tiểu xảo
hầu che giấu bản chất của quốc phong.

Nhưng với con mắt phê bình chỉ cần đọc thoáng qua chúng ta thấy
ngay sự giải dối của lối giải nghĩa độc chuyên kia, nó làm sai lạc cái ý
chính, nó gò gẫm đến độ đọc lên phải buồn cười.

Sự thực thì Kinh Thi chính là những lời hát hoa tình theo
nghĩa tốt, nghĩa là ái tình được trình bày thanh lịch như
hoa (đào chi yêu yêu). Và sách giải nghĩa Kinh Thi chân truyền chính
là những câu hát trống quân, những lời gợi tình dọ ý rất hồn nhiên
giữa trai gái trong khung cảnh thiên nhiên có sông, có núi, như trong
ca dao hay trống quân của ta. Cả hai dùng phát xuất do tạo phong
nhiêu. Sau quốc phong bị đẽo gọt, bẻ quặt mới khác Trống
quân. Tuy nhiên cũng còn nhận ra dấu vết và dù sao muốn hiểu
Kinh Thi Quốc phong phải lấy ca dao ta làmmột tiêu điểm
so đo. Vậy ta hãy đọc ít câu đại loại như:

Người Tình ta để trên cơi Nắp vàng đậy lại để nơi
mình thờ

Đêm qua và bốn lần mơ Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì
không

Gió đưa cành mận, gió lay cành đào

Vì em anh phải ra vào tối tăm Tối tăm thì mặc tối tăm,

Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay

Thoạt vào anh nắm cổ tay

Em đừng hô hoán việc này nên to

Đường xa thì thật là xa Mượn mình làmmối cho ta Một
người

Một người mười tám đôi mươi Một ngừơi vừa đẹp vừa tươi
nhưmình…

Những câu trên đây nếu nghe qua tai hương nguyện thì ít nhất sẽ bị
phê là thiếu đứng đắn, nếu không là buông lung. Nhưng thực ra nó
cũng một hơi hưởng với Quốc phong Kinh Thi, nên nhiều người
nghi ngờ có phải chính Khổng Tử san định chăng (như Khổng Đĩnh
Đạt thí dụ).
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Nhưng tôi cho rằng nếu xét riêng về phương diện Tình ái nam nữ,
thì không nên hồ nghi việc Khổng san định Kinh Thi. Tuy có những
truyện ngược với “Kinh Lễ” nhưng cũng có lý do khác mạnh hơn bên
ngoài “ước lệ” mà đứng ở cương vị Triết lý chúng ta cần phải tìm
hiểu.

4. Tình thực

Theo các nhà Tâm lý thực nghiệm thì trong một cử động của người
Tình cảm chiếm tới mười phần hết chín. Trong các Tình con người
thì Tình yêu thương ân ái giữa trai gái là mãnh liệt nhất nên
hay xé rào, bất chấp mọi bờ cõi huý kỵ nên đã gây ra trong lịch sử
biết bao là tấn bi kịch. Và xem ra nó là động cơ lớn của tài ba: hình
như con người càng có tài xuất sắc càng yêu đương mãnh
liệt.

Gorki cho Thiên tài là Á i Tình.

VàNguyễn Công Trứ: “càng Tài tử càng nhiều Tình trái“.

Berdiaeff nhận xét “mọi Nhân tài đểu là khách đa Tình cả:
tout génie est érotique.

Cái đó dễ hiểu, vì Tình tứ dào dạt là biểu lộmột nguồn sinh lực
mãnh liệt mà có mãnh liệt mới giàu sức sáng tạo.Do đó Tình yêu
trai gái là chuyện rất thường lệ bình hành và ta có thể nói
thẳng thắn rằng chung quanh tuổi đôi mươi mà trai không
biết mê gái, gái không biết mê trai thì đó là những “miền
kémmởmang” (les pays sous dévelopées).

Ở tuổi dậy thì mà không cảm thấy sức đi lên của nguồn sống
thì không phải là những trạm kết tinh mãnh liệt khuếch đại
sức sống để nó vươn lên, truyền bá ra dào dạt.

Do đó yêu đương ân ái giữa trai gái phải tràn dâng, phải
chiếm đoạt cả tâm hồn lẫn thân xác của cái tuổi dậy thì. Tuy
là hợp lệ nhưng rất mãnh liệt, rất dễ phá vỡ đê điều, do đó mới có
vấn đề và mới gây nên những cách đối phó khác nhau nhưmần
thinh, đàn áp, đề cập.

Mần thinh: tức là không nói tới những sự yêu thương ân ái Gái Trai,
coi như không hề có chuyện đó, cố đem những kiểu sùng mộ những
đối tượng u linh ở thế giới “cao siêu” bên ngoài trần tục để thay thế
vào, với dụng ý át tiếng lòng. Chẳng hạn về Dục tính (sex) nếu có nói
đến thì lại nói về Tính của Thần tiên. Kết quả xuýt xoát như chuyện
cá gỗ: bố của nhà nghèo kia túng quá không có tiền mua cá. Người
cha nảy ra ý làm con cá bằng gỗ treo lên, rồi dặn con mỗi miếng cơm
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nhìn lên con cá một lần cho khỏi nhạt miệng. Thằng anh nhìn lên ba
cái mà miếng cơm vẫn nhạt không sao nuốt đi được. Em thấy thế
mách bố. Bố bảo kệ! Cho nó ăn mặn rồi có ngày sẽ chết khát.

Đàn áp: lờ đi không xong thì đàn áp, tìm cách nói xấu đàn bà, “đàn
bà là rắn độc“… hầu hết các câu bêu xấu phụ nữ (misogyne) (như
ví cái hộp của Pandore… nguồn gốc mọi sự dữ) đều do thái độ
trên hoặc gán cho việc ái ân một tầm quan trọng thái quá. Từ đấy đặt
ra đủ thứ huý kỵ, để canh giữ… đẩy những kiêng khem thành đức
này đức khác… Gán cho việc ân ái một mặc cảm tội lỗi nặng nề… Kết
quả có hơn giải pháp mần thinh chăng? Khó mà xác định nhưng
có lẽ sự thất bại còn nặng nề hơn. Chẳng hạn vềmặt luân lý gây
ra cảmột bầu khí trá nguỵ giả dối che đậy, thiếu thành thật,
và biến yêu đương rất hợp lệ thành mặc cảm tội lỗi, câu nói
“bản chất Tình yêu là tội lỗi” thuộc loại đó.

Rõ ràng là obsession de péché. Nhiều nhà giáo dục quan niệm sự
huấn luyện người cũng như đạo đức đều quy kết vào cả điểm
này. Thành ra chỉ tạo nên được một lũ cù lần. Vềmặt
Tâm lý theo khoa phân tâm thì có thể đâm ra bệnh hoạn do sự
dồn ép cái tình tứ quá mạnh, là căn nguyên nhiều bệnh
Thần kinh khiến con người trở nên lệch lạc. Dầu chủ trương Freud
không đúng hết nhưng ta cũng thấy trong việc cấm kỵ quá đáng đó
gây ra mất quân bình… Vềmặt xã hội hình như có việc “báo thù”
bằng những cử chỉ quá trớn để đối kháng: những tượng lõa thể
đặt đầy phố, những câu lạc bộ khỏa thân, những cuộc “vũ để
tụt dần” strip tease… thường xuất hiện trong các xứ áp dụng hai lối
Chính trịmần ngơ và đàn áp.

Đó là những hiện tượng gây thắc mắc. Đã thế về đàng Triết lý
ngoài những huý kỵ và cấm đoán tiêu cực là sản phẩm dễ dãi tất
nhiên của nhóm Thanh giáo tức những người không bao giờ vượt
qua bình diện giới ước vốn được coi như tuyệt đối thì thiếu hẳn
một Đạo lý tích cực bao quát nổi cả vấn đề Trai Gái thường
tình soi thấu đến những phạm vi người đời quen gọi là Tục
là Dâm. Đánh gẩy ra ngoài như những cái gì bị coi là của Quỷma
Bẩn thỉu, và chỉ đưa ra được một nền Triết lý vô Nhân, có lẽ
hợp cho Thần tiên nào ở đâu nhưng không có gốc rễ gì trong cõi
Người ta chi cả. Vì thế ta phải đi tìmmột giải pháp thứ ba có
tính cách tích cực hơn. Và đó chính là giải pháp đề cập được
áp dụng ở Kinh Thi. Chủ trương đó là “ thành Ý chính
Tâm “ nên đố kỵmọi trá nguỵ. Vì vậy bụng có sao nói ra thế,
không thể bụng nghĩ tràn đầy chuyện nọ, miệng lại nói chuyện kia.
Đàng khác chủ trương trong việc học vấn của Khổng không
những Trí chi mà nhất là Lạc chi. Nói đến những chuyện cao xa



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 109 of 181

Page 109 of 181

lòng ít chú trọng thì chỉ có thể Trí chi cách lạnh lùng bằng Lý trí, chứ
Tâm bất tại thì Lạc sao được.

Muốn Lạc chi phải nói ngay đến những chuyện đang đầy ăm
ắp trong lòng, đang rạo rực trong đường gân, xôn xao trong
thớ thịt… như thế vừa tránh được chuyện trá nguỵmà cũng
tránh luôn được cái tệDồn ép, bởi đã được giải tỏa đầy đủ
không những bằng lời nói, bằng vần thơ, mà luôn bằng cung
đàn, giọng hát, bằng cả điệumúa nhịp nhảy nữa.

Đó là một phương thế làm triển nở con Người, đó là một
phép vệ sinh Tâm trạng, bớt được một số bệnh Thống kinh,
gây được nhiều Tâm tình lành mạnh hơn. Cao hơn một bậc
là xây được một nền Triết lý cai quát nổi cả vấn đề Trai Gái
Tính dục với nền móng một Triết lý Nhân sinh tích cực hợp
với nguồn sống Vũ trụ: “ Thiên Địa chi đại đức viết sinh, và
sinh sinh chi vị Dịch”…

Vấn đề then chốt của Triết lý là Nhân sinh (sinh sống, truyền
sinh, bảo sinh) khởi đầu từ đôi Trai Gái yêu đương ân ái dẫn tới
chỗ Truyền sinh, rồi vươn tới Nguồn sống mênh mang bát ngát của
Vũ trụ với danh từ Âm / Dương, Thiên / Địa, Càn / Khôn…
Danh từ tuy khác nhưng cùng một nhịp nhàng tiết điệu, cho nên sách
Trung Dung viết:

“Quân tử 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 “

( chữ đoan Granet dịch là principe, germe…), đạo Quân tử khai mào
từ việc Nam Nữ, đến lúc cùng tột thì xét tới Thiên Địa. Phải đọc kỹ
câu đó, rồi ngắm nhìn Nho giáo toàn bích từ bàiQuan quan thư
cưu cho tới hai quẻ Kiền Khôn trong Kinh Dịch ta mới thấy
cái khởi điểm của Nho giáo là vững chắc, và nhất là khi quan
sát các Triết lý đã khởi đầu cách khác, như sựHữu của
Aristote, Linh tượng của Platon, Tư duy của Descartes…
hiện nay đang bị phơi trần sự vô tình của chúng (philosophie
deshumanisée, désincarnée). Lịch sử Triết học vì thế hầu hết chỉ
là sự thu thập các tờ khai tử của những nền Triết đã khởi
đầu từ những ý niệm cao siêu đặt bên ngoài cõi người ta, và
đã tỏ ra vô ích cho con người sống thực.

Do đó ta nhận ra ý nghĩa câu “Thi khả dĩ quán,詩 可 以 觀“, chữ
quán có nghĩa là quan sát, suy tư, tư duy, suy nghĩ cách hoàn toàn
triệt cả Ý lẫn Tình và Chí hợp câu “Tư vô tà” là cái mục đích chính
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của Kinh Thi. Như câu ” Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết:
tư vô tà,: 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 無 邪 ” (L.N II.2).

Mới đọc Kinh Thi ta thấy toàn là Tình, thếmà cuối cùng không dừng
lại ở Tình cảmmà lại đạt tới Tư duy sâu sắc. Đọc sơ qua ta có thể
cho là lạc đề: “Hưng Tình cảm để có thể Suy tư“.Nhưng khởi
đầu khác đi là hỏng, chẳng hạn như Triết học Duy niệm đã
khởi đầu bằng Ý niệm, thì nay người ta đã nhận ra Ý niệm chỉ là cái
biết lưng chừng lơ lững giữa Trời, dưới Đất mất liên lạc với những
thực thể cá biệt, mất sự cảm nghiệm qua đường gân thớ thịt, mà
trên lại chưa vươn tới đợt suy tư trung thực. Như vậy chỉ còn là nắm
xương khô sở dĩ có sức lôi cuốn được một số người chạy theo là do
tính chất rõ rệt minh xác của nó. Nó trợ giúp cho việc sắp đặt các ý
niệm, nên được giới học giả bảo trợ như của quý nhưng họ đã quên
rằng nó có rõ ràng chính vì đã để rữa hết thịt gân nên hết
luôn chất nuôi dưỡng.

Đó là con đường mà Platon, Aristote đã mở ra và hướng dẫn
Triết học Tây Âu cho mãi tới nay. Ông Hughes nhận xét:
khi đem Khổng Tử so với các tác giả La Mã Hy Lạp rất minh
bạch khúc chiết thì tưởng đâu Triết nhân Đông phương là
ngu đần là lơmơ, nhưng về phương diện khác thì những
Triết nhân La Hy bỗng trở nên chậm lụt kỳ lạ.

Whereas the Greek and Roman phiosophers have been subtles and
discerning along certain lines, their opposite numbers in China may
appear rather stupid and undiscerning on these lines. But along
certains other lines the Chinese may have been quick to see certain
facts, where the Greek and Roman suddently appear to have been
curiously slow” 80 (Chinese Philo. In classics time p.20)

Sở dĩ Triết nhân Hy Lạp hiện ra thoái hóa chính vì đã muốn
đi mau quá: đã vượt qua lời Hoa Tình để bàn ngay về Ý niệm.
Sau 25 thế kỷ người nay đã nhận ra tính chất giả tạo của những
cái Triết lý phi Nhân đó. Như thế ta mới nhận ra ý nghĩa câu nói:
người mà học hai thiên Châu nam Thiệu nam thì như quay mặt vào
tường

“Nhơn nhi bất vi Châu Nam Thiệu Nam. Kỳ do chính tường
nhi lập dã dư,

人 而 不 為 周 南 召 南,其 猶 正 牆 面 而 立 也 與？” (L.N. XVII.10).

Không qua Tình yêu Trai Gái, nhảy tuột lên Ý niệm thì như
dán mắt vào tường, hết trông thấy sự thực cụ thể. Dục tốc bất đạt
là bài học phải nhắc luôn luôn. Vì tuy Khổng đã làm gương nhưng
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môn sinh về sau rất hay quên. Bởi vì việc khởi đầu từ những ý tưởng
cao xa quả là một cám dỗ đầy sức lôi cuốn. Nhưng theo Jung thì
“vấn đề Nam Nữ dầu đề cập bằng cách nào cũng vẫn là cửa
đưa vào Siêu hình và cả Tôn giáo nữa “quelle que soit la voie
d’accès vers le problème de la distinction entre le masculin et le
féminin, ce problème sera toujours la porte d’entrée vers la
métaphysique et même vers la religion” (Butendijk 432).

Câu này giúp ta hiểu Khổng đã khởi đầu Triết lý Nhân sinh
bằng những lời hát Hoa Tình là rất đúng Tâm lý vậy.

5. Kết

Muốn hiểu được lý do sâu xa đã quyết định thái độ Khổng Tử dùng
những câu Hoa Tình trong Kinh Thi phải tìm lại niềm trinh bạch
sơ nguyên lúc con người chưa bị chi phối bởi ước lệ xã hội.

Ở trong Tâm trạng đó có dân sống khỏa thân và coi việc
truyền sinh là tác động căn bản nhất, linh thiêng nhất. Lúc
đó con người chưa bị nguỵ tạo do những huý kỵ của Thanh
giáo các đời sau làm hư đi, nên còn giữ được tâm trạng vô
tội, nên thái độ rất là hồn nhiên chân thành y cứ trên Nhân
sinh nhiều hơn L ệ tục.

Chính vì Khổng Tử còn gần với tâm trạng vô tội sơ nguyên
đó, còn biết một thứ siêu hình luân lý vượt qua những thứ
luân lý hình thức nhất định nọ nên mới có điều rất kỳ lạ
này là chính môn sinh tìm cách gò bó thầy, thay vì thầy gò bó môn
sinh như thường lệ nơi khác. Tử Lộ bất duyệt truyện thầy thăm
Nam Tử. Truyện TửHạ, Tuân Tử không cho học Kinh Thi, nhưng
bắt học Kinh Lễ. Truyện các môn đồ về sau bắt vỡ lòng bằng những
sách cao siêu và tìm cách giải nghĩa Kinh Thi theo lối cao quý “tao
nhã”.

Thật là ngược đời! Nhưng cũng chính ở chỗ ngược đời đó
mà Khổng Tử đã được nghe theo trải qua bao nhiêu thế hệ
và đã thành công trong việc thiết lập một nền Triết lý Nhân
sinh mà cho tới nay vẫn con mang tính chất thời đại, ngay
trong vấn đề tương quan Nam Nữ.

Chí như trong bọn Hương nguyện Đông cũng như Tây trải qua từng
hai ngàn năm mà chưa sao viết nổi một cuốn sách Triết lý nào có
chất trung thực.

Chúng ta biết rằng giải pháp thời Khổng Tử không thể áp dụng y
nguyên vào thời đại này đã quá khác nhưng nếu đem so Triết thuyết
của ông đầy chất chân thành và tích cực với những triết thuyết gọi là
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Cao siêu nhưng đầy Trá nguỵ và Giả tạo, ta vẫn thấy nó còn cung ứng
được nhiều yếu tố khả thủ hơn rất nhiều.

. Xin tóm lược lại những yếu tố đó theo quan điểm Triết lý
Nhân sinh.Điều nổi hơn hết là Nhơn tức là nói đến Tình vì
Tình đi sát Nhơn: ta quen nói Nhơn Tình, còn Lý đi với Sự
ta quen gọi là Lý Sự. Triết lýNhân sinh chống đối việc đặt Sự
trên Nhơn, đặt Lý trên Tình, nên chủ trương họcKinh Thi thay
cho Lý luận là cốt mong cho Tình Người làm Chủ Lý
sự:Ngoài là Lý nhưng Trong là Tình (tử vị phụ ẩn, phụ vị tử
ẩn: con vì Tình che giấu cho cha. Cha vì Tình che giấu cho con).

Tấn bi kịch của Nhân loại hiện đại là để cho Lý lấn át
Tình, để cho Nhân tánh bị Kỹ thuật vô linh hiếp đáp.Điều đó
Triết lý Duy Niệm có sạch trách nhiệm được chăng? Dầu sao
thì người ta cũng phải chân nhận rằng sự đóng góp của
nền Triết lý Duy Niệm vào đời sống thực tại thật là thiểu
não: phải chăng vì để cho Danh lý choán hết chỗ, lẽ ra phải
dành cho Thi ca?

Điều thứ hai cần chú ý: đã nói đến Tình thì mạnh mẽ nhất là
Tình dục. Tình dục kết tinh lại nơi người Phụ nữ. Vì thế
Triết Đông trao cho nàng sứmạng thâu tóm, tàng trữ, tụ
hội. Tiếng kỹ thuật gọi là Âm vì Âm tàng còn Dương hiển.

Một Triết lý chỉ có Luận lý mà thiếu Thi ca thì là Triết lý chỉ
có Hiển mà thiếu Tàng. Không thể gây sinh thú cho con
Người, không thể trở thành nền Triết lý Nhân sinh, bởi
chưng con Người được cấu tạo do “ Âm Dương nhị khí “ nên
Dương thiếu Âm như cá thiếu nước ( Nữ thất Nam như ngư
lạc thuỷ) “thiếu Nàng đi là Vũ trụ trở nên hoang vắng” (un
seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lamartine).

Đó là những lý do giải nghĩa sự hiện diện thường xuyên của
Nàng trong các áng thi ca lớn của thế giới: lúc thì mang tên
là Thuý Kiều, khi là Thôi Oanh Oanh, khi là Juliette lúc khác
là Beatrice hay Duleina… và nhiều khi hình bóng nàng được
dùng để tượng trưng cho Minh triết cũng vì đặc tính Tụ hội,
đi vào Nội tâm đó.

Lévy Strauss: L’Occident a tendance à perdre la chance de rester
femme i.e l’aspect féminin, côté spirituel de la vie intérieure… Âu
châu có khuynh hướng đểmất khía cạnh Đàn bà trong Văn
hóa, tức là đánh mất yếu tố Tâm linh vậy.

Điều thứ ba là vấn đề xé luỹ trèo tường. Trèo tường có thể là một
hành vi phạm pháp, liều lĩnh, sái luật đáng lên án.Nhưng trèo
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tường cũng có thể ám chỉmột sự vượt qua, siêu lên đến cõi
Trung Dung cũng gọi là phạm vi Tâm, Tính đặt bên trên Ước
lệ và lúc đó tường giậu tiêu biểu cho những Ước lệ xã hội
nhất định nọ cần phải vượt qua để đi đến cõi Siêu luận lý
của “ tính Đồng Nhiên con Người muôn thưở “ đặt bên
ngoài những huý kỵ của nền Đạo lý này hay Tôn giáo kia.

Nietzsche nói: Tất cả những gì làm do Tình yêu đều làm bên
ngoài Thị Phi. Tout ce qui se fait par amour se fait par de là du bien
et du mal.

Roméo Juliette biết vượt ra ngoài Thù hận của hai gia tộc,
để gặp nhau trong Tình ái ân vô biên, và Trời cho
chim Thước bắc cầu để Chức Nữ Ngưu Lang được đoàn
tụ:một thứ trèo tường được Trời ban phép Lành.

Vậy thì xé rào trèo tường cũng có hai nghĩa: vừa có nghĩa là lỗi
luật phạm pháp do xã hội đặt đểmà cũng có nghĩa siêu lên
vươn tới “ Tính bản nhiên Con Người: Human nature “.

Sở dĩ những bậc đại Hiền triết có thái độ lâng lâng vô tội và cởi mở
là vì các ngài biết tới Siêu Luân Lý này. Và khi nói đến Thi ca là các
ngài nghĩ tới Siêu luân lý đó, thứ “hình nhi Thượng” đó, nên mỗi lần
bàn về Kinh Thi Khổng Tử hay bàn ra ngoài nghĩa đen là vì thế. Vài
thí dụ: “Cáo chư vãng nhi tri lai giả,告 諸 往 而 知 來 者 ,
LN.I.15″, bảo cho hay về Dĩ vãng liền nhân đó biết đến truyện
Tương lai. “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: Tư vô
tà, 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 無 邪,LN. II.2″, ba trăm bài kinh thi
tóm vào một câu: suy tư không tà vạy!

“Hội sự hậu tố (hình vẽ của họa sĩ đến sau nền trắng),繪 事 後 素,
LN.III.8″, nền trắng (tố) nói ở đây có ý biểu thị sự Thành tâm trong
trắng phải có đầu tiên như nền tảng. Thiếu nó có vẽ vời bao nhiêu
cũng là giả tạo.

Chú thích: bài về Kinh Thi ở đây sẽ được bàn rộng trong quyển
“Việt Lý Tố Nguyên” ở bài “phần đóng góp của Việt tộc trong việc
hình thành Kinh điển”. Cũng trong đó nói đến 2 nền luân lý: một của
Thị dân nhiều nguỵ tạo; một của Thôn dân giàu tính chất phác…

Muốn hiểu Thi ca theo nghĩa thăng hoa. Muốn vươn tới cõi
Siêu Luân Lỳ này chúng ta cần phải tiếp tục bước thứ hai là
“Lập ư Lễ“. Có Lễmới giữ cho khỏi buông thả nhưng được
hướng dẫn để Tình thăng hoa giúp vào sự nảy nở toàn diện
của con Người.
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. II.- LẬP Ư LỄ

( Nguồn Tiết chế Lục dục Thất Tình )

Nếu Kinh Thi là tay Mặt thì Kinh Lễ là tay Trái đượcKhổng
Tử dùng trong việc tô tạo điêu luyện con Người lý tưởng.

Do đó Kinh Lễ là dấu đặc sắc thứ hai của nền Văn minh Đông
Á.Không phải nơi khác không có Lễ, cũng không có Thi,
nhưng ở đây có sự khác biệt ở chỗ chúng được nâng lên
hàng Kinh và được trao cho một vai trò tối quan trọng là đổ
khuôn nềnMinh triết hãy còn quá trừu tượng qua Thi và
Nhạc.

Đối với chúng ta ngày nay nói đến Lễ tức là nói đến cái gì gò bó, câu
thúc, giả tạo, cổ hủ… Tất cả những hình dung từ trên đều có phần
đúng là bởi chúng ta được chứng kiếnmột thứ Lễ ở thời Mãn
Châu đã mất cái Tinh thần chỉ còn lại toàn là bì phu hình
thức đã đánh mất cái chất chân thành; bởi cái Lễ đó đã được quy
định mãi từ đời Hán, một đời sùng thượng Lễ nghi quá mức, rồi trải
qua các đời sau càng ngày càng thêm chi ly phiền phức chỉ
còn có Nghi mà hết Lễ, nên dễ bị khinh thường.

Đó là một Thái cực.Đàng khác chúng ta đang ở thời đại cá
nhân lãng mạn. Chủ nghĩa đó càng lớn mạnh thì lời buộc tội
càng gắt gao. Lễ bị coi là kẻ tử thù giết chết Tự do con Người,
làm tê liệt mọi sáng kiến cá nhân, khiến cho xã hội Viễn
Đông vì lễmà bị nằmù lỳ trong ứ đọng, chậm tiến. Vì đó thế
hệ trước cố giũ bỏ để cho thế hệ này được Bởi đó cũng lại là
một thái quá nữa vì một đàng cá nhân lãng mạn chưa phải là
lý tưởng hoàn bị và hiện chúng ta đang phải đi tìmmột chủ
thuyết bớt tính cách cá nhân và giàu chất công thể hơn
(communautaire). Đàng khác chưa đủ lý do đổ trút cho lễ sự
chậm tiến của Á Châu, vì Nho giáo cũng có những thời phục
hưng, như thời Đổng Trọng Thư, thời Vương Sung, rồi
Trình Tử, Vương Dương Minh v.v… và tại sao Âu Châu không có
lễ cũng vẫn nằm ù lỳ suốt mấy mươi thế kỷ không nhúc nhích được
bước nào? Do vậy cần gạt những cái quá đáng của hai lập trường
trên để bình tâm xét lại những lý do biện hộ cho Lễ.

1. Lý do sư phạmHãy nói đến cái lý ngoại tại thuộc phạm vi sư
phạm trước nhất. Theo quan điểm này thì Lễ là lợi khí tốt nhất để
cụ thể hóa lời giáo huấn. Lời nói dẫu tài khéo đến mấy vẫn còn
trừu tượng, không thể nào hiệu lực bằng gương thiết thực kèm
theo. Dạy phép lịch sự xã giao hay bất cứ cái gì mà diễn ngay ra
bằng những cử chỉ đánh vào thị giác thì công hiệu hơn nhiều.
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“Lễ vân lễ vân, quý tuyệt ác ư vịmanh, như khởi kính ư vi
diệu. Sử dân nhật tỷ thiện viễn tội nhi bất tự tri dã,

禮 云 禮 云, Lễ vân lễ vân

貴 絕 惡 未 於 萌, quý tuyệt ác ư vịmanh

如 起 敬 於 微 妙. như khởi kính ư vi diệu.

使 民 日 徙 善 遠 罪 而 不 自 知 也” (Lễ sát). Sử dân nhật tỷ thiện
viễn tội nhi bất tự tri dã,

“Ôi Lễ! Cái quý của nó là ở chỗ tuyệt điều Ác ngay khi chưa
Nảy Mầm, là vun tưới lòng Kính cẩn ở những chỗ rất Tinh tế,
khiến dân ngày ngày đi theo chiều Tốt lành, tránh xa Tội lỗi
mà không Hay biết vậy”.

Ngày nay những trường hợp sư phạm của một Montessori, một
Dewey đang cố cụ thể hóa nền Giáo dục, cũng là gắng sức đáp ứng
nhu cầu đó, kể cả lối Giáo dục bằng phim ảnh cũng chỉ là mới mẻ
trong kỹ thuật khoa học, nhưng về chủ đích vẫn là một.

Đạo Nho là một Triết lý hành vi, nên tất nhiên phải coi trọng
Lễ… bởi trong một trăm người vị tất đã có được một hai làm việc vì
suy tư, vì lý lẽ, nhưng hầu hết làm vì Cảm tình vì theo những cái gì
cụ thể đập vào mắt. Do đó lòng Yêu Lễ của Khổng chứng tỏ ông là
một nhà Giáo dục sành Tâm lý con người.

Tâm lý Sau lẽ giáo khoa đến lẽ Tâm lý. Lấy Tâm lý mà xét lòng
Người thì thấy Tình dục ví như Cỏ dại mọc lên lan tỏa cần phải
dùng Lễ làm như Cày bừa.

“Nhơn Tình giả, thánh Vương chi điền dã tu Lễ dĩ canh chi,

人 情 者.圣 王 之 田 也.修 禮 以 耕 之, Lễ vận IV.7 (12)”,

Tức là tiết chế Tình dục vậy. Tại sao lại phải Tiết chế? Tuân
Tử trả lời: “người ta sinh ra là có Dục. Dục mà không được
thỏa mãn thì không thể không cầu, cầu mà không giới hạn
độ lượng thì không thể không tranh chấp. Tranh chấp thì
loạn, loạn thì khốn cùng.

Tiên Vương ghét loạn nên chế ra Lễ Nghĩa để phân định, để
nuôi dưỡng cái Dục của dân, đáp ứng nhu cầu của người ta”
(Lễ luận). Đó là điều thiết yếu cho thời đại này, đến nỗi những
người như Nietzsche mà cũng cảm thấy sự cần phải Tiết chế, ông
viết: “Ce qui manque somme toute à notre humanité présente, c’est le
dressage et la sévère discipline” (V.P. 55). “Tóm lại điều thiết yếu



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 116 of 181

Page 116 of 181

nhất cho Nhân loại hiện đại là sự áp tập và một kỷ luật
nghiêm khắc“. Trong quyển Par delà le bien et la mal, ông nói:

“Điều căn bản trên Trời cũng như dưới Đất là vâng theo lâu
ngày trong một chiều hướng. Vì có lâu dài như thế nó mới
nảy ra, và vẫn còn nảy ra được những Giá trị làm cho đời
Sống đáng sống trên mặt Đất này, thí dụ Nhân Đức, Nghệ
thuật, Ca nhạc, Vũ điệu, Lý sự, Tinh thần, nghĩa là cái gì làm
cho biến thái, làm cho trở nên thanh tao, mê linh, siêu
linh. “La chose principale au ciel sur la terre c’est d’obéir
longtemps et dans une même direction. A la longue, il
résultait et il en résulte encore quelque chose pourquoi il
vaut la peine de vivre sur la terre par eux la vertu, l’art, la
musique, la danse, la raison, l’esprit, quelque chose qui
transfigure. Quelque chose de raffiné, de fou et de divin.”
(143).

Lời của Nietzsche đáng cho ta suy nghĩ, vì ông là một người có tiếng
phá đổmà vẫn tuyên bố như trên. Tuy nhiên ông mới nhận ra sự
quan trọng, nhưng chưa đưa ra phương pháp nào khả dĩ so với Lễ
mà Nho giáo đã dùng để trác luyện đoàn người Viễn Đông một cách
có hiệu quả. Kinh Lễ nói: “Lễ khí, thị cố đại bị, đại bị thịnh đức,”:
les règles servent à former les hommes. Elles le conduissent à la plus
grande perfection. La plus grande perfection c’est la vertu à son plus
haut degré. Một điểm khác đáng lưu ý đó là đức Hằng trong Nho giáo
được nhắc đến luôn luôn dưới đủmọi hình thức.

“Vô Hằng bất khả dĩ tác vu y,無 恆 不 可 以 作 巫 醫 , VIII.22″,

việc nhỏ như Vu và Y thiếu đức Hằng còn không làm được, phương
chi Đạo quân tử. Câu nói sau đây của Nietzsche giúp ta hiểu lý do tại
sao Nho giáo lại nhấn mạnh đến đức Hằng. “Ce n’est pas la force
de sentiments qui fait les hommes supérieurs,mais leur
durée. (Par dela le Bien et le Mal, p.72) “Không phải tình cảm
mãnh liệt làm nên đại nhân, nhưng là sự lâu bền của những
tình cảm đó”. Can đảmmột lúc không khó, nhưng can đảm lâu dài,
đi theo một chiều hướng mãi mãi, đó mới là chuyện hiếm. Có lẽ vì
Khổng đã sớm nhìn thấy sự cần thiết như Nietzsche, nên ông dùng
Lễ để đào luyện Người và nhờ theo con đường đó lâu ngày
mà các dân tộc bên Viễn Đông có được một số đức tính đáng
trọng như Ôn hòa, Điềm tĩnh, Mực thước là những đức tính
làm cao quý Nhân phẩm và Nhân cách của Tiên Tổ chúng ta.

 Khi Người sống với Người
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Dầu sao thì bài học Lễ đã được môn đệ chấp nhận mau hơn bài học
Thi và do đó họ còn đi quá trớn đến chỗ “thượng Lễ” và đặt Lễ lên
trên hàng đầu như người ta quen nghe

“Tiên học Lễ hậu học Văn,先 學 禮 后 學 文“.

Đó là do môn đệ về sau đặt ngược thứ tự Lễ trên Tình, chứ như
trong Luận ngữ ta thấy Lễ đến sau: Tử dĩ tứ giáo, văn, hạnh (tức
lễ), trung tín,子 以 四 教 文,行,忠,信” (VII.14)

hay câu ” Bác ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ,博 我 以 文,約 我 以 禮”
(VII. 17, IX.10). Và trước phải trung tín sau mới đến Lễ:

Lễ hậu hồ,禮 后 乎 (III.8).

Lễ đến sau Nghĩa là phải “ hưng ư Thi “ cho Tình lớn mạnh
đã rồi mới Tiết chế sau. Chưa Hưng mà Tiết ngay thì lấy chi mà
tiết? Đàng khác luôn luôn nhắc đến chữ

“Ninh kiệm, Ninh thích,寧 儉 寧 戚, III.4″,

về Lễ nên có Điều độ tiết chế: quý cái chân tình hơn khoa
trương hình thức. Chẳng qua tại môn đệ trí lự không đủ quảng
khoát, nên quá nhấn mạnh Lễ, thành ra lối giáo dục về sau mới mất
dần tính chất tích cực linh động, sa vào những quá đáng gây nên việc
phản đối của mộtMặc Địch chủ trương ngược lại “phi Lễ” hay
một Lão Trang khinh bỉ Lễ và chỉmuốn cho con người được hoàn
toàn giải phóng không phải cái gì ước thúc cả. Thực ra lối sống tiêu
dao du đó đầy sức cám dỗ, ai mà chẳng thèm khát? Nhưng phi trên
núi rừng thênh thang không thể hiện thực được trong đời sống xã
hội chen chúc.

Khổng đã quan niệm con người gắn liền với xã hội thì nhất
định phải có ước thúc gò bó, không tránh sao được: Không lối
này thì lối khác, điều kiện tiên quyết duy trì Tự do là phải hạn
chế Tự do. Càng những người chủ trương buông thả lại càng gần
những ông chúa trùm chuyên chế độc tài như lịch sử đã hiến cho ta
không thiếu gương tích.

Giữa hai thái cực hoàn toàn Tự do giải phóng của Lão Trang
và hình luật chuyên chế của Hàn Phi Tử thì ở giữa có chế độ
Lễ trị của Nho.

Dùng đến hình luật chỉ là việc bất đắc dĩ bởi nó từ ngoài tròng vào
con người, nó hạn chế cái phần tự động tự chủ của con người, nên
bớt được đến đâu hay đến đó, tuỳ hoàn cảnh và thời thế, còn chính
lý tưởng phải là dùng Lễ trị vì nó hợp với bản tính Tự do con người,
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nó duy trì được cái Nghệ thuật sống, và lối sống của người với người,
tức là tính chất hỗ tương hợp tác: phần tự động ở Lễ trị vượt xa trên
phần thụ động tùng phục ở Pháp hình. Vì thế Lễ cũng gọi là Cự:
tức là bữa ăn góp, trong đó ai cũng đóng góp và cũng dự hưởng. Chu
lễ kỳ do cự dư, , Lễ VIII.5. Chỉ có lối Lễ trị là hợp cho quan điểm

Nhân bản Tâm linh theo đó không được đặt cái gì lên trên
con Người như Pháp với Hình màmột chủ nghĩa Tự do quá
trớn sẽ là căn nguyên đưa lại.

Cho nên chống phi Lễ cũng chính là chống Pháp hình vậy.

Đàng khác vì Lễ giàu chất Tự động nên gây ảnh hưởng sâu
xa hơn Luật. Luật chỉmới khiến tránh phạm lỗi bên Ngoài,
Lễmới đi thấu vào Nội Tâm, gây nên tinh thần Tự trọng rất lợi
cho sự nảy nở Nhân cách ( hữu sỉ thả cách,有 恥 且 格, có óc Tự
trọng mới giàu nhân cách).

Pháp hình nhằm việc Đã qua, Lễmới chú trọng đến việc
Chưa tới.

禮 者 感 於 當 然 之 前, Lễ giả cảm ư Đương nhiên chi Tiền

法 者 感 於 以 然 之 後, Pháp giả cảm ư Dĩ nhiên chi Hậu,

Lễ Sát” Với luật người ta mới gây nên cảnh Đồng nhất, một lối kết
hợp chung cho các con vật, cả loài vô tri: một Đoàn cừu, một Đống
đá đều là Đồng nhất, nghĩa là y như nhau từ Ngoài bắt phải tuân
theo như thế chứ Nội tâm không đóng góp gì.

Chỉ với Lễmới gây nên được Thống nhất nghĩa là chấp nhận
tự bên Trong nên vẫn còn duy trì được cá tính và tư cách là
những cái bên Ngoài phải biến mất trong Đồng nhất nhưng
được duy trì trong Thống nhất.

Vì thế đứng ở phương diện Triết lý thì nên chú trọng Lễ trị, vì đó là
phần phổ biến ví với Hiến pháp, còn phần Hình luật nên để cho cơ
quan Lập pháp có nhiệm vụ tìm ra tỷ lệ pháp hình tương hợp với
nhu cầu từng giai đoạn: thời bình thì Lễ thắng Pháp, thời Loạn
thì tạm để Pháp trổi hơn.

III. THÀNH Ư NHẠC

( Nhạc là chỗHòa của Thiên Dịa )

Đây có thể gọi là nét đặc sắc thứ ba của Khổng môn. Lòng yêu
Nhạc của ông thật là chan hòa! Qua cửa trường ông chưa ai
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nghe thấy Lý luận, hay biện chứng nhưng rất nhiều người
được nghe thấy Đàn Hát.

“Hữu Tâm tai kích khánh hồ,

有 心 哉 擊 磬 乎“,

Lời một ẩn sĩ nói lên khi đi ngang qua Khổng môn, nghe tiếng
Khánh thì khen người đánh là có Tâm huyết ưu thời mẫn
thế. Thầy trò ngồi bàn chuyện cũng có người đánh đàn và Điểm lúc
đứng lên trình bày ý kiến mới buông đàn ra để nó ngân dài

Cổ sắt hy, khanh nhĩ,皷 瑟 希,鏗 爾, XI.25).

Với Khổng thìNhạc quả là bà Chúa của Nghệ thuật:

Sinh dân chi Đạo, Nhạc vi đại hỹ,

生 民 之 道,樂 為 大 矣, Nhạc ký 24b.

Phương pháp làm nảy sinh Đạo đức trong dân chúng thì
Nhạc là công hiệu lớn lao nhất. Do đó ông quy cho Nhạc vai trò
cao quý nhất là làm trọn cái mà Thi mới chỉ hưng khởi lên
và đặt đứng ở Lễ, còn việc đưa tới đích cùng là việc của Nhạc:
“thành ư Nhạc“, bởi ông cho Nhạc có sức biến đổi được
Phong tục của một dân một nước:

樂 也者可 以 善 民 心. Nhạc dã giả khả dĩ thiện dân tâm

其 感 人 深, kỳ cảmNhơn thâm

其 夷 風 易 俗, kỳ di Phong dịch Tục

故 先 王 除其 教 焉, 7.11″. cố tiên vương trừ kỳ giáo yên

Công hiệu của Nhạc là có thể cải thiện lòng dân, bởi nó cảm
hóa rất sâu xa có thể biến đổi được Phong tục, nên Tiên
vương lập ra trường để phổ biến Âm nhạc, Ca vũ để nói lên
nghĩa vụmọi người và bắt phải suy nghĩ về Nhạc để tìm ra
thâm ý.

Do đó mà có lẽ Viễn Đông là nền Văn hóa duy nhất có Bộ
trưởng Âm nhạc như ông Quỳ giữ Nhạc bộ của vua Thuấn. Cái
sức cảm hóa của Nhạc thực ra đâu đâu cũng nhận thấy. Tây phương
có câu: la musique adoucit les moeurs, là cùng một ý đó và được
biểu thị bằng câu chuyện ẩn dụ của Orphée, một nhạc sĩ thiên phú có
tiếng địch làm hiền được thú dữ với chim muông. Cái sức cảm hóa
của nhạc mạnh mẽ đến nỗi người Duy Lý như Socrate cũng chiêm
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bao thấy thần bản mạnh (daimon) của ông khuyên nên học Nhạc, và
cho rằng khi điệu nhạc đổi thì hiến chương một nước cũng
đổi theo. “Daimon m’a dit lorsque changent les modes
musicaux, les lois fondamentales de l’Etat changent avec
eux.” (Rép. P.501)

Nhân đó Platon dẫu bỏ Thi mà vẫn giữ lại Nhạc, nên sau ta thấy
các trường cổ điển không có Thi, Thư, Lễ nhưng có Nhạc. Và nhất là
bước vào đời mới có những Triết gia như Schopenhauer, Nietzsche
đã viết về Nhạc những trang thấm thía, nên nay nhạc tuy chưa là
môn học bó buộc, nhưng đã chiếm được một chỗ trong chương trinh
giáo dục. Và như thế nhạc không còn đặc điểm của Nho giáo. Tuy
nhiên Nho giáo vẫn còn cái gì riêng biệt đáng bàn đến, đó là
chỗ nó quy cho Nhạc vai trò huyền nhiệm: thông dự với Trời
Đất và hoàn thành con đường tiến hóa đã khởi đầu ở Thi và
củng cố ở Lễ, nhưng thành đạt ở Nhạc.

Nhạc là kết tinh sâu thẳm nhất của Thi và Lễ.

Vì sứmạng cao siêu nên phải ý thức được Nội dung mà Nho muốn
quy cho Nhạc. Nhạc là cái gì đặt bên trên Âm thanh. Thanh là một
tiếng nào bất cứ. Khi tiếng kêu đó có Văn vẻ Tiết điệu thì gọi là
Âm. Khi Âm đưa tới Đức gọi là Nhạc.

“Thanh văn chi vị Âm, Đức Âm chi vị Nhạc,

聲 文 之 謂 音 德 音 之 謂 樂 “.

Con vật mới biết Thanh mà chưa biết Âm ( tạm nói theo thông lệ).
Người thường chỉ biết Âm mà chưa biết Nhạc. Chỉ có bậc Quân tử
mới biết được Nhạc tức là cái Đức của Âm Thanh. Cái đức
đó là Hòa: “Nhạc dữ thiên địa đồng hòa“. Cái chính cốt của
Nhạc là ở chỗHòa với Thiên Địa.Muốn cho “chí Đức” “ chí
Hòa “ thì phải thấu triệt cả cái Hòa hàng Ngang cũng nhưHòa hàng
Dọc.Hòa hàng ngang với Nhân quần. Sống trong xã hội không
thể hai người cùng đứng một nơi nên bó buộc phải chỉ định cho mỗi
người một vị trí riêng biệt, để khỏi dẫm chân lên nhau. Đó là chuyện
của Lễ tuân theo luật không gian “địa phương” như câu “Lễ chi
địa chế”, lễ là thể chế thuộc Địa, cực chẳng được phải tuân theo,
nhưng đồng thời phải tìm cách bù lại bằng luật Thời gian (Thiên
viên) và đó là sứmạng của Nhạc nhằm nối lại, hòa nhịp lại những cái
gì mà Lễ đã chia ra:

Nhạc giả vi đồng, Lễ giả vi dị,

樂者 為 同,禮 者 為 易,
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Nhạc làm nền đồng nhất, Lễ phân ra sai biệt. Lý tưởng là phải giữ
được quân bình giữa

Đồng và Dị. Nghiêng sang một bên là hỏng. “Lễ thắng tắc ly,
nhạc thắng tắc lưu,禮 勝 則 离,樂 勝 則 流“. Lễ thắng thì đâm ra
ly loạn, có phân biệt mà thiếu chỗ thâm tình hòa điệu. Nhạc thắng
thì đâm ra buông lung, thiếu thứ lớp trật tự. Bởi vậy mới nói “Nhạc
cực tắc ưu” (Nhạc ký 27): Nhạc mà quá quắt sẽ sinh ra ưu sầu. Hễ
giữ cân đối được thì có kinh có hòa

” Đồng tắc tương thâm, Dị tắc tương kính,

同 則 相 深,易 則 相 敬“.

Với kinh với Hòa thì muôn việc ở đời đều xuôi cả. “Phù kinh dĩ
hòa, hà sự bất hành,夫 敬 與 和,何 事 不 行“ (III.12, Nhạc ký),
này dùng lòng kính tôn với tinh thần hòa điệu thì có việc chi trên đời
mà chẳng xong? Bởi vậy mới nói:Nhạc chi tắc vô oán, Lễ chi tắc
vô tranh,

樂 之 則 無 怨,

禮 之 則 無 爭. ‘

Nhạc mà thấu đáo thì dân không điều oán hận. Lễmà chính trực thì
dân khỏi tranh dành. Hòa hàng Dọc với Thiên Địa. Muốn cho Nhạc đi
đến chỗ cùng cực thì cần phải lưu tâm đến việc Hòa hàng Dọc tức là
hợp Thiên với Địa, để Tam Tài hòa đồng.Nhạc giả đôn hòa,
xuất thần nhi tòng Thiên.

樂 者 敦 和,

出 神 而 從 天 (16).

“Nhạc mà hòa thấu triệt thì đến chỗ xuất thần theo Trời”. “Xuất
thần, tòng Thiên!” Tại sao lại quy cho Nhạc những hiệu lực huyền bí
đến thế? Thưa là vì nhạc biểu lộ tiết điệu một cách rõ rệt mà tiết
điệu chính là Đạo rồi. Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo.Nhất
Động nhất Tĩnh, nhất Hạp nhất Tịch cũng là thế cả.Một ra
một vào, một đóng một mở đó chính là Đạo, nghĩa là cái luật
phổ biến mà Tam tài đều tham dự như nhau: Thiên- Địa-Nhân
đều nằm chung trong cái luật Vũ trụ đó, cái luật mà mỗi người
trong chúng ta có thể xem thấy tiến diễn quanh mình. Muôn vật đều
một sinh một tử và con người cũng có thể cảm thông trong gân mạch
cái nhịp đó: một hít một thở. Muốn thoát luật đó giây phút (như nín
hơi một lúc) là hết sống. Cái luật nhất Hạp nhất Tịch cảm ngay
thấy trong tim phổi và mạch máu của ta cũng chính là luật
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lưu hành trong Trời Đất nên chi ở nhiều Đạo giáo đã được dùng
làm bàn nhún để siêu lên hợp cùng Thần linh như tức Đạo làĐạo
thở. Vậy mà Nhạc là sự thể hiện rõ rệt nhất cái nhịp phổ biến đó:
một lên một xuống, một ra một vào. Âm thanh là ra do Tâm cảm xúc
ngoại vật mà phát thành tiếng. Người Quân tử phải nghĩ đến
vô. Trở ra sao, trở vô cũng thế. Nếu Tâm bi ai thì tiếng xuất ra bi
ai. Ngược lại nếu tiếng bi ai thì khiến Tâm bi ai. Cái luật “Tương
duyên” (ảnh hưởng lẫn nhau) đó là đầu mối của Nhạc. Do đấy
yếu tố trở lại (phản phục) có ảnh hưởng rất mạnh. Thánh nhân
hiểu điều ấy nên không để cho Âm Thanh xô bồ phát xuất, nhưng
tìm những Âm Thanh tốt đẹp để đem lại hiệu nghiệm cho Giáo dục,
do đó cómối liên hệmật thiết giữa Nhạc và Chính trị. “Thế
loạn tắc Lễ thác nhi nhạc dâm世 亂 則 禮慝 而 樂 淫 ” (Nhạc ký
II.12), lúc nước loạn thì Lễ trở thành trá nguỵmà Nhạc trở nên quá
quắt: buồn (ai) đến mất trang nhã, vui (lạc) đến mất an bình, bất
kính (man) và bừa bãi (dị) đến phạm vào Lễ tiết. Mỗi người trôi theo
Dục vọng (lưu) say sưa (miện), cho đến quên Tính bản nhiên (vong
bổn) của mình. Lúc đó những bài chậm (quảng) thì gợi lên
những dự tính Tội ác, những bài mau (hiệp) gợi lên Dâm
đãng: cả hai làm hại khuynh hướng con người sẵn muốn thông giao
và bóp nghẹt mất lòng ái mộ công chính và hòa hợp. Vì thế người
Quân tử khinh thứ nhạc đó.

是 故 其 聲 哀 而 不庄．Thị cố kỳ thanh ai nhi bất trang

樂 而 不 安．lạc nhi bất an

慢 易 以 犯 節．Mạn, dị, dĩ phạm tiết

流 湎 以 忘 本．lưu miện dĩ vong bổn

廣 則 容 奸．Quảng tắc dung gian

狹 則 思 欲．hiệp tắc tư dục

感 條 暢 之 气．Cảm điều sướng chi khí

而 滅 平 和 之 德．diệt hòa bình chi đức

是 以 君 子 賤 之 也 Thị dĩ quân tử tiện chi dã. (Nhạc ký II.13)

Bởi vậy nói cái ý hướng của Nhạc là đi tới cái Bổn gốc mà biết được
cách biến đổi (lòng người). Vì nó cùng một luật như Trời Đất. Tự
thưởmới khai Thiên lập Địa đã có Nhạc nghĩa là đã có Tiết tấu
“Nhạc trứ đại thuỷ, nhi Lễ ư thành vật. Trứ bất tức giả Thiên
dã,
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著 大 始,而 禮 於 成 物.

著 不 息 者 天 也“.

Nhạc soi tỏ lúc mới khởi thuỷ Trời Đất, Lễ tham dự vào việc làm
thành sự vật. Soi sáng luôn không nghỉ là Trời. Muốn đạt đích đó thì
Ra rồi phải có Vô, có trở lại (phản):

“Nhạc đắc kỳ phản tắc an, an tắc cửu, cửu tắc thiên, thiên tắc
thần,

樂 得 其 反 則 安,安 則 久,久 則 天,天 則 神“.

Nhạc có trở lại thâm Tâm mới được an. Có an mới lâu, có lâu mới
hợp đạo Trời, có hợp đạo Trời mới tới chỗ Thần diệu, tới chỗ “chí
thành như Thần,至 成 如 神” (TD). Thành là thành Tính (thành
tính tồn tồn, đạo nghĩa chi môn) là mục tiêu tối đại của Đạo
cũng như của Nghệ thuật mà Nhạc là bà Chúa giàu khả năng nhất
trong việc nâng Tâm hồn lên, siêu thoát vào cõi vô biên, vì thếmới
nói:

” Đức giả Tính chi đoan dã, Nhạc giả đức chi Hoa dã,

德 者 性 之 端 也,

樂 者 德 之 華 也” (Nhạc V.21).

Đức là cái gốc của Tính, còn Nhạc là Hoa của Đức“. Đấy là ý
sâu của câu “Thành ư Nhạc” vậy.
1Hau Nguyen <nvietnhan27@yahoo.com>
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Ký giả Lê Mạnh Hà: tên tuổi và sứ mênh.

Thời đại này, ai lo thân người nấy. Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét.
Thiên chức ký giả của nhà báo Lê Mạnh Hà khiên anh không thể ngồi
một chỗ. Dân oan ba miền đất nước kêu cứu anh. Trong một vu án đòi đất,
luật pháp chiêm 40%, truyền thông chiêm 60%. Luật pháp phải đi trước,
vì vậy, ông luật sư vẫn đắt giá hơn ông nhà báo. Tuy nhiên nêu không có
ông nhà báo tạo ra dư luận thì quan tòa không coi ông luật sư ra gì. Văn
hóa pháp đình của Viêt Nam dở tê. Nói gì thì nói, ông quan tòa vẫn sơ dư
luận, nêu gặp dư luận quá mạnh, ông không dám xư điêu.

Vì vậy ở Viêt Nam, nghề nhà báo gặp rủi ro nhiều hơn nghề cảnh sát
hoặc nghề bộ đội.
Sư ra mắt của bộ đôi luật sư Lê Đình Viêt-nhà báo Lê Mạnh Hà là một
hình mẫu cho ngành pháp lý- truyền thông tương lai của Viêt Nam. Nêu
không có luật sư Lê Đình Viêt và nhà báo Lê Mạnh Hà, viêc cướp đất của
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nông dân sẽ đươc hơp pháp hóa, tức là, từ A đên Z đều “đúng quy trình”.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lẫn lộn, lúa mì và cỏ lùm mọc san
sát nhau và bề ngoài giống nhau, không thể phân biêt đươc.
Ý nghĩa cái tên nhà báo Lê Mạnh Hà.
河 đọc là Hà, bộ thủy. Nước Là Hà. Nước đưa thuyền. Nước cũng lật
thuyền. Nước có thể cuốn phăng mọi thứ, nhấn chìm toàn bộ. Nước xói
mòn núi cũng đổ.
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Ta hãy chú ý về họ Lê (梨) của anh. Nhà Lê (梨) là nhà thành công nhất
trong lịch sư nước Đại Viêt. Luật pháp thời nhà Lê tiên bộ đên nỗi, đại
học Harvard lừng danh cũng phải nghiên cứu luật Hồng Đức. Thời ấy có
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thể nói cả nước không có án oan, không có hiên tương nhà giàu cướp của,
hiêp đáp dân nghèo. Trong thời nhà Lê, Nho giáo phát triển cưc thịnh:

Thời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn.

Thời nhà Lê, đất nước có nhiều tiên bộ về nữ quyền. Người chồng không
đươc phép bỏ vơ, trừ khi vơ ngoại tình, hoặc có nêt gì xấu. Những thời
trước như Lý, Trần, thân phận người phu nữ hêt sức thấp hèn. Nêu bị
chồng bỏ thì xấu hổ, sao về nhà cha mẹ đẻ đươc? Chuyển sang thời nhà
Lê, người đàn bà có địa vị rất cao trong xã hội. Sư gia, thủ tướng Trần
Trọng Kim của Chính phủ quốc gia Viêt Nam lâm thời do vua Bảo Đại
ủy nhiêm đã có lời khen ngơi như vậy trong sách Viêt Nam sư lươc.

Bà con dân oan ba miền bị cướp đất, hãy gọi đên: 0985174398, gặp ký
giả Lê Mạnh Hà. Bạn đọc hãy lưu số vào máy, tương lai sẽ dùng đên.
Anh Hà đã giúp đỡ đươc rất nhiều thân chủ đòi đất thành công. Trong
làng báo chí Viêt Nam hiên tại, có thể nói Lê Mạnh Hà là người đấu tranh
có phương pháp nhất, có nền tảng luật học vững vàng nhất. Bao nhiêu
người bị bắt, riêng anh vẫn an toàn.Dân oan thủy điên tuyên tuyên Quang
cũng đươc hưởng. Ở Tuyên Quang, thiên đường của thủy điên cóc, không
ai là không biêt Lê Hà và kênh truyền hình tư phát Tiêng Dân Tivi Tuyên
Quang.

Dấu ấn với tháp Chàm và đồng bào Chăm-pa. Bà con Chăm-pa tỉnh Ninh
Thuận lưu luyên đón nhận dòng sông lô ( Manh Hà )
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 08 năm 2021.
Lê Minh Tôn.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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9 BÌNH LUẬN VỀ “KÝ GIẢ LÊ MẠNH HÀ:
TÊN TUỔI VÀ SỨ MỆNH.”
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Trần Phúc

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:20 SÁNG

Các bạn hãy đọc lời luận của luật sư tôn phi để ngẫm nghĩ và hay đồng
lòng biêt ơn và bảo vê nhà báo vì họ ngày đêm lò đi đòi quen lơi cho dân
nghèo nên trách nhiêm người dân phải mạnh mẽ đứng lên bảo vê những
con người như thê này thì cuộc sống dân nghèo mới ko bị bọn quan tham
cướp ngày này cướp tài sản của chính mình.

Tôn Phi

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:23 CHIỀU

Em là nhà văn, chứ không phải luật sư anh ơi. Khà khà khà.

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
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Minh Ngoc

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:21 SÁNG

Chúc sức khỏe luôn thành công

Surin Surin

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:22 SÁNG

Hai em này rất vinh dư đươc chup ảnh chung với anh nhà báo tài giỏi.

My Sa

Tên tuổi anh vang xa quá

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
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Nguyễn Hữu Quý

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:32 SÁNG

Tôn Phi còn nghiên cứu cả tiếng Tàu nữa hả? Giỏi!

Tôn Phi

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:34 SÁNG

Nguyễn Hữu Quý Chương trình đào tạo văn học có 3 học kỳ Hán-Nôm.
Cháu dừng lại ở trình độ khá.

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
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Lê Hà

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG

Xin cảm ơn tác giả bài viêt , và lời nhận xét , diễn giải

Đặng Phước

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG

Lê Viêt Hà dám nói, dám làm đặc biêt thách thức với bọn tham quan thê
lưc.

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
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Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.

Hình 1. Ảnh: Bố và con gái đi dạo phố. Bố đang kể cho con gái nghe chuyện làng mình.

Chuyên kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Viêt Nam.
Đó là ông Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ.

Thuở đó, Tú Hương đã nổi tiêng lắm. Kinh thành Huê và Kinh thành
Thăng Long đều biêt ở Hà Tĩnh có Tú Hương. Đương thời cũng có 2
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người khác làm chức ứng cư viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần
Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diêm.

Figure 1. Thủ tướng Trần Trọng Kim.

Quãng năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi đươc chủ quyền, có kê
hoạch thành lập Đê quốc Viêt Nam, với thể chê quân chủ lập hiên (một
thuật ngữ chính xác và khách quan về mặt khoa học) phân vân chưa biêt
nên chọn ai làm thủ tướng. Thưc ra các bạn quốc tê đã giúp Bảo Đại lấy
lại toàn vẹn chủ quyền từ 3 năm trước đó (từ năm 1942). Người Pháp
cũng đã chịu nhương bộ từ lâu. Cả Pháp và Trung Hoa đều chịu cho vua
Bảo Đại đặt quốc hiêu là “Đê quốc Viêt Nam”.
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Figure 2. Vua Bảo Đại, thủ tướng Trần Trọng Kim và nội các của Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam.

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sư học, có bằng cấp Tây phương, với
phong cách hàn lâm, cho làm bộ trưởng bộ giáo duc thì đươc, cho làm thủ
tướng ắt không làm nổi.

Ngô Đình Diêm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì
đươc, cho làm thủ tướng cũng không đươc.

Figure 3. Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau đó đảo chính ôn hòa bằng lá phiếu để lên làm tổng thống Việt Nam.

Vua Bảo Đại tốt nghiêp trường danh giá của Pháp, song không hiểu đươc
mưu đồ của các tập đoàn quân sư thời bấy giờ. Các cu thương thư trong
triều nói với vua, để cứu vãn tình hình Viêt Nam lúc nãy, chỉ có cách đên
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làng Đông Huề, xã Vương Lộc, khi đó còn nằm trong trấn Can Lộc, Hà
Tĩnh, mời Tú Hương ra làm thủ tướng.

Thê là, vua Bảo Đại cho người về làng tôi, hỏi mời cu Tú Hương ra làm
thủ tướng. Cu Tú Hương cười mỉm, nói không làm. Vì sao? Vì cu nhìn
thấu suốt đươc tương lai rất đen tối của đất nước những ngày tháng sắp
tới. Sau đơt đó, cũng không rõ gia đình Tú Hương đi đâu. Nghe nói bây
giờ đã sang nước ngoài cả, và rất giàu. Cũng có người nói gia đình Tú
Hương chạy vào Vũng Tàu, mai danh ẩn tích. Tú Hương là anh em của
Bạt Xu, địa chủ giàu tương đương với gia đình họ Tôn tôi thời bấy giờ.
Dân Hà Tĩnh ai cũng biêt hai nhà này.

Tôi vẫn kêu gọi tất cả bạn bè của mình về nước, để bơm dòng máu mới
vào đất nước Viêt Nam. Giờ nghĩ lại, thấy sư lưa chọn của Tú Hương
ngày đó là đúng. Vấn đề nằm ở văn hóa. Hai đê quốc là Pháp và Trung
Hoa đã phá tan văn hóa Viêt Nam, cho nên Tú Hương có lên làm thủ
tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi. Nêu không, làng tôi đã có một
thủ tướng. Nhưng một điều chắc chắn là, làng tôi chắc chắn sẽ có một thủ
tướng.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát
hành trên Amazon. Số ISBN: 9898804773220

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Cháu giỏi lắm. Chúc an vui thành đạt
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o Tôn Phi
APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT

Tình Quê Hồn Nước Cám ơn bác ạ.

2. Nguyễn Hữu Quý
APRIL 18, 2022 AT 08:05 EDIT

Cu Trần Trọng Kim là một đại trí thức, nổi tiêng nhất thời bấy
giờ, rất xứng đáng đi vào lịch sư Viêt Nam. Tiêc là trí thức như
Cu không đủ lưu manh để giúp Bảo Đại giữ đươc nhà nước ĐẾ
QUỐC VIỆT NAM! (Đươc thành lập ngày 14/3/1945 thì phải?!)

3. Nguyen Duy Khoa
APRIL 18, 2022 AT 08:24 EDIT

Như vậy ông Tú Hương đâu có giỏi, ông thấy tương lai đen tối
và chạy mất xác, kẻ giỏi là kẻ phải thưc sư dám đương đầu khó
khăn để tìm giải pháp thì mới gọi là kẻ giỏi.
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Nước Mỹ đã cứu dân tộc Viêt Nam khỏi bị Hán hóa
lần thứ ba như thê nào?

Image 6. Giám đốc CIA Sidney W. Souers (1892-1973)

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình
báo trung ương Hoa Kỳ, tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư
văn khoa hơn là một người thuộc về quân đội.

Năm 1945, sư thưc là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiên tại
Viễn Đông là tiền thân của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ
mới tổ chức đươc hội nghị đầu tiên để tiên tới thành lập Liên Hiêp Quốc.
Trước đó, Pháp trả lại các thuộc địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, Bồ
Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong giây phút nhập nhòe này, hoàng đê của
một phần hai Trung Quốc tên là Mao Trạch Đông muốn tổ chức cho cướp
chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt đươc thông tin rằng Trung



Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 140 of 181

Page 140 of 181

Quốc muốn thôn tính nước Viêt Nam thông qua một vu cướp chính
quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Viêt Nam.

Hoa Kỳ tài trơ cho Viêt Minh. Viêt Minh đươc thành lập bởi cu Nguyễn
Hải Thần. Hồ Chí Minh đươc cu Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm
quân về Viêt Nam để tổ chức kháng chiên. Cu Nguyễn Hải Thần không
hề biêt Hồ Chí Minh là ai. Cũng như, Hồ Chí Minh không hề biêt biêt đội
Con Nai là ai.

Biêt đội Con Nai đên huấn luyên cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông
qua một nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn
độc lập cho nước Viêt Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng
Giang đươc đưa vào sách giáo khoa, viêt: “Tất cả mọi người đều sinh ra
có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm
phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc”. Giống như khách hàng mua bảo hiểm không
bao giờ đọc bản hơp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký vào bản tuyên
ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biêt mình đã đưa Viêt Nam đi
theo quỹ đạo hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn
Mỹ đã đọc tại quảng trường Ba Đình.

Đên đây, quý vị đã biêt, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các
nhân vật tai to mặt lớn thưc chất chỉ là con cờ của quốc tê. Hoa Kỳ đã đi
một nước cờ cưc kỳ cao siêu. Tình báo do Hoa Kỳ cài cắm các nơi là
những con người văn hiên, chứ không phải điêp viên cướp bóc và báo cáo
láo như văn hóa tình báo Trung Quốc. Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là
văn hóa văn hiên. Cù Huy Cận đã giúp đặt nền tảng Mỹ cho đất nước
Viêt Nam. Nêu không có câu văn đó, nước Viêt Nam đã rơi vào tay
Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Viêt Nam. Nước Viêt Nam hiên
nay là một vê tinh của nước Mỹ.

Nguyên văn tiêng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viên quốc
hội Mỹ: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable
Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Nêu không có câu văn này, có lẽ Trung Quốc đã giêt đươc cả nước Viêt
Nam.

Tiểu sư của tướng Sydney W.Souers.
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1944 (24 tháng 7) Trở thành trơ lý giám đốc Văn phòng Tình báo Hải
quân, Văn phòng Giám đốc Tác chiên Hải quân, Cuc Hải quân Hoa Kỳ.
1945 (8 tháng 11) Đươc bổ nhiêm làm Phó Tổng cuc trưởng Tình báo Hải
quân Hoa Kỳ, với cấp bậc hàm đô đốc.
1946 (23 tháng 1) Đươc bổ nhiêm làm Giám đốc Trung ương Cuc Tình
báo Trung ương Cuc Tình báo Trung ương (CIA).

Con trai của Cù Huy Cận, ông Cù Huy Hà Vũ, là tiên sĩ luật học Pháp,
thạc sĩ văn chương Pháp, hiên đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

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

God bless you, God bless America.

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

Tôn Phi. (triêt gia Lê Minh Tôn)

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741

4 BÌNH LUẬN VỀ “NƯỚC MỸ ĐÃ CỨU
DÂN TỘC VIỆT NAM KHỎI BỊ HÁN HÓA
LẦN THỨ BA NHƯ THẾ NÀO?”

1. Quoc Viet Tran

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Hay,giờ mới biêt…

2. Nguyễn Hữu Quý

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
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13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Một tư liêu rất quý!
Lần đầu tiên đươc biêt cu Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản
Tuyên ngôn lịch sư này.
Trong một vài tư liêu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo
Mỹ gưi giúp cho ông ấy, và ông Hồ viêt nó tại căn nhà 48 phố
Hàng Ngang, Hà Nội.
Chú Quý chia sẻ bài này nhé!
Nêu Tôn Phi dẫn nguồn bài này thì hay biêt mấy!

3. Long Nguyen Thanh

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:24 SÁNG

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

4. Trường Thân Văn

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 8:33 SÁNG

Phi đưa ra thêm những chi tiêt này đáng để mọi người suy gẫm.
Hồi năm 2003, tôi có 8 tháng đầu trong trại giam B5, làm viêc với
điều tra viên chủ yêu xoay quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán
đên mức mình nói với đtv Nguyễn Ngọc Thành rằng, tôi nói
chuyên với đầu gối tôi, dễ nghe hơn với dtv có 4 bằng đại học, do
Thành tư khoe. Tôi nói anh Thành không phân biêt đươc từ loại
trong câu văn, làm sao hiểu bản Tuyên Ngôn bất hủ, không ai chối
cãi đươc. Thành muốn chối bỏ Đấng Tạo Hóa nên cãi chày cối.
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Trong bản tiêng Anh của Mỹ, Creator viêt hoa. Chỉ danh từ riêng
mới viêt hoa, danh từ chung thì không, động từ hay tính từ cũng
không, trừ ra nó đứng đầu câu văn. Đây là kiên thức phổ thông cơ
sở, không phải đại học, mà điều tra viên an ninh có 4 bằng học cố
tình cãi cùn. Vậy nên tôi nói 100% các thê hê bộ chính trị Đảng ta
và đại đa số người Vietnam chống nghịch Tuyên Ngôn của mình,
vì cớ không biêt. Lấy súng đan, máu xương đồng bào kháng chiên,
đốt cháy cả dãy Trường Sơn để có tư do, đên giờ vẫn chưa đươc.
Trong khi đó, tư do ở ngay trên miêng Hồ Chí Minh, từ 2. 9. 1945.
Đúng như Kinh Thánh chép: “Dân ta bị tiêu diêt, vì cớ thiêu sư
thông biêt.” (Ô sê 4: 6). Làm điều tra viên có 4 bằng đại học,
không phân biêt đươc từ loại trong 1 câu văn, bảo sao không chêt.
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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: Chuyên gì sẽ xảy ra nêu một dân tộc chọn
sai nền chủ đạo? Một dân tộc không biêt lịch sư của mình là một dân tộc
mất tư do. Bởi vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ
đạo cho dân tộc Viêt Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng
người Viêt khắp thê giới. Hôm đó là độ 2018, cho đên tận hôm nay.

Trong thê kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiêt
đặt đươc thành công triêt Viêt làm nền chủ đạo cho dân tộc Viêt Nam.
Tôi là người duy nhất hiểu đươc công trình đó, và tiêp nối chương trình
khai sáng cho dân tộc. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ
Âu Cơ, tất cả đều vươt qua. Cho đên bây giờ, người ta vẫn chưa biêt tôi
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tốt nghiêp kiểu gì, và tại sao lại có bằng hạng ưu tú nữa. Bữa sau khi tôi
đăng ký học tiên sĩ (hê tuyển thẳng 5 năm) thì quá thần kỳ.

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biêt 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 triêt lý, các trường khác ở Viêt 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,
áp bức, bao nhiêu lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa
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đươc cuốn sách thuộc hàng kinh điển lên mạng lớn nhất thê giới Amazon,
tất cả đều bất ngờ. Cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ
nghĩa Tư Bản” gây ra tiêng vang chưa từng có trong giới xuất bản ở Viêt
Nam. Mặc dù, tác giả không cần thuê dịch vu 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, thưc sư đoàn kêt hơn những trường khác.
Những trường khác dốt nát về tư tưởng, nêu có đoàn kêt thì chỉ đoàn kêt
vì lơi ích. Riêng trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kêt 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 Viêt Nam là triêt Nho (Thái Bình Minh
Triêt) thì có thể coi như trường Nhân Văn đã có một thắng lơi đậm chưa
từng có trong lịch học thuật, không những của nước nhà mà còn của cả
thê giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để chia sẻ niềm vui. Bạn bè ở
làng khoa học tư 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 thê đang thay đổi hẳn. Viêt Nam sắp tiên lên nền kinh tê tri thức.
Khi ấy, tác giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thư nghĩ,
bạn viêt đươc một cuốn sách thật hay, chỉ cần bán cho một triêu người,
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một triêu người ấy mỗi người chỉ cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao
nhiêu?

Khi tôi viêt loạt bài, có đề cập đên 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 Viêt 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 mên mộ, bởi công trình lột tả hêt mọi nguyên lý
trong xã hội. Có bạn làm nghề thiêt kê mên mộ nội dung cuốn sách còn
thiêt kê 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 biêt đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hêt tiền. Mà vẫn cứ dư.
Đây là chiêc 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 tê tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên
Amazon:

Nêu không muốn rườm rà, đặt sách trưc tiêp từ tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com

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

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU

Muốn Viêt Nam sánh vai và vươt qua các nước,điều đầu tiên là xây dưng
nền tảng Nho Giáo kêt hơp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và
loại bỏ một số hạn chê không còn hơp thời của Nho Giáo cổ điển.Như
vậy chúng ta mới tiên nhanh tiên mạnh,tiên vững chắc .

Tôn Phi
26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala.
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Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thê này nữa em ah.Chỉ có
nó ,nhưng những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biêt kêt hơp cái hay của
chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn chê từ nho giáo của tổ tiên chúng
ta để lại.Có như thê Viêt Nam chúng ta mới sánh ngang và chắc chắn
vươt qua thằng láng giềng khốn nạn mà trường tồn vĩnh cưu.Phải cần có
những con người lãnh đạo biêt nhìn xa hàng chuc,hàng trăm thê kỷ.
Ngoài ra không còn con đường nào khác khi muốn vươt qua người ta mà
chỉ có tầm nhìn ngắn hạn.

Nguyễn Hữu Qúy

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

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

Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

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

.

Trường Thân Văn

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU

Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá.
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Đồng Vũ

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU

chúc anh sẽ thưc hiên đươc ý nguyên của mình.

Tôn Phi

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

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

Đồng Vũ
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26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

Tôn Phi em rất mong đươc gặp anh.

Tam Nguyen

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU

Một câu hỏi cho sư hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao
nhiêu phần trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viêt
như vậy.?”

Davit Cob

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU

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

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU

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

Quỳnh Quỳnh

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU

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

Y Jao Buon Ya
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26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sơ sêt ,run rẩy ,
nhưng sau khi David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel
liền xuất hiên những chiên binh khác đánh bại đươc những kẻ khổng lồ
như gô li at.

Bảo An

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG

Có những cau chuyên đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sư nha!

Nhan Nguyen Dinh

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viêt và những bình luận.
Thân mên
Nhân
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát

hành trên Amazon.

Hình 2. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn
Khoa Sài Gòn cũ) năm 2016.

Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:
Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon:

1. Cơ học lương tư và mạng Internet
(Viêt chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quê).
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2. Nền kinh tê tri thức
(Viêt chung với Trần Nhật Vy)

3. Giáo trình văn học dân gian.
4. Giáo trình văn học Trung Quốc
5. Làm giàu với Amazon

( Sách hướng dẫn bạn đọc cách đưa hàng hoá của mình lên
Amazon).

6. Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.
(Sách quốc dân)

7. Nguồn gốc văn hóa Viêt Nam.
(Viêt chung với thầy Nguyễn Viêt Nho)

8. Nhà báo, nghề nghiêp và sứ mênh.
Lê Hà chủ biên, Tôn Phi biên tập.

9. Những bài học trong sách Châm Ngôn
Tôn Phi chủ biên.

10.Thái Bình minh triêt
Thầy Nguyễn Viêt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả.

11.Giáo trình văn học Tây Âu 1 (Tôn Phi chủ biên, với sư tham gia
của các bạn khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa
học xã hội và nhân văn TP.HCM.)

12.Giáo trình văn học Tây Âu 2 (Tôn Phi chủ biên, với sư tham gia
của các bạn khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa
học xã hội và nhân văn TP.HCM.)

13.Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yêu.
14.Viêt một bài văn như thê nào?

(Sách khuyên học)
15.Phương pháp học ngoại ngữ. Nguyễn Thị Huyền Anh chủ biên.

(Sách khuyên học).
16.Hướng dẫn sư dung Paypal cho người Viêt. Dùng để nhận tiền

thanh toán khách mua hàng nước ngoài.
Tôn Phi chủ biên.

17.Chính tả, viêt sao cho đúng.
18.Nguồn gốc của bênh tật-Nguyễn Viêt Nho.

(Sách đươc hội An Viêt toàn cầu bảo lãnh).
19.Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường.

(Sách trơ giá).
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20.Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyễn Tư Quyêt Thắng.
21.Tiểu thuyêt: Bố và con gái.
22.Tiểu thuyêt: Cô hàng xóm.
23.Tinh thần dân tộc. Tác giả: Nhà giáo Lê Trọng Hùng.
24.Đạo đức kinh doanh nưa sau thê kỷ XXI
25.Lịch sư văn minh thê giới.
26.Triển vọng của nông nghiêp xanh. (Tôn Phi chủ biên)

(Sách khuyên nông)
27.Luật bản quyền quốc tê- Tôn Phi.
28.Chiêc đồng hồ của dương-Tiểu thuyêt-Tôn Phi.
29.Biên đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên
30.Nghiêp vu ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên).
31.Ngữ pháp tiêng Viêt. (Tôn Phi chủ biên).
32.Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. (Nguyễn Tấn

Quan chủ biên, Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo).
33.Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi

biên tập.
34.Nghiêp vu ngân hàng. (Viêt chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý.

Tôn Phi chủ biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi

biên tập).
36.Nghiêp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
37.Văn hóa doanh nghiêp. Tôn Phi chủ biên
38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diêu.
40.Phương pháp học toán học 8.
41.Cơ sở vật lý. Nguyễn Văn Lơi chủ biên, Tôn Phi biên tập.
42.Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên.
43.Siêu hình thời gian.
44.Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên.
45.Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên.
46.Sáng tác kịch bản điên ảnh. Tôn Phi chủ biên.
47.Giáo trình văn học Nhật Bản
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48.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 1 By Tôn Phi
49.Giáo trình văn học Ấn Độ
50.Giáo trình văn học Triều Tiên
51.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 2
52.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
53.Phát minh xây nhà không khói bui-Cao Văn Viêt
54.Phân tích truyên Kiều-Tôn Phi
55.Triêt lý giáo duc- Tôn Phi (chủ biên).
56.Hành trang vào đời thời kinh tê số.
57.Quân phân ruộng đất.
58.Trơ cấp xã hội phổ biên. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo duc con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triêt học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
63.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
64.Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh
65.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
66.Cuộc kháng chiên của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
67.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
68.Truyên cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
69.Shakespeare và chúng ta. Lê Phú Khải và Tôn Phi.
70.Diêp Vấn tôn sư. Phạm Hùng Đức.
71.Giày thủy tinh. Tôn Phi.
72.Các vấn đề nhân quyền cơ bản. Tôn Phi.

Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lương cao. Đừng tiêc tiền cho
viêc học. Cái giá của sư ngu dốt cao hơn gấp nhiều lần. Không có tiền
mua sách, Charlie cho quý vị trả góp.

Sở hữu trí tuê sẽ đươc định giá rất cao tại Viêt Nam, những ngày tháng
sắp tới.
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Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cư nhân khoa học văn
chương và khối ngành văn-sư-triêt tại Viêt Nam.
Kính mời các bạn đọc sách.
Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

P/s:
Bảng giá sách:
Cuốn số 1, 22, 26, 45 giá 1500 000 VNĐ.

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.

Cuốn số 43, cuốn số 44, cuốn số 53 giá 1 triêu.

Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ.

Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ

Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ.

Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ.

Cuốn số 2, cuốn số 14, 18, 23, 25, 27, 35, 52, 55 giá 500 000 VNĐ.

Cuốn 58, 64 giá 450 000 VNĐ.

Cuốn số 62, 65 giá 400 000 VNĐ.

Cuốn 39, 56, 70 giá 340 000 VNĐ.

Cuốn số 3, 4, 7, 11, 32 giá 400 000 VNĐ.

Cuốn số 60, 61, 63 giá 250 000 VNĐ.
Cuốn số 5, 17, 20, 29, 31, 33, 34 giá 230 000 VNĐ.
Cuốn số 24, 30 giá 200 000 đồng.
Cuốn số 13, 15, 21 giá 100 000 VNĐ.
Cuốn số 9, 19 giá 70 000 VNĐ.
Cuốn số 10, 69 giá 46 000 VNĐ.
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Cuốn số 42 giá 15 triêu.

Thanh toán ở số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản:
Tôn Phi. Đối với người nước ngoài chỉ cần ghi thêm swift code: ASCB
VNVX.

P/s: Khách ở nước ngoài thanh toán qua địa chỉ:

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp,
Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon

7 comments

1. Trung Đoàn Trần
JANUARY 11, 2022 AT 08:48
con bố hiểu giỏi quá
tư hào người con vương lộc

2. THE CUONG PHAM

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45
Cám ơn anh ạ. Chúc anh và gia đình năm mới an lành, tấn tài tấn
lộc.

3. Thuận Lê
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:46

Hi! vui quá!

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

4. Điêp Mỹ Linh
FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04

Hi, bạn Tôn Phi!

Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui.

Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm
đang đọc/dò lại để gưi đên Amazon.

Chúc Bạn và cháu luôn đươc an lành và mọi điều tốt đẹp.
Quý mên,
ĐML

5. Vương Đằng
FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN
VÀ TỔ CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi.

Tác giả Vương Đằng sẽ gởi chuyển danh sách kể trên cho gia
đình và thân hữu khắp thê giới.

Tác giả Vương Đằng bây giờ chỉ lảnh lương hưu Hoa Kỳ đủ
sống nên rất tiêc không khả năng mua sách của Giám đốc Tôn
Phi hay công ty Charlie.

Chân thành,

Tác giả Vương Đằng

6. Lê Xuân Cảnh
APRIL 6, 2022 AT 21:51

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ.
Rất ấn-tương người tuổi trẻ tài cao,
Nước Viêt có thể tư-hào,
Về sư dồi-dào đóng góp của Phi,
Chỉ xin đề-nghị bạn ghi,
Tên sách xong, giá tiền chi ngay liền,
Đỡ mất thì giờ search thêm !

Xin cám ơn Tôn Phi nghen !
Chúc thành-công.

Lê Xuân Cảnh

7. Ngọc Diêu
MAY 23, 2022 AT 16:55

Diêu có xem sơ lươc những quyển sách của anh và muc luc quyển
sách anh tặng lúc sáng cũng khá ấn tương.

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.

Image 7. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc:
tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát
minh, tức là nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi đươc để duy trì
cả cuộc sống nhân sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về
nhân sinh. Gần 1 triêu cuốn sách của ông Tôn Phi đã đên với các em nhỏ
vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triêu.
Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên đươc các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo,
những đứa con tinh thần của họ, để phổ biên ra trong nhân gian. Chúng
tôi bán sách với bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau
không thành vấn đề, miễn là sách ở đẳng cấp cao nhất đươc xuất bản ra.
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Image 8. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản
của Tôn Phi.

Cuộc đời là một cuộc chiên. La vie c’est un combat. Chúng ta là những
chiên sĩ trên mặt trận văn hiên, phuc vu cho chủ đạo Viêt.

Chủ đạo Viêt, còn gọi là triêt Viêt, hay Thái Bình minh triêt, đã trường
tồn cùng đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000
năm. Triêt gia Lương Kim Định, giảng dạy triêt tại đại học Văn Khoa Sài
Gòn, đã vưc dậy triêt Viêt cho dân tộc Viêt Nam. Xin trang trọng cám ơn
Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ đại của dân tộc Viêt Nam.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc.
Chúng tôi đã cho ra mắt sách Phân tích Truyên Kiều.
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Image 9. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn
Đức, người bảo vê tư tù Hồ Duy Hải gưi 1 000 000 VNĐ đên nhà xuất
bản Sống Mới. Chúng tôi dùng 1 triêu đó để hỗ trơ nhà trọ cho một bạn
sinh viên tại Sài Gòn, theo diên ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại
sau. Hằng ngày, chúng tôi bán đươc sách. Tiền vào và tiền ra đều đều.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh
thường quân người Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển.
Chỉ với hai nhân viên, Sống Mới xuất bản đươc các ẩn phẩm điên tư lẫn
ấn phẩm in thành sách khắp thê giới. Bạn cũng sẽ làm đươc như chúng tôi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.
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Image 10. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài
Gòn.

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viêt đươc cuốn sách rất hay.
Chúng tôi đưa lên mạng, cưa hàng tư phuc vu. Ai mua thì tư lấy xuống,
và tư trả tiền. Làm xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể duc, giãn gân giãn
cốt, 30 phút sau vào làm tiêp. 30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra,
thấy có 3000 lươt tải sách. Có 1000 lươt trả tiền. Số tài khoản ngân hàng
của tôi tăng lên 200 triêu (lương của chủ tịch nước mới chỉ đầy 40 triêu).
Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm đươc 200 triêu, chỉ từ viêc bán
sách PDF.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triêu. Vui vui, ông chủ
và nhân viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.
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Image 11. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ
yêu làm vì đam mê, có lương cũng đươc không có lương cũng đươc. Ông
chủ làm cuối ngày dư 300 000 là đươc, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi phải
nói với độc giả rằng, khi nào các bạn trả tiền cũng đươc, không nhất thiêt
phải trả ngay. Thê mà họ vẫn cứ trả.

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi
và đươc chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi
của chúng ta là một nhà sáng chê lớn của thê kỷ XXI.

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các
cuốn sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài
khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài
khoản Tôn Phi. Sách đọc đươc trên máy tính bảng, laptop và điên thoại
rất đẹp.

Đặc biêt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn đươc trả sau. Nghĩa là, các
bạn cứ tải sách xuống, phuc vu cho con đường học vấn của mình
trước. Khi nào có tiền, các bạn trả cho chúng mình cũng đươc, không có
cũng không sao. Trân trọng cám ơn các bạn.

Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie.

Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu Á hiên nay.
Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.
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Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thương, các giáo sư, tiên sĩ
đầu ngành, nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em
cùng các thầy cô tìm ra chân lý và hưởng hoa lơi từ kêt quả học hành.

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tư lưc
cánh sinh, dưới sư giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau,
cùng nhau học hành và cùng nhau thăng tiên. Mỗi thành viên của nhà
xuất bản Sống Mới đều đươc cung cấp thiêt bị, máy móc, sách vở và chi
phí để nghiên cứu, làm viêc như những nhà khoa học thưc thu.

Image 12. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang giới thiệu cuốn sách Nền kinh tế tri thức
của chúng tôi.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà
xuất bản Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie.

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chê độ tư động. Cu thể, chị Hương
Nguyễn bên Úc mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán đươc luôn.
Khoảng 30 phút, mà chậm lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận đươc sách, ship tận
nhà.
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Hình thức xuất bản trưc tuyên này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi
vào thê buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát
minh, bởi họ không ở vào thê phải có phát minh.

Nhà xuất bản Charlie kỳ diêu đên nỗi, cuc trưởng cuc xuất bản Viêt Nam
phải gưi công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành
công trên nguyên lý mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn.

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hêt sức
quan trọng. Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài
khoản của tác giả bên dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát
minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là trung gian nhưng không cần biêt đên số
tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh toán là một chạm, đên ngay với
tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là một tác giả nên thiêt kê
đươc một nhà xuất bản vươt thời gian. Nhà xuất bản Charlie cứ như là
một cậu bé đên từ tương lai, cưc kỳ hiêu quả và cưc kỳ sáng tạo.

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7,
gặp nhờ nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h
đồng hồ. Ai nhờ, chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình.
Một sinh viên đại học dưới Cần Thơ mới tốt nghiêp, gưi tác phẩm lên in,
từ khi nhận bản in, sưa bản in cho đên khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng
Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyên ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi.
Tôi tin rằng các bạn sẽ còn làm đươc hơn thê nữa. Tôi là thê hê đầu tiên,
tư mình mày mò từ A đên Z. Sang các bạn, các bạn sẽ đươc chúng tôi
chuyển giao công nghê cho, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy:
Càng dạy nghề thì sẽ càng đươc giàu thêm. Cho nên, chúng tôi không tiêc
bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho các bạn.

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyên thần kỳ. Nó đên giữa mùa dịch
đói kém. Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thương
Đê.

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 171 of 181

Page 171 of 181

beauteme@gmail.com (gặp cô Nguyễn Hạnh).

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Nêu ở nước ngoài thì có thể gọi điên cho chúng tôi bằng Telegram, Viber,
Whatsapp, Signal: +84344331741

Góp vốn hưởng cổ tức, hoặc đài thọ cho nhà xuất bản Sống Mới:

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

Ngân hàng Quân đội MB: 0344331741- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Image 13. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber,
Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống
Mới là quá hiên đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Vì sao Việt Nam khó có thể chạy đua kỹ nghệ xe hơi
với Tây Âu?

Image 14. Nhà báo Lê Trung Khoa, một chuyên gia báo chí đưa tin về các dòng xe ô-tô trên thế giới. Ông hiện là
chủ bút báo thoibao.de ở Đức, viết tiếng Việt và tiếng Đức.

Trước 1975, miền Nam Viêt Nam có hãng xe La Da Lat. Hãng xe này
khai tư (nói đúng hơn là tạm đóng băng) cùng chính quyền Viêt Nam
Cộng Hoà. La Da Lat chưa bao giờ dám vỗ ngưc xưng oai với Âu-Mỹ.
Bản thân La Da Lat biêt mình cũng không bao giờ có thể tư lập. Người
Pháp đã tạo ra La Da Lat và nhiều năm chuyển giao công nghê và đào tạo
nhân lưc cho người Viêt.

Trước đó, nước Pháp có một nền cơ khí huy hoàng, tuổi đời hàng trăm
năm. Tháp Effel ở Paris, cầu Long Biên ở Hà Nội là các ví du.

Đào tạo kỹ sư sản xuất xe hơi là câu chuyên hàng trăm năm. Tại đại học
Bách Khoa Hà Nội, trước kỳ thi, sinh viên ra mua tập phô-tô-cop-py để
thi qua môn. Với một văn hóa mì ăn liền như vậy, bằng cấp đa số là bằng
kém chất lương. Cho nên mới có bài thơ của cô giáo Lam, hoặc thi sĩ Tản
Đà, đại ý đất nước ngàn năm không chịu lớn.

Nhà báo Lê Trung Khoa ( Le Trung Khoa ) am hiểu kỹ nghê ngành xe
hơi tại Đức. Nơi đây tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, kỹ sư Viêt Nam không
thể chơi đươc. Các hãng xe Đức có tuổi tác hàng trăm năm. Một anh
chuyên làm mì gói như Vin Group, không có tích lũy tư bản, dường như
không bao giờ có thể đua đươc với Mercedes, BMW.

https://www.facebook.com/le.t.khoa.1?__tn__=-]K*F
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Để làm đươc xe hơi, quốc gia phải có văn hoá tốt. Các hãng xe hơi là các
chaebol. Với một văn hoá như ở Viêt Nam hiên nay, văn hoá cán bộ xã ấp,
rất khó để có sáng chê, phát minh.

Ngành công nghiêp ô-tô, một chiêc xe trước khi xuất xưởng phải thư đi,
thư lại hàng trăm lần. Thê thì, không thể nào đốt cháy giai đoạn như mì
ăn liền đươc.

Nước Đức có nền triêt học vĩ đại. Những tên tuổi lớn như Immanuel Kant,
Hegel. Triêt học liên quan mật thiêt đên cơ khí. Một đất nước với nền
triêt học phát triển cao độ thì mới có thể phát triển cơ khí. Vì sao chúng ta
thấy các xe của Vinfast, đang chạy thì các bộ phận bị tháo ra? Vì triêt học
của Viêt Nam không có căn bản.

Mối quan hê giữa văn hoá và kỹ nghê cơ khí là vô cùng mật thiêt. Nhà
triêt học Nguyễn Huy Canh, tác giả sách “Hữu thể và tư do” tin rằng,
khoảng 20 năm nữa Viêt Nam có thể có chaebol về chê tạo xe hơi. Thời
gian không thể gấp đươc, phải đơi 20 năm sau.

Bây giờ có một cách, theo tôi rất khả thi. Đó là phuc dưng lại hãng xe hơi
La Da Lat. Thê là chúng ta có hãng xe hơi với 60 năm lịch sư , quy tu
đươc nhiều anh tài nội địa cùng bắt tay vào làm chiêc xe với lòng yêu
nước đầu tiên.

Viêt Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của
tác giả Tôn Phi.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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Nguyen Duy Khoa

JUNE 17, 2022 AT 21:33

Ý kiên quá tuyêt vời

https://shop-charlie.com/2022/06/17/vi-sao-viet-nam-kho-co-the-chay-dua-ky-nghe-xe-hoi-voi-tay-au/comment-page-1/
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Nam Tran

JUNE 17, 2022 AT 21:39

Đươc
Để tôi triển khai ý tưởng thương hiêu xe “La Đà-Lạt” ạ!

Hưng Black

JUNE 17, 2022 AT 21:51

ThankU…

Hung Phan Xuan

JULY 12, 2022 AT 13:33

Bài viêt chất,

Đỗ Như Ly
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JULY 12, 2022 AT 13:34

Ếch muốn to bằng bò

John Pham

JULY 12, 2022 AT 13:34

Xe điên quan trọng nhất về bình điên
Vinf Không có điểm nào nổi bật toàn là nhái của người khác

Lieu Nguyen

JULY 12, 2022 AT 13:35

Muc đích là IPO xong , kiểm ít tiền cổ phiêu rồi khai phá sản…

Tai Nguyen Xuan

JULY 12, 2022 AT 13:35

Chuẩn

https://shop-charlie.com/2022/06/17/vi-sao-viet-nam-kho-co-the-chay-dua-ky-nghe-xe-hoi-voi-tay-au/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/vi-sao-viet-nam-kho-co-the-chay-dua-ky-nghe-xe-hoi-voi-tay-au/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/vi-sao-viet-nam-kho-co-the-chay-dua-ky-nghe-xe-hoi-voi-tay-au/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/vi-sao-viet-nam-kho-co-the-chay-dua-ky-nghe-xe-hoi-voi-tay-au/comment-page-1/


Giáo trình Việt Nam học. Tác giả: Tôn Phi (Chủ biên), Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Việt Nho.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền
đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Page 178 of 181

Page 178 of 181

So sánh thủy chiến đầm Thị Nại của Việt Nam và thủy chiến sông
Xích Bích của Trung Quốc

Image 15. Tranh minh họa thủy chiến Đầm Thị Nại 1801.

Nêu so sánh về số lương người chêt thì trận Xích Bích nom có vẻ oai
hùng hơn. Còn nêu xem về thê trận thì trận đầm Thị Nại 1801 mới là trận
thủy chiên đẫm máu nhất trong lịch sư chiên tranh ở châu Á.

Trận Xích Bích, đoàn thuyền nặng nề của Tào Tháo đi vào Đông Ngô
như bầy bò đi vào lò cạo. Trong khi, trận Thị Nại 1801, quân Nguyễn
Ánh Gia Định kéo ra đánh vào đầm Thị Nại là thê ngươc dòng.

Bên nhà Tây Sơn, đô đốc kiêm đại tư đồ Võ Văn Dũng quá là khủng
khiêp. Ông sắp đặt một thê trận không thể bị phá vỡ cho phòng tuyên
quân Tây Sơn. Chẳng may, cả một cơ ngơi đồ sộ như thê, để lọt 2 thuyền
của nhà Nguyễn Ánh trà trộn vào đươc, đốt cháy rui. Nói thật, trong thủy
chiên đầm Thị Nại, Nguyễn Ánh thắng đươc Võ Văn Dũng là cái thắng
ăn may.
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Đang đêm đó, thê trận đang ngang ngưa. Trên ba phần tư số chiên tướng
của Nguyễn Ánh muốn quay về. Đang lúc năm ăn năm thua ấy, gió thổi
ngươc, bao nhiêu lưa hất về phe Tây Sơn. Doanh trại quân Tây Sơn cháy
rừng rưc.

Trận Đầm Thị Nại là cuộc nội chiên cuối cùng trong lịch sư Viêt Nam.
Các cuộc chiên tranh về sau là những cuộc chiên tranh không đáng có.

“Chiên tranh Viêt Nam không phải là do người Viêt Nam gây ra, mà là
do các siêu cường sắp đặt. Biêt đươc điều này rồi, chúng ta sẽ xích lại gần
nhau hơn” (Nguyễn Kinh Doanh-doanh@dslextreme.com).

Càng về sau, các cuộc chiên tranh ở các nước các nơi trên thê giới càng
dùng nhiều hỏa lưc và mức độ thương vong càng lớn lao.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Published by Charlie Saigon
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4 comments
.

Nguyen Duy Khoa
.

JULY 11, 2022 AT 20:22
.

Đô Đốc Long có tham gia trận Đầm Thị Nại

.

Tôn Phi

JULY 11, 2022 AT 20:23

Nguyen Duy Khoa giả sư không có trận Đầm Thị Nại thì có lẽ ông
Nguyễn Duy Khoa đang làm chaebol tàu đánh cá. Haha.
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Nguyen Duy Khoa

JULY 11, 2022 AT 20:24

Tôn Phi thật ra mộng mình hồi định làm tướng cướp

Tôn Phi

JULY 11, 2022 AT 20:24

Nguyen Duy Khoa Cậu cướp của. Tớ cướp người.
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