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Việt sử đại cương
Lịch sử tộc Việt qua những nét căn cơ
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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed only
by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you are
strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing this book.
If you received this book in error, please immediately notify the author, and
permanently delete this book and any attachments.

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

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Dạ Ngân. Chỉ có ông/bà Dạ Ngân và thân hệ trưc
tiêp là đươc in ấn, sử dung cuốn sách này.
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Lời nói đầu
Kính thưa quý vị,

Làm sử là công việc hêt đỗi khó khăn. Người viêt sử phải trải qua đầy đủ 5 bước: Bác
học, quảng vấn, thận tư, minh biện, đốc hành. Tôn Phi đã trải qua cả 5 bước đó. Bên
Tàu, chức sử quan chọn lọc rất khắt khe, và quan làm sử độc lập với triều đình. Bởi
vậy, văn minh Trung Quốc giờ đây đã tiên cao hơn văn minh Việt Nam, một phần nhờ
cách làm sử có khoa học.

Trong thời đại này, tác giả Tôn Phi và đội ngũ Nhà xuất bản Sống Mới thay đổi cách
viêt sử của sử gia Việt Nam. Ông muốn, mọi thành phần trong xã hội Việt Nam, tốt
hơn cả là trí thức các ngành nghề, cùng ngồi họp nhau lại để viêt cuốn sách Việt sử
đại cương. Cuốn sách mà bạn cầm trên tay đây là kêt quả làm việc chung của nhiều
thê hệ. Có vị lên tiêng, khôi phuc vị trí ngành học lịch sử để giáo duc lòng yêu nước, ý
thức độc lập tư chủ và truyền thống dân tộc...Vâng thưa quý vị, phải khôi phuc lại địa
vị của ngành sử học. Tác giả nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn) phác thảo một
tóm tắt về sử Việt. Từ buổi hồng hoang nhà nước Xích Qủy, đên thời bắt đầu có sử,
bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ có nhà nước Văn Lang. Từ thời nhà Lý cuồng say
trong Phật giáo, sang thời nhà Trần mà tư duy quân sư, khoa học binh pháp lên đên
mức cưc điểm. Thời nhà Lê với sư phuc hưng Nho giáo, văn hóa truyền thống. Những
nét căn cơ ấy tóm tắt để quý vị có đươc một bức tranh toàn cảnh. Nên dạy theo lối
phác thảo (những nét căn cơ) để học sinh ham học. Thay vì, dạy theo lối biên niên (tra
ngày hỏi tháng), quá tải chốn học đường.

Một ông giáo sư sử học tốt là một ông giáo sư phát huy đươc sư sáng tạo trong sinh
viên. Sử kiện thì không thay đổi, phần sáng tạo của sinh viên là giải ra ý nghĩa của sử
kiện đó. Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi là một tác phẩm như vậy, mời quý bạn
đón mua. Mời các bạn mua sách “Việt sử đại cương” (Sử Việt qua những nét căn cơ)
của nhóm tác giả Tôn Phi. Tác giả đạt tiêu chuẩn cao về khoa học, thần học và mỹ
học.

Trân trọng cám ơn các bạn.
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Tác giả Tôn Phi ( triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả : tonphi2021@hotmail.com ; Trơ lý : tonthanck@gmail.com

Nhà nước cộng hòa liên bang đầu tiên của nhân loại
“Văn Làng”.

Tác giả: Lê Trọng Hùng

Image 1. Bản đồ nước Văn Lang thời cổ. Tranh tư liệu.

Tìm trong lịch sử về nền cộng hoà để viêt cuốn lịch sử văn hiên cho nhân loại và
tộc Việt của mình. Tôi nhân thấy những giá trị tuyệt vời của văn hiên nó vươt cả
không-thời gian. Bởi lẽ lịch sử nông cạn của loài người thường thiên vị và đươc
diên giải theo cách mà kẻ thắng cuộc muốn để tiện lơi cho họ thống trị và huyênh
hoang nhằm thoả cái thị duc huyên ngã của bản thân để rồi khi kẻ thắng cuộc ấy lại
bị một “anh hùng” mới nổi đánh bại, vị anh hùng mới này lại đem kẻ thua trận và
cái lịch sử “hào hùng” của anh ta vùi dập xuống tận bùn đen và để làm đươc triệt
để điều đó họ sẽ khơi dây lại lịch sử “hào hùng” của nạn nhân của nạn nhân mình.
Và như thê lịch sử có vẻ đươc phuc hồi phần nào nhưng nó không thoát khoải sư
thiên vị cố hữu của chính nó. Ngay cả những sử gia đại tài cũng vẫn chỉ là công cu
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hoăc nạn nhân của nhà cầm quyền đương đại. Chỉ có nhưng người có văn hiên
đươc nhân dân ghi lại công tích trong tâm khảm chính điều đó đã làm cho giá trị
của họ vươt lên KHÔNG-THỜI GIAN và đươc tổ tiên tộc Việt đăt cho một cái tên
chân xác là “VĂN HIẾN”.

Image 2. Tác giả bài viết Lê Trọng Hùng.

Tôi nhận thấy văn hoá, chính trị nhân loại vốn có tính đồng dạng và cân bằng giữa
Đông và Tây bởi xét cho cùng Đông và Tây chỉ là 2 măt của một đồng xu không lồ
mang tên Nhân loại. Vì vậy chắc chắn ở măt Tây có một nền cộng hoà và dân chủ
đã bị mai một đi hơn 1500 năm thì chắc chắn ở măt Đông lịch sử tộc Việt cũng
phải có một nền cộng hoà, dân chủ như vậy. Trong đau đáu tâm hồn Việt rách nát
chúng tôi một vài đứa con của tộc Việt tìm thấy nhau qua sư nhau nhĩ đau đáu ấy
một người bạn -đối tác của Tôi hỏi rằng “Anh ơi có lẽ Tộc Việt chói lọi trong quá
khứ đã phát triển đên tầm một nền cộng hoà rồi ấy nhỉ?” Câu hỏi đó cùng với niềm
tư hào về Tộc Việt khi Tôi tiêp xúc đươc với những giá trị lịch sư do những nhà
nghiên cứu nghiệp dư (chính xác là những nhà sử học độc lập) bàn đầu là anh Hà
Văn Thuỳ, tiêp đên là cư sỹ Trần Đại Sỹ và rồi là nhà sử học Phạm Trần
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Anh( Phamtran Anh) đã thôi thúc tôi đi tim kiêm câu trả lời, một điều may mắn
nữa là Tôi đã kêt bạn bới một nhà báo độc lập đầy tham vọng Tôn Phi với một tình
yêu tha thiêt đên lạ lùng về nên Triêt Việt và nhà nước Viêm Việt mà ân sư của
bạn ấy không hiểu bằng cách nào truyền lại đên bạn ấy. Vị ân sư ấy không ai khác
là Giáo sư triêt sử Lương Kim Định một triêt gia phương đông đã để lại cho giới
học thuật ngày nay muôn vạn ngạc nhiên và thán phuc bới những gì Ngài đã tiên tri,
đã sáng tạo nên một chuyên nghành mới “Triêt Sử” tưc là dùng triêt học để nghiên
cứu lịch sử đăc biệt là lịch sử nhạt nhoà của tộc Việt đã bị tộc Hán cướp, đốt huỷ
hoại và cắn nuốt hêt chỉ còn đâu đó trong những huyền sử, thần thoại.

Trong một bài viêt nhằm minh triêt hai từ “văn lang” và “văn hiên” nhà báo Tôn
Phi đã xuất sắc chỉ ra rằng chẳng có nhà nước Văn Lang nào mà thưc ra đó là nhà
nước Văn Làng một cách gọi tên rất sâu xa và thưc tê của người Việt, cách gọi ấy
là gọi Nôm. Xét theo đăc trưng của một nhà nước cộng hoà thì quả là Nhà nước
Văn Làng chính là một nhà nươc Cộng Hoà liên bang. Giống như nhà nước thành
bang của Cộng Hoà La Mã hay Hy Lạp 509 TCN. Ở đó mỗi ngôi làng Việt đươc
bao bọc bởi các luỹ tre làng chính là những quốc gia độc lập riêng biệt với ranh
giới là bức tường thành băng tre và hào nước họ có Hiên Pháp riêng chính là
hương ước của làng đó chính là bộ luật tối cao của Làng Việt. Thậm chí nó vươt
lên ương ngạnh không thay đổi ngay cả khi họ tham gia lập nên nhà nước hơp bang
hay liên bang có tên là Văn Làng (Văn Lang). Điều này ta nhận thấy nó không
khác gì nhà nước liên bang là Hơp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong mùa đại dịch cúm
Tàu mắc dù Tổng thống liên bang là Ngài Trump ra lệnh phong toả trên cả nước
nhưng nhiều Bang vẫn cứ không thưc thi chẳng là phép vua thua lệ làng là gì.
Nhưng tại sao lại có chuyện đó xảy ra mà chính quyền liên bang lại cho phép đó là
vì hiên pháp của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đản bảo cho điều đó nhằn bảo về
quyền tư quyêt của mỗi công đồng hay còn họi là quyền dân chủ tư quyêt. Chỉ cần
điều tư quyêt đó không gây nên sư sup đổ cả liên bang là đươc.

Như vậy nhà nươc Văn Làng mang đầy đủ những đăc trưng của một quốc gia Liên
Bang dưa trên tinh thần Công Hoà. Như vậy là tôi đã trả lời mạch lạc cho một đối
tác của Tôi, một con dân nước Việt là Tộc Việt đã xây dưng lên nhà nươc đạt đên
trình độ chính trị là Cộng Hoà Liên Bang Văn Làng hay nói nôm là nhà nước
“Cộng Hoà Văn Làng”.

https://www.facebook.com/phamtran.anh.564?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDqfpM3Sb7x9ysGZQOGnfuh12OUAPU2T9a0Hhek55jWS5u9gg_xNJ-3mFmJ1yozziR_s9zGkj70wDGB&fref=mentions
https://www.facebook.com/Tonphitonphi?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsBH-OlrWTyaT4N-jiCOTVlyaVRpxg-cj4inoHlEfbM2BkcVCquRHtJYibfAKjTEaiiVEOl776dqUW&fref=mentions
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Đi tìm sâu xa hơn thì văn hoá Làng đã hình thành ít nhất từ thời Thân Nông hay
Viêm Đê (Đê Viêm) mà triêt gia Lương Kim Định đã tư hào khẳng định Làng là
một kiểu thành bang rất phương Đông, rất Việt và nó văn minh hơn nhà thành bang
Cộng hoà La Mã 509 trước Công Nguyên. Mà nhà nước của Thần Nông (Đên
Viêm) là 3220- 3080 trước Công Nguyên và nhà nước Văn Làng (Văn Lang) ra đời
và tồn tại từ 2524-258 trước Công Nguyên.

Vậy Văn Làng nhà nước Cộng Hoà liên bang đầu tiên của nhân loại.

Ps: Do sử Việt bị cầm quyền Hán tộc phá huỷ và sư nông cạm của bản thân cũng
như đa phần người Việt tôi xin dừng bút ở đây và sẽ tiêp tuc tìm hiểu sâu sắc về
thời đại Thần nông và Xich Quy Phương khi ấy xin đươc cởi mở chia sẻ tiêp đên
quý vị bạn đọc!

Liên lạc tác giả:

+84 32 7741503

Trungdanvietthuong@gmail.com

mailto:Trungdanvietthuong@gmail.com
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Thời đại các vua Hùng, giai đoạn chiêt trung giữa truyền
tử và truyền hiền.

Người ta hay nói, lịch sử là thầy dạy của cuộc sống hôm nay. Bởi vậy chúng ta
cùng nghiên cứu về thời đại các vua Hùng.

Thời đại Hùng Vương trong văn hóa Việt Nam là trạm trung chuyển giữa giai đoạn
huyền sử ( Hồng Bàng thị) và giai đoạn lịch sử (nhà Thuc Phán An Dương Vương).
Thời đại này kéo dài khoảng 2000 năm, từ khoảng 2200 năm Trước Công Nguyên
đên khoảng 200 năm Trước Công Nguyên.

Triều đại liền trước vua Hùng, triều đại Hồng Bàng Thị, có thể gọi là một triều đại
thuần Việt. Triều đại nối sau triều đại các vua Hùng, triều đại An Dương Vương,
dường như không thuần Việt cho lắm. An Dương Vương là người nước Ba Thuc.
Vua Thuc đánh chiêm nước của các Hùng Vương rồi cho con của mình là An
Dương Vương lên cai trị.

Hồng Bàng Thị, khởi đầu với Kinh Dương Vương, cha đẻ của Lạc Long Quân.
Chữ Thị nói lên tính chất mẫu hệ của văn hóa cổ Việt. Nhà nước Văn Lang tan tác
kể từ khi mẹ Âu Cơ chia tay và chia con với bố Lạc Long Quân.

Hùng Vương là đám con đi theo mẹ Âu Cơ lên non. Đám con đi theo bố Lạc Long
Quân xuống biển nay ở đâu không rõ. (Có người nói đó là đám dân da đỏ ở Chi-lê,
U-ru-guay ngày nay.) Triều đại Hùng Vương đóng đô ở Phú Thọ. (Trước đó triều
đại Kinh Dương Vương-Hồng Bàng Thị đóng đô ở Thiên Lộc-Hà Tĩnh). Sử liệu về
giai đoạn Hùng Vương mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng.

Đây cũng là giai đoạn chiêt trung giữa truyền tử và truyền hiền. Bên Trung Hoa,
ngôi hoàng đê truyền cho con trai cả. Bên Do Thái, ngôi vua Đa-vít đươc truyền lại
cho con út là vua Sa-lô-môn. Bên Việt Nam, chức Hùng Vương đời thứ 18 đươc
trao cho hoàng tử Lang Liêu, một người thứ Sáu, thân cô thê cô so, với các anh lớn
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cùng cha khác mẹ. (Xem trong sư tích Bánh Chưng, Bánh Giầy). Nhà vua thấy
Lang Liêu giỏi giang nên bỏ trưởng lập thứ, truyền ngôi cho anh.

Thời huyền sử trong môn kể chuyện thiêu nhi thường đươc gọi là thời kỳ thần
thoại, thời kỳ truyện cổ tích,...Chúng không phải là thật nhưng cũng không hoàn
toàn là giả.

Thời huyền sử là thời không có thời gian, mốc giới rõ ràng. Thời lịch sử là thời đã
có chức sử quan, ghi lại theo ngày tháng những sư việc có thể xảy ra. Bắt học sinh
phổ thông làm bài thi lịch sử về thời đại Hùng Vương theo các công thức toán học
rõ ràng là điều không thể. Đối với một đất nước, việc làm sử là việc khó khăn nhất.
1 triệu người tuyển đươc 2 người.

Đã bao lâu rồi bạn không học sử dân tộc? Ngày hôm nay, các bạn hãy học sử cùng
nhà văn Tôn Phi. Chúng tôi áp dung một phương pháp dạy sử và học sử mới, theo
lối chân minh triêt. Thời đại của các Hùng Vương là thời đại có thật, nhưng không
thật theo nghĩa biên niên sử. Nó thật về các giá trị văn hóa:

"Dương Châu, Kinh Việt hai miền,
Triết tự văn hóa còn truyền sử xanh."

Vì quên mất lịch sử nên dân Việt suốt đời đi làm thuê, mà càng làm thì càng nghèo.
Đên nỗi, doanh nhân yêu nước Phạm Công Ngu ở Hà Tĩnh đã phải thốt lên:

"Hỏi bao nhiêu thê hệ,
Chủ thành người làm thuê."

Tại sao? Thưa, tại vì dốt sử. Một dân tộc dốt sử là một dân tộc đi làm thuê cho
nước ngoài ngay trên mảnh đất mà đáng lẽ ra là của mình. Triêt gia Lương Kim
Định, bậc trưởng thương, dăn các học trò phải dạy lại sử cho dân tộc Việt Nam
máu đỏ, da vàng.

Thời đại Hùng Vương, nhà vua đời thứ 18 trao quyền trị vì đất nước cho Lang Liêu,
hoàng tử thứ 6, thay vì trao cho hoàng tử thứ nhất. Điều này có nghĩa là, tại nước
Việt, xảy ra giai đoạn truyền hiền, khác với truyền tử như bên Trung Hoa.
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Vấn đề lớn: Dân tộc Việt Nam có nguồn gốc Trung Hoa hay nguồn gốc Mã Lai?
Nhóm Bắc Bộ phủ, trong đó có sư Thích Chân Quang, cho rằng dân tộc Việt có
nguồn gốc Trung Hoa. Nhóm thân Pháp, bao gồm Tập hơp dân chủ đa nguyên của
kỹ sư Nguyên Gia Kiểng, cho rằng người Việt có nguồn gốc Mã Lai. Nhóm triêt
gia tại đại học Văn Khoa Sài Gòn cho rằng chủng Việt là một chủng riêng và khác
với hai chủng trên.

Dân tộc Việt có một nguồn gốc riêng, thể hiện trên trống đồng Đông Sơn đã vươt
lên rất xa so với dân tộc Hán. Các đồng bằng Sông Hồng vẫn còn lưu dấu một nền
văn minh Việt thiên về lúa nước, rất khác so với văn minh săn bắn ở Trung Hoa và
văn minh trái dừa ở Mã Lai, In-đô vùng gần Đông Nam A. Nền văn minh Việt
Nam đã có ít nhất 6000 năm văn hiên. Cùng như Việt Nam, có Lào và Thái là các
nhánh còn sót lại của đê quốc Viêm Việt khi xưa. Người dân tộc Thái ở Tây Bắc
nói chuyện vẫn hiểu đươc nhau với người Thái ở thủ đô Băng-cốc.

Văn hóa Việt Nam là một văn hóa rất mạnh. Đên nỗi, văn hóa ấy thâu hóa tất cả
những nền văn hóa ngoại lai. Islam giáo, người Tàu dịch ra Hồi giáo, nổi tiêng
hung dữ, nhưng khi vào đên Việt Nam thì trở thành đạo Bà Ni hêt sức hiền hòa.
Phật giáo, ông Bồ Tát là đàn ông, khi sang đên Việt Nam đã phải cải biên thành
đàn bà. Tất cả các văn hóa ngoại lai đã bị văn hóa Việt đồng hóa. Đên nỗi, người
Tàu, măc dù rất cố gắng, cũng không thể lập khu phố Tàu nào tại Việt Nam. Chơ
Lớn ở Sài Gòn, dân Tàu từ chối nhận gốc Tàu và bảo rằng mình là dân Việt. (Mời
nghe chuyện của bạn A Lầu ở khu Chơ Lớn).

Sư Thích Chân Quang, người tư mình xưng là cháu của chủ tịch Hồ Chí Minh,
cũng là trí thức tiêu biểu của Bắc Bộ phủ, nói: "Trung Quốc là anh, Việt Nam là
em. Lý Thường Kiệt dám mang quân sang đánh Trung Quốc là hỗn." Sư Thích
Chân Quang đang đứng trên quan điểm dân Việt sinh ra từ dân Hoa tộc. Quan
điểm này cũng đang ngư trị tại Bắc Bộ phủ. Nguyên Phú Trọng khi làm vua Việt
Nam đã sang thiên triều Trung Hoa đúng vào ngày ông Công, ông Táo lên Trời.
Giáo sư sử học Phạm Hồng Tung tại đại học Quốc gia Hà Nội cũng nói không thể
viêt sử vì thiên triều Trung Hoa chưa đồng ý. Như vậy, nêu xuất phát từ quan điểm
Việt tộc thoát thai từ Hoa tộc, thì Việt Nam muôn đời là nô lệ, chư hầu của Trung
Hoa.
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Những trí thức Việt du học Âu-Mỹ về không đồng ý với điều đó.

Ở Hà Nội, nhà toán học Nguyên Lê Anh, du học Ukraine về, chứng minh đươc
rằng dân Việt là một chủng tộc riêng. Có thể nhìn biêt vấn đề trưc quan sinh động:
Các dân Tàu, Hàn, Nhật thuộc chủng Bắc A nên họ rất cao và da thì trắng, còn dân
Việt thì hơi lùn và da thì vàng.
Văn hóa truyền thống Việt khá là bình đẳng:
"Quan có cần nhưng dân không vội,
Quan có vội quan lội mà đi."

Thời đại Hùng Vương, trong dân gian có thằng Cuội dám lừa ông lang (hoàng tử)
mua vịt trời. Điều này sẽ không thể có tại văn minh Trung Hoa, dám lừa hoàng tộc
thì chỉ có tội chêt. Song nó lại dê dàng có tại Việt Nam, một nền văn hóa của một
chủng tộc với một tư duy hoàn toàn khác: phép vua thua lệ làng.

Thi hào Nguyên Trãi trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo về sau có khẳng định:

"Núi sông bờ cõi đã chia
Mà phong tuc Bắc Nam cũng khác."

Từ văn hóa khác nhau, chúng ta có thể nói rằng, nguồn gốc hai chủng tộc Việt và
Hoa là khác nhau. Căn cứ vào phong tuc để chúng ta biêt nguồn gốc gọi là phương
pháp so sánh tỉ giảo, đươc giảng dạy tại đại học Văn Khoa Sài Gòn năm 1970.

Ngày nay, dân tộc Hoa vẫn đang khống chê dân tộc Việt bằng sinh kê. Nhươc điểm
của văn hóa Việt Nam cũng như giáo duc Việt Nam hiện nay là quá năng về kiên
thức chi tiêt và yêu về kiên thức tổng quan. Tại xóm làng, giáo lý tôn giáo và sơ sài
về kinh điển dân tộc. Kiên thức lịch sử gần như là Zero, hoăc gần như một chiêc
máy tính ô tạp.

Nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội cố làm phép chứng minh Văn Lang là nhà nước
mô hình Cộng Hòa đầu tiên của nhân loại. Đó là một nhà nước bình sản với phép
quân phân ruộng đất, ruộng của làng chia đều cho số nam đinh. Cuộc sống mưu
sinh vất vả, ít ai đọc đên sử Việt, chưa nói đên làm sử một cách khoa học. Cuộc
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sống nhân sinh rất quan trọng. Lý tưởng thê sư khác với nhân sinh thê sư. Người
Việt ngày hôm nay vẫn chưa sao cân bằng đươc giữa tâm linh và nhân sinh, điều
mà chúng ta đã có như thời đại các vua Hùng. Về tổng quan thời đại vua Hùng
hạnh phúc hơn thời đại của chúng ta.

Đại cương có nghĩa là phác thảo những nét căn cơ mà không sa đà vào chi tiêt. Các
sách giáo khoa lịch sử cũ quá đi vào chi tiêt, mà không vẽ nổi các nét căn cơ, nên
học sinh mới lười học sử. Bài kiểm tra hỏi những câu như: "Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn
12 sứ quân tên gì?" là không cần thiêt. "18 đời vua Hùng gồm các ông tên gì, họ
gì"cũng không cần thiêt. Những câu hỏi như vậy triệt hạ nhân cách của học sinh.

Thời đại Hùng Vương, nêu làm phép toán theo lối cộng trừ, lấy cả giai đoạn chia
cho số đời vua, thì mỗi ông Hùng sống thọ 200-300 năm?! Phép tính nhẩm sử ký
này không thể có, và cũng không nên có. Theo nghĩa triêt lý, tức là nghĩa huyền sử,
thì lại đúng, và đươc lưu truyền như câu chuyện của mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân.
18 là 9 nhân 2:

"Chín lần gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch đơi ngày xuất quân."

(Chinh phu ngâm khúc, Đăng Trần Côn).

Ở quận 7, Sài Gòn, chủ toàn người Hàn Quốc. Người Việt Nam chỉ có đi làm
mướn, làm thuê. Xưa Mai An Tiêm dạt ra hoang đảo kiêm ăn thê nào thì nay con
dân Việt Nam tìm đường ra nước ngoài mưu sinh như vậy. Dân Việt bắt đầu ly xứ
kể từ cuối thời nhà Nguyên.

Tại Hà Tĩnh, người Trung Quốc mua gom đất. Luật đấu giá đất của Việt Nam làm
cho đất đai của Việt Nam dê dàng rơi vào tay giới tư bản mại bản Trung Hoa. Vu
án Formosa, doanh nghiệp Tàu đội lốt Đài Loan là ví du rõ ràng. Người Việt chỉ
thay đổi theo chiều hướng tốt khi nhận thức lại đươc giá trị của nền văn hiên ông
cha trao truyền. Thời đại hôm nay lại cần những Hùng Vương, đứng lên địch lại
quân đội nhà Tần vô cùng hùng mạnh.
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 2022.
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Bài viêt đã đươc mang vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
Trơ lý: tonthanck@gmail.com
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Chính phủ quốc gia lâm thời của vua Bảo Đại

Image 3. Ảnh: Vua Bảo Đại (tên khai sinh là Nguyễn Vĩnh Thụy).

Tôn Phi.

Lâu nay, bạn đọc thường đươc nghe sách vở, báo đài nói rằng vua Bảo Đại sup đổ
là nền quân chủ chuyên chê sup đổ. Kể cả các sinh viên, giáo sư sử học cũng mắc
nhầm sai lầm này, nhất là khoa sư phạm sử, khi đi dạy học và chấm thi sẽ rất nguy
hiểm cho thê hệ mai hậu. Vì vậy, chúng tôi phải viêt bài này để quý vị và bạn đọc
đươc đi đên nơi đên chốn và kỹ càng.

Vua Bảo Đại không hề còn là đại diện của nền “quân chủ chuyên chê”. Vua Bảo
Đại đã thưc hiện một cuộc cách mạng, đổi đất nước An Nam từ “quân chủ chuyên
chê” sang “quân chủ lập hiên.” Vua Bảo Đại đã thiêt lập nguyên lý căn bản cho
nền quân chủ lập hiên. Ông tạo ra một chính phủ, đứng đầu là hai đời thủ tướng
Trần Trọng Kim và Trần Văn Hữu. Chính phủ của vua Bảo Đại có tên là: “Chính
phủ quốc gia lâm thời”.

Tóm tắt cho bạn đọc dê so sánh: Quân chủ chuyên chê là vua toàn quyền quyêt
định ban bố điều luật, toàn quyền thi hành luật (Babylon thời vua Nê-bu Cát-nêt-sa,
Ba-Tư thời vua Si-ru). Quân chủ lập hiên là vua đứng vai trò biểu tương, lãnh đạo
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tinh thần, vạch ra nguyên lý điều hành quốc gia, thủ tướng và triều thần nội các
đứng ra quản lý, các công việc bàn bạc bên dưới xong xuôi rồi đưa lên vua chọn
(Vương quốc Anh ngày nay, liên bang Viêm Việt ngày trước). Nền cộng hòa là nơi
mọi người đều đươc cơ hội tranh đấu với nhau, kiêm đươc nhiều phiêu là sẽ đi lên
vị trí cao nhất (Cộng hòa Liên bang Mỹ, Cộng hòa Pháp).

Triêt gia Lương Kim Định nhìn nhận rằng, chính thể tốt nhất đối với một quốc gia
là chê độ “quân chủ lập hiên”, tức là chính thể mà vua Bảo Đại đã chọn cho dân
tộc Việt Nam. Có thể làm phép so sánh để cho dê nhận ra: vương quốc
Anh, vương quốc Hòa Lan, …không xảy ra bạo loạn, kinh tê thịnh vương, chỉ số
dân chủ cao; cùng lúc đó, Hoa Kỳ bạo loạn, hay bị khủng hoảng kinh tê. Thưc tê
chứng minh nền quân chủ lập hiên tốt hơn nền dân chủ cộng hòa.

Cu Ngô Đình Diệm đã đươc vua Bảo Đại trao cho chức thủ tướng toàn quyền. Vua
Bảo Đại, vì hoàn cảnh, phải ngồi bên Pháp, sống trong lâu đài. Mọi quyền hành
đươc trao lại cho ông Ngô Đình Diệm ở miền Nam. Trường vua Bảo Đại học là
trường chính trị học khoa học bài bản, chứ không phải chính trị học nghị quyêt.
Thưc dân Pháp rất sơ vua Bảo Đại, vì con người này học trường Pháp ra, hiểu căn
kẽ về luật quốc tê. Pháp phải trả lại chủ quyền cho vua Bảo Đại, măc dù vua Bảo
Đại ngồi ung dung ngay trong lòng nước Pháp, giữa muôn vàn hiểm nguy.

Việt Nam là nơi thử nghiệm. Ngô Đình Diệm là “linh muc” Công giáo. Chữ “linh
muc” chúng tôi để trong nháy vì trình độ của Ngô Đình Diệm trên linh muc và
dưới giám muc, cuộc đời của Ngô Đình Diệm sống lâu năm trong nhà dòng-nơi
đào tạo các linh muc Công giáo-chỉ là chưa thu phong nhưng gọi cu Ngô là “linh
muc” cũng chẳng có gì quá đáng. Ngô Đình Diệm cũng đã làm đươc khá nhiều
điều, chỉ cần 20 năm đưa miền Nam trở thành hòn ngọc Viên Đông. Sai lầm của cu
Ngô là đã ép dân tộc đi theo nền “cộng hòa” trong khi đáng lẽ ra dân tộc ta lúc đó
phải tổ chức thành nền “quân chủ lập hiên”.

Sau khi phê truất vua Bảo Đại thì Ngô Đình Diệm không còn ai che chở, 9 năm
sau thì lại bị đàn em giêt. Cái chêt rất thương tâm. Còn vua Bảo Đại thì cu Ngô còn
đươc che chở.

Cái chêt của cu Ngô đã ứng nghiệm với câu tuc ngữ:

“Còn cha gót đỏ như son
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Đến khi cha chết gót con đen sì”.

Vì sao vua Bảo Đại và Chính phủ quốc gia lâm thời ngồi im cho thủ tướng toàn
quyền Ngô Đình Diệm phê truất? Có phải vì vua Bảo Đại hèn chăng? Câu trả lời là
do tấm lòng quảng đại của vua Bảo Đại.

Trở lại năm 1945. Mọi thầy tướng số, địa lý, tử vi trong kinh thành Huê đều nói
rằng 9 chúa 13 vua đên đây là hêt, mệnh Trời. Một hôm, vua Bảo Đại vừa từ ngai
vua bước ra về phía cửa chính điện, một thanh xà gỗ từ trên nóc nhà rơi xuống.
Thanh gỗ đó, nêu rơi nhanh thêm một chút, thì đã trúng vua Bảo Đại. Thanh gỗ rơi
muộn, là có ý cho vua Bảo Đại biêt rằng, khí số của nhà Nguyên đã hêt rồi. Khí số
của nhà Nguyên đã hêt, nên vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương chuẩn bị tinh
thần để ra đi. Chuyện chàng sinh viên Vĩnh Thuy găp cô sinh viên Marie (Nam
Phương) trên con tàu Pháp về Việt Nam năm nào còn lãng mạn và nhân văn hơn cả
Titanic. Hãy thử đăt mình vào vị trí của hoàng hậu Nam Phương, người con dâu
suốt ngày nghe những lời công kích của người đời:

“Bao giờ da mọc trong thành,
Cha con nhà Nguyễn tan tành tả tơi.”

Thì bạn sẽ thấy bà chịu áp lưc giỏi như thê nào. Hoàng hậu Nam Phương theo đạo
Công giáo. Christian, trước Trung Quốc phiên âm là Cơ-đốc, Việt Nam phiên âm
là Gia-tô. Lời tiên tri rằng một nàng dâu theo đạo Gia-tô sẽ làm sập cả triều đình
nhà Nguyên.

Bà Nam Phương rất hiền, không làm hại ai cả. Nêu là bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ
Xuân thì bà sẽ xử tất cả những người nói xấu mình.

Vua và hoàng hậu đồng ý để cho thủ tướng Ngô Đình Diệm phê truất. Căp vơ
chồng ấy đã ra đi trong danh dư.

Những gì xảy ra sau đó cho thấy, vua Bảo Đại đã nhìn xa hơn. Một chính phủ lấy
lại một lãnh thổ rộng lớn mà không tốn một viên đạn nào, không hy sinh nhân
mạng nào, thì trong lịch sử nước Việt Nam, chỉ có Chính phủ quốc gia lâm thời
của vua Bảo Đại (1948). Người có ăn có học, sẽ ủng hộ Chính phủ quốc gia lâm
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thời của vua Bảo Đại. Còn dân Công giáo ( đa số nhưng không phải tất cả) thì cố
tình hạ bệ vua Bảo Đại, tung tin đồn rằng vua ăn chơi và tôn sùng Ngô tổng thống
cho bằng đươc. Trong khi ấy, cuộc đời cầm ngôi của vua chưa hề giáng chức một
ông quan nào, kể cả Ngô Đình Diệm.

Giới sử học, sư phạm, văn chương và báo chí, gọi chính thể của vua Bảo Đại cho
đúng, thì phải gọi là nền quân chủ lập hiên. Danh pháp quốc tê, chính phủ của vua
Bảo Đại là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

“Nguyên đi rồi Nguyên lại về”.

Việt Nam, ngày 13 tháng 08 năm 2020.

Tonphi2021@hotmail.com

2 BÌNH LUẬN VỀ “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA LÂM
THỜI CỦA VUA BẢO ĐẠI”
X Hoang Vu
13 THÁNG TÁM 2020 LÚC 7:31 SÁNG

hèn gì con cháu họ Nguyên và dòng họ Tôn Thất dạo này xuất hiện nhiều trên các
trang mạng. toàn chính gốc.

Đặng Phước
13 THÁNG TÁM 2020 LÚC 9:32 SÁNG

Lịch sử Việt Nam rồi đây sẽ đánh giá lại về những hoạt động ảnh của của vua Bảo
Đại đối với quốc gia dân tộc!

https://saigonpick.com/2020/08/13/chinh-phu-quoc-gia-lam-thoi-cua-vua-bao-dai/
https://saigonpick.com/2020/08/13/chinh-phu-quoc-gia-lam-thoi-cua-vua-bao-dai/
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Quan điểm về chữ Hán-Bùi Tuấn Dương.

Figure 1. Bùi Tuấn Dương, bác bán bún vĩ đại.

Figure 2. Bác bán bún vĩ đại Bùi Tuấn Dương.
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Qua cả ngàn năm ông cha ta cũng chỉ dừng lại ở Hán-Nôm, hơn trăm năm nay chúng
ta vẫn song hành Hán-Việt, và trong tương lai dài cũng khó có thể bài đươc Hán tư cổ
trong tiêng Việt.

Thưc tê một đoạn văn, thơ mà thiêu âm tiêt Hán thì cũng khó nghe. Trong sinh hoạt
giao tiêp hàng ngày, trong văn bản quy phạm hành chính…. cũng đều xuất hiện nó.

Tôi không biêt tiêng Nhật, nhưng tất cả những ai biêt tiêng Nhật đều nói 70% tiêng
Nhật sử dun Hán tư cổ. Tiêng Hàn Quốc thì ít hơn, nhưng vẫn phải có. Cũng chưa ai
chứng minh đươc Hán tư cổ là do độc quyền dân tộc Hán phát triển ra. Nó như là sư
giao thoa từ thương cổ của các tộc người khu vưc, và phát triển ra.

Sư trồi sut của quan hệ chính trị, sư kiêu hãnh nhận vơ có phần thái quá của chính
quyền cộng sản Trung Quốc cộng sinh với tinh thần dân tộc cưc đoan của một số
người người Việt, song hành đó là sư u muội, cứng nhắc của chính chính quyền cộng
sản Việt Nam trong giáo duc Tiêng Việt, nó tạo ra sư cảm tính lầm lẫn giữa tiêng
Trung Quốc đương đại với Hán tư cổ. Tạo ra sư hiểu biêt sai lệch giữa văn hóa Trung
Quốc và văn hóa Việt Nam. Cho ta nhìn thấy cái mọn, cái hèn, cái thu động trong đa
số con người Việt.

Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của những mưu đồ chính trị(?). Nguyên nhân
nữa là chúng ta có tinh thần dân tộc cưc đoan?…

Nguyên nhân nào thì nguyên nhân, lý do nào thì lý do cá nhân tôi vẫn ủng hộ việc dạy
Hán tư cổ trong trường học tại Việt Nam.

Trong thời kỳ Hán-Nôm đâu mất nước, trong thời kỳ Hán-Việt đâu mất nước?! Nhật
Bản, Hàn Quốc đâu mất nước?! Chỉ mất nước trong trường hơp như hiện nay: Ngu-
Hèn-Khôn lỏi!

Bùi Tuấn Dương.

Tác giả là một người công nhân, hiện nay là ông chủ hiệu bún rất lớn ở Bình Dương.

30 August 2016 ·

Liên lạc tác giả: 093 6135441 – 0938399404

https://www.facebook.com/tuanduong.bui.54/posts/612515932287557
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3 loại triêt lý hình thành đê quốc.

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

Ở viên Đông, đê quốc lớn nhất là đê quốc Trung Hoa. Cho đên bây giờ, cả Việt
Nam, Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đê quốc Trung Hoa. Đên như Thái Lan, ở
xa, gồm các vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiêp giáp địa lý, cũng không
dám bứt ra khỏi Trung Hoa để chạy sang Mỹ.

Bình thường, Trung Quốc không xâm lươc nước nào, nhưng nước nào muốn tồn
tại phải quy phuc họ. Thường Trung Quốc đơi cho các nước xaỷ ra cướp chính
quyền thì sẽ đưa quân sang phân xử công lý. Ví du, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh,
vua Tống cho quân sang đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên
triều Mông-Nguyên cho quân sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần,
thì nhà Minh của Chu Nguyên Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của
Trung Hoa không hề vừa văn.
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Từ phải sang trái: Tể tướng Lưu Dung và quan nhất phẩm Hòa Thân. Cảnh trong phim Tể tướng Lưu Gù.

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyêt Tể tướng Lưu Gù cưc kỳ nổi
tiêng. Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hêt đăc điểm của triêt lý hình thành của các
triều đại nối tiêp Trung Hoa.

Triêt lý hình thành đê quốc Nga là đưa quân đi xâm lươc. Danh nghĩa của họ là bảo
tồn sư chính thống của nước Chúa. Sau khi đê quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sup
đổ, thì nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin
không thể tồn tại nêu không có sư ủng hộ của nhóm giám muc Chính giáo đông
phương. Đất nước Ukraine của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám muc
Chính giáo, mà Putin chỉ là đại diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra
đươc đê quốc Nga, giống như Việt Nam, Cam-bốt không bao giờ thoát ra đươc
khỏi đê quốc Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi Putin lắm bởi đứng sau Putin là
các giám muc Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có lật đổ đươc Putin thì tổng
thống tiêp theo của nước Nga cũng sẽ do các giám muc Nga điều khiển.

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triêt lý cho sư hình thành
đê quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu du. Ví du, để sát nhập nước Ha-oai vào đê
quốc Mỹ, thì người Mỹ không sử dung quân đội, mà sẽ cho thuyêt khách sang
Hawai, mời nữ hoàng Hawai gia nhập liên bang để đươc hưởng vô số quyền lơi.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 25 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 25 of 319

Với hình thức chiêu du kiểu này, chắc chắn là không có ai thoát ra đươc. Bang
Texas đòi tách ra khỏi Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng
không thể ly khai, măc dù Hoa Kỳ không đánh.

Image 5. Triết gia, nhà toán học, và sau này là tổng thống Mỹ, Benjamin Franklin.

Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da
trắng xâm lươc châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tê trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc,
thủ tướng da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước
phép đi rắc lên đầu các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ
thưc dân đã tiên hóa lên thành văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hơp pháp trở
thành hơp pháp. Các nước thuộc thiên triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để
ly khai.

Trong ba loại đê quốc kể trên, Trung Hoa là đê quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ
giả của Việt Nam đi bằng voi sang yêt kiên Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng
lương của một thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đê Tàu còn phải tăng mấy rương
vàng bạc cho sứ giả Việt. Hoàng đê Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước
Việt Nam, gạ sứ giả bán voi. Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng
làm đươc gì. Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viêt sai, theo chiều hướng nhồi thù
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hận vào đầu con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà
xuất bản Giáo duc Việt Nam không thể đua với nhà xuất bản Sống Mới của Tôn
Phi về văn -sử -triêt. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về triêt lý hình thành mỗi đê
quốc.

Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà
các nước không biêt. Trạng Trình Nguyên Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da
trắng là lũ quỷ Tây dương, không hề sai.

Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt đươc giăc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên
triều đình nhà Nguyên, lên ngôi hoàng đê. Nước Việt Nam lúc đó là đê quốc, Lào,
Cam-bốt chỉ là đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại
Việt) lên thành “Việt Nam”. Nhưng hoàng đê Tàu không cho. Cho nên, phải đổi
tên nước thành Nam Việt, rồi nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyên mới đổi tên nước
thành nước Việt Nam như hôm nay. Chính trị cưc kỳ phức tạp. Chính trị học khoa
học càng khó hơn, cần bàn tay bác sỹ vô cùng chính xác “giải phẫu”.

Thiên triều Trung Hoa, có triêt lý lãnh đạo, là triêt Nho. Trong ba loại triêt lý hình
thành đê quốc, triêt lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của
giáo sư Lương Kim Định.

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

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com
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Hồi âm nhà giáo Lê Trọng Hùng về danh hiệu nước
Xích Qủy.

Figure 3. Nhà giáo Lê Trọng Hùng trong một giờ dạy về quyền công dân.

Bài viêt này không phải để kêt luận, nhưng để khơi mở những giả thuyêt làm việc cho
những ai quan tâm.

Anh Lê Trọng Hùng viêt: “Kinh đô đó là Lương Chử của nhà nước Xích Quy Phương
( bọn Tàu gọi là Xích Quỷ).”
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Trong câu văn trên, anh Trọng Hùng gọi là “bọn tàu” (viêt thường chữ “tàu”), tôi đã
sửa lại là “Tàu” (viêt hoa) cho đúng với quy phạm.

Trước hêt, ta sẽ phân tích xem, Xích Qủy là tên do người Việt đăt, hay người Hoa gán
cho mình. Người ta không ưng tên “Xích Qủy” lắm, vì “Qủy” đươc hiểu theo đám
đông hiện nay nghĩa là ma quỷ.

Theo như tôi đươc biêt, từ học tập sách vở của giáo sư Lương Kim Định, thì tên Xích
Quỷ có trước tên Văn Lang. Xích Quỷ đời Kinh Dương Vương, Văn Lang đời Hùng
Vương, cả hai thuộc họ Hồng Bàng. Chữ Qủy đươc hiểu đúng ở đây phải nằm trong
cấu tạo từ “Xích quỷ thần huyện”. Qủy nghĩa là chủ nhân, khác với quỷ nghĩa là ma
quỷ mà trên đây các bác đang hiểu nhầm.

Trong sách Việt Lý Tố Nguyên, giáo sư Kim Định viêt: Thời đại Ngũ Lĩnh: Đời Viêm
Đê thứ ba vì sức bành trướng của Hoa tộc, Đê Minh truyền ngôi cho con là Đê Nghi
rồi đem một số bộ lạc Miêu và Thái đi xuống vùng năm hồ năm núi. Đấy là cuộc Nam
tiên thứ nhất lập ra nước Xích Quỷ.

Về tên nước, Bộ giáo duc, của nhiều chê độ, không nêu tên Xích Qủy này ra. Đây gọi
là che giấu. Tuy nhiên, cái gì của Xê-da thì phải trả lại cho Xê-da, về lâu dài không
thể khác đi đươc.

Vì một hoăc cả hai lý do đó mà từ hậu nông nghiệp và lửa gắn liền với Viêm tộc trong
rất nhiều danh hiệu như Xích Quỷ, quẻ Li. Quẻ li cũng không phải là ba que. Li ở đây
không có nghĩa là chia li. Đây là truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc, không thể
chối bỏ đươc. Bạn đọc biêt quẻ Li còn có trong lá cờ nào không?

Là người ai cũng sai, nhất là đối với nhà báo, nhà biên khảo, thì sai lầm sẽ tư tìm đên.
Như tôi, nêu đăng bài sai, thì phải gửi công văn đi các nơi để họ biêt là mình sửa sai.
Còn hơn nhiều người cứ im lăng. Tôi cảm thấy may mắn khi có đươc một người đồng
nghiệp như anh Lê Trọng Hùng. Anh biêt sai thì anh sửa, là điều rất tốt. Nhiều người
có học hàm cao hơn, thạc sĩ, tiên sĩ, đươc chỉ cho cái sai rồi nhưng cố tình không sử
(vì nêu chúng tao sai thì chẳng lẽ mấy anh thơ xây kia nói đúng?)

Từ hậu nông nghiệp và lửa gắn liền với Viêm tộc trong rất nhiều danh hiệu như Xích
Quỷ (quẻ li), Thái Hạo, Đê Minh, Nhật Nam v.v… Vì thê con cháu Thần Nông hay
những người làm nghề nông đầu tiên gọi là Viêm tộc. Gọi là liên bang Viêm Việt mới
đúng, còn liên bang Bách Việt là sau này các nhà nghiên cứu đăt tên cho.
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Bây giờ, nói Nữ Oa là người Việt, bạn sẽ bị ném đá. Nói Nữ Oa là người Hoa và cần
phải bài trừ Nữ Oa, bạn mới đươc gọi là người yêu nước. Hỡi ôi, nêu Nữ Oa là người
Hoa thì tên nàng phải là Oa Nữ mới đúng chứ.

Cha là Đê Minh, có hai con, con trai cả là Đê Nghi ở lại nước Tàu, con trai thứ là
Kinh Dương Vương. Nhầm lẫn ở đây rằng, nêu người cha Đê Minh là người Hoa thì
tên ông phải là Minh Đê, ông nội của ông là Nông Thần. Cách đăt tên Thần Nông, Đê
Minh, đã chứng tỏ dòng tộc này là người Việt. Sư Thích Chân Quang nói Việt Nam là
em, Trung Quốc là anh. Ở đây, sư Thích Chân Quang căn cứ vào bản văn vội vàng
nên bảo là hai anh em một Tàu một Việt cùng cha khác mẹ. Cùng cha khác mẹ là có
thật, nhưng hai anh em đó cùng là Việt.

Nước Tàu gồm hai nửa: Nửa trên Trung Nguyên (Hoa tộc), nửa dưới Viêm Việt, cách
nhau một con sông lớn là sông Hoàng Hà, thuyền bè không thể vươt qua. Khi cải tiên
tàu bè, Hoa tộc mới vươt sông Hoàng Hà ở khúc sông Vị, và đánh cho người Việt
phải bỏ quê hương Tàu mà dạt xuống phương Nam. Có những người Việt ở lại đồng
bằng Tàu, không theo đoàn người di cư. Người Hoa tóc vàng, người Việt tóc đen, sau
hàng ngàn năm thì người ở đồng bằng Tàu giờ đây tóc màu gì? Và ai đã đồng hóa ai?

Khi bạn chửi “lũ Tàu”, bạn không biêt mình đang chửi ai, nhưng chắc chắn là đang vơ
vào lòng mình nhiều thù hận. Vì vậy, như đầu bài tôi có nhắc, chữ “Tàu” phải viêt hoa,
nhà giáo là phải đúng quy phạm.

Triêt Nho của Nữ Oa và Phuc Hy, từ mấy trăm năm nay, bị một số lãnh đạo tôn giáo,
lãnh đạo hội đoàn (tôi nói một số chứ không dám nói là tất cả) quy chup cho là tôn
giáo ngoại lai, từ phương Bắc tràn xuống…Trong khi nó là Việt, và Việt Nam là con
thừa tư cuối cùng của dòng dõi (Viêm Việt) ấy.

Khi sử viêt rằng cháu ba đời vua Thần Nông là Đê Minh thì chỉ có ý nói tới mối liên
hệ nông nghiệp đó. Điều này còn cần thiêt hơn trong thời đại bán đất như bán trà đá
hiện nay. Nước Việt Thường có kinh đô ở Hà Tĩnh (quê tôi) hay không, không quan
trọng bằng việc, nước ấy là nước sớm nhất trên địa cầu đã thưc hiện lối quân phân
ruộng đất. Tôn Tử nói: Đời phù thịnh chứ có ai phù suy. Tuy nhiên, trong mọi trườn
hơp, chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn đứng về phiá những người yêu thê. Nhờ hồng phúc
của tiên tổ, triêt Việt đang sống lại, măc dù găp muôn vàn khó khăn. Phải trong khó
khăn thì mới kêt đươc hoa trái sau này bền vững. Nền văn hiên đang sống lại.
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Tôi sẽ tài trơ cho anh Lê Trọng Hùng một số sách biên khảo cần thiêt để anh nghiên
cứu, vì tôi biêt anh là người trung thưc.

Như đã nói từ đầu, bài viêt này không phải để kêt luận, nhưng để khơi mở những giả
thuyêt làm việc cho những ai quan tâm.

Nêu không có thời gian để đọc hêt 20 cuốn của triêt gia Lương Kim Định, xin bạn đọc
chỉ một cuốn của nhà khoa học Nguyên Vũ Tuấn Anh. Cám ơn hai người về những tài
liệu này.

Làm tại Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2020.

Tôn Phi.
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Điểm yêu của vua Quang Trung Nguyên Huệ
Lê Minh Tôn

Một bạn thúc giuc, chúng tôi phải viêt bài này. Mong là món ăn tinh thần ngày chủ
nhật cho quý vị.

Trước hêt chúng tôi nhìn nhận Quang Trung là một anh hùng, anh hùng kiểu
Nguyên Chí Thanh, tướng điều binh thắng trận Điện Biên Phủ.

Figure 4. Tranh mô phỏng vua Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Có những người ủng hộ Quang Trung. Chúng tôi hỏi, nêu Quang Trung còn sống,
hỏi lương thưc đâu để đánh tiêp? Người này nói, lương thưc như thời đánh nhà
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Thanh. Chứng tỏ không biêt, thời nhà Thanh, Quang Trung cho nấu bánh chưng để
quân đi thần tốc ra Bắc. Nhưng chẳng lẽ, quân sĩ cả đời ăn bánh chưng?

Lưu ý rằng nhà Tây Sơn không hề thống nhất đất nước như trong sách giáo khoa
hay tài liệu của các sử gia thiêú am hiểu công pháp quốc tê. Giang sơn chia hai,
Nguyên Nhạc làm vua trong nam, Quang Trung làm đê ngoài bắc. Người xưng đê,
người xưng vua, vua to hơn đê, lộn tùng phèo còn hơn cả thời Đàng Trong-Đàng
Ngoài. Một đất nước có hai ông vua thì không thể gọi là thống nhất về măt khoa
học. Không khoa học thì không thể tồn tại lâu. Xem đên trận Nguyên Anh thắng
Nguyên Nhạc là biêt nhà Tây Sơn sẽ thua.

Khi vua Quang Trung lên, thì đã đươc hẹn giờ thất bại. Măc dù đươc các quân sư
như Nguyên Thiêp, Ngô Thì Nhậm, quân Tây Sơn vẫn quá nghèo đói so với quân
đội tư bản của Nguyên Anh. Nguyên Anh, thù giêt cha làm nhuc cố chất chứa
trong lòng đã lâu, vẫn nhịn nhuc chuẩn bị cho đên khi tương quan lưc lương gấp 10
lần quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn có phần giống quân Tây Lương của Lã Bố trong
Tam quốc chí diên nghĩa. Lã Bố võ nghệ tuyệt luân, dù có ghê gớm thật, quân Tây
Lương có dũng mãnh thật, lại có quân sư Trần Cung vô cùng giỏi giang đi nữa,
song có thoát đươc vòng vây của quân Tào Tháo không? Không thể. Cái thê đó
buộc họ phải thua.

Điểm yêu của vua Quang Trung, như đã phân tích ở trên. Có nhiều yêu tố. Quang
Trung không đươc học về quản trị. Quản trị là cả một khoa học. Vì vậy, đê quốc
Đại Hàn phải đào tạo thái tử từ thuở còn thơ. Mỗi ngày 17 tiêng, đên năm 18 tuổi
thuộc lòng Kinh Thư, thành thạo võ nghệ, cẩn trọng trong phép tắc cung đình.
Cách đào tạo vua của Hàn Quốc có phần giống nền giáo duc cung đình mà vua
Nguyên Anh đã trải qua. Cho nên, phần thắng dành cho Nguyên Anh chỉ là sớm
muộn.

Có người nói, Quang Trung phổ cập giáo duc. Giả sử người đó nói đúng, thì
Quang Trung phổ cập giáo duc bằng chữ Nho ( chữ Hán bổ sung) hay bằng chữ a-
bê-xê ( chữ Quốc Ngữ ngày nay)? Chữ Nho rất khó. Đây là linh tư. Thời giảng
đường, chúng tôi thấy học chữ Nho cũng khá, ra trường chỉ đọc đươc 10% chữ,
nhưng phải với sư giúp đỡ của tư điển. Đoàn quân của Quang Trung, cho là con
nhà nghèo học giỏi, có thể phổ cập chữ viêt cho ai?
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Trong khi đó, ở phương nam, có chữ la-tinh. Ngày nay dân tộc Việt Nam lấy đó
làm chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ phổ cập cho dân chúng dê dàng, nhìn măt chữ có
thể phát âm mà không phải ghi nhớ như chữ Nho. Trong nam lại có đội ngũ phổ
cập giáo duc hùng mạnh, là các thương gia và các giám muc truyền giáo. Về trí
thức đầu sỏ thì Bắc Hà hơn, còn về măt bằng dân trí thì Nam Hà hơn.

Lại nói về văn hóa Bắc Hà. Đó là văn hóa ngàn năm văn hiên. Rất khó để ra lệnh
cho dân Bắc Hà :

Quan cân nhưng dân không vội
Quan có vội quan lội mà đi.

Quân sĩ của Quang Trung găp phải sư bất hơp tác của nhân dân Bắc Hà. Sĩ phu
Nghệ An chạy sang Thái Lan tị nạn. Nông dân Bắc Hà từ chối nộp gà, vịt, lúa cho
quân Quang Trung. Lại không có tiêp viện từ trong nam ra nữa, quân Quang Trung
lấy gì để sống? Măc dù binh tướng của Quang Trung còn đủ. Bánh chưng đã hêt
rồi. Phương Hoàng Đài ( Đô) ở Nghệ An cũng đành phải đắp chiêu, không thể
khánh thành.

Điều này làm chúng ta liên tưởng đên tình hình Liên Xô. Quân đội của thê giới tư
bản vây vòng ngoài, chứ không dám bén mảng vào một vùng đất có quân Liên Xô
chiêm đóng. Thời đó khẩu AK47 của Liên Xô vẫn còn là vua trên chiên trường, ai
cũng sơ. Vì vậy, nói có một thứ gọi là “Diên biên hòa bình” nào có thể giật sập
Liên Xô thì đó là điều không thể có. Liên Xô sup đổ vì cung không đủ cầu. Các
nhà khoa học của Liên Xô phải vươt biên sang Mỹ. Trước khi đi, họ phải đóng cho
KGB một số tiền. KGB mỗi ngày một đông. Nuôi lưc lương KGB cưc kỳ tốn kém.
Bộ Tài chính của Liên Xô không thể in thêm tiền đươc. Nêu in tiền bậy bạ, Anh-
Mỹ và cả khối Commonwealths sẽ cấm vận hàng hóa Liên Xô. Không in đươc tiền,
bộ máy càng to, Liên Xô ắt tan vỡ, không có diên biên hòa bình nào ở đây cả. Trên
bản đồ thê giới, Liên Xô không cướp thêm đươc một nước nào nữa, trừ
Afghanistan nghèo đói. Sức cùng lưc kiệt, Liên Xô tuyên bố giải tán. Gorbachev,
tổng thống, làm điều đó để giải thoát cho ông bộ trưởng tài chính.

Việc lương thưc trong chiên tranh giữa nhà Nguyên Tây Sơn và nhà Nguyên Gia
Long cũng vậy. Trong nam, khí hậu ưu đãi, rất dê về lương thưc. Bạn có biêt nuôi
một con gà ngoài Bắc khó khăn đên thê nào không? Sương buốt, sương giá, gà chêt
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hàng đoàn, chưa kể mùa dịch, mùa hạn hán. Trong nam thì quanh năm mát mẻ, súc
vật sinh sản ầm ầm. Vì vậy, một cô gái Bắc Ninh, Nam Định chắc chắn đảm đang
hơn một cô gái miền Tây. Lấy đươc nàng cũng rất khó. Ngoài Quang Trung ra,
không có anh lính nào của Tây Sơn lấy đươc vơ Bắc Hà cả, xứ phong kiên. Nhưng
quân chúa Nguyên lại đươc dân gả con gái cho rất nhiều, đên khi nào dành đươc
chiên thắng thì thôi, sinh lý phủ phê. Trong chiên tranh cận đại, và cả hiện đại, sinh
lý quyêt định phần lớn cuộc thắng thua.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

8 BÌNH LUẬN VỀ “ĐIÊM YÊU CUA VUA QUANG
TRUNG NGUYÊN HUÊ”

1. Bình Tôn

11 THÁNG BẢY 2021 LÚC 11:58 CHIỀU

Trong cuốn LA SƠN PHU TỬ đã nói tất cả về thiện và ác của QUANG TRUNG…

1. Tôn Phi

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:00 SÁNG

Bình Tôn tớ chưa đươc đọc cuốn này.

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/
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1. Bình Tôn

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:01 SÁNG

La sơn phu tử (nguyên thiêp) khi lên ngôi quang trung có những hành vi
bạo tàn nên ông đã từ quan ẩn dật…và vua quang trung đã 3 lần đên nơi ở
nguyên thiêp mong giúp kê đánh bại quân thanh và ông đã chấp nhận…và
khi đánh tan quân thanh vua quang trung thay đổi từ đó.

2. Tôn Phi

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:02 SÁNG

Bình Tôn Bạn viêt một bài đi.

3. Bình Tôn

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:03 SÁNG

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/
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Tôn Phi ngày trước mình bán sách cũ đã mua đc cuốn la sơn phu tử xuất
bản 1903 khổ lớn và để lại cho 1 anh nghiên cứu về lịch sử…nay cuốn đó
đấu giá lên tới gần 300t vnđ.

4. Bình Tôn

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:03 SÁNG

Tôn Phi có gì mình qua mươn lại cuốn đó viêt tóm tắt lại…mình rất mê
lịch sử và tôn giáo các nước…

2. Đinh Bảo Châu

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 12:05 SÁNG

Quang Trung là một người hiêu sát.

3. Y Jao Buon Ja

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 6:49 CHIỀU

Bình thường thì một đê chê đươc xây dưng bằng gươm giáo thì không tru đươc lâu,

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/
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Nêu Quang Trung còn sống, Quang Toản có
chống lại đươc Nguyên Anh hay không?

Figure 5. Chúa Nguyễn Ánh thời trẻ. Ảnh tư liệu.

Lê Minh Tôn.

Dân Bình Định có câu hát:

“Ai về Bình Đinh mà coi
Con gái Bình Đinh múa roi đi quyền.”
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Cho đên tận ngày nay, những người hâm mộ Quang Trung tỏ ra tiêc rẻ, giá chi
Quang Trung còn sống thì Quang Toản và nhà Tây Sơn đâu có thua Nguyên Anh.

Sư thưc, giả sử Quang Trung còn sống, thì cũng không phải là đối thủ của Nguyên
Anh.
Trận đầm Thị Nại 1801, quân Nguyên Anh nã đại pháo đốt rui toàn bộ tàu bè của
Tây Sơn. Hải quân Nguyên Anh quá mạnh, chưa kể thủy quân luc chiên. Cho thấy,
tổ chức quân sư của các bậc vua chúa quả là tài tình.

Nhà Tây Sơn có thống nhất đất nước không? Thưa không. Chúng lại chia đất nước
ra làm hai, vua anh Nguyên Nhạc trong nam, vua em Quang Trung ngoài bắc. Hai
anh em đánh nhau để ăn chia kho báu nhà vua Lê- chúa Trịnh. Tình trạng sau lại
tồi tệ hơn tình trạng trước. Thống nhất đất nước là nhà Nguyên.

Nguyên Anh tổ chức đươc quốc tê vận. Các nước Ai Lao, Chân Lạp, Pháp, Bồ Đào
Nha vào phe với Nguyên Anh để bủa vây Tây Sơn. Quang Trung ngoại giao hơi
kém, không gọi đươc nước nào vào giúp mình.

Giới quân sư nghiên cứu vì sao Quang Trung hành quân đươc thần tốc. Quang
Trung luyện quân bằng võ Bình Định, thứ võ không văn vẻ nhiều, quyền nào chêt
người quyền đó. Khi mới bắt đầu chiên tranh, thứ võ này gây bất ngờ đối với cả
chúa Nguyên phương Nam và chúa Trịnh ngoài Bắc. Võ này dạy quân rất nhanh,
học khoảng 3 ngày là thuộc.

Ông cha ta dạy: Tiền nào của nấy. Võ Bình Định tuy chêt chóc, chỉ đánh đươc cư
ly gần. Nhà Nguyên, tinh hoa võ học Huê, tìm ra đươc cách hóa giải võ Bình Định.
Quân Tây Sơn không còn lơi thê gì nữa. Quang Trung có sống lại thì cũng võ đó,
một lính ngư lâm quân của Nguyên Anh cũng đủ để khống chê Quang Trung.
Trong máy tính cũng vây, hệ điều hành chỉ có khoảng 7 loại mã, thời gian bẻ khóa
là 30 ngày, cứ 24 ngày Microsoft đổi mật khẩu một lần thì tin tăc lắc đầu lè lưỡi.
Quân Tây Sơn cũng vậy, quân Tây Sơn cũng như mấy anh tin tăc, đã đươc huyền
thoại hóa quá mức. Giả sử Tây Sơn có võ, làm sao chống lại đươc hỏa lưc Tây
phương?

Quang Trung không thoát ra đươc lũy tre làng là văn minh Trung Hoa. Cách tổ
chức và cách tuyên truyền của Quang Trung sắc máu bội phần. Đánh thuê, bắt lính
và cướp bóc. Công an của Quang Trung báo cáo láo, rằng dân chúng hêt lòng ủng
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hộ. Nêu dân chúng ủng hộ, tại sao thi hào Nguyên Du phải chạy vào nam theo
Nguyên Anh? Đăc biệt Quang Trung không cho lính nghỉ, trong lòng lính rất bất
mãn. Có những tướng giữ ải của Quang Trung tư giác mở cửa cho Nguyên Anh
vào trong. Có những đoàn dân, không chịu đươc ách cai trị tàn khốc của nhà Tây
Sơn, phải bỏ nước ra đi. Hiện tại họ đang ở Thái Lan, vẫn còn biêt nói một thứ
tiêng Việt của 150 năm trước.

Vì sao gọi Nguyên Anh là nhà tư bản? Các chúa Nguyên ở miền nam rất biêt làm
kinh tê. Cùng lúc đó, các chúa Trịnh ở ngoài Bắc chỉ biêt làm giàu bằng cách áp
thuê thật cao. Đánh nhau 200 năm, ngoài Bắc ngày càng nghèo ( so với lưc phát
triển), trong Nam ngày càng giàu. Chúa Nguyên đầu tư khắp nơi. Khi chúa Nguyên
bị cướp chính quyền, các nước làm ăn lâu đời với chúa Nguyên đương nhiên sẽ cử
quân sang để giao hảo. Chúa Trịnh ngoài Bắc quá cô độc. Người Trung Hoa rơi
vào bẫy nơ của bát quốc liên quân thê nào, Quang Trung rơi vào bẫy cô lập của
Nguyên Anh như thê. Nói chung là, anh nông dân chỉ có thua trước nhà tư bản.

Quang Trung chêt. Quang Toản, con trai Quang Trung lên thay. Là dân gốc Bình
Định, Quang Toản nhận thức đươc rằng đội quân của mình khó mà tru lại Thăng
Long, vì văn hóa không hơp. Quang Toản dường như đã tư nguyện thua Nguyên
Anh.

Các bạn Bình Định vẫn phải phuc là chúng tôi đúng. Động đên dân Bình Định
chẳng khác nào đung đên dân Thanh Hóa. Chúng tôi làm việc dưa trên kinh điển
dân tộc và công pháp quốc tê nên rất vững vàng, như tòa án Tây phương. Tòa án
phương Tây làm việc, đên khi nào tội nhân hêt đường cãi chày cãi cối thì thôi.

Về đám giáo sĩ Pháp giúp Nguyên Anh đánh Quang Trung. Sau khi Nguyên Anh
mất, các con lên thay, triều thần sơ hãi trước tốc độ truyền giáo của đạo Công giáo,
tổ chức bê quan tỏa cảng, dẫn đên mất nước sau này. Vua Bảo Đại nhìn ra đươc ý
đồ của Pháp, chỉ có tư do giao thương, khai khoáng và tư do truyền đạo. Vua Bảo
Đại giành độc lập, thống nhất đất nước chỉ cần một cây bút. Có thể nói, trong đám
con cháu nhà Nguyên, chỉ có vua Bảo Đại, đời cuối, là tiệm cận đẳng cấp với vua
Gia Long ( Nguyên Anh) đời đầu.

Trong tương lai, các chính phủ sẽ thuê công ty quân sư quốc tê. Khi một băng
nhóm cướp chính quyền nổi lên, có thể chúng sẽ cướp đươc chính quyền. Khi ấy,
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công ty quân sư quốc tê vào cuộc, thay cho liên quân. Như vậy, chính phủ quốc gia
sẽ không mang tiêng ” Cõng rắn cắn gà nhà”.

Sài Gòn, 07 tháng 07 năm 2021

Tonphi2021@hotmail.com

3 BÌNH LUẬN

1. Y Jao Buon Ya

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:54 CHIỀU

Hình như ngư lâm quân của vua Gia long tuyển toàn thanh niên người
Thương thì phải .còn hải quân nhà Tây Sơn thì toàn cướp biển Chăm pa và
mã lai

2. Ngô Thuận- Thuận Lú

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:54 CHIỀU

Quang trung còn sống thì quang toản mắc gì chống ạ, đất nước của cha
quang toản mà.

https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/
https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/
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3. Huy Nguyen

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:17 SÁNG

Rất logic!

Chiên tranh Việt Nam: Nguyên Anh chăn đường tiêp viện
của Quang Trung như thê nào?

Figure 6. Chúa Nguyễn Ánh và cố vấn Pháp.

Nguyên Gia Long đánh nhau với Quang Trung ngoài Bắc. Hai bên đều cầu cứu
viện trơ. Pháp, Bồ Đào Nha, Xiêm La ( Thái Lan ngày nay) chi viện cho Nguyên

https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/
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Anh. Hà Lan chi viện cho Quang Trung. Lúc này, Quang Trung là nhánh duy nhất
còn sót lại của nhà Tây Sơn.

Nguyên Anh, thừa hưởng thành quả lâu đời của các chúa Nguyên đi trước, làm chủ
về công pháp quốc tê đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, tàu bè
đi lại trên biển Đông đều phải triều cống Nguyên Anh. Khi triều cống, họ đã xác
nhận, Nguyên Anh là chủ sở hữu của hai quần đảo này.

Phe Hòa Lan chi viện cho Quang Trung. Họ biêt đi đường nào? Đi bộ từ châu Âu
sang Trung Quốc rồi xuống An Nam? Không thể, như thê mất quá nhiều thời gian.
Đi đường Ân Độ, gồ ghề. Họ phải đi đường biển. Ra đên biển, Hòa Lan găp phải
các cố vấn quân sư Pháp, Bồ Đào Nha dong thuyền sắp hàng, quân Hòa Lan ngậm
ngùi quay về. Các tướng Tây của Nguyên Anh như Philippe Vannier, Jean-Baptist
Chaigneu…tinh thông hàng hải quốc tê. Bên phía nhà Tây Sơn không có nhân vật
nào đủ sức làm đối trọng.

Phe Quang Trung chỉ trích Nguyên Anh cõng rắn ( Xiêm La) cắn gà nhà. Phe
Nguyên Anh cũng không phải dạng vừa, thu thập bằng chứng phe Quang Trung sử
dung người Hà Lan trong chiên tranh. Phe Nguyên Anh còn thu thập đươc bằng
chứng, phe Quang Trung ăn cướp của nhân dân Bắc Hà. Các sổ ghi chép của các tu
sĩ dòng Tên ( Jesuits) ghi rõ từng chi tiêt một.

Chúng ta thử đăt câu hỏi, quân Quang Trung có thể không ăn cướp của dân không.
Quân đội Quang Trung quá đông. Để nuôi một đội quân lớn như vậy, cần có đường
tiêp vận lương thưc dồi dào. Song, phía nam, Nguyên Anh đã đánh đươc Nguyên
Nhạc, Nguyên Nhạc không còn cơm đưa ra cho Quang Trung. Ngoài biển, như đã
phân tích ở trên, không một nước nào có thể vươt qua vòng vây để đưa lương vào
cho Quang Trung. Quân đội một ngày ăn như núi lở. Lại thêm miền Bắc mất mùa
nữa, cho nên, đàn em của Quang Trung, vì bị áp lưc từ Quang Trung, đã phải cướp
bóc của dân. Tất nhiên, không có một mệnh lệnh nào từ Quang Trung truyền
xuống phải cướp lương thưc. Song, bọn này phải cướp để nuôi quân, không còn
lưa chọn nào khác. Một vài đứa tuyên truyền hay hơn: “Quang Trung đem của cải
trong kho chúa Trịnh phân phát cho quân sĩ.” Hỡi ôi. Chúa Trịnh sau 200 năm giao
chiên chẳng còn của cải gì, miền Bắc nghèo mạt vận, cho nên mới phải đi cướp
miền Nam. Của cải trong kho chúa Trịnh là Zê-rô. Quân đội Tây Sơn không đươc
Nho sĩ Bắc Hà ủng hộ. Người Bắc Hà không gả con gái cho quân Tây Sơn. Bạn
hãy tưởng tương, quân Tây Sơn đi đánh lâu như vậy, lấy gì để giải tỏa sinh lý?
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Vâng, họ phải cướp bóc và khủng bố dân thường. Nhà nào không nghe quy cho tội
phản quốc. Như vậy, anh nông dân Quang Trung Nguyên Huệ càng rơi vào bẫy
của chúa Nguyên Anh. Quân Lào, nghe tin giăc Tây Sơn vô đạo, cũng viện trơ 1
vạn tương binh cho Nguyên Anh. Vua Chân Lạp cũng viện trơ voi cho Nguyên
Anh.

Quang Trung không dám đánh Quảng Đông, Quảng Tây như hứa hẹn với dân
chúng. Vua Lê Lơi đánh sang đó, thắng đươc, nhưng cũng phải về. Lý Thường
Kiệt đánh đươc sang đó, rồi cũng phải về. Quang Trung biêt vậy, cho nên nài nỉ
xin cho đươc Càn Long ban cho mình chức vua chư hầu, An Nam Vương. Thê là
Quang Trung thành công đường binh nghiệp. Khổ nổi, các anh Nguyên Nhạc trong
nam không giữ đươc thành Phú Xuân ( Huê). Nguyên Anh đánh đuổi đươc nhà
Tây Sơn trong nam, phuc quốc thành công, tổ chức cấm vận, cắt đứt từng mạch
máu nuôi nhà Tây Sơn ngoài Bắc. Trong một tư thê không có gì phải vội, Nguyên
Anh nắm chắc phần thắng. Thủy quân luc chiên của liên quân Nguyên Anh một
khi đã dàn trận, đội quân ô hơp nhà Tây Sơn lâý gì đỡ nổi? Tàu chiên không, hỏa
mai không. Quang Trung nắm chắc phần thua.

Dầu sao cũng phải công nhận, quân Quang Trung làm truyền thông giỏi. Đên nỗi,
người có học cũng bị lừa. Các bạn tôi học khoa triêt đã gửi lời khen bài trước (1).
Một người thừa nhận là mình bị “ô nhiêm” bởi sách vở. Giới triêt học trẻ của Việt
Nam nhìn nhận về Quang Trung như sau:

“Như cậu đã bình luận, Quang Trung là tướng võ, việc kéo quân xưng đê là cái
nhìn nóng vội trước thời cuộc. Ngay cả lá cờ hay cách muốn đươc người đời ca
tung cũng nói rõ ông muốn đươc ghi nhận như tướng võ. Trước tình thê liền kề anh
bạn to xác thiên triều mà trong bối cảnh mới có một nước Lang Sa nào đó muốn
dòm ngó thì không thể tư duy chắp vá, tất nhiên rồi.”

“Cái mà ta cần suy nghĩ cho thấu là làm sao hơp tác cùng tây mà sửa cái phong khí
này, mấy kiểu sêp quan liêu có vài thứ sau đâu cũng như nhau: 1-nghèo, 2-lính
đâm sau lưng do ấu trĩ; 3-có tính triệt kẻ giỏi nên chẳng mướn đươc thằng nào ra
trò; 4-công nghệ hay văn hoá cái gì cũng tạm bơ. Cơ bản, đó là kẻ yêu như nhà
nước Hồi Giáo tư xưng vậy”.

“Còn đương nhiên sử gia e sơ giữ mạng thì trở thành sử nô, rồi thì thói quen này
truyền lại cho con cháu. Khi đó con cháu có muốn biêt sư thật đầy đủ cũng không
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có, nhưng chẳng kẻ độc tài nào lừa dối đươc thiên nhiên. Mình thấy có vài điểm
chung của độc tài: sống không quá 50 tuổi, vương triều không last-long và sư ca
tung của người đời nó không tư nhiên như kể chuyện, nó vẫn có nét hùng biện.”

Như bài trước đã nói, Quang Trung rất khôn ( ranh). Đuổi đươc vua Lê Chiêu
Thống chạy sang Tàu rồi, Quang Trung đưa Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc (cố
vấn). Điều này vẫn không xóa đươc vêt nhơ cướp chính quyền. Quan dân nhà Lê,
ngàn năm văn hiên, không có nhu cầu đươc Quang Trung giải phóng. Nền văn hóa
của nhà Lê cao hơn hẳn nhà Tây Sơn.

Thừa nhận, Quang Trung là thiên tài quân sư, nhưng dốt nát về công pháp quốc tê.
Về ngoại giao, Quang Trung không vận động đươc nổi phương Tây nên phải cầu
cạnh nhà Thanh. Nguyên Anh không giỏi binh pháp ( đoản trận) bằng Quang
Trung, song là một tay có đầu óc làm kinh tê tư bản chủ nghĩa và có tầm nhìn của
bậc đê vương. Nguyên Anh nhìn ra đươc, tử huyệt của Quang Trung là không có
chính nghĩa quốc gia, và không có khả năng chạy đường dài. Quang Trung sang
quỳ bên nhà Thanh ( hoăc cho người đóng giả sang đó quỳ), Nguyên Anh hay các
vua Nguyên chưa bao giờ quỳ bên nhà Thanh. Đồng bào coi đó để biêt ai có quốc
sỉ, ai không.
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Vì sao Quang Trung đánh thua Nguyên Anh?

Image 6. Lá cờ của chúa Nguyễn Ánh, thể hiện hồn dân tộc.

Tác giả: Lê Minh Tôn. Cử nhân triêt văn ( philo-lettres).

Mong chờ sư đóng góp của bạn về địa chỉ điện thư: tonphi2021@hotmail.com

Phần cuối của chiên tranh Trịnh- Nguyên kéo dài 200 năm khủng khiêp, người ta
chứng kiên cuộc chiên tranh giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyên.
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Quang Trung còn gọi là Bắc Bình Vương Nguyên Huệ) tiên quân ra Bắc, đánh vua
Lê-chúa Trịnh. Vua Lê thua chạy, sang Trung Quốc gọi thiên triều xuống phân xử.
Thiên triều đem 20 vạn quân ( đây có thể là báo cáo nhầm lẫn) vào Thăng Long, bị
Quang Trung đánh nốt. Đánh xong, Quang Trung xưng đê ( hoàng đê).

Việc xưng đê là sai lầm chiên lươc của Quang Trung. Bởi, các chúa Nguyên ở
trong nam lâu như vậy cũng không dám xưng vua chứ đừng nói xưng đê. Khi vua
Lê còn sống đó sờ sờ, các chúa Trịnh- cha truyền con nối chức tể tướng ở miền
Bắc, không dám phê vua để xưng đê, chỉ dám “giữ chùa ăn oản”. Các chúa Nguyên
ở miền nam, cách nhau đèo Ngang, cũng không dám xưng đê, xưng vua. Măc dù,
vua quan nhà Lê không có khả năng nam tiên vào nam. Xưng một danh hiệu là rất
khó khăn, thuở con người còn biêt liêm sỉ.
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Image 7. Chúa Nguyễn Ánh lúc đang chạy nạn và chưa xưng vua. Tranh minh họa tư liệu.

Dân Bình Định kể: Bữa Quang Trung xưng đê, có một thầy tướng số đi qua và nói:
“Ngài chi làm đươc tướng (quân) thôi, không làm đươc vua. Nêu ngài xưng
vua thi ngài se chêt.”

Quang Trung có ước mơ lấy lại lưỡng Quảng, tức Quảng Đông và Quảng Tây cho
Việt Nam. Cho tới tận thê kỷ XXI này, bên đó vẫn còn nhiều người ăn trầu. Đảo
Hải Nam vẫn còn đền thờ Trần Hưng Đạo. Nói vậy để biêt rằng lãnh thổ của đê
quốc Viêm Việt xưa kia rộng lớn thê nào.
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Quang Trung định đánh lưỡng Quảng. Nhưng vua này lưỡng lư. Thứ nhất, chê độ
mới thành lập, lương thưc đâu để đánh? Thứ hai, giả sử đánh đươc, thì có thể tru
lại đươc bao lâu? Nên nhớ rằng hồi ấy, Trung Quốc là một nước đê quốc rất khủng
khiêp, các nước châu Âu nườm nươp kêt giao. Bởi vậy, Quang Trung đòi đem
quân sang đánh Trung Quốc chẳng khác nào Nguyên Tấn Dũng đòi đánh Vatican
bây giờ.

Quang Trung rất khôn. Một măt, nói với dân chúng, ta sẽ đem quân sang lấy lại
lưỡng Quảng, để lấy le. Măt khác, cho người sang Tàu kêt thân, xin cho đươc sắc
phong chức vua An Nam, để đươc thiên triều Trung Hoa bảo hộ. Cùng lúc Chúa
Nguyên Anh nương nhờ các linh muc Pháp, tức là nhờ Vatican bảo hộ, từ đó nhận
đươc từ khối nước Tây phương viện trơ dồi dào. Đẳng cấp của chúa Nguyên cao
hơn hẳn đẳng cấp vua Quang Trung.

Có thể nói, tư duy của Quang Trung là tư duy bần cố nông. Bần cố nông hay đe
dọa, thậm chí săn sàng giêt người trong nước, nhưng rất sơ hải ngoại, và dốt đăc
công pháp quốc tê. Quang Trung vận động đươc Hà Lan bán vũ khí. Song, Nguyên
Anh vận động đươc Pháp và Bồ Đào Nha, vừa bán vũ khí, vừa ủng hộ mình trong
tư cách quốc gia. Trong một thê trận lâu dài, Quang Trung khó lòng đỡ nổi. Tên
bần cố nông không thể đánh lại nhà tư bản. Đây là cách nói ẩn du, Quang Trung là
địa chủ ở núi Bình Định, chứ không phải là bần cố nông. Nhưng, đội quân của
Quang Trung phần lớn là bần cố nông, không thích nghi đươc ở xứ kinh kỳ là nơi
có ngàn năm văn hiên.

Đó là chưa kể, tầng lớp sĩ phu Bắc Hà từ chối, hoăc hơp tác bằng măt không bằng
lòng với Quang Trung. Không biêt thằng ngu nào đã bày cho Quang Trung vẽ một
lá cờ dốt nát như vậy. Lá cờ đó, nền đỏ chấm vàng, đi ngươc với chính nghĩa quốc
gia của người Việt. Lá cờ của Việt Nam là lá cờ nền vàng:

“Đâu voi phất ngọn cờ vàng
Đạp luồng sóng dữ đánh tan tành giặc Ngô.”
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Figure 7. Long tĩnh ky của Nguyễn Ánh.

Phía Nguyên Anh sử dung Long tinh kỳ, nền vàng, ruột đỏ, thể hiện sắc thái dân
tộc. Vì thê Nguyên Anh đươc lòng Nho sĩ Bắc Hà. Mỗi dân tộc đều có chính nghĩa
quốc gia, trải suốt dòng lịch sử. Ví du, dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, thì cờ
phải nền vàng sọc/ruột đỏ. Đảo ngươc lại điều đó là đảo ngươc lại chính nghĩa
quốc gia, và đương nhiên, sẽ bị dân tộc tính đào thải. Các thầy hướng đạo đã chỉ
cho Nguyên Anh chọn đúng lá cờ.

Quang Trung thua ngay từ lá cờ, tức là thua từ bước xây dưng nền móng. Không
có Quang Trung phản loạn, thì quân Tàu vào Việt Nam để làm gì? Thấy Quang
Trung không có chính nghĩa quốc gia, giới sĩ phu Bắc Hà tìm đường bỏ trốn. Thi
hào Nguyên Du chạy vào nam theo Nguyên Anh, chẳng may bị nhà Tây Sơn bắt.

Ở trong nam, dân chúng mong sao sớm thoát đươc ách cai trị tàn bạo của loài quỷ
đỏ Tây Sơn. Họ sáng tác những câu vè: Lạy trời cho gió nồm thổi, để chúa tôi
( Nguyên Anh) về cứu tôi. Nhà Tây Sơn nghe đươc câu đó, tan nát cõi lòng, măc
dầu họ còn đầy đủ binh tướng.

Việc Quang Trung cướp đươc chính quyền miền Bắc lại là món quà vô giá đối với
chúa Nguyên Anh. Vua Quang Trung hạ bệ vua Lê, thê là chỉ cần hạ vua Quang
Trung, Nguyên Anh sẽ thống nhất hai miền nam bắc, mà không cần trải qua bước
cướp chính quyền. Nhà Nguyên sẽ là sư tiêp nối của nhà Lê, chính danh và hơp
pháp trước công pháp quốc tê. Nhà Nguyên trả thù nhà Tây Sơn tàn khốc, lý do:
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giúp vua Lê diệt trừ mấy tên giăc cỏ. Chúa Nguyên không mắc tội “Cõng rắn cắn
gà nhà”, bởi ngoài miền Bắc, Quang Trung cũng mươn người Hà Lan tham gia
chiên tranh đó thôi. Nhà Nguyên Anh cao tay hơn nữa , khi lá cờ của họ là sư tiêp
nối lá cờ của nhà Lê, tiêp nối lịch sử dân tộc. Ở đây người ta nói, nhà Nguyên học
hành có bài bản hơn nhà Tây Sơn. Nguyên Anh, chàng thư sinh nghèo khổ, cả đời
chạy giăc, nhưng có những ông thầy tốt, nắm đươc chính nghĩa quốc gia. Sau khi
nắm đươc chính nghĩa quốc gia, chúa Nguyên Anh cùng đồng minh trở về phuc
quốc, đập cho quân Quang Trung những trận tơi bời. Quang Trung, phía Bắc bị
Trung Quốc nghi ngờ, măc dầu đã quỳ, phía tây bị Lào và Cam – bốt từ chối cống
nạp, phía nam là bức tường, phía đông là biển. Không lương thưc để dành, không
ngân sách dư trữ, vua Quang Trung giãy chêt. Thiêu ăn, quân Tây Sơn nghĩ ra các
trò ăn cướp của dân chúng. Ngoài khơi, chúa Nguyên Anh dư thừa vàng bạc, dư
thừa lương thưc. Việc chúa Nguyên đuổi đươc Quang Trung ra khỏi miền Bắc Việt
Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà Nguyên về nước sớm, thay đổi tài công, còn
là vấn đề nhân đạo, khi tướng tá Quang Trung bắt đầu có dấu hiệu ăn thịt lẫn nhau.
Trận đánh cuối cùng, các tướng giữ ải của nhà Tây Sơn cúi đầu quy phuc Nguyên
Anh. Nhiều nơi không cần phải đánh.

Quang Trung, dầu sao, là một người vĩ đại. Biêt mình thua, Quang Trung không
làm hại nền văn hiên. Ông không chửi “địt mẹ”, không khủng bố giới sĩ phu. Các
công trình văn học vẫn đươc bảo tồn. Quang Trung là một người trí thức. Bạn coi
đó, nền văn hiên ở Bắc Hà không bị tiêu diệt như ngày nay.

Những đứa cầm đầu tổ chức đều biêt, lãnh thổ Việt kéo ra đên tận sông Dương Tử,
tức là cả miền nam nước Tàu rộng lớn. Bờ nam sông Dương Tử có nền văn minh
Nho giáo. Quang Trung có ước mơ lấy lại lưỡng Quảng, giống như Việt linh
nguyên lão Kim Định muốn đăt lại triêt Nho làm chủ đạo cho Việt Nam.

Tu sĩ dòng Tên cho biêt, vua Quang Trung đã tư thua, tức là tư đầu hàng, có giai
đoạn, trước vua Nguyên Anh, để tránh đau thương cho dân tộc. Song, Nguyên Anh
không cho Quang Trung đổi màu. Xin giới thiệu với quý bạn bộ triêt lý An Vi của
Lương Kim Định ( tốt hêt nên đọc bản gốc thời Văn Khoa, bản ngày nay bị sửa
qúa nhiều). Một người học trò của Kim Định là một người làm theo di chúc của
ông.

Vua Quang Trung đã thua ngay từ lá cờ. Người Việt Nam máu đỏ da vàng, vàng
bọc ngoài, đỏ nằm trong, máu phải nằm trong da. Nguyên Anh thắng là thắng ở lá
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cờ. Lúc chạy trốn, Nguyên Anh và hoàng gia không còn gì cả, chỉ còn mỗi lá cờ
tươi thắm. Nhưng đó là lá cờ thiêng liêng, lá cờ quyêt định vận mệnh cả một dân
tộc, cả một triều đại.

5 B ÌNH LUẬN

1. Y Jao Buon Ja

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:39 CHIỀU

Xét về góc độ của tôi thì, Bởi vì mấy đời Chúa Nguyên dân Nam Bộ chỉ
trung thành với dòng họ Chúa Nguyên, nên dân Nam Bộ luôn ủng hộ
Nguyên ánh,và Nguyên ánh Thắng Quang Trung là bình thường.

2. Hà Huy Toàn

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:40 CHIỀU

OK!

https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/
https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/
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3. Đặng Phước

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:40 CHIỀU

Mỗi con người trong mối tương quan THIÊN ĐỊA NHÂN đều có một cái thê nhất định,
cái thê ấy người ta gọi nôm na là “mệnh trời”
Ngài Nguyên Huệ không có mệnh Hoàng đê mà dùng ý chí để soán đoạt, sớm lên ngôi
hoàng đê hiệu Quang Trung, tức là trái mệnh trời. Trái mệnh trời thì lòng người không tu,
lòng người không tu ắt sẽ bị diệt vong!

4. Nam Ttng

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:41 CHIỀU

Tư liệu quí , chú có nhiều kiên thức quí, hiểu biêt rộng, mong ngày càng có nhiều hiệp sĩ
trí thức như chú

5. Vu Hoàng

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:42 CHIỀU

Lá cờ Quang Trung dùng nó na ná cờ phúc kiên thăc . Bài viêt rất sâu sắc đó Phi! Đăc
biệt nó đươc nhắc đi nhắc lại trong bài rất rõ.

https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/
https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/
https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/
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Vai trò của giám muc Bá Đa Lộc trong công
cuộc phuc quốc của Nguyên Anh.

Lê Minh Tôn

Figure 8. Giám mục Bá Đa Lộc. Ảnh tư liệu.

Trong chiên tranh giữa nhà Nguyên và nhà Tây Sơn, có một nhân vật tuy thầm
lăng nhưng đã ảnh hưởng đên toàn bộ thắng thua trong cả cuộc chiên. Đó là giám
muc Bá-Đa-Lộc, môt giám muc rất nổi tiêng từ A sang Âu.

Chuyện kể rằng, cả vương tộc nhà Nguyên bị nhà Tây Sơn tàn sát. Ban đầu, nhà
Tây Sơn dấy binh bằng khẩu hiệu phù chúa Nguyên, dẹp loạn thần Trương Phúc
Loan. Sau này, khi đã dẹp đươc Trương Phúc Loan, nhà Tây Sơn lại muốn diệt
luôn cả nhà Nguyên, đối tương phung sư của họ lúc ban đầu. Việc làm đó tư đốt đi
chính nghĩa của nhà Tây Sơn. Gia đình của thê tử Nguyên Anh bị giêt không còn
một mống.

Vì sao tác giả gọi Nguyên Anh là “thê tử” chứ không gọi là “thái tử”? Danh từ
“thái tử” chỉ dành cho hoàng tử nào đươc chỉ định sau này sẽ kê vị vua. Nhà
Nguyên trong nam chưa dám xưng là triều đình. Người lãnh đạo cao nhất, chúa
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Nguyên, chỉ cấp bậc chúa, chứ không dám xưng vua. Bởi vậy, các con của chúa
Nguyên, cùng lắm gọi là thê tử, vương tử. Đây là sư tôn trọng của nhà Nguyên ở
Đàng Trong dành cho nhà Lê ở Đàng Ngoài. Vua Lê còn sống đó, chúng thần
trong nam này không dám xưng độc lập, tiêm mạo ngai vàng. Ta hãy cùng coi chỗ
ngồi của các chúa Nguyên truyền cho đên các vua Nguyên, không phải là ngai
vàng, mà làm bằng gỗ, rất đơn sơ.

Thê tử Nguyên Anh bỏ trốn, trong tay không còn một cắc bạc, chỉ có con dấu của
nhà Nguyên, sau này sẽ gọi là “quốc ấn” cho nó sang. Trong lúc quan binh Tây
Sơn truy đuổi, thê tử Nguyên Anh chạy vào nhà một con hát. Cậu bé nhà con hát
chỉ cho Nguyên Anh chui vào bồ thóc nằm im. Quan binh Tây Sơn vào nhà luc lọi
không thấy gì rồi cho đi qua.

Thời ấy, kép hát đươc coi là mạt nghề của xã hội, thân phận thấp hèn. Thường sau
khi hát, cô đào phải dâng rươu, và sau đó nhạc công lui ra, cô đào phải dâng thân
xác cho quan khách mua nhạc. Bởi vậy, ngoài miền Bắc có luật cấm con trai của
kép hát đi thi, sơ nó thi đỗ sẽ làm ô uê triều đình, ô uê chốn quan trường. Người ta
nói, trong sỏi đất có chạch vàng. Có một con trai tên là Đào Duy Từ, có mẹ rất đẹp
làm nghề kép hát nên không đươc đi thi. Mẹ phải chịu về làm thiêp ( vơ lẽ) cho
một ông quan rồi mới đươc ông đó sửa hồ sơ cho mà đi thi. Không phu lòng mẹ và
ông cha dương, cậu bé Đào Duy Từ thi đỗ rất cao. Nhưng cái kim trong bọc giấu
mãi cũng lòi, một ngày nọ có một người tố cáo với vua Lê chúa Trịnh rằng, Đào
Duy Từ là con kép hát. Anh hoảng sơ, bỏ ấn từ quan, chạy vào nam theo chúa
Nguyên Hoàng. Tại đây, Đào Duy Từ cố vấn cho vị chúa đầu tiên của nhà Nguyên
đắp Lũy Thầy, làm cho quân Trịnh 200 năm không thể nam tiên. Dân gian vẫn còn
câu hát:

“Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dâu răng có cánh khó qua Luy Thây.”

Lịch sử lăp lại. Lần này, lại một con hát cứu con trai của chúa Nguyên thoát nạn.

Song, quan binh Tây Sơn rải khắp các hang cùng ngõ hẻm, cậu bé Nguyên Anh ở
nhà con hát, sớm muộn cũng sẽ lòi ra. Nghe nói, các cố đạo Tây phương hào hiệp

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 55 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 55 of 319

trương nghĩa, Nguyên Anh thử vận may, chạy đên nhà thờ xin găp giám muc Bá
Đa Lộc.

Tại đây, giám muc Bá Đa Lộc nghe chuyện của cậu bé tư xưng là Nguyên Anh.
Một đệ tử của Bá Đa Lộc nhận ra, bảo đúng đây là vương tử nhà Nguyên thật rồi,
đã có dịp găp trong hội chơ. Nguyên Anh lại đưa ấn tín của nhà Nguyên ra. Giám
muc Bá Đa Lộc quỳ xuống, tuyên thệ phò trơ chúa Nguyên Anh. Bên ngoài tiêng
chó sủa, đoàn cảnh binh Tây Sơn không thể ngờ đươc rằng chúa Nguyên Anh trốn
trong nhà thờ.

Hàng ngày, giám muc Bá Đa Lộc nói chuyện với chúa Nguyên Anh. Nói chuyện
về Đức Giê-su. Song, trong lúc này, Nguyên Anh kệ Chúa, anh chỉ nghĩ làm sao
phuc quốc, làm sao trả đươc mối thù giêt cha làm nhuc chú. Nêu vậy, Bá Đa Lộc
bày cho một cách, đó là liên minh với nước Pháp, một dân tộc tuy ở rất xa nhưng
đánh giăc giỏi. Nguyên Anh cả mừng, gật đầu đồng ý. Anh phong cho Bá Đa Lộc
làm quốc sư, làm toàn quyền. Rồi Anh trao con trai cho Bá Đa Lộc làm con tin,
trao ấn tín cho Bá Đa Lộc làm chứng. Vị giám muc cùng ấu chúa giăng buồm sang
Pháp kêt thân.

Khốn nỗi, nước Pháp lúc đó đang rất lộn xộn. Cách mạng vừa phê bỏ chê độ quân
chủ có vua để thành lập chê độ tổng thống của giai cấp tư sản. Nội các mới của
Pháp từ chối cung cấp viện trơ quân sư cho chúa Nguyên, dù Bá Đa Lộc hứa hẹn
sẽ cho Pháp nhiều cơ hội giao thương, và cả đảo Côn Lôn nữa. Xin nước Pháp chủ
trì chính nghĩa không đươc, giám muc Bá Đa Lộc gạt nước mắt ra khỏi cung điện.
Ông mời gọi các nhà giàu Pháp hãy cùng đầu tư cho chúa Nguyên ở An Nam. Nhìn
ra đươc triển vọng của chúa Nguyên Anh, người thì góp vàng, người thì góp bạc
cho Bá Đa Lộc mua đươc nhiều chiên thuyền. Nghe đươc chuyện nhà Tây Sơn diệt
chủng rồi quật mồ đào mả nhà Nguyên ở Huê, người Pháp không ai là không đau
lòng. Vốn quen biêt săn giám muc Bá Đa Lộc, họ bảo ông cần gì cứ nói, chúng tôi
sẽ quyên góp đủ. Tuyệt vời hơn nữa, một số kỹ sư tàu thủy, kỹ sư công binh, cùng
một số sĩ quan hải quân của Pháp nhập trận. Thê là đoàn chuyên gia giương buồm
về An Nam.

Về đên An Nam đã có săn tin mừng. Các quần thần trung thành của Nguyên Anh
đã chiêm đươc thành Gia Định, tức đô thành Sài Gòn ngày nay. Gia Định là thành
có vị thê chiên lươc. Tại đây, đoàn chuyên gia Pháp bày cho quân đội mới chiêu
mộ của Nguyên Anh cách đóng tàu thủy quân sư chuẩn châu u, cách chê tạo hỏa
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lưc, cách bài binh bố trận, cách đương đầu thuỷ chiên. Quân nhà Nguyên, gồm cả
người Hoa bị Nguyên Nhạc nhà Tây Sơn tàn sát, làm việc ngày đêm để chờ hiệu
lệnh tiên quân ra Bắc.

Quân nhà Tây Sơn cũng giỏi chớ không phải dạng vừa. Thủy quân của Tây Sơn là
người Hòa Lan trưc tiêp sang cố vấn. Những anh nông dân học rất nhanh. Nhà Tây
Sơn nghĩ ra cách buộc pháo súng lên lưng voi. Vì vậy thời gian đầu nhà Nguyên
mới thua liểng xiểng.

Nhưng nay tình hình đã rất khác. Nhà Nguyên vừa làm việc có bài bản, vừa có thê
chiên lươc. Dân Công giáo ở miền nam nô nức đầu quân cho Nguyên Anh. Giám
muc Bá Đa Lộc kêu gọi đươc nhiều viện trơ tài chính nữa. Hai bên dường như hẹn
nhau ở trận đầm Thị Nại năm 1901.

Trận đầm Thị Nại là một biên cố quan trọng. Nêu thắng, nhà Tây Sơn không đươc
gì. Nêú thua, họ mất tất cả. Nhà Nguyên, nêu thua trận đầm Thị Nại, họ lại rút vào
nam cố thủ. Nêu thắng, họ lại dùng đó làm bàn đạp tiên quân ra Bắc nữa. Nhà Tây
Sơn rất anh dũng trong trận đầm Thị Nại. Sĩ quan hải quân Pháp của Nguyên Anh
đánh mãi không đươc, nản quá muốn rút về. May sao lúc đó, gió bỗng thổi ngươc
hướng tính toán của cả hai bên, thành ra thê có lơi cho nhà Nguyên, bất lơi cho nhà
Tây Sơn. Chỉ chờ có thê, quân nhà Nguyên dùng máy móc phóng hỏa đốt sạch
chiên thuyền của nhà Tây Sơn. Đên rạng sáng mai, khắp doanh trại Tây Sơn chỉ
còn nghe tiêng khóc.

Đánh xong Nguyên Nhạc, chúa Nguyên Phúc Anh cho lính nghỉ ngơi dài hạn. Họ
chậm rãi lấy nốt thành Phú Xuân và các tỉnh miền trung Việt Nam. Tin thua trận
báo ra ngoàu Bắc, mà Tây Sơn Nguyên Huệ cũng bất lưc nhìn thời cuộc. Địa hình
Việt Nam hẹp bề ngang ở khúc Hà Tinh-Quảng Binh-Quảng Tri-Thừa Thiên. Cho
nên, Quang Trung muốn tiên quân vào nam bằng đường bộ thì rất khó. Đường biển
thì công pháp quốc tê nào giờ công nhận chủ quyền nhà Nguyên đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể cả khi Nguyên Nhạc còn sống cũng không vận
động đươc tàu bè quốc tê công nhận nhà Tây Sơn làm chủ hai quần đảo này. Thắng
thua ở đường biển, ở hải quân. Mất đường biển, đoàn chuyên gia Hòa Lan muốn về
nước gọi thêm viện trơ cho quân Tây Sơn cũng đành kẹt lại. Vừa mất đường bộ,
vừa mất đường biển, cậu em Quang Trung Nguyên Huệ, nhánh duy nhất còn sót lại
của nhà Tây Sơn âu sầu đên mức sinh bệnh. Không có ai đầu độc Quang Trung ở
đây cả.
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Thê rồi Quang Trung chêt. Quang Toản còn nhỏ quá, 6 tuổi lên ngôi. Các tướng võ
thì kiên quyêt cố thủ Thăng Long đên cùng. Các tướng văn thì thấy thê lưc của nhà
Nguyên Anh quá vươt trội, lần lươt cởi áo từ quan đi ở ẩn như Nguyên Thiêp. Một
vài trận càn nhẹ nhàng nữa, chúa Nguyên Anh, tức Nguyên Gia Long, hoàn toàn
xóa sổ nhà Tây Sơn.

Tóm lại, tổng kêt cả một cuộc chiên, người ta thấy phần trăm thắng bại nằm ở tay
của một thầy tu, đó là giám muc Bá Đa Lộc.

Nêu ngày nguyên Anh chạy vào nhà thờ xin ẩn nấp, giám muc Bá Đa Lộc vào phe
với nhà Tây Sơn, thì chúa Nguyên Anh chêt chắc chắn rồi. Nhà Nguyên sẽ bị xóa
sổ mãi mãi. Nêu giám muc Bá Đa Lộc cùng đoàn chuyên gia Pháp về Gia Định
muộn mấy tháng, có lẽ các quan thần nhà Nguyên cũng không giữ nổi thành Gia
Định, rồi phải đầu hàng nhà Tây Sơn. Nhưng giám muc Bá Đa Lộc đã chọn đúng
chúa, về nước đúng lúc, cho nên mới thống nhất đất nước, kêt thúc cuộc chiên
tranh đẫm máu nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Sài Gòn 12 tháng 07 năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Danh từ “Giao Chỉ” có nghĩa là gì?

Image 8. Tác giả và một người bạn học trong sân trường. Văn Khoa Thủ Đức năm 2016.
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Đọc rất nhiều tài liệu, nghe rất nhiều thầy giáo bàn, chúng tôi ghi nhận hiện nay, có
ba loại ý kiên khi bình giảng về danh từ Giao Chỉ, một trong các tên nước của
người Việt.

Loại ý kiên thứ nhất: “Giao” là miền của Giao long (cá sấu). Đại diện tiêu biểu
nhất của ý kiên này là giáo sư Trần Kính Hòa, đại học Huê trước 1975. Ý kiên này
có mòi đúng khi người Việt rất giỏi đi thuyền. Nguy Quyền miền Bắc của Tào
Tháo khi đánh với Ngô – một nhà gần với Việt, thì không thể đánh nổi.

Loại ý kiên thứ hai: Còn “Chỉ” là miền đất những người có hai ngón chân cái xòe
ngang. Loại ý kiên này lan ra khắp Việt Nam. Đên nỗi, nhiều giảng viên dạy chính
trị học của Bắc Việt đi một loại dép để cho hai ngón chân cái nghiêng đầu vào
nhau, cố tỏ ra chúng tôi là người Việt Giao Chỉ chính cống. Trong mái trường văn
chương chúng tôi cũng thấy một ông giáo sư nói như vậy, nhiều người dê dàng tin
theo. So với ý kiên thứ hai này, ý kiên thứ nhất của giáo sư Trần Kính Hòa khả tín
hơn.

Loại ý kiên thứ ba: “Giao” có nghĩa như Nam Giao, “Chỉ” là miền ở chân núi.
Giao Chỉ là nét gấp đôi, là sử mệnh của tộc người Văn hiên chi bang. Đây là nhận
định của giáo sư Lương Kim Định và nhóm giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn
trước 1975. Cách giải nghĩa này cho thấy đươc sử mệnh lớn lao của nước Việt, nơi
giao hội Đông Tây Nam Bắc trên cả địa cầu.

Trong ba ý kiên ấy, ý kiên nào đúng?

Giao Chỉ, vốn đươc viêt交止. Vậy thì, ý kiên thứ ba nhiều phần lẽ đúng. Nhà sàn
là một hình ảnh cu thể hoá ý niệm người là trung gian giữa trời cùng đất. Trời chỉ
bằng nóc nhà có chim đậu trên. Đất chỉ bằng nền nhà. Người ở giữa gọi đươc là
nơi giao chỉ ( giao thoa của chỉ trời chỉ đất).

Trước hêt khoa học giải phẫu chứng minh là không có giống người hai ngón chân
đâm ngang ( tên khoa học là Hallux varus). Thưc ra cũng có một tộc, trong số
nhiều tộc Việt, có hai ngón chân ngoạm vào nhau như vậy. Bầu không khí duy vật
sử quan, cho nên giảng viên chính trị mới mua thêm đôi dép. Tộc đó là thiểu số và
không phải là đại diện tiêu biểu của người Việt để đên nỗi phải lấy hình dạng dị
thường của tộc đó đăt tên cho cả khối dân Việt.
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Tiêp theo, các sách cổ nhất khi nói đên tên Giao Chỉ như sách Phong Tuc Thông,
sách Thương Thư, sách Sơn Hải Kinh, Bác Vật Chí, Hậu Hán Thư…đều không có
nói đên ngón chân xòe ra. Chỉ mãi 6, 7 trăm năm sau mới có những học giả Tàu
nhân vì chữ Giao Chỉ mới cho tên là do đó. Huyền thoại về bàn chân Giao Chỉ
cũng tư sau này mà đăt ra, học giả Việt vốn có óc bác học suông, không đủ con
mắt triêt lý và dê đi theo cái sai của học giả Tàu.

Giáo sư Hòa là người chịu khó tư duy. Thậm chí, giáo sư Trần Kính Hòa sửa chữ
Giao Chỉ cho giống với ý kiên của mình, từ 交 止 trở thành 蛟 趾. Tức là vẽ thêm
bộ, chạy theo chân của rắn thêm vào sau. Hầu hêt nơi nào trên thê giới cũng có cá
sấu nhưng chỉ có Việt Nam mới có thuyêt lấy tên cá sấu làm địa danh chỉ vì nó có
tên là giao. Giáo sư Hòa đã bác đươc thuyêt ngón chân giao nhau mà lại rơi vào
thuyêt Giao Long. Vì sư thưc cả hai thuyêt thứ nhất và thứ hai đều thuộc “duy vật
sử quan”. Là vì đã không chú ý đên toàn thể là bầu khí tâm linh sử quan. Giao Chỉ
là thời không liên tuc. Time-space continuum. Thể hiện rất rõ trong lịch pháp của
người Việt.

Khi ta nói thì phải dưa trên một nền tảng. Nền tảng ở đây là cuốn sách lâu đời nhất
đên nỗi gọi là Thương Thư hiểu là Thương Cổ. Mở đầu Kinh Thư gọi là Nam Giao
so với Bắc phương gọi là Sóc Phương. Đó là sư đối đáp tiên thiên và cao trọng
nhất trong nền văn hóa Việt Nho không nên tách ra khỏi cơ cấu đó để đi tìm ý
nghĩa bên ngoài.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Làm tại Hà Tĩnh, ngày 18/12/2020
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Phân tích tác phẩm Chiêu dời đô của Lý Công Uẩn.

Hinh 1. Văn bản Chiếu dời đô. Ảnh chụp trích trang Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên.

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

Năm 1010, ngay sau khi lên ngôi chưa đầy 1 năm, Lý Thái Tổ viêt “Chiêu dời đô”
để dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội). Sau khi dời về Đại La, một
lần nữa ông đổi tên địa điểm này thành Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt,
chính là Hà Nội ngày nay.

Hinh 2. Tranh hoạt hinh vua Lý Công Uẩn. Ảnh tư liệu.

Trong chương trình học trung học của Việt Nam, tác phẩm Chiêu dời đô của Lý
Công Uẩn đươc đưa vào môn ngữ văn của lớp học thứ 8 (bậc phổ thông 12 năm).
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Ông vua Lý Công Uẩn nổi tiêng là một nhà vua thông minh, nhân ái, định hướng
đúng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước trong một giai đoạn
lịch sử nhất định.

Chiêu là một loại văn bản cổ, nội dung thông báo một quyêt định hay một mệnh
lệnh nào đó của vua chúa cho thần dân biêt. Chiêu dời đô đăc biệt thể hiện một tư
tưởng lớn lao, mang tính chất phủ du nhiều hơn là mệnh lệnh. Ngôn ngữ bài chiêu
vừa là ngôn ngữ hành chính. vừa là ngôn ngữ đối thoại. Chiêu đươc viêt bằng tản
văn, chữ Hán, gọi là cổ thể; từ đời Đường (Trung Hoa) mới theo lối tứ luc gọi là
cận thể (thể gần đây). Chiêu nêu lên những dẫn chứng, những cơ sở để làm tiền đề
cho việc dời đô của mình.

Hinh 3. Bản phục chế Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Ảnh tư liệu.
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Lý Công Uẩn dẫn ra hàng loạt sư dời đô của những vị vua bên Trung Quốc. Vào
mỗi thời, kinh đô phải chuyển đên một địa điểm mới. Năm lần dời đô: Vua Thang
(Thành Thang) đóng đô ở phía đông nam huyện Thương Khâu (thuộc tỉnh Hà Nam,
Trung Quốc bây giờ). Trọng Đinh dời đô đên huyện Thành Cao (thuộc tỉnh Hà
Nam). Hà Đản Giáp đời đô đên phủ Chương Đức (cũng thuộc tỉnh Hà Nam). Tổ
Ât dời đô đên phủ Thuận Đức (tỉnh Sơn Tây bây giờ). Bàn Canh dời đô đên huyện
Yên Sư (hay Ân Sư thuộc tỉnh Hà Nam). 3 lần dời đô: Chu Văn Vương đóng đô ở
phía đông tỉnh Thiểm Tây. Chu Vũ vương dời đô đên huyện Tương Yên (tỉnh
Thiểm Tây). Chu Thành vương dời đô đên huyện Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Thời
Tam Đại: Ba nhà Hạ, Thương, Chu trong lịch sử Trung Quốc. Nói tóm lại, chọn
đất làm kinh đô vô cùng khó khăn, phải các bậc trí thức quý tộc lâu đời mới làm
đươc. Từ cổ chí kim việc dời đô là một việc làm thường xuyên của các nhà vua, cốt
là để tìm cho hoàng cung một chỗ phù hơp.

Mọi kinh đô, đên thời mạt vận, phải nhường chỗ cho kinh đô mới: “Thế mà hai
nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cu
của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được
lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi.
Trâm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi”.

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

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

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

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Thang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Dng_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_%C4%90%E1%BA%A3n_Gi%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_%E1%BA%A4t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_%E1%BA%A4t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_Canh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_X%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%83m_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_V%C5%A9_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Th%C3%A0nh_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Th%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Trung_Qu%E1%BB%91c
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Kêt thúc bài chiêu Lý Công Uẩn không dùng sức mạnh uy quyền để quyêt định rời
đô mà dùng một giọng như tham khảo ý kiên của nhân dân, bề tôi trung tín “Trâm
muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để đinh chỗ ở. Các khanh nghĩ thế
nào?”. Đó như thể hiện sư dân chủ. Chiêu cầu hiền của vua Quang Trung không
ai nghe, nhưng Chiêu dời đô của vua Lý Công Uẩn thì không ai không phuc.

Trong số các triều đại có vua ở Việt Nam, nhà Lý là nhà lên ngôi cách ôn hòa nhất.
Sư Vạn Hạnh đưa cậu bé Lý Công Uẩn lên ngôi vua mà không đổ một giọt máu,
không cướp chính quyền, và đươc sư đồng thuận rộng rãi trong nhân dân.

Chiêu dời đô viêt theo thể văn biền ngẫu. Thể văn biền ngẫu là thể văn mà trong
câu văn có hai vê, một vê đi, một vê về, đối xứng với nhau. Chỉ có nền văn hiên
chi bang như nước Đại Việt ta mới có thể có thể loại văn chương hấp dẫn như vậy.

Thiên đô chiêu (遷 都 詔 ) do vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) sáng tác. Người
chắp bút có lẽ là một đại thần trong triều. Chiêu dời đô ban hành vào mùa xuân
năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại
La (Thăng Long, Hà Nội ngày nay). Ở Hà Nội có một phố tên là phố Đại La, sinh
viên trường Xây Dưng và Kinh Tê Quốc Dân hay trọ học.

Sử thần Ngô Sĩ Liên ghi lại sớm nhất ở thê kỷ 15 trong sách Đại Việt sử ký toàn
thư, viêt bằng chữ Hán (chữ Nho Bắc Kinh), khẳng định đươc vai trò của kinh đô
Thăng Long. Nhiều người nói rằng ngôn ngữ sử dung trong văn bản này mang
đươm màu sắc dị đoan, phong thủy. Các nhà khoa học Pháp, sang thăm Việt Nam
trong thời Pháp thuộc, nói rằng vua Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La là một quyêt định
hơp lý. Mảnh đất Đại La có địa thê đẹp nhất nước Đại Việt lúc bấy giờ. Điều đó
cho thấy, phong thủy Đông phương, trong tư cách một môn khoa học, hêt sức gần
gũi với khoa kiên trúc đô thị của Tây phương.
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Hinh 4. Tượng vua Lý Thái Tổ. Ảnh tư liệu.

Chiêu dời đô của Lí Công uẩn là văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, khai báo kinh
đô mới của nước ta trong các thời đại phong kiên. Bài chiêu không chỉ có ý nghĩa
về măt lịch sử mà nó còn mang giá trị văn học, thể hiện một tâm hồn khoáng đại.
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Có thể nói vua Lý Công Uẩn khá giỏi về siêu hình thời gian. Vua có tầm nhìn sâu
xa, mưu toan nghiệp lớn, tính kê muôn đời cho con cháu; trên theo mệnh trời, dưới
theo ý dân.

Thành Đại La đã khá quen thuộc đối với mỗi người dân Việt lúc đó, như thành Sài
Gòn trong thê kỷ XX. Đại La đươc Cao Biền đời nhà Đường xây dưng vào thê kỉ
thứ IX. Về nhân vật Cao Biền, cho đên nay vẫn còn tranh cãi. Cao Biền có câu trấn
yểm: “Đồng Tru chiêt, Giao Chỉ diệt.”, ứng nghiệm cho Hà Nội.

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

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

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

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

Lý Công Uẩn đã chứng minh rằng Đại La xứng đáng là kinh đô của nước Việt
muôn đời “Huống gì thành Đại La, kinh đô cu của Cao Vương: Ở vào nơi trung
tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại
tiện hướng nhìn sông dựa núi. Đia thế rộng mà băng; đất đai cao mà thoáng. Dân
cư khỏi chiu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cung rất mực phong phú tốt tươi”.
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Thành Đại La dưới góc nhìn và phân tích của nhà vua hiện lên là vị trí trung tâm
của đất nước. Bộ máy hành chính cần đươc đăt ở trung tâm của đất nước. Đại La
thích hơp cho yêu cầu này. Có thể rồng cuộn hổ ngồi, địa hình đa dạng, khoáng đạt,
mở ra bốn hướng thuận tiện. Thành nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng, đất đai
bằng phẳng, cao ráo, sáng sủa.

Cơ sở kinh nghiệm và thưc trạng đương thời cho thấy phải dời đô. Nhà Lý dời đô,
đăt hiệu mới, đất nước là Đại Việt (thay cho hiệu cũ là Đại Cồ Việt). Cho tới bây
giờ tác phẩm vẫn chưa lỗi thời bởi kêt cấu khoa học của nó.

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

Về măt văn chương, phần thứ hai của Chiêu dời đô có viêt hàm súc, quy ra giấy in
sách hôm nay thì chỉ độ 2 trang A4. Ngôn ngữ trong chiêu dê hiểu, đên nỗi đứa
ngu dốt nhất cũng hiểu đươc. Chiêu dời đô là tác phẩm lớn nhất trong giai đoạn
văn học Việt Nam thời Lý, thê kỷ 11. Thiên đô chiêu là một áng văn kiện lịch sử
có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một kỉ nguyên mới của nước Đại Việt.

Văn bản gốc.
Chiêu dời đô (chữ Hán).

Bản chữ Hán:

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
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昔商家至盤庚五遷。周室迨成王三徙。豈三代之數君徇于己私。妄自遷

徙。以其圖大宅中。爲億萬世子孫之計。上謹天命。下因民志。苟有便輒

改。故國祚延長。風俗富阜。而丁黎二家。乃徇己私。忽天命。罔蹈商周

之迹。常安厥邑于茲。致世代弗長。算數短促。百姓耗損。萬物失宜。朕

甚痛之。不得不徙。况高王故都大羅城。宅天地區域之中。得龍蟠虎踞之

勢。正南北東西之位。便江山向背之宜。其地廣而坦平。厥土高而爽塏。

民居蔑昏墊之困。萬物極繁阜之豐。遍覽越邦。斯爲勝地。誠四方輻輳之

要会。爲萬世帝王之上都。朕欲因此地利以定厥居。卿等如何。

Bản phiên âm Hán-Việt: Tích Thương gia chí Bàn Canh ngu thiên, Chu thất đãi
Thành Vương tam tỉ. Khởi Tam Đại chi sổ quân tuân vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ. Dĩ
ky đồ đại trạch trung, vi ức vạn thế tử tôn chi kế; thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân
dân chí, cẩu hữu tiện triếp cải. Cố quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ. Nhi
Đinh Lê nhi gia, nãi tuân kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích,
thường an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách tính hao
tổn, vạn vật thất nghi. Trâm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ.Huống Cao Vương cố
đô Đại La thành, trạch thiên đia khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế.
Chính Nam Bắc Đông Tây chi vi; tiện giang sơn hướng bối chi nghi. Ky đia quảng
nhi thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt hôn điếm chi khốn; vạn vật
cực phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng đia. Thành tứ phương bức
thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương chi thượng đôTrâm dục nhân thử đia lợi dĩ
đinh quyết cư, khanh đẳng như hà?

Bản dịch tiêng Việt:Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lân dời đô, nhà Chu đến
đời Thành Vương 3 lân dời đô, há phải các vua thời Tam Đại. ấy theo ý riêng tự
tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con
cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời
đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thinh. Thế mà 2 nhà Đinh, Lê lại
theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cu Thương Chu, cứ chiu
yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao,
muôn vật không hợp. Trâm rất đau đớn, không thể không dời.Huống chi thành Đại
La, kinh đô cu của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được
thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước.
Vùng này mặt đất rộng mà băng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không
khổ thấp trung tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thinh. Xem khắp
nước Việt đó là nơi thắng đia, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n-Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Th%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_Canh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Th%C3%A0nh_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.Trâm muốn nhân đia lợi ấy mà đinh nơi ở,
các khanh nghĩ thế nào? ( Bản dịch của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,
in trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993)

Phân tích lập luận “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em”
của sư Thích Chân Quang.

Figure 9. Sư Thích Chân Quang- Ảnh tư liệu.

Viêt tăng thầy Đăng Đăng Phước.
Sư Thích Chân Quang nói:
“Trung Quốc là anh, Việt Nam là em”.
Không biêt ai đã dạy Thích Chân Quang như vậy?
Thưc chất, hai chủng Hoa tộc và Việt tộc không thể nào là anh em. Thời hồng
hoang, hai dân cách nhau con sông Hoàng Hà là sông rất to bên Tàu. Chứng tỏ

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
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không thể nào là anh em đươc. Mãi về sau này, nhờ tàu bè có chút tiên bộ, người
Hoa mới vươt qua sông Hoàng Hà ở khúc hẹp nhất là cửa sông Vị.
Huyền sử gọi đó là cuộc chiên giữa Hiên Viên (Hoàng Đê) với Suy Vưu.
Sư may rủi đầy trớ trêu của lịch sử, Hiên Viên thắng, Suy Vưu thua. Con cháu liên
bang Viêm Việt chạy loạn khắp nơi. Câu văn “nhân giả hạp sơn, trí giả hạp thủy”
nói về điều này. Những người nhân nghĩa không thể sống chung với Hoa tộc thì bỏ
lên núi. Những người giàu mưu trí chấp nhận ở lại, sống lẫn lộn với loài du muc
chém giêt.

Vì sao Lý Thường Kiệt biêt quân Tống chuẩn bị sang xâm lươc nước ta để mà sang
đánh trước?

Thưa, bên nước Tàu, vẫn có nhiều người biêt mình là người Việt.

Vì sao sư Thích Chân Quang nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em? Vì sư Thích
Chân Quang đọc trong Việt định khâm sử đoạn Đê Lai đi tuần thú núi Ngũ Lĩnh,
cưới nàng Vu Tiên, sinh con là Kinh Dương Vương. Trước đó, Đê Lai đã có con
bên Tàu tên là Đê Nghi. Vậy, Đê Nghi là anh, Kinh Dương Vương là em, anh em
cùng cha khác mẹ. Thầy giáo dạy Thích Chân Quang như vậy thì Thích Chân
Quang nói theo, chứ ông cũng không biêt người cha Đê Lai là người Việt, bởi nêu
là người Tàu thì tên ông phải là Lai Đê. Tên gọi của Hoàng Đê (chữ Đê viêt sau)
bắt đầu giai đoạn người Hoa đồng hóa người Việt, đên nỗi không còn nhận măt
đươc tiên tổ nữa. Sư Thích Chân Quang cũng chỉ là sản phẩm của nền đào tạo mì
ăn liền, chứ thưc ra sư này không ác như quần chúng đang quy chup.

Sư Thích Chân Quang chưa ác đâu, thưa quý vị. Vũ Dương Ninh chủ biên sách
giáo trình Lịch sử văn minh thê giới còn ác hơn. Y viêt như thể Hoàng Đê dạy
đươc cho dân Tàu mọi nghề. Hoàng Đê xâm lươc Viêm Việt, hưởng các nghề nông.
Dân du muc quy hêt công lao đó cho Hoàng Đê. Đên đứa ngu dốt nhất cũng biêt
chẳng ai làm đươc nhiều nghề như thê cả, huống hồ Hoàng Đê. Các nghề trong dân
gian thảy đều là các cuộc chạy tiêp sức. Vũ Dương Ninh viêt như vậy, môn Lịch sử
văn minh thê giới lại là môn bắt buộc. Chàng sinh viên Thích Chân Quang cũng
đọc sách đó của “thầy” Ninh mà ra. Nát cả đất trời. Tôi rất thương Thích Chân
Quang bởi ông ấy không biêt việc mình làm.

Tôi có thằng bạn đồng trang lứa. Thằng này giờ làm công an. Nó chỉ cho tôi cách
nhận biêt một người là Trung Quốc hay Việt. Người Trung Quốc thì mắt một mí.
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Người Việt thì mắt hai mi. Đùa thê thôi chứ bây giờ lai tạo, bố người Hoa mẹ
người Việt đã quá nhiều rồi, nên không còn nhận ra ai là dân nào.
Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2020.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

7 BÌNH LUẬN VỀ “PHÂN TÍCH LẬP LUẬN
“TRUNG QUỐC LÀ ANH, VIÊT NAM LÀ EM”
CUA SƯ THÍCH CHÂN QUANG.”

1. Nguyen Phuong

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU

Thích chân Dài …

2. Quý Phạm

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU

Sư thì lo tung kinh, gõ mõ đi. Tại sao lại liên quan đên chính trị làm gì vậy ?

3. Hong Quang Nguyen

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU

Thầy Thích Chân Quang tu theo phái Phật Mao Đài, ông giảng đúng với
Mao Mác Lê.

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/951
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/952
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
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Không gì phải bàn.
Phật giáo cái chánh ngôn là quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà ông ta nguy
ngôn, ngoa ngôn.

4. Khai Hoan Pham

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU

Đã là sư thì ; Tri phải thấu ! Tâm phải tịnh – Lòng phải thanh ! Ngôn phải thật !!!

5. Dat To

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG

Nhìn cái thần mắt ông trọc này mang đầy tà khí. Chắc chắn không phải là
bậc chân tu của nhà Phật

6. Nguyễn Quốc Vinh

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG

Tôi thấy bài nói của Thích Chân Quang có ý nghĩa về măt chính trị hơn tất
cả các măt khác. Mà suy ra, ổng là người họ hàng của chủ tịch Hồ Chí Minh,
thì ông ta nói vậy là đúng muc đích tuyên truyền.

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
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7. Hai Nguyen Thanh

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:05 CHIỀU

VỀ NGUYÊN TẮC
thì công cu sản xuất là mang tính kê thừa. Do đó mà lịch sử mới có tính kê
thừa. Đó là lý lẽ vững chắc nhất để các học thuyêt duy tâm về lịch sử bị tróc
nã khỏi những căn hầm trú ẩn cuối cùng!
Thê nhưng do sư mù quáng với những cách thức khác nhau, một bộ phận
người Việt, đăc biệt là giới tinh hoa – “đội ngũ trí thức do giai cấp công
nhân [?] đào tạo cho chính mình”, Vũ Dương Ninh, Thích Chân Quang là
những ví du, cứ quả quyêt rằng văn minh Trung Hoa là nguồn cội của tất cả
và chỉ trong “một lần” do Hoàng Đê Trung Hoa làm ra. “Nghiêu rủ áo mà
thiên hạ đươc trị yên, đẽo gỗ làm thuyền, chăt cây làm mái chèo, thuần
dưỡng trâu ngưa, chê ra chày cối, làm ra cung tên”. (Chu Dịch, Hệ từ truyện).
Thối!

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/957
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Nước Mỹ đã cứu dân tộc Việt Nam khỏi bị Hán hóa lần
thứ ba như thê nào?

Image 9. 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.
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Năm 1945, sư thưc là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiên tại Viên 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 Hiệp 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 Quốc muốn thôn tính nước Việt Nam thông qua một vu cướp chính
quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Việt Nam.

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

Biệt đội Con Nai đên huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một
nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước
Việt Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng Giang 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 câu 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 săn mà không biêt mình đã đưa Việt Nam
đi theo quỹ đạo hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã
đọc tại quảng trường Ba Đình.

Đên đây, quý vị đã biêt, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các nhân vật
tai to măt 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 điệp viên cướp bóc và báo cáo láo như văn hóa tình báo Trung Quốc.
Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là văn hóa văn hiên. Cù Huy Cận đã giúp đăt nền
tảng Mỹ cho đất nước Việt Nam. Nêu không có câu văn đó, nước Việt Nam đã rơi
vào tay Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Việt Nam. Nước Việt Nam hiện
nay là một vệ tinh của nước Mỹ.

Nguyên văn tiêng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viện quốc hội
Mỹ: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that
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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 Việt Nam.

Tiểu sử của tướng Sydney W.Souers.

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 nhiệm làm Phó Tổng cuc trưởng Tình báo Hải quân
Hoa Kỳ, với cấp bậc hàm đô đốc.
1946 (23 tháng 1) Đươc bổ nhiệm 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, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

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

God bless you, God bless America.

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

Tôn Phi. (triêt gia Lê Minh Tôn)

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741

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

1. Quoc Viet Tran
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13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Hay,giờ mới biêt…

2. Nguyễn Hữu Quý

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Một tư liệu rất quý!
Lần đầu tiên đươc biêt cu Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản Tuyên
ngôn lịch sử này.
Trong một vài tư liệu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo Mỹ gửi
giúp cho ông ấy, và ông Hồ 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….

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
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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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 việc với điều tra viên chủ
yêu xoay quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán đên mức mình nói với đtv
Nguyên Ngọc Thành rằng, tôi nói chuyện với đầu gối tôi, dê nghe hơn với
dtv có 4 bằng đại học, do Thành tư khoe. Tôi nói anh Thành không phân biệt
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. 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 hệ
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 miệng Hồ Chí Minh, từ 2. 9. 1945. Đúng như Kinh
Thánh chép: “Dân ta bị tiêu diệt, vì cớ thiêu sư thông biêt.” (Ô sê 4: 6). Làm
điều tra viên có 4 bằng đại học, không phân biệt đươc từ loại trong 1 câu văn,
bảo sao không chêt.

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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Trận Thị Nại 1801: Vì sao nhà Tây Sơn đánh thua nhà Nguyên?

Figure 10. Một bản đồ của trận đâm Thi Nại

Viêt tăng chú Hiệp Phạm cưu sinh viên Văn Khoa, đang sống ở Úc.

Trong lịch sử chiên tranh Việt Nam, trận đánh ngang ngửa và hùng hồn nhất là trận
đầm Thị Nại, 1801, giữa hai nhà Tây Sơn ở phía Bắc và nhà Nguyên ở phía Nam.

Trước khi trận này xảy ra, nhiều nhà trí thức đã biêt là Tây Sơn thua. Nêu nhà Tây
Sơn không thua thì cũng chỉ là cầm quyền gắng gương.

Quang Trung quá dốt nát, vẽ một lá cờ giống hệt lá cờ Tàu, nên sĩ phu Việt Nam
đương nhiên không đời nào chấp nhận. Không biêt thầy bói ba Tàu nào đã bày cho
ba anh em Tây Sơn (Nguyên Nhạc, Nguyên Lữ, Nguyên Huệ) vẽ một lá cờ ngu
như vậy, cờ đó không phải là cờ của nước Việt Nam. Đại thi hào Nguyên Du biêt
vậy nên bỏ trốn vào trong nam theo chúa Nguyên Anh, chứng tỏ sư bất tuân của
dân Bắc đã lên đên tột cùng. Ở một xứ văn hiên chi bang, dốt văn là thua cả trận
chiên.
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Figure 11. Một bản đồ của trận đâm Thi Nại.

Trận đầm Thị Nại, nhà Tây Sơn thua, vì nhà Nguyên quá mạnh. Chúa Nguyên Anh
ký đươc hơp đồng bảo trơ quân sư từ khối Tây phương. Các tướng Pháp nhập
“quốc tịch” Đàng Trong và phuc vu chúa Nguyên đánh Quang Trung. Vua Quang
Trung, chiên thuyền nhập ít ỏi, và khoa học quân sư cũ kỹ từ văn hóa Trung Quốc,
tất nhiên không thể đánh lại văn minh Pháp đang ở buổi hoàng kim.

Trong trận đầm Thị Nại, có chi tiêt, một đoàn thuyền của tướng Đàng Trong lọt
qua đươc khe cửa, nhân lúc trời trở gió, phóng hỏa đốt thuyền của Đàng Ngoài.

Người ta nói, trong chiên tranh hiện đại, bên nào có hỏa lưc, bên đó thắng trận.
Huống chi Nguyên Anh lại đươc trời giúp cho hướng gió.
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Figure 12. Một bản đồ của trận đâm Thi Nại.

Việc Triều Tiên tuyên bố thắng Mỹ chỉ là nói điêu, vì với hỏa lưc của Mỹ chỉ cần
một quả bom nhè nhẹ là thổi bay cả dân tộc Triều Tiên. Mỹ không bao giờ làm
điều đó. Trận đầm Thị Nại, hỏa lưc nhà Nguyên vươt về kỹ nghệ, lại đươc gió nam
thổi, cho nên, quân dân miền Bắc không thể nào đỡ đươc.

Người ta nói, trận gió thổi ngươc vào đêm không trăng ấy là nguyên nhân thắng
trận của chúa Nguyên, người sau này sẽ lên ngôi hoàng đê Gia Long. Hỏi, nêu
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không có trận gió ấy, chúa Nguyên có thắng đươc không? Thưa, không thể thắng
đươc.

Cho nên, đại thi hào Nguyên Du mới viêt trong Truyện Kiều:

“Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta!”

“Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

(trích Truyện Kiều)

Trời làm cho trận gió, nhà Tây Sơn từ thê chủ nhà thành thê khách, từ thê thắng
chuyển thành thê thua.

Sau thất bại ở đầm Thị Nại năm 1801, nhà Tây Sơn mất luôn cả kinh thành Phú
Xuân-Huê, vốn là của cha con chúa Nguyên. Từ Phú Xuân, chúa Nguyên Anh từ
từ chỉ đạo, lấy luôn từng tỉnh miền Bắc. Đên khi Quang Trung chêt, Nguyên Anh
vẫn không tha, cho voi giày mả Quang Trung để rửa hận năm xưa Quang Trung
giêt chêt cả nhà Nguyên Anh, còn mỗi Nguyên Anh trốn thoát đươc.

Cuộc đời Nguyên Anh thần kỳ. Vua đáng lẽ chêt nhiều lần. Nguyên Anh quá đỏ,
quá may mắn, khi Quang Trung tư diệt. Quang Trung cho người sang Trung Quốc
thay mình quỳ trước vua Càn Long. Hành động đó làm nhuc quốc sỉ hêt sức. Cho
nên, Quang Trung không đươc lòng sĩ phu Bắc Hà. Măc dù đã duy trì chê độ hà
khắc, Quang Trung vẫn không thể giữ đươc Bắc Hà lâu. Ông chêt khi còn rất trẻ,
độ 33 tuổi.

Sau chiên tranh, Nguyên Anh có đi những nước cờ rất khá. Đáng tiêc là con cháu
sau này làm sai. Trầm trọng nhất là cha con Bảo Đại dời đô ra Thăng Long. Nêu họ
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để đô ở Phú Xuân thì có lẽ Việt Nam bây giờ là một nước quân chủ lập hiên, tưa
như Thái Lan.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi. Triêt gia Lê Minh Tôn
Hậu tạ chú Hiệp Phạm vì chậm trê giao phát sách.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

P/S: Tác giả đính chính: Pháp dời đô ra Thăng Long chứ không phải cha con Bảo
Đại dời đô từ Phú Xuân ra Thăng Long.
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Địa vị của người đàn bà trong văn hóa Việt Nam.

Figure 13. Mẹ con chi Phạm Thi Lan Anh. Ảnh: Phạm Thi Lan Anh.
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Văn hóa Việt Nam có câu ca dao rất nổi tiêng, ai cũng thuộc:

“Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.”

Hãy chú ý đên điều bất thường ở đây. Tại sao gọi là “cậu” bên nhà mẹ mà không
gọi là “chú” hay “bác” bên nhà bố? Tác giả ca dao đã khéo xêp đăt như một sư cố
ý chứ không phải một tình cờ. Đổ cho tình cờ là để bao biện cho sư ngu dốt.

Bài viêt sau đây sẽ chứng minh về địa vị của người đàn bà trong văn hóa Việt Nam.

Trong gia đình của người Việt, nguyên thủy, thóc lúa đươc chứa ở trong buồng của
mẹ, phòng phía Đông Nam. Do đó có thể thấy, người mẹ là người nắm mạng sống
của cả gia đình.

Không những nắm quyền về tài sản, người phu nữ Việt Nam còn nắm quyền minh
triêt trong xã hội.

Khoảng 200, 300 năm trở lại đây, bên Tây kêu gào dữ dội về nữ quyền, làm cho ta
tưởng bên đó địa vị người đàn bà cao hơn bên ta. Bên Tây kêu về nữ quyền, giống
như chỉ đên khi răng bị đâu thì mới kêu đên răng.

Vai trò của người phu nữ là tích trữ cái của chồng chứ không phải vai trò sản xuất.
Bên Tây đi sai phương pháp ngay từ buổi đầu: Người đàn bà bỏ chồng ở nhà đi
làm, nghe lời con rắn, đưa quả cấm về nhà cho chồng ăn.

Bên Đông nhìn nhận vấn đề khác. Đàn bà ra khỏi nhà đi làm như bên Tây là sai
phương pháp. Do đó, tổng thống Ngô Đình Diệm trả lương gấp 6-7 lần cho người
đàn ông làm công sở, muc đích vơ của người đó yên tâm ở nhà chăm con. Bây giờ,
chồng ở nhà, vơ đi xuất khẩu lao động sang Mã Lai,Đây gọi là “bình đẳng lao
động”, đàn ông làm đươc cái gì thì đàn bà cũng làm đươc cái đó. Lúc về vơ chồng
chia tay nhau, lý do thì quý vị đã biêt. Do đi sai cơ cấu: chồng sản xuất, vơ tích trữ.
Bên Do Thái, con gái học đên cấp 3 là cho đi học trường nữ thuc. Họ giải Kinh rất
đúng, không như bên Tây Âu đã giải sai.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 86 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 86 of 319

Tất nhiên:

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa.”

Mỗi người sản xuất theo khả năng của mình. Vơ không thể cày theo chồng đươc,
vơ hơp với việc cấy mạ. Chồng phải làm việc năng, là việc cày.

Nhiệm vu của người đàn bà cũng không phải là đánh giăc. Hai Bà Trưng đoạt lại
đươc quyền tư trị cho người Việt từ Hoa tộc, thì sau đó đáng lẽ hai bà phải rút lui,
nhường vị trí tướng lĩnh cho đàn ông. Đằng này hai bà ôm ghê đó mãi, cho nên Mã
Viện dê dàng đàn áp đội quân đàn bà, chăt đầu hai bà đưa về Trường An.

Có người hỏi: “Những người đàn ông ở đâu? Sao lúc đó không ra giúp hai bà đánh
giăc?” Thưa, quân đội của hai bà chỉ nhận nữ. Đàn ông muốn vào quân đội hai bà
phải cải trang, măc đồ đàn bà thì mới đươc vào. Giải nghĩa về ý nghĩa cách sử
dung hai từ âm dương. Dương là tu lại, âm là tán ra. Do đó gọi nam là dương, nữ là
âm, không phải là khinh thường phu nữ, mà phải gọi như thê mới đúng nguyên lý.
Cuộc chiên ấy, phu nữ Việt đi sai nguyên lý, nên nước ta bị đô hộ thêm mấy trăm
năm.

Đàn bà Việt Nam, đươc ghi trong sách Kinh Thi, làm nghề hái dâu dệt tằm. Cô ả
đang hái dâu. Thấy bên đường có một anh học trò ngây thơ đi qua. Ả ta thích quá,
ngừng hái dâu, bắt kéo đưa xuống ruộng. Bên Tây, con gái chờ con trai đên tán.
Bên Đông, các nàng chủ động làm thẳng. Chứng tích còn ghi lại rất huy hoàng
trong phần Quốc phong của Kinh Thi.

Giáo sư Nguyên Công Lý, giảng viên cao cấp khoa văn tôi tuyên bố rõ ràng trước
giảng đường đông đúc:

“Phụ nữ Việt Nam là ghê gớm nhất thê giới.”

Qủa vậy, làm gì có ở nước nào mà phu nữ ghê gớm như Việt Nam. Con người ta
đang cắp sách đi học, các chị thích anh nào thì bắt xuống hôn tới tấp.
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Vì cho là dâm dật nên không giải nghĩa chương này kể cả đối với sinh viên đại học.
Càng ngày, cách giải nghĩa kinh điển càng sai chệch. Vì không đươc giải nghĩa
đúng đắn, nên các em, sau này làm cô giáo, lại than thở Trời ơi tại sao bắt tôi làm
phu nữ, chịu đủ thứ thiệt thòi. Nhà trường không đề cập đên vấn đề này, cho nên
hậu quả lại càng năng thêm.

Thưc không có nơi nào nữ quyền cao như Việt Nam.

Phải đào sâu, thì mới biêt đươc người Việt là chủ nhân của Kinh Thi chứ không
phải người Hoa. Tuy nhiên số lương những người cho rằng Nho giáo là Hoa tộc đã
qua nhiều, đên độ, khi chúng tôi nói điều ngươc lại thì họ lại cho là “tẩu hỏa nhập
ma.”

Có người lại bảo Nho giáo sống kiêp nô tài, thấy nước loạn thì đi ẩn, chỗ nào yên
ổn thì đên phò giúp, cũng chỉ cốt kiêm miêng ăn. Tác giả câu nói này giải thích sao
đây với vu Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho sĩ? Vì Nho sĩ nắm quyền luân lý
trong xã hội, các tầng lớp thê phiệt không đủ trình độ để cạnh tranh, cho nên giêt
Nho sĩ. Sau khi tầng lớp Nho sĩ chêt hêt rồi, thê phiệt, quân đội nắm trong tay luân
lý. Vu án gác Thạch Cừ là một ví du: đánh tráo Nho gia bằng các câu xen giăm của
Đạo gia, Pháp gia, Hình gia…Vì vậy, dù là thạc sĩ văn chương, cũng có thể nhận
định sai về Nho giáo, và tiêp tay cho những lời chửi bới nền nhân bản tâm linh này.
Ngươc lại, có người không biêt viêt đầy câu chữ Nho như bá tước Keyserling,
nhưng cất công sang bờ nam sông Dương Tử sống với dân, thì lại hiểu về Nho hơn
cả.

Một người ít học, dốt nát, là anh bán bún Bùi Tuấn Dương, lại đưa ra một ví du rất
hay: vu án trê-cóc. Âu trùng con cá trê và nòng nọc con cóc giống hệt nhau, nên
nhìn nhầm. Thà không có điều kiện học hành cao như bạn Bùi Tuấn Dương thì rất
hiểu Nho, còn học hành cao chút thì lại đâm đầu đi chửi Nho. Con nòng nọc (cóc
con) nhận nhầm cha là lũ trê gian giảo.

Có người bảo Nho gia chủ trương năm thê bảy thiêp. Điều này không đúng. Chiêu
theo nguyên mẫu thì Nho gia một vơ một chồng. Từ “chuyêt kinh” là một từ rất
hay Nho gia dùng, nghĩa là cô vơ ngốc của tôi. Bây giờ từ này coi như thất truyền.

Viêt tăng chị Phạm Thị Lan Anh
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Đà Lạt, Việt Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2020.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@hotmail.com

6 BÌNH LUẬN VỀ “ĐỊA VỊ CUA NGƯỜI ĐÀN BÀ
TRONG VĂN HÓA VIÊT NAM.”

1. Phạm Thi Lan Anh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 9:50 SÁNG

Một vơ một chồng – “chuyêt kinh” là hình mẫu cho hôn nhân lý tưởng.
Nhưng để tìm đúng đươc một nửa của mình để ăn đời ở kiêp với nhau một cách tư tâm tư
nguyện thì phương pháp thưc hiện là cả một vấn đề.
Nó đòi hỏi nỗ lưc và cố gắng ở cả 2 phái, đồng thời xã hội phải căn bản vứt bỏ đi những
định kiên cổ hủ cưc đoan. Có như vậy mới mong vừa hạnh phúc vừa sinh tồn sinh sản..
loài người chưa đên mức phải tuyệt diệt như ngày tận thê đang đên gần.

2. Nguyễn Thúy Hạnh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

Hay!

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
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3. AB Bùi

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

Viêt đầy mâu thuẫn ..!
Thứ nhất vẫn không cho rằng nho khổng khinh miệt phu nữ : khi xã hội coi mười ngươi
nữ không bằng một đàn ông , điều này xã hội VN cũng như TQ đã co bao nhiêu bi kịch
có biêt không ? Ngay gần đây TQ với chính sách 1con đã giêt bao bé gái khi còn thai nhi
có biêt không ? VN và TQ đang phải đau đầu với việc thiêu phu nữ cho vấn đề hôn nhân
có biêt không ?
Còn Giao chỉ thời Hai bà phu nữ lại có quyền lưc bởi vì sao biêt không ? Đó chính là thời
đó xứ ta chưa bị bọn phương bắc nó nô dịch nên cái tư tưởng nho khổng chưa ảnh hưởng
tới xứ ta
2, việc bảo kinh thi là của người Việt là thủ dâm tinh thần khi mà chữ viêt riêng cũng
chẳng có , thê thì viêt bẳng gì , sử thi lại càng không nhé !
3,Tư cho phu nữ VN có bình quyền cao nhất là nói phét cho xướng mồn : khi mà không ở
đâu mà nhân phẩm người phu nữ VN bị xúc phạm như hiện nay khi mà hàng trăm ngàn
cô gái trẻ vùng miền Tây phải khoe thân xác cho ba thằng xứ tàu , Hàn , Đại mua về làm
vơ
Rồi tỷ lệ bé gái bị lạm duc tình duc ra tăng khủng khiêp
Đàn ông xứ này phải thấy hổ thẹn khi xã hội vẫn cổ xuý cho đức tính hy sinh , chịu
thương , chịu khó của người phu nữ VN ..?!
3 Thê câu : Trai tài thì phải năm thê , bẩy thiêp , gái chính chuyên một chồng ,
Dù chồng có chêt sớm thì gắn cho cái Tiêt hạnh khả phong
Tóm lại : đên thời nay rồi vẫn không nhìn thấy độc hại của nho khổng thì chán lắm … ?!
Xin đừng nguy biện và cổ xuý nó nữa anh bạn Tôn Phi ( nghe cái tên đã thấy nhiêm tàu
rồi ..���)

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
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4. Phan Vân Bách

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:57 SÁNG

Một chồng một vơ khởi nguồn từ sách Sáng Thê Ký trong Kinh Thánh phần Cưu Ước em
trai ạ !

5. Phan Vân Bách

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:57 SÁNG

Một chồng một vơ khởi nguồn từ sách Sáng Thê Ký trong Kinh Thánh phần Cưu Ước em
trai ạ !

6. nguoisanjose.wordpress.com

16 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:09 SÁNG

?

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
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Nguyên Việt Nhân: Giải nghĩa truyện Kim Quy hay Mị
Châu-Trọng Thuỷ.

Tác giả: Nguyên Việt Nhân.

“An Dương Vương nước Âu Lạc là người ở Ba Thuc, họ Thuc, tên Phán, nhân việc
tổ tiên cầu hôn với con gái của Hùng Vương tên là My Nương không đươc, nên
sinh ra hàm oán. Phán muốn hoàn thành ý chí của Tổ tiên, nên cử binh đánh Hùng
Vương, diệt nước Văn Lang, cải hiệu Âu Lạc mà ở, đắp thành ở đất Việt Thường,
thành đắp xong lại sập.Vương mới lập đàn trai giới, cầu đảo 3 tháng. Ngày mồng
7 tháng 3 bổng thấy một ông già theo phương Tây mà đên thẳng cửa thành, vừa đi
vừa than rằng : Xây đắp thành này, thì bao giờ cho xong! Vương rước vào trên
điện, lạy và khóc rằng : Ta đắp thành này đã xong lại đổ, hao tổn công sức, mà rồi
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không thành là tại làm sao? Ông già thưa : Ngày nào có sứ giả Thanh Giang cùng
đắp với Vương thì thành ấy mới xong. Nói đoạn cáo từ.

Rạng ngày, Vương đứng ở cửa Đông trông ra thì thấy một con rùa vàng theo
hướng Đông mà bơi lại; rùa đứng trên măt nước, nói đươc tiêng người, tư xưng là
Thanh Giang sứ giả, biêt rõ lẽ trời đất, âm dương, quỷ thần. Vương mừng hỏi
rằng : Điều đó ông già đã báo cho Ta rồi. Bèn sai lấy kim dư rước vào trong thành,
mời ngồi trên điện, hỏi vì cớ gì mà thành không đắp đươc. Kim Quy nói: Ở đây
có tinh khí núi sông, có Tiên vương phu vào để báo thù nước, lại có con gà trắng,
sống ngàn năm hoá làm yêu tinh ẩn ở núi Thất Diêu, trên núi có con quỷ, trước là
một nhạc công chôn cất ở đây, hoá ra quỷ. Ở bên có một cái quán để cho hành
khách qua lại ngủ nhờ, chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con
gà trắng là dư khí của quỷ thần. Hê có người khách nào qua lại đên đấy ngủ nhờ,
thì quỷ tinh hoá ra thiên hình vạn trạng mà giêt hại rất nhiều. Bây giờ ta nên bắt
con gà trắng và đứa con gái của chủ quán mà giêt đi thì tinh quái sẽ hêt. Nhưng
chắc nó lại hoá ra yêu thư, sai chim cú ngậm thư bay lên trên cây chiên đàn, tâu với
Thương Đê để xin phá thành ấy đi. Thần này xin cắn cho rơi cái thư xuống, Vương
lập tức thu lấy, tất nhiên thành đắp mới xong.

Kim Quy bảo Vương giả làm khách đi đường xin ngủ nhờ trong quán. Vương để
Kim Quy ở trên ngưỡng cửa. Ngộ Không nói : Quán này có yêu tinh, đêm thường
giêt người, Lang quân không nên ở lại, vả nay trời còn chưa tối, nên đi mau đên
chỗ khác để tránh hoạ. Vương cười rằng: Sinh tử tại

mệnh, quỷ my mà làm gì, ta không sơ. Mới ngủ lại đó. Trong đêm có quỷ tinh tới
ngồi, kêu rằng : Ai ở trong nhà này phải mở cửa ra mau . Kim Quy mắng rằng :
Cửa đóng thì mày làm gì nào? Quỷ tinh phóng hoả tan ra vạn trạng, quỷ dị đủ
phương để khủng bố, nhưng rốt cuộc cũng chẳng vào đươc nhà. Đên lúc gà gáy,
các quỷ đều chạy tan, Kim quy khiên Vương đuổi theo đên núi Thất Diệu, quỷ tinh
thu về hêt cả, Vương trở lại quán trọ. Sáng ngày, chủ quán đem người đồng đên để
chôn thi thể của khách ngủ lại hôm qua , thấy Vương ngồi đó, nói cười như không
có gì cả .

Quán chủ bước đên, vái lạy nói rằng: Lang quân đươc như thê là thánh nhân rồi,
xin ban linh thuật để cứu sinh linh. Vương bảo : Hãy giêt con gà trắng của mày mà
tê, thì quỷ thần tan hêt. Ngộ Không giêt con gà trắng thì đứa con gái tư nhiên nhào
xuống chêt . Vương lập tức bảo người đào núi Thất Diệu, đươc một nhạc khí đời
cổ và một hài cốt, sai đốt trộn thành tro mà quăng ra sông. Lúc bấy giờ trời đã gần
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chiều, Vương cùng Kim Quy leo lên núi Việt Thường, quỷ tinh đã hoá ra chim si
hưu ngậm thư bay lên cây chiên đàn.

Kim Quy bèn hoá ra một con chuột mà bị theo sau lưng cắn chân chim, thư rơi
xuống đất, Vương lập tức thu lấy thì sâu đã ăn hêt hơn một nửa rồi. Từ đó quỷ tinh
tan hêt không phá phách như xưa nữa. An Dương vương đắp thành nửa tháng thì
xong, thành dài và rộng nghìn trương, xoáy tròn như hình con ốc, lại đăt tên là
Thăng Long ( 1 ) , Người nhà Đường gọi là thành Sát Quỷ Côn Lôn bởi vì thành
rất cao lớn. Kim Quy ở lại với Vương 3 năm rồi từ về, Vương bảo rằng : Nhờ ơn
của người thành đã vững chắc, nêu như có việc ngoài thì lấy gì mà chống
giữ? Kim Quy thưa : Quốc độ tu đoản, xã tắc an nguy là vận của trời, nhưng người
biêt tu đức thì có thể lâu dài đươc, Vương đã có lòng ước nguyện thì tôi đâu dám
tiêc. Mới cởi cái móng chân đưa cho Vương và nói : Thản hoăc giăc có đên thì
dùng móng này làm máy nỏ, đem ra mà đánh giăc thì không có gì đáng lo. Nói
đoạn trở về Đông Hải. Vương khiên bày tôi là Cao Lỗ làm nỏ lấy móng làm máy,
hiệu là Linh –Quang Kim –Trảo Thần Nỗ; sau Triệu Đà đem quân đên Xâm lăng,
cùng Vương giao chiên, Vương dùng Thần Nỏ mà bắn, quân Triệu Đà thua chạy,
đóng đồn ở núi Trâu Sơn, đối luỹ với Vương. Triệu Đà biêt Vương có Nỏ Thần,
không dám tái chiên, mới khiên sứ thỉnh hoà. Vương mừng, cắt từ sông Tiểu Giang
về phương Bắc cho Triệu Đà cai trị, trở về phương Nam thi do Vương cai trị ( nay
là sông Nguyệt Đức ), ( 2 )

Chưa đươc bao lâu, Đà sai con và túc vệ cầu hôn với con gái Vương là My Châu,
Vương bất ý không ngờ gian kê của cha con Triệu Đà. Trọng Thuỷ dỗ My Châu
trộm lấy Nỏ Thần cho xem, rồi lén làm nỏ khác đổi lấy vuốt rùa dấu đi, rồi dối với
My Châu là trở về Bắc thăm cha mẹ. Nhân đó nói rằng : Tình phu phu thì không
nỡ quên, mà ơn phu tử cũng không nên bỏ, ta nay về thăm cha mẹ và vạn nhất hai
nước thất hoà, Nam Bắc cách biệt, ta trở lại tìm nàng, thì lấy vật gì mà làm dấu cho
ta biêt. My Châu nói : Thiêp là nhi nữ, găp bước phân ly thưc khó thắng đươc tình
cảm, thiêp có chiêc nệm ( 3 ) gấm lông ngổng thường mang trên người, đên lúc ấy,
thì thiêp lấy lông ngỗng mà rải ở các ngả ba để chỉ cho chàng biêt chỗ thiêp đi mà
đên cứu. Trọng Thuỷ từ tạ, cắp nỏ mà về báo cáo với Triệu Đà. Đà đươc nỏ rất
mừng, liền phát binh đánh Vương, Vương không lo phòng bị, mãi đánh vây, cười
rằng : Đà không sơ Nỏ Thần của ta sao ? Đên lúc quân Triệu Đà tiên bước, Vương
mới xách nỏ ra bắn, thì thần cơ đã mất, quân chạy tán loạn. Vương chở My Châu
lên ngưa, chạy về hướng Nam, đên bờ biển, cùng đường, không có thuyền để sang
ngang, Vương hét lớn lên rằng : Trời để mất ta hay sao? Giang sứ mau đên cứu ta!
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Kim Quy nổi lên trên măt nước, mắng rằng : Người cưỡi ngưa sau lưng là giăc đó,
hãy giêt nó ta mới cứu. Vương bèn tuốt gươm chém My Châu.

My Châu ngửa măt lên trời mà cầu xin : Thiêp là con gái, nêu có lòng phản nghịch
mưu hại đên phu thân thời chêt hoá thành bui trần, như một niềm trung tín, bị
người phỉnh phờ, thì hoá làm ngọc châu để rửa cái thù nhuc nhã này My Châu chêt
ở bờ biển, máu chảy trên nước, hàu hên ăn vào lòng, hoá thành minh châu. Vương
cầm sừng văn tê bảy tấc, Kim Quy rẽ nước dẫn Vương vào biển, đời truyền tại núi
Mộ Dạ, làng Cao Xá, Châu Diên, tức là chỗ đó vậy. Quân Triệu Đà tới chỗ đó, thì
không thấy gì hêt, chỉ thấy tử thi của My Châu, Trọng Thuỷ ôm thây nàng mà về
chôn ở Loa Thành, hoá làm ngọc thạch, Trọng Thuỷ thương cảm vô cùng, thấy lại
những chỗ hay tắm gội của My Châu, tưởng nhớ đên hình dung của nàng, bèn nhảy
xuống giêng mà chêt . Sau này ai đươc ngọc châu ở Đông Hải,
càng múc nước giêng ấy mà rửa, thì sắc ngọc càng thêm rưc rỡ . Nhân tránh tên
My Châu, nên gọi ngọc châu là Đại Cưu, Tiểu Cưu vậy.”

( 1 ) : Chắc sai, bản của Despierres ghi là Tư Long .
( 2 ) : Theo bản của Despierres, thì là sông Thiên Đức ( Xem Cổ Loa,
capitale du royaume Âu Lạc ) .
( 3 ) : Dịch chữ Nhuc, có người dịch là áo choàng, e không đúng, nhưng
thưc ra là nệm gấm thường mang trên người thì cũng là một thứ áo choàng .
( Lĩnh Nam chích quái : Trân Thế Pháp, bản dich của
Lê Hữu Mục,Trăm Việt xuất bản, trang 70 – 74 )

Thần Kim Quy giúp Vua Thục

“ Thuc từ dứt nước Văn Lang,
Đổi tên Âu Lạc mới sang Loa Thành,
Phong Khê là đất Vũ Ninh ( 1 ),
Xây thôi lại lở công trình biêt bao!
Thuc vương thành ý khẩn cầu,

Bỗng đâu Giang sứ ( 2 ) hiện vào Kim Quy ( 3 )
Hoá ra thưa nói cũng kỳ,

Lại tường cơn cớ bởi vì yêu tinh,
Lại hay phù phép cũng linh,
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Vào rừng sát quỷ, đào thành trừ hung,
Thành xây nửa tháng mà xong,

Thuc vương cảm tạ tấm lòng hiệu linh ( 4 )
Lại bàn đên sư chiên tranh,

Vuốt thiêng để lại tạ tình quân vương,
Dăn sau làm máy Linh Quang ( 5 )

Chê tra Thần Nỏ, dư phòng việc quân.”

( 1 ) : Nay còn vêt tích Loa Thành ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh
Phúc Yên.
( 2 ) Giang sứ : thần sông .
( 3 ) Kim Quy : Rùa vàng.
( 4 ) Hiệu linh : Giúp một cách mầu nhiệm.
( 5 ) Linh Quang : Tên cái nỏ.

Trung Quốc đánh Âu Lạc

“Bấy giờ găp hội cường Tần,
Tằm ăn lá Bắc, toan lần cành Nam,
Châu Cơ ( 1 ) muốn năng túi tham
Đồ Thư, Sử Lộc sai làm hai chi,
Lĩnh Nam mấy chốn biên thùy,

Quê Lâm, Tương Quận thu về bản chương,
Đăt ra Úy lịnh rõ ràng,

Họ Nhâm, họ Triệu sai sang giữ gìn,
Hai người thống thuộc đã quen,

Long Xuyên, Nam Hải ( 3 ), đôi bên lấn dần
Chia nhau thuỷ bộ hai quân,

Tiên Du ruổi ngưa , Đông Tân ( 4 ) đỗ thuyền.
Thuc vương có nỏ thần truyền,

Muôn quân buông một lươt tên còn gì ?
Nhâm Hiêu mắc bệnh trở về,

Triệu Đà lại khiên sứ đi xin hoà,
Bình Giang ( 5 ) rạch nửa sơn hà,

Bắc là Triệu Uý, Nam là Thuc vương.”
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( 1 ) Châu cơ : hai thứ ngọc (Đại cưu, Tiểu Cưu ) . Tàu cho là Âu Lạc có
nhiều thứ ngọc, nền tìm cách sát nhập Âu Lạc vào Tàu .
( 2 ) Úy : là chức quan võ cầm quân dẹp giăc, Lịnh : Chức quan văn, coi
việc cai trị .
( 3 ) Long Xuyên , Nam Hải : tên đất, nay thuộc tỉnh Quảng Đông nước
Tàu.
Nhâm Hiêu, Triệu Đà chia hai ngả, lấn sang Âu Lạc.
( 4 ) Tiên Du : thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đông Tân : ở trên sông Nhị Hà thuộc
Hànội.
( 5 ) Bình Giang : nay là sông Thương, thuộc tỉnh Hà nội.

Trọng Thuỷ, Mỵ Châu
“ Măt ngoài hai nước phân cương ( 1 )

Mà trong là Triệu mươn đường thông gia,
Nghĩ rằng Nam, Bắc một nhà,

Nào hay hôn cấu ( 2 ), lại ra khấu thù ( 3 )
Thuc Cơ ( 4 ), tên gọi My Châu,

Gả cho Trọng Thuỷ, con đầu Triệu vương
Trăm năm đã tạc đá vàng,

Ai ngờ thê tử ( 5 ) ra đàng phu ân ,
Tóc tơ tỏ hêt xa gần,

Thừa cơ đem máy nỏ thần đổi đi,
Tỉnh thân ( 6 ) giả tiêng Bắc quy,

Đinh ninh dăn hêt mọi bề thuỷ chung,
Rằng : khi đôi nước tranh hùng,

Kẻ Tần, người Việt ( 7 ) tương phùng ( 8 ) đâu đây?
Trùng lai ( 9 ) dù hoạ có ngày,

Nga mao ( 10 ) xin nhận dấu này thấy nhau.
Cạn lời thẳng ruổi vó câu ( 11 )

Quản bao liệu oán, hoa sầu nẻo xa .”
( 1 ) Phân cương : chia bờ cõi.
( 2 ) Hôn cấu : kêt thành vơ chồng.
( 3 ) Khấu thù : thù giăc.
( 4 ) Thuc Cơ : con gái vua Thuc
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( 5 ) Thê tử : con để nối dõi. Thuc vương không trai đã lập Trọng Thuỷ làm
thê tử, có bàn chép là tê tử , tức là con rể .
( 6 ) Tỉnh thân : về thăm cha mẹ.
( 7 ) Kẻ Tần, người Việt : nước Tần ở về phía Bắc, nước Việt ở về phía
Nam, ý nói hai nơi ở xa cách nhau.
( 8 ) Tương phùng : Găp nhau.
( 9 ) Trùng lại : lại về găp nhau.
( 10 ) Nga mao : lông con ngỗng.
( 11 ) Vó câu : chân ngưa, chỉ sư đi xa.

Triệu Đà diệt Thục
“ Giáp binh sắp săn từ nhà

Về cùng Triệu uý , kéo ra ải Tần,
An Dương cậy có nỏ thần,

Vi kỳ ( 1 ) còn hãy ham phần vui chơi,
Triệu quân ruổi đên tận nơi ,

Máy thiêng đã mất , thê người cũng suy,
Vội vàng đên lúc lưu ly,

Còn đem ái nữ đề huề sau yên,
Nga mao vẫn cứ lời nguyền,

Để cho quân Triệu theo liền bóng tinh ( 2 )
Kim Quy đâu lại hiện linh,

Mới hay giăc ở bên mình không xa,
Bấy giờ Thuc chúa tỉnh ra,

Dứt tình, phó lưỡi Thái –a ( 3 ) cho nàng,
Bể Nam đên bước cùng đường,

Văn – tê ( 4 ) theo ngọn suối vàng cho xuôi,
Tính ra nước Thuc một đời,

Ở ngôi vua đươc năm mươi năm tròn,
Nghe thần , rồi lại tin con,

Cơ mưu chẳng nhiệm ( 5 ) thôi còn trách ai .”
( 1 ) Vi kỳ : chơi cờ vây.
( 2 ) Bóng tinh : Bóng cờ vua,
( 3 ) Thái – a : Thứ gươm quý.
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( 4 ) Văn tê : sừng tê có vân, tuc truyền sừng ấy có thể rẽ nước đươc.
( 5 ) Nhiệm : Hiểu thấu.
( Lê Ngô Cát , Phạm Đình Toái : Đại Nam quốc sử
diễn ca. Bản tiếng Việt của Hoàng Xuân Hãn, Xuân
Thu xuất bản, trang 58 – 62 )

Kinh Mỵ Châu
“ Vào cuối thời các vua Hùng, có Triệu Đà đem quân xâm lươc nước ta.
Vì vậy An Dương vương xây thành để phòng thủ, nhưng thành cứ sập đổ
mãi. Sau nhờ thần Kim Quy tới giúp mới xây đươc Loa thành. Thần Kim
Quy còn để lại một cái móng làm lãy nỏ, bắn một phát là giêt cả vạn
người. Thấy vậy, Triệu Đà cho con là Trọng Thuỷ kêt hôn với công chúa
My Châu. Trong thời gian ở tại Loa Thành, Trọng Thuỷ dỗ dành My Châu
cho coi chiêc nỏ thần, và chàng đã tráo cái lãy nỏ. Lấy đươc nỏ thần,
Trọng Thuỷ liền về nước và cùng Triệu Đà đem quân đánh Loa
Thành. Khi biêt nỏ thần hêt linh nghiệm, An Dương vương đem My Châu
lên ngưa chạy trốn.
Dọc đường, My Châu nhổ lông ngỗng nơi chiêc áo đang măc để làm dấu
cho Trọng Thuỷ đuổi theo. Biêt thê, An Dương vương rút gươm chém My
Châu. Máu nàng chảy xuống biển hoá thành ngọc trai. Trọng Thuỷ chiêm
đươc Loa Thành, nhưng nhớ vơ nên nhảy xuống giêng mà chêt. Tứ đó, lấy
nước giêng đó mà rửa thì ngọc trai thành sáng đẹp hơn. “
( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 227 –

228 )
____________________________________________________________

____________
Khai triển

1 .- Tinh hinh Đất nước
a.- Ít nét về An Dương vương và Loa Thành

“ An Dương Vương là dòng dõi của vua Hùng, nhưng không đươc xêp vào
danh sách 18 vị.
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Loa Thành: Di tích lịch sử này hiện còn ở thành Cổ Loa, có hình trôn ốc,
chu vi gần 8 km. Chân thành dày 20 – 30 m, chiêu cao 4 – 5 m, măt thành
rộng 12 m, ngoài thành có hào thông với các sông . Trong thành có đền thờ
An Dương vương, mộ My Châu, giêng ngọc, nơi Trọng Thuỷ trầm mình,
gò diên binh. Mới đây đã đào đươc những mũi tên bằng đồng ở trong thành.
Thần Kim Quy, tư xưng là Thanh Giang sứ giả, từ biển Đông tới. Thần
Kim Quy giúp An Dương vương xây Loa Thành, và cho cái móng làm Nỏ
Thần dùng làm vũ khí chống giăc. “

( Kinh Việt: Nam Thiên )
b.- Lực lương Bạn và Thù

Đầu não lực lương bạn
An Dương vương và ái nữ Mỵ Châu là biểu tượng của Tiên Rồng, An
Dương vương là nhân vật chủ chốt về công cuộc bảo vệ đất nước. Còn Mỹ
Nương là nhân vật tay trong làm tiết lộ quân cơ.
Bộ chi huy lực lương thù
Triệu Đà là vua phương Bắc, luôn tìm cách xâm chiếm nước ta, nhưng vì
An Dương vương có Nỏ Thân, không đánh nổi, bèn cho con là Trọng Thủy
xin làm rể của An Dương vương, để tính kế đánh lấy nước ta. Kẻ thù đây
là hai cha con Triệu Đà, toàn là đực rựa, là dân du mục phương Bắc.

2.- Chiên lươc giữ nước của An Dương vương
a.- An Dương vương.

Để bảo vệ tổ quốc, An Dương vương đã thực hiện những công trình sau:
*.- Xây Loa Thành: bắt dân chúng xây thành, thành đã xây đi xây lại
nhiều lân, rất tốn đến công sức và mạng sống của nhân dân, nhưng đều
thất bại. Sau nhờ thân Kim Quy từ biển Đông tới, chỉ cách cho mới xây
xong, An Dương vương lại hỏi về cách giữ nước, thân Kim Quy tặng cho
cái móng rùa làm Nỏ Thân dùng làm vu khí lợi hại.
*.- Gả công chúa Mỵ Nương cho Trọng Thuỷ, khi con của Triệu Đà tới
câu hôn.
An Dương vương tính kế vẹn toàn: Vương có thành luy kiên cố, có Nỏ
Thân vạn năng, lại hoà giải được với giặc ( Triệu Đà ) băng cách gả công
chúa cho Trọng Thuỷ, và cho Trọng Thủy ở rể trong cung điện nhà
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vua. Vương không nghĩ gì tới nhân dân, mà chỉ tính kế vẹn toàn cho
ngôi vua của mình.

b.- Nội Thù: Công chúa Mỵ Nương
*.-Vì hết lòng tin yêu chồng, mà Mỵ Nương lén cho Trọng Thụy xem Nỏ
Thân là vu khí quan trọng hàng đâu của quốc gia, nhất là sinh mạng của
cha con nàng.
*.- Khi đã đánh tráo được nỏ, Trọng Thuỷ lại viện kế về thăm cha mẹ để
đem Nỏ Thân về cho Triệu Đà. Trọng Thuỷ vấn kế Mỵ Châu làm sao có thể
liên lạc được với Mỵ Châu trong trường hợp chiến tranh Thục – Triệu
xẩy ra . Cung vì yêu say mê, Mỵ Châu cung nghĩ ra kế vẹn toàn là rải lông
ngỗng dọc ngả ba đường nàng đã đi qua . Nàng cứ nghĩ là làm dấu hiệu
cho Trọng Thuỷ đi theo, nhưng lại không hay đó là dấu chỉ điểm cho quân
giặc đuổi cha con nàng tới bước đường cùng.

3.- Chiên lươc cướp nước của Triệu Đà
Triệu Đà cho con Trọng Thuỷ tới cầu hôn với Mỵ Châu có mục đích
là tung gián điệp vào tận sào huyệt của cha con An Dương vương. Nhờ
ở trong cung điện, mà Trọng Thuỷ biết rõ hết địa hình địa vật của Loa
Thành, lực lượng phòng thủ diện địa cùng những sinh hoạt phòng thủ
của Loa thành.
Lừa Mỵ Nương đánh tráo được Nỏ Thân đem, tức là Triệu Đà đã hoá giải
được sự công hiệu của thứ vu khí mà từ lâu Triệu Đà đành phải thúc
thủ.Đó cung giống như những cỗ trọng pháo thủ thành ngày nay. Ngoài ra,
còn một yếu tố quyết đinh cho sự thành bại là yếu tố bất ngờ.

4.- Diễn tiên và kêt quả của cuộc chiên
Khi Trọng Thuỷ đem Nỏ Thân về là Triệu Đà đã có tất cả tin tức cân thiết
để hoạch đinh một kế hoạch hành quân. Đặc biệt Triệu Đà đã nắm được
các yếu tố quan trọng là nắm vững tình hình đich, nắm thế chủ động và bất
ngờ. Phân thắng đã năm sẵn trong tay cha con Triệu Đà.
Khi Triệu Đà đem quân tấn công nhà Thục, thì An Dương vương và quan
quân đang mê mải chơi cờ. Khi giặc tấn công tới nơi, quân lính vào khẩn
báo, An Dương vương còn bảo Triệu Đà không sợ Nỏ Thân của Ta
sao? Khốn nỗi, Nỏ Thân nay đã năm trong tay Trệu Đà rồi, nên khi đem
Nỏ Thân ra dùng thì là vô hiệu, An Dương Vương chỉ còn kip chở Mỵ
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Nương sau yên ngựa của mình mà chạy thoát . Nhờ lông ngỗng do Mỵ
Châu rải dọc ngả đường, chẳng bao lâu, giặc đã đuổi gân. Cung giống
như Tây Sở Bá Vương, khi gặp một con sông trước mặt, không có đò qua,
mà giặc lại đuổi sát sau lưng, An Dương vương chỉ biết kêu cứu Kim Quy.
Kim Quy hiện ra, chỉ cho An Dương vương biết kẻ thù ở ngay sát lưng, An
Dương lấy kiếm chém Mỵ Châu, người con yêu quý duy nhất của mình!
Rồi cùng Kim Quy đi vào lòng biển! Thế là Triệu Đà đã diệt trọn ổ, chiếm
ngôi nhà Thục như trở bàn tay!

5.- Nguyên nhân thành công và thất bại
a .- Nhà Triệu

Ta đã biết nhà Triệu sống theo Văn hoá du mục, chuyên môn đi đánh
chiếm, nên rất giỏi về chiến tranh, về kế hoạch hành quân. Nhà Triệu đã
khôn khéo trong công việc thu thập những tin tức về đich, để biết rõ đich
và ta, hơn nữa lại đem con vào trong lòng đich mà làm tình báo. Khi đã
nắm vững tình hình đich, thì hâu như phân thắng đã nắm được trong tay.

b .- Nhà Thục
Chiến lược phòng thủ nước của nhà Thục hỏng từ đâu tới cuối .
*.- Thay ví có kế hoạch cùng toàn dân giữ nước, An Dương vương lại tìm
cách xây thành để giữ ngôi vua. An Dương vương tách mình ra khỏi nhân
dân, bắt nhân dân phải cực khổ để phục vụ cho ngôi vua của mình. Đó là
việc xây Loa Thành, làm thất nhân tâm.
*.- An Dương vương không tin vào mình, không tin vào nhân dân mình
nhất là vào tinh thân bất khuất của Tổ tiên mình, lúc nguy khốn mới đi câu
viện thân Kim Quy.
*.- Chỉ tin vào và ỷ thế có Nỏ Thân là vật chất, đâm ra khinh đich, mặc
dâu đã bi đánh nhiều lân, vua quan cứ mê mải ăn chơi, chểnh mảng việc
nước.
Đến nỗi cái Nỏ Thân là vật quý nhất, mà vân không được giữ gìn cẩn mật.
*.- Chấp nhận gả con cho con giặc để mong hoà giải được với giặc là một
sai lâm nghiệm trọng. Lại thêm cho con giặc vào ở trong cung, mặc dâu là
rể, mà không có để ý đủ, để cho quân cơ lọt vào mắt giặc, đó là người lãnh
đạo thiếu óc phán đoán sáng suốt và lo xa.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 102 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 102 of 319

*.- Mỵ Nương và ngay cả An Dương vương không phân biệt được tình nhà
với nợ nước, An Dương vương chỉ tin vào Nỏ, mà cư an, quên tư nguy,
đem giặc vào sào huyệt mà không biết, Mỵ Nương quá yêu chồng, con giặc
mà đi tiết lộ hết quân cơ, lại còn chỉ cách cho giặc bám sát mình và cha
mình! Thua giặc là lẽ đương nhiên.

6.- Tinh Nhà
Mỵ Châu vì không ý thức được rõ về tình nhà và nợ nước, nên đã lạm dụng
tình nhà mà làm tiết lộ quân cơ cho giặc, lại ngây thơ, vô tình nối giáo cho
giặc trên bước đường chạy thoát, để làm mất
nước. Phạm trọng tội với nước, thì dâu là con vua cháu chúa, cung không
thể tha thứ, mà phải đền tội . Nhưng đối với tình nhà, tuy là do hai gia
đình sắp xếp, nhưng khi đã lấy nhau, Mỵ nương đã hết lòng yêu chồng,
không từ nan với chồng bất cứ điều gì, ngay đến lúc khốn cùng trước khi
nhận nhát kiếm oan nghiệt của cha, nàng còn ngửa mặt lên trời mà câu xin:
“ Thiếp là con gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại đến phụ thân, thời
chết hoá thành bụi trần, bằng như một niềm trung tín, bị người phỉnh
phờ thì được hoá làm ngọc châu để rửa cái nhục nhã này ”.
Bi Cha dùng làm con bài giữ ngôi vua, nhưng Mỵ châu luôn giữ mối tình
trong trắng tận hiến, nên lời câu xin của nàng được linh ứng, máu nàng
chảy xuống biển được trai sò nuốt vào thành ngọc. Trọng Thủy cung vậy, bi cha
dùng làm con bài “ lợi dụng tình nhà, để cướp nước của vợ “, nhưng vân luôn yêu
thương và tìm cách gân gui với vợ, khi vợ chết ôm xác vợ về chôn cất tử tế, rồi
không đợi tới lúc vua cha phong vương, mà nhảy xuống giếng trâm mình. Chàng
cùng nàng đã cùng yêu nhau khăng khít cho đến khi chết. Nên lấy nước giếng nơi
Trọng Thuỷ chết dùng để rửa ngọc trai của Mỵ Châu thì lại sáng lên. Khi được
rửa, ngọc trai ửng lên tia sáng của tình nghĩa Vợ Chồng!

Tóm lại , An Dương vương và công chúa Mỵ Nương đã không sống trọn vẹn
cho Tình Nhà Nợ Nước, nói cách khác Tình Nhà / Nợ Nước mất cân bằng, nên
cả hai cha con phải nhận lãnh cái chết. Cái điều cần lưu ý ở đây, không chỉ là
cái chết của cha con An Dương vương, quan trọng hơn là kết quả kéo theo đó là
Nước mất, Nhà tan và Nhân dân lại bị rơi vào tròng Nô lệ!
Một bài học quan trọng khác: Giữ nước là công việc của toàn dân và chính
quyền, chứ không phải chỉ giữ ngôi vua hay giữ lấy ngôi vị của một tập đoàn,
của một đảng phái,
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Nò Thần bắn được nhiều phát tượng trưng cho Vũ khí của toàn dân ( Động vi
binh , Tĩnh vi Dân ).
Tình Nhà là Tình / Nghĩa Vợ Chồng , trăm năm kết tóc xe tơcho đến đầu bạc
răng long để lập nên Tổ ấm Gia đình, Gia đình là nền tảng của Xã hôi, khi
nền tảng Gia đình bị tan vởthì Nợ Nước làm sao đền xong, như vậy là Hòn Ngọc
Trai bịvấy bẩn, Việt Tỉnh là nước Cam tuyền mới có khả năng tẩy rửa ( lỗi lầm
về Tình Nhà Nợ Nước ) cho Ngọc Trai sáng trong lại, Ngọc Trai đó là Ngoc
Long Toại ( cặp Trống / Mái ) tức là Dịch lý Âm Dương Hòa .
Ngọc Trai là Dịch lý giúp cho Tình Nhà Nợ Nước đuợc Vuông Tròn hay Lưỡng
nhất. Tình Nhà thuộc Tình, Nợ Nước thuộc Lý, khi Tính / Lý tương
tham thì Nhà yên Nước ổn.

Vậy Huyền thoại Thần Kim Quy hay truyện Mỵ Châu Trọng Thuỷ
là để tài về “ Tinh Nhà / Nơ Nước Tròn Vuông “ hay Lưỡng nhất.
Ngọc Trai chính là Viên Ngọc Long Toại hay Dịch lý Âm Dương
Hòa, Dịch lý Âm Dương Hòa là nền tảng của nền Văn Hoá Thái Hòa
Việt Nam .
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Sứ mệnh giáo dục, triêt lý giảng dạy

Giáo sư Bernard Nguyên Đăng-Hoa Ky.

Figure 14. Giáo sư Bernard Nguyên Đăng diễn thuyết trước sinh viên Việt Nam. Bản quyền ảnh: Bernard Nguyên Đăng.

Giáo duc, với nhiều định nghĩa khác nhau, tuỳ theo thời đại, môi trường, xã hội, cơ
chê hay truyền thống của từng miền, hay quốc gia. Có nơi cho rằng, giáo duc là
sức mạnh; có nơi lại cho rằng, giáo duc là cơ hội–nhưng, riêng tác giả của bài viêt
nầy đã đi đên một kêt luận khác, chủ quan, dưa vào kinh nghiệm đươc giáo duc,
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trải nghiệm một chuỗi năm tháng dài hơn 40 năm sống, làm việc và giảng dạy tại
Mỹ– “Giáo dục giải thoát con người khỏi sự ngu dốt, áp bức và cùng khốn.”

Giáo Duc, không nghĩa là nhồi tọng vào đầu óc người trẻ, người học, một số kiên
thức ắt có theo định hướng của một thể chê giáo duc, cấp cho họ một mảnh giấy,
“bằng”, rồi đẩy họ vào trường đời, như bằng chứng của một kêt quả giáo duc.

Giáo duc cũng không phải bài vở, bài tập, bài thi, bài. . .theo quy định của một cơ
chê giáo duc. Ngày nay, giáo duc lại không còn lệ thuộc vào bốn bức tường, lớp
học, giấy bút, hay bảng đen, phấn trắng-tuyệt nhiên không thể còn lối đọc chép,
nhồi tọng theo lối từ chương. Ắt hẳn, châp lý của những gì từ nơi thầy cô là hoàn
hảo, tuyệt đối, đúng, chân lý. Triêt lý giáo duc, không phải là mới, không còn gì
đáng ngờ vưc, đó, chính là một hành trình song hành-giữa người hướng dẫn, thầy-
cô, và người học, thiêt tha vun xới tri thức, xây dưng một nền tảng kiên thức để rồi
từ đó, mỗi người học, tư phát huy, vươn lên, thoát thân làm người. . .người có ăn
học, người tri thức.

Giáo duc là một hành trình dài, nhiều thử thách, lắm thăng trầm, gắn liền với kiêp
người đên hơi thở cuối đời.

Giáo duc không mua đươc bằng tiền tệ, quan hệ, quyền thê, hay bất cứ phương tiện
nào khác, ngoài một ước mơ vươn lên làm người, người có phẩm giá, người có
nhân cách, người hữu ích cho chính bản thân, tu thân, cho gia đình, tề gia, cho xã
hội, phuc vu tha nhân, nhân loại.

Giáo duc, không chỉ nhìn qua riêng một lăng kính, tầm nhìn, góc độ tiêp cận cá
biệt nào về muc đích, muc tiêu, hình thức, phương án, tiên trình, cơ chê, khoa sư
phạm, giáo án, hay bất cứ tiên trình học hỏi, giáo duc nào–nhưng chính là qua một
tầm nhìn tổng thể, trong đó có yêu tố văn hoá đi đầu, môi trường, ngôn ngữ, tâm
sinh lý, truyền thống, kinh tê, xã hội, chính trị, tôn giáo và sau cùng là hai yêu tố
tất yêu, vô cùng quan trọng, đó là: 1) người học, và 3) người dạy.

Tư duy, ý tưởng, quan tâm về giáo duc, không phải mới, không phải ít người bàn
đên, không ít sách vở viêt về chủ đề giáo duc; nhưng, nhìn vào kêt quả giáo duc,
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người học đã đươc gì, đã giúp gì đươc cho bản thân, cho gia đình, và cho xã hội–
đấy là thước đo thật chính xác ý nghĩa của giáo duc, chứ không bằng số lương học
sinh, sinh viên tốt nghiệp, số bằng khổng lồ đăng tải thành tích loan trên mạng.

Hơn 300 năm trước, bên trời tây, John Locke[1], qua các bài “Essay Concerning
Human Understanding”, (1690); “Some Thoughts Concerning Education” (1693),
đã gây tác động mạnh và ảnh hưởng rộng lớn cả Âu châu về triêt lý giáo duc, về
khả năng tư duy, lý luận, cùng ước mơ vươn lên làm người. Locke đã nhấn mạnh
đên ba (3) nguyên lý chính của sứ mệnh giáo duc: 1) Phát triển thể lý; 2) Hình
thành con người đạo đức, và rồi, 3) Đạt đên những chọn lưa các môn học hơp với
tài năng, khả năng và sở thích. Locke hàm ý, mọi người sinh ra trên đời, với một
thể lý quân bình, đều có khả năng, có thể vươn lên, học hỏi, làm người như mọi
người trong các tầng lớp xã hội, kể cả tầng lớp giàu có, quyền thê, bản vị. Về khả
năng trí tuệ, tư duy và sáng tạo của con người, Locke quan niệm rằng, trẻ con sinh
ra trên đời, đều như tấm giấy trắng, không mang gì đên trần gian một hành trang trí
tuệ gì khác, do đó, là những nhà giáo, với sứ mệnh giáo duc, kêt quả một đời ăn
học của một học sinh, sinh viên, là do thiện chí, nổ lưc, dấn thân của nhà giáo,
đóng góp vào, làm sao, cách nào, để tờ giấy trắng đó trở thành một sản phẩm hữu
dung, gía trị, một tuyệt tác cho xã hội.

A. Người học-Học sinh-Sinh viên

Thê, trọng tâm của giáo duc, không phải là cơ chê, là nhà trường, là sách vở, là
giáo trình, là thầy cô, nhưng chính là người học, học sinh, viên viên.

Lý luận, triêt học đăt người học, học sinh, sinh viên là trọng tâm của sứ mệnh giáo
duc, không có gì mới mẻ, đáng bàn đên. Vì, người học, học sinh, sinh viên, chính
là lý do để cơ chê giáo duc, thầy cô, nhà trường hiện hữu, tồn tại và mang giá trị
thương hiệu, uy tín đên cho một nền giáo duc, gia sản văn hoá nhân loại. Nhà
trường, lớp học, không phải là môi trường đào tạo thiên tài, nhân tài, ngươc lại,
chính thiên tài, nhân tài, mang đên cho môi trường giáo duc, nhà trường, một ý
nghĩa.
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Giáo duc nhắm đên khích lệ, cổ động và thôi thúc người học, học sinh, sinh viên
một đam mê khám phá, một đời bền bỉ, liên lỉ khám phá, trau đồi kiên thức và sáng
tạo. Người học sẽ thấy phấn chấn, phấn khởi và hứng thú ăn học, say mê khám phá
khi họ nhận diện ra chủ đề, môn, khoa học liên quan trưc tiêp hay gián tiêp đêm tài
năn, kỹ năng và đam mê của riêng họ. Nhìn vào tấm gương của Steve Job, cha sẻ
của đứa con tinh thần iPhone và Apple computer. Chính ông ta đã không tìm thấy
hứng thú qua giáo duc truyền thống của nhà trường, không làm việc theo phong
cách cứng nhắc của một tập đoàn lãnh đạo công ty, không thể song hành cùng
những ai chỉ có những tư duy hàn lâm, khuôn thức, gò bó, để rồi, Steve Job đã và
đang thay đồi toàn diện sinh hoạt xã hội nhân loại. Từ đó, chỉ một iPhone nhỏ
trong tay từng người tiêu dùng, công ty do Steve Job sáng lập nên, đã trở thành
công ty thành công nhất trong lịch sử nhân loại-vươc qua mức doanh lơi trên 1000
tỉ đô ($1,000,000,000,000.00; Aug. 2, 2018)[2]

Trong ngày hãng Apple vươt qua mức doanh thu trên 1000 tỉ đô Mỹ ($1 trillion
US), chủ tịch Tim Cook gửi thông tư đên toàn thề 120,000 nhân viên, “Doanh thu
của iPhone trên thị trường không phải là thước đo quan trọng [not the most
important measure] về sư thành công của công ty, nhưng chính là sư thành công
của việc chú trọng [focus on] về sản phẩm, khách tiêu dùng và những giá trị của
công ty.”[3]

Cũng trong ngày hãng Apple đạt mức doanh thu trên 1000 tỉ đô, chủ tịch Tim
Cook trả lời phỏng vấn, “Nếu chúng ta phục vụ người tiêu dùng rất mực thoả đáng,
chúng ta đặt họ vào trung tâm điểm kinh nghiệm của chúng ta, quả thực, chúng ta
đã làm như vậy, và nếu chúng ta chú tâm vào những sáng tạo, cung ứng cho khách
tiêu dùng những sản phẩm giá tri, tôi thiết nghĩ, kết quả doanh thu vượt cao vút và
lợi nhuận tất nhiên bời chúng ta đã tư duy và hành xử đúng.”[4]

Vậy, sản phẩm của nhà giáo là gì? và đối tương sử dung sản phầm giáo duc của
nhà giáo là ai? Đó, chính là người học, học sinh, sinh viên, con em của hàng triệu
phu huynh, trong đó, ắt hăn có con em của hàng ngàn, vạn thầy cô.

Nhà trường, môi trường giáo duc truyền thống, không phải là vườn ươm những
thiên tài, nhân tài như Socrates, Leonardo daVinci, Thomas Edison, Bill Gates,
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Steve Job, Jack Ma, v.v. Nhiều nhà khoa bảng, đươc đào tạo từ Soviêt, Nga, đều
đồng ý rằng, Hoa Kỳ có một nền giáo duc rất tiên tiên. Thử nhìn vào cơ chê giáo
duc phổ thông, trung học, “Home schooling”[5], dạy tại nhà, cho chính phu huynh
đảm trách, đươc công nhận như một hình thức giáo duc song song với nhà trường,
vẫn đươc cấp bằng tốt nghiệp phổ thông như các trường lớp khác, công cũng như
tư. Chương trình “Early College”[6], áp dung các lớp của chương trình cao đẳng
vào trung học phổ thông, từ lớp 9 đên lớp 12. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, học
sinh đươc cấp hai (2) bằng, trung học và cao đẳng. Nghĩa là, học sinh tốt nghiệp
với hai bằng đó, sẽ tiệp tuc học năm thứ 3, và 4 của chương trình cử nhân, thay vì
mất 4 năm để theo đuổi chương trình đại học.

Nói vậy, để trở lại nguyên lý lấy người học làm trọng tâm (“Student Centered”[7]),
thay vì cơ chê, thầy cô, giáo án, sách vở.

B. Người dạy-Thầy-Cô, Giáo sư, Giảng viên, Giáo viên, Huấn luyện viên

1. Người học, học sinh, sinh viên là trọng tâm (Student Centered)

Sư am hiểu và cách ứng phó với cảm xúc học tập của người học, học sinh, sinh
viên, là muc tiêu của nhà giáo. Để đạt đươc muc tiêu này, sư tham gia tích cưc của
người học, học sinh là điều hêt sức quan trọng. Để truyền cảm hứng cho sinh viên,
nhà giáo phải giảng dạy một cách sáng tạo và chú ý đên tính đa dạng của mọi
thành phần trong lớp. Đên lớp, học sinh, sinh viên không chỉ mang theo với họ văn
hóa của cộng đồng, của gia đình, mà còn cả văn hóa văn hóa học tập và văn hoá
sống riêng của từng cá nhân. Học sinh đơn phương theo đuổi muc tiêu cá nhân
riêng, nhưng qua lăng kính tập thể, họ tạo thành một văn hóa lớp học, nơi họ sẽ
tích cưc tham gia học tập hiệu quả theo nhóm, đội, đoàn, và tích cưc tham gia vào
một diên đàn dân chủ để khám phá các xu hướng mới, khái niệm chính trị và tư
pháp không quen thuộc.

Giảng dạy, với nhà giáo, không phải là một công việc, hay một nghề nghiệp–Đó là
một sứ mệnh mà nhiều thầy cô đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của học sinh. Chính
thầy cô, thuở xưa, cũng đã là những người học trò may mắn đó. Đã đươc hấp thu
giáo duc tốt và thầm mong một ngày cũng sẽ trở thành những nhà giáo thiêt tha với
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sứ mệnh giáo duc, giúp người học, học sinh, tư giải thoát lấy chính họ, để khỏi trở
thành những con số trong thống kê giáo duc.

Thầy cô phải ý thức và tin tưởng mãnh liệt rằng giáo viên, giảng viên không phải
người chấm điểm, cho điểm, nắm lấy vận mệnh, sức vươn lên, khả năng thăng tiên
của học sinh trong tay mình-nhưng, cùng song hành với học sinh, và giúp họ khám
phá ra tiềm năng, khả năng, và tài năng tối đa của họ. Tiên sĩ Ruth Simmons, Hiệu
Trưởng Đại học Brown, từng tuyên bố, “Điểm, không thể đo lường trí thông minh
của một người, mà là biểu hiện của những khoảng chênh lệch kinh tê và xã hội,
giữa kẻ giàu và người nghèo”[8].

2. Nghệ thuật và Khoa học chuyển tải thông tin-Giáo duc

Để trở thành một nhà giáo hiệu quả, thày cô không chỉ mong muốn uyên bác trong
mọi thông tin, tài liệu, bài vở, giáo trình của mình, hoăc có đươc một kiên thức sâu
rộng liên quan trưc tiêp hoăc gián tiêp đên chủ đề, môn giảng dạy-nhưng, thầy cô
cần phải có nền tảng sâu về trí tuệ, cảm xúc, xã hội và trí thông minh ứng xử trổi
vươt. Một nhà giáo có kiên thức, trước tiên phải là một học sinh, đi trong giày của
từng học sinh, biêt đươc động lưc đên trường của họ–trên tất cả, sức mạnh và điểm
yêu của chính con người học sinh và khả năng học tập. Quan trọng nhất, một giáo
viên thưc sư cần phải nhận thức về “quyền lơi của học sinh” như quyền của trẻ em
và quyền người tiêu dùng. (Student’s Rights)[9]

Phương pháp giảng dạy hiệu quả, thưc sư không nhắm đên những cách cứng nhắc
trong phương pháp sư phạm, nhưng tối đa hóa nghệ thuật tương tác, cảm thông
giữa các con người với con người, và các ngành khoa học xã hội khác nhau. Là
một chuyên gia trong lãnh vưc giáo duc, đươc đào tạo tốt, vững chắc, chấp nhận
biêt lắng nghe là nguyên tắc quan trọng nhà giáo có thể mang lại cho học sinh, sinh
viên thoả đáng ước mơ đươc giáo duc, thăng hoa kiên thức, phát triển toàn diện
khả năng và kỹ năng săn có. Một thử thách lớn mà mọi nhà giáo phải vướt qua, đó
chính là biêt lắng nghe, biêt quan sát từng người học, học sinh, trong việc giúp mỗi
học sinh vươt qua thử thách, không chỉ để kiêm điểm tốt cho các khóa học bắt
buộc.
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Muc tiêu và phương pháp giảng dạy – Đây không phải chỉ là sứ mệnh dạy học sinh
hoăc người học để trau dồi kiên thức mở rộng với thông tin đồ sộ, nhưng thưc sư,
mấu chốt của nhiệm vu giảng dạy là giúp học sinh tìm hiểu cách xác định các vấn
đề và áp dung các thông tin và kiên thức có đươc trong các vấn đề thưc tê.

Kêt

Một câu nói không rõ xuất xứ, “Nêu bạn muốn trở thành một nhà giáo, bạn phải
biêt yêu mỗi ngày. Nêu bạn muốn trở thành một giáo viên, bạn phải gạt bỏ các lý
thuyêt hàn lâm, cấu trúc trí tuệ, tiên đề, thống kê và biểu đồ khi bạn tiêp cận để
chạm vào phép mầu, mang tên: ‘Con người cá thể-Individual human being’”.

Nhà giáo–Quả là một cuộc sống đáng kính và cuộc sống xứng đáng để mang đên
cho nhà giáo đăc quyền chạm vào những phép lạ–mỗi khi thầy cô găp một học sinh,
sinh viên, một người học, dù là đối diện, hoăc qua các phương tiện điện tử, ví du:
Skype, Google Hangout, Facebook hoăc Viber. Không có từ nào có thể mô tả tài
năng, kỹ năng, phương pháp dạy học có năng khiêu và triêt lý của từng thầy cô để
hoàn thành nhiệm vu giáo duc người học–hãy nghe cưu học sinh đã thành danh,
thành nhân, đã trở thành những nhà lãnh đạo, giảng viên, giáo sư chứng giám:

“Thầy tuyệt cú mèo -Thầy nhất thê giới”; San, Tr. Giuse Kim-Châu

“Thầy đã chinh phuc giới trẻ”; TT BVG

“Thầy tôi, một kỹ sư tâm hồn!” Nguyên Đ. Vinh. (VOA);

“Cô tôi, một bầu tri thức bao la cho thê hệ mai sau”; Phan V. C.

“Thầy của chúng tôi, vẫn là người thầy tuyệt vời–trước sau như một!” Trần B. H.,
PhD

Thầy cô, đừng vội mừng vui vì trong hằng hà sa số những học trò, học sinh, sinh
viên một lần thưa xưng với mình bằng thầy-cô, và hãnh diện vì mình đã đào tạo ra
những thiên tài, nhân tài cho nhân loại. Đúng ra, thầy cô phải khiêm cung, vì mình
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đươc vinh dư, diêm phúc góp phần vào, là chứng nhân của những thiên tài, nhân
tài đã đầu thai làm người và làm người giữa đám học trò rất ư bình thường của thầy
cô.

Sinh con ra, nào ai kể công sinh thành dưỡng duc. Làm nhà giáo, mấy ai mong chờ
học trò, sinh viên quay lại tạ ơn thầy-cô. Nhưng, chữ nghĩa, đạo lý, ăn học nên
người, hầu hêt do nơi những hy sinh và đầu tư tâm huyêt của thầy cô nơi từng em
học sinh. Nêu, cha mẹ bỏ bê con cái, thiêu trách nhiệm giáo duc, thiêu hành vi,
gương đạo đức, chỉ biêt tất tất cho riêng mình, thì thử hỏi, chứ “hiêu” có ý nghĩa gì.
Cũng vậy, nhà giáo có bao giờ tư hỏi, tôi đả làm gi cho mỗi em học sinh, thiêt tha
dươc giáo duc nên người, đươc bảo vệ một môi trường giáo duc an toàn, yên vui và
đầy nhưa sống, dẫn dắt các em trong hành trình tiên thân, không duy chỉ một ngày,
một năm học, mà trọn cả một đời muốn học, cần học và phải học để thành công.
Học để có điểm, đạt đươc bằng cấp, tất có thời hạn và đo lường đươc; nhưng hành
trình học làm người, để vươn tới cấp thành nhân, hoàn toàn không thước, không
cân nào đo lường đươc.

Để trở thành “một kỹ sư tâm hồn”, một nhà giáo, một thầy cô đúng nghĩa, trước hêt,
phải là một học trò đúng nghĩa, phải đi trong giày của từng học sinh, người học,
hầu có thể chu toàn sứ mệnh giáo duc–đó, chính là biêt song hành cùng học sinh,
giúp người học khám phá ra chính mình, khai quật mọi khả năng, kỹ năng và tài
năng tìm ẩn trong từng con người, bất luận tuổi tác, giống tính, giai cấp xã hội hay
kinh tê gia đình.

Tác giả: Bernard Nguyên-Đăng, J.D., Mission of Education and Teaching
Philosophy
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Vì sao nói Việt Nam khó tiên lên nền kinh tê tri thức?

Figure 15. Sách Nền kinh tế tri thức của tác giả Tôn Phi.

Văn hóa ở Việt Nam hiện nay là văn hóa tin đồn. Do nó là văn hóa tin đồn nên rất
khó cho người giỏi phát triển.
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Ví du, xưa nay chúng ta đều khen Quang Trung đại phá 25 vạn quân Thanh. Khi
tôi nói Quang Trung là tà quyền thì nhiều người sẽ ghét, vì Quang Trung có công
đại phá 25 vạn quân Thanh. Nhưng hãy suy nghĩ có tri thức, không có anh em nhà
Tây Sơn phá hoại miền Bắc Việt Nam thì quân Thanh sang Việt Nam làm gì và có
cớ gì để phát động chiên tranh? Còn chiêu theo công pháp quốc tê thì 100% Quang
Trung cướp chính quyền nhà Lê và đó là tội chêt. Chỉ từng đó thôi, chúa Nguyên
Anh đủ lý do để quật mả nhà Tây Sơn, tận diệt con cháu và lính lác của vua Quang
Trung. Sử học là một môn cưc kỳ khó khăn và cưc kỳ tàn nhẫn.

Trong những ngày này, vũ khí, đạn dươc của NATO ồ ạt đên Ukraine. Nước Nga
vi phạm công pháp quốc tê và hiên chương Liên Hiệp Quốc, điều đó không chối
cãi đươc. Công pháp quốc tê là rất cao. Vì vậy, năm 1972, anh em Lê Duẩn-Lê
Đức Thọ phải sai sứ sang Paris năn nỉ vua Bảo Đại về làm vua nước Việt Nam,
nhưng vua-vì đã bị chửi mắng thậm tệ-từ chối.

Văn hóa tin đồn rất tàn nhẫn. Ở quê tôi, người ta đồn rằng, vua Bảo Đại bán nước
cho Nhật Bản, hoăc thân phát xít Nhật. Hỏi thân thê nào, hiệp ước nào của vua Bảo
Đại bán nước cho Nhật, thì không ai trả lời đươc.

Thù người lành là điều đươc nói đên trong Kinh Thánh. II Ti-mô-thê 3:2-5, bản
dịch gốc tiêng Việt, mà tất cả các đạo đang dùng, bản Việt 1925 có ghi:

“Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xươc, hay nói xấu, nghịch cha
mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiêt-độ,
dữ-tơn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo,
ưa-thích sư vui chơi hơn là yêu-mên Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức,
nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”

Một sai lầm của tôi suốt thời thanh niên là quá để ý đên chuyện lịch sử-chính trị,
đên nỗi như con thiêu thân chấp trì chân lý. Điều đó không nên.
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“Lý lẽ thường xám xịt. Cây đời mãi xanh tươi.”

Vì vậy các bạn ạ, hãy tránh nói đên chuyện chính trị. Đổi lại, hãy thờ phương Đức
Chúa Trời và làm kinh tê. Điều đó an toàn cho các bạn hơn, và cho cả tôi nữa.
Từng bài viêt của tôi, từng cuốn sách của tôi đã cùng đươc lưu trữ tại nhiều nơi.

Tôi mong sao khoảng năm 2025, Việt Nam tiên lên nền kinh tê tri thức. Lúc ấy,
bạn đọc hãy nhớ đên tôi, như một người tiên phong, mở đường cho Việt Nam tiên
lên nền kinh tê tri thức thưc thu.

Cám ơn quý bạn,

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Hai năm 2022,

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.

Hinh 5. Ảnh: Bố và con gái đi dạo phố. Bố đang kể cho con gái nghe chuyện làng minh.

Chuyện kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam. Đó là
ông Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ.
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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 người khác làm chức ứng
cử viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diệm.

Figure 16. Thủ tướng Trân Trọng Kim.

Quãng năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi đươc chủ quyền, có kê hoạch thành
lập Đê quốc Việt Nam, với thể chê quân chủ lập hiên (một thuật ngữ chính xác và
khách quan về măt 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 đăt quốc hiệu là “Đê quốc Việt Nam”.
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Figure 17. Vua Bảo Đại, thủ tướng Trân Trọng Kim và nội các của Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam.

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sử 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 Diệm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì đươc, cho
làm thủ tướng cũng không đươc.
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Figure 18. Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau đó đảo chính ôn hòa băng lá phiếu để lên làm tổng thống Việt Nam.

Vua Bảo Đại tốt nghiệp 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 Việt Nam lúc nãy, chỉ có cách đên 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 Việt 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 Việt
Nam, cho nên Tú Hương có lên làm thủ tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi.
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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

Sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đăt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi trả tiền sách, quý vị tải sách xuống đọc trên trang web của cửa hàng sách-
máy tính Charlie.
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Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời
Đây là hội thánh mà tác giả sách này (ông Tôn Phi) đang tham gia. Tôi muốn quý
vị đọc kỹ và kêt luận bằng khả năng khoa học của mình.

Tin mừng Giăng, chương 6, câu 53 đên câu 56, làm chứng rằng Chúa Giê-su hứa
ban sư sống đời đời cho ai giữ lê Vươt Qua giao ước mới:

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ răng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các
ngươi, nếu các ngươi không ăn thit của Con người, cùng không uống huyết Ngài,
thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.

54Ai ăn thit và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến
người đó sống lại.

55Vì thit ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56Người nào ăn thit ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.”

Trên thê giới hiện nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of God
parents) vẫn còn giữ lê Vươt Qua giao ước mới đó. Năm 325, tại cộng đồng Nicea,
người ta đã bỏ lê Vươt Qua giao ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức
Chúa Trời, ông An-Xang-Hồng, đã tái lập nó:

Figure 19. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ
thiêng liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ

khai.
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Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã đươc làm chứng
trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô.

Figure 20. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu.

Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-
Hồng chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này đươc làm chứng
trong Hê-bơ-rơ (thư gửi tín hữu Do Thái) chương 9, câu 27 đên câu 28:
27Theo như đã đinh cho loài người phải chết một lân, rồi chiu phán xét,

28 cung vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lân đặng cất tội lỗi của nhiều
người; Ngài lại sẽ hiện ra lân thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để
ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Họ cũng tin rằng, bà Zang Jah Gil, người vơ thiêng liêng của ông An-Xang-Hồng,
là Đức Chúa Trời Mẹ. Điều này làm cân bằng các định luật vật lý.

Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lê Sabath hiện nay.

Mời các bạn ghé và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức Chúa Trời
9/10.

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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Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.

Trung Quốc không hề đe dọa Việt Nam, họ sẽ làm thật.

Figure 21. Ảnh: Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghi.

Nhân vu Nga đánh Ukraine để bắt nước Ukraine quay trở lại thiên triều Moscow.
Vương Nghị, bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc nói: “Không để thảm kịch
Ukraine xảy ra ở Việt Nam.”
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Trung Quốc không hề lấy vu Ukraine đe dọa Việt Nam, không chừng họ sẽ làm
thật. Bằng chứng, có tên người Việt đên nhà bác tôi ở Vinh nói rằng: "Hai nước
(Trung Quốc và Việt Nam) sát nhập vào nhau là phúc cho cả hai dân tộc."

Xem chừng, Trung Quốc lấy Việt Nam dê hơn Nga lấy Ukraine. Bạn đọc xem lá
cờ Trung Quốc thì biêt nguồn gốc của những lá cờ còn lại. Tất cả đã nằm gọn trong
bẫy của thiên triều.

Trung Quốc nói với Việt Nam: Không để 'thảm kịch Ukraine' lăp lại. Đây không
phải là lời dọa suông. Có thể họ sẽ làm thật.

Khác với những lần xâm lăng trước, lần này, Trung Quốc đã biêt rất rõ tư tưởng
của từng người dân Việt Nam. Trong nước, ai yêu nước, ai không, bộ dữ liệu của
Trung Quốc lưu trữ cả.

Trung Quốc tổ chức biểu tình. Người dân yêu nước ra biểu tình. Ai yêu nước, ai ở
nhà, họ nắm hêt. Máy chủ của Trung Quốc là siêu vi tính.

Bạn đọc hãy nhìn 5 ngôi sao màu vàng trên cái khẩu trang màu đỏ của Vương Nghị,
và biêt ra vấn đề. Thiên triều Trung Hoa sai khiên đươc tất cả các nước chư hầu.

Chúng ta hy vọng rằng chuyện đó không xảy ra. Song, đời có câu: "Cư an, tư
nguy". Phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Ai chưa bị lộ, thì hãy hup kỹ ở dưới nước sâu, như con cá kình. Bảo toàn mạng
sống của mình quan trọng hơn là cứu nước.
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Vì sao vua Quang Trung phải sang Trung Quốc để quỳ
lạy hoàng đê Càn Long

Figure 22. Vua Càn Long, hoàng đế Trung Hoa. Tranh tư liệu.
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Đương thời, sau khi đánh thắng vua Lê-chúa Trịnh, Bắc Bình Vương Nguyên Huệ
của nhà Tây Sơn, tức là tướng quân Quang Trung, phải sang Trung Hoa triều bái.

Chi tiêt này gây căm phẫn trong cộng đồng sĩ phu Bắc Hà. Trước đó, vua Lê-chúa
Trịnh chỉ sai sứ giả sang triều cống, chứ không thấy vị vua Việt nào lại sang
Trung Hoa để quỳ lạy bao giờ.

Các nước chư hầu, ông nào lên làm vua, cũng phải sang triều kiên thiên triều
Trung Hoa. Quang Trung Nguyên Huệ còn phải làm điều đó. Nhà Tây Sơn thưc
chất cướp ngôi nhà Lê. Một vua Lê còn sống, là Lê Chiêu Thống, chạy sang bên
Tàu nhờ thiên triều Trung Hoa phân xử. Cái lý đúng-sai quá rõ ràng. Thiên triều
Trung Hoa ủng hộ chính nghĩa cho Lê Chiêu Thống.

Quang Trung sơ quá, cho người giả làm mình (gọi là ủy thác) sang quỳ lạy thiên
triều Trung Hoa. Qùy như chó quỳ. Quang Trung biêt rằng mình không thể thắng
đươc thiên triều Trung Hoa. Cho nên, sau khi đã thắng 25 vạn quân Thanh (con số
có hơi quá đáng?), Quang Trung vẫn phải sang quỳ lạy vua Càn Long. Không phải
là cho sứ giả sang quỳ, mà là, cho người giả dạng mình để sang quỳ lạy vua Càn
Long.

“Nghĩ mình phương diện quốc gia,

Quan trên trông xuống, người ta trông vào.”

(Truyện Kiều-Nguyễn Du).

Các đời vua Lê, không có ai hèn như vua Quang Trung nhà Tây Sơn. Cho nên, vua
Quang Trung và chính quyền Tây Sơn không đươc nhân dân Bắc Hà ủng hộ, căn
nguyên cốt lõi dẫn đên sư tan rã chỉ vài năm sau đó.

Một lần nữa chúng ta đăt lại mối quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và nước Đại
Việt. Nêu nhà Tây Sơn không phản loạn thì Trung Hoa chẳng có cớ gì, và cũng
chẳng thê nào, vươt đươc biên giới của vua Lê. Vua Lê Thánh Tông ra sắc chỉ cho
các tướng trấn giữ biên thùy phía Bắc: “Kẻ nào làm mất một thước đất ở biên giới,
tru di.”. Quang Trung là kẻ phá hoại xã hội. 25 vạn quân Thanh là do Tây Sơn đưa
vào. Nhà Lê đang ổn định, không bao giờ quân Trung Hoa dám vươt qua Ngũ
Lĩnh vào Việt Nam.
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Thiên triều chỉ mang quân sang lúc có chuyện phê lập, chẳng hạn chuyện cướp
chính quyền, giăc cỏ Tây Sơn cướp chính quyền văn hiên của vua Lê.

“Đời vua (Lê) Thái Tổ, Thái Tông,

Thóc lúa đây đồng, trâu chẳng thèm ăn.”

(ca dao Việt Nam)

Đại thi hào Nguyên Du tức tên giăc cỏ Quang Trung quá, chạy vào nam theo chúa
Nguyên Anh (quân Gia Định). Nguyên Anh là người thống nhất đất nước Việt
Nam. Dẹp xong loạn đảng Tây Sơn, Nguyên Anh đươc sư ủng hộ của cả trong
nước và quốc tê để xưng hiệu Gia Long, lên ngôi hoàng đê. Một lần nữa, thiên
triều Trung Hoa mời Nguyên Anh sang quỳ, như Quang Trung, nhưng Nguyên
Anh không sang. Nhà Nguyên là nhà có tính độc lập rất cao, mời gọi văn minh Tây
phương đên để trung hòa văn hóa Hán ở Đông phương.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 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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Một số kỷ niệm khi làm sách.

Ông Lê Hữu Đào, một trí thức Việt, du học sinh tại Bỉ, nói: “Xin đa-tạ ông Tôn Phi
đã gửi tặng một tài-liệu lich-sử thật qúy giá !

Thân kính,

Lê Hữu Đào”
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Gia đình cu Phạm Quỳnh

Image 10. Gia đinh cụ Phạm Quỳnh. Ảnh tư liệu.

Phạm Quỳnh (1892-1945) là một nhà văn hoá lớn và một nhà yêu nước, Thương
thư bộ Học (1933-1942) rồi Thương thư bộ Lại (1942-1945) trong nội các Nam
triều. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Phạm Quỳnh rời bỏ
chính trường, về sống ẩn dật nơi biệt thư Hoa Đường bên bờ sông đào Phủ Cam.
Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Phạm Quỳnh bị bắt giữ theo lệnh của Ủy ban khởi
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nghĩa tỉnh Thừa Thiên và áp giải ra khỏi Huê. Di hài ông đươc tìm thấy năm 1956
trong một khu rừng.
Phạm Quỳnh kêt hôn với bà Lê Thị Vân (1892-1953). Hai người có 16 người con
(trong đó có 3 người con gái mất từ nhỏ).
Tấm hình gia đình chup năm 1934.
Hàng trên cùng là 3 người con lớn nhất, đứng cùng với chồng hay vơ.
Đứng giữa là người con trai lớn Phạm Giao (sinh 1911), kêt hôn với bà Nguyên
Thị Hy, con gái của học giả Ôn Như Nguyên Văn Ngọc.
Bên trái là bà Phạm Thị Giá (sinh 1913), vơ của Đốc học trường Thăng Long Tôn
Thất Bình.
Bên phải là bà Phạm Thị Thức (sinh 1915), vơ của Giáo sư Đăng Vũ Hỷ, chủ
nhiệm Bộ môn Da liêu của Đại học Y Hà Nội.
Hàng trước, đứng hai bên ông bà Phạm Quỳnh là 4 người con tiêp theo.
- Phạm Bích (sinh 1918), Tiên sĩ Luật, đã mất ở Thuy Sĩ.
- Phạm Thị Hảo (sinh 1920), vơ Dươc sĩ Phùng Ngọc Duy, về sau sống tại
Washington D.C., Hoa Kỳ.
- Phạm Thị Ngoạn (sinh 1921), vơ của nhà văn Nguyên Tiên Lãng, cưu Bí thư của
Hoàng hậu Nam Phương, định cư tại Pháp từ năm 1952. Tại Pháp, bà Phạm Thị
Ngoạn đã trình một luận án tiên sĩ với đề tài nghiên cứu về tạp chí Nam Phong.
- Phạm Khuê (sinh 1925), Giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện Lão khoa, Chủ nhiệm
bộ môn Nội Đại học Y Hà Nội.
Trong hình còn thiêu 3 người con cuối cùng sinh năm 1934, 1936 và 1938.
Một số lớn về sau sống tại Pháp, số còn lại ở Hoa Kỳ và Việt Nam.
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Sơ yêu về phong trào học tập Đông kinh nghĩa thuc

Image 11. Một cảnh bên ngoài trụ sở của Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đông Kinh Nghĩa Thuc (chữ Hán: 東京義塾; lập ra từ tháng 3 năm 1907 và chấm
dứt vào tháng 11 năm 1907) là một phong trào nhằm thưc hiện cải cách xã hội Việt
Nam vào đầu thê kỷ 20 trong thời Pháp thuộc. Muc đích của phong trào là: khai trí
cho dân, phương tiện đươc hoạch định: mở những lớp dạy học không lấy tiền (để
đúng với cái tên ‘nghĩa thuc’ – trường tư thuc vì việc nghĩa) và tổ chức những cuộc
diên thuyêt để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng.
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Đông Kinh nghĩa thuc đã cổ vũ cho phong trào học tập trong dân chúng lớn nhất từ
trước đên nay. Sau Đông kinh nghĩa thuc, có phong trào khai dân trí của Phan
Châu Trinh.

Vì sao Tôn Phi mở nhà xuất bản Sống Mới?

Image 12. Ảnh: Sách Tuyển tập thơ Đường của các tác giả Tôn Phi và Hường Lê.
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Có những người không có điều kiện đi học, chúng tôi cho họ điều kiện đi học. Có
những người không còn tuổi trẻ để đi học, chúng tôi cho họ suối nguồn tươi trẻ để
đi học. Nói chung, cách làm việc của nhà xuất bản Sống Mới là trùng sinh bất tận.

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

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

“Nơ nước chưa xong đầu đã bạc,

Dưới trăng mấy độ tuốt gươm mài”.

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

“Chiến mã đang chờ trang tuấn kiệt,

Quê hương mong đợi đấng anh hùng.”

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

“Xưa nay hỏi có ai không chêt?

Hãy để lòng son chiêu sử xanh.”

Năm 2021, triêt gia Lê Minh Tôn thành công với sách Việt sử đại cương.

“Những ai đã chết vì sông núi,

Sẽ sống muôn đời với núi sông.”
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Tôi nói với nàng: “Ta không sợ kẻ thù ám hại, bêu xấu, chửi rủa ta vì những lời Ta
nói thật.

Nhưng ta sợ người ta khen tặng, hoan hô ta vì những lời ta nói không thật.

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

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

Viêt bởi Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: beauteme@gmail.com
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Giới thiệu sách “Giáo trình văn học dân gian” của tác giả
Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Giáo trình văn học dân gian. Tác giả: Tôn Phi, Nguyên Việt Nho, Nguyên Việt
Nhân.

Sách kể về các câu chuyện dân gian Việt Nam, và cách bình giảng những câu
chuyện đó.

Số ISBN quốc tê: 9798474017914
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Nhà xuất bản Sống Mới. Phát hành năm 2022.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

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

Nhà xuất bản Sống Mới trân trọng cám ơn quý bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đăt sách, quý vị tải sách về trên Cửa hàng sách-máy tính
Charlie Sài Gòn.

Chúng tôi sẽ gửi bản đầy đủ cho quý vị sau 1, 2 ngày.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Image 13. Kỷ niệm Tôn Phi và cô giáo Hồng Hiếu Đào. Nhân Văn 2015.

.
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Kỷ nhà Đinh.

Trong các triều đại Việt, nhà Đinh là ngắn ngủi nhất.
Sử gia Lê Văn Hưu dường như cho đó là vì vua Đinh Bộ Lĩnh lập đên 5 bà hậu,
trong khi văn hoá viên Đông đươc phép cho nhiều phi nhưng chỉ có 1 hậu.

Để viêt đúng về lịch sử Việt Nam thì phải có con mắt triêt lý, như sử gia Trần
Trọng Kim.

Thuở bé, Đinh Bộ Lĩnh đánh trận giả khắp nơi. Nhiều người biêt đó là trận thật,
nên tôn ông làm chủ.
Từ thời nhà Đinh, có nạn mê tín thờ rồng. Nạn này có ở trên nóc các ngôi chùa
hiện nay.

Đinh Bộ Lĩnh có óc quân sư. Tư duy quân sư của người Việt khá tốt. Người ta
nhắc mãi về Đinh Bộ Lĩnh, anh hùng tuổi thiêu niên như Trần Quốc Toản.
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Đáng lẽ Đinh Bộ Lĩnh chỉ đươc lập một hậu. Ông làm một chuyện loạn phép, đên
nỗi các con của các bà hậu tranh ngôi thái tử, giêt nhau.

Triều đại nhà Đinh chỉ tồn tại 15 năm. Về văn hoá, chưa kịp đóng góp gì cho dân
tộc.

Đinh Bộ Lĩnh có công dẹp loạn 12 sứ quân. Người ta nói rằng, các sứ quân đã tư
động sát nhập vào quân của Đinh Bộ Lĩnh thì đúng hơn là Đinh Bộ Lĩnh cầm quân
đi đánh họ.

Sử chép Đinh Bộ Lĩnh bị giêt bởi một cận thần, người này đêm nằm mơ thấy ngôi
sao rơi vào miệng nên nghĩ mình đươc lên ngôi vua. Sử khác lại nói rằng, người đó
giêt Đinh Bộ Lĩnh với tham vọng đưa Việt tộc thoát ra khỏi thiên triều Trung Hoa
nhưng bất thành.

Tư duy của Đinh Bộ Lĩnh, khi đã lên làm vua, vẫn là tư duy của đứa con nít. Vua
tôi nhà Đinh áp dung y hệt cách tổ chức bộ máy của Trung Hoa vào trong bộ máy
nhà nước của mình.

Sai lầm của vua Đinh có thể nói trầm trọng hơn sai lầm của Hai Bà Trưng.

Bà Dương Vân Nga, là vơ của tới 3 ông vua, mà ông vua cuối cùng là bạn thời
niên thiêu của bà, tướng quân Lê Hoàn. Người ta nói, hoàng hậu Dương Vân Nga
có tướng sát phu. Bà lấy ông vua nào thì ông vua đó chêt.

Lê Hoàn lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê. Sử Việt gọi là nhà Tiền Lê để phân biệt
với nhà Hậu Lê của Lê Lơi sau này.

Lê Hoàn, lập người đàn bà Dương Vân Nga, từ thái hậu làm hoàng hậu, cưc kỳ xui
xẻo dẫn đên mất nước chỉ hai thê hệ sau đó.

Lý Công Uẩn, lên ngôi sau khi có cuộc vận động cho nhà Lê từ chức. Người ta nói
đó là cuộc đảo chính êm đền nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhà Đinh của vua Đinh Bộ Lĩnh có nét giống với nhà Hun-Xen bên Cam-bốt bây
giờ. Vua Đinh không đươc như Hun-xen vì Hun-xen khôn hơn, vừa có đươc sư
ủng hộ của Trung Quốc, vừa có đươc sư ủng hộ của Mỹ. Vua Đinh Bộ Lĩnh, vạn

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 140 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 140 of 319

thắng cương hoàng đê, hoàn toàn làm việc theo cảm tính, không thể tư lưc mà phải
dưa vào những chống lưng rất lớn. Đên khi phải ra tư lưc, vua không biêt phải làm
gì. Nói chung Đinh Bộ Lĩnh là người thích hơp sai đâu đánh đó.

Từ sau vu bà Dương Vân Nga, tuc ngữ Việt Nam có câu: Lấy vơ xem tông, lấy
chồng xem giống. Bà hoàng hậu buổi lập quốc cưc kỳ quan trọng. Đệ nhất phu
nhân Trần Lệ Xuân có tướng hơi sắc nét và chậm một bước chân cứu chồng con
khỏi đảo chính 1963. Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân tài giỏi, văn võ toàn tài.

Vua Đinh quá máu mê chơi gái. Đây là hệ quả của con nhà nông làm chính trị, khi
lên đên chức cao rồi chẳng coi ai ra gì.

Một ông sư nói tiên tri về Đinh Bộ Lĩnh như sau: “Anh ngày sau phú quý không
thể nói hêt, chỉ tiêc phúc không đươc dài.” Đinh Bộ Lĩnh chêt yểu vì lấy quá nhiều
vơ và xé hêt cả phép tắc để phong hậu cho những người đàn bà quê mùa đó.

Tác giả Lê Văn Siêu trong sách Việt Nam văn minh sử nêu giả thiêt: “Trong cuộc
chiên cung đình giữa các hoàng hậu, bà mẹ Hạng Lang (Hạng Lang là con trai thứ
ba của Bộ Lĩnh) đã chọn Nguyên Băc làm vây cánh. Khi Hạng Lang bị giêt mà thủ
phạm Đinh Liên không bị trừng trị, bà nảy ý định trả hận và đã cùng Nguyên Băc
dùng Đỗ Thích ra tay. Sau đó, Nguyên Băc theo lệnh của bà bắt giêt Thích để diệt
khẩu”. Giả thuyêt này hơp lý hơn.

Gia phả họ Đỗ ở Đại Đê, huyện Vu Bản và sư tích đền Thảo Mã (tức đền Gạo ở xã
Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) có nói tới việc Đỗ Thích có công cõng
Đinh Tiên Hoàng chạy trốn khi ông bị Nam Tấn Vương đuổi. Cho nên nói rằng ở
trong cung vua Đinh có âm mưu rất lớn, đã đươc chuẩn bị từ rất lâu

Chú ý chi tiêt vua uống rươu say nằm lên cả điện chầu. Nghĩa là, người ta đã tính
rất kỹ để cho vua say. Đỗ Thích cứu của mà không đươc, chạy trốn, lại bị quy là kẻ
giêt vua. Nguyên Băc chém Đỗ Thích thành muôn mảnh.

Lê Hoàn thay vua Đinh. Lê Hoàn cũng chêt rất sớm. Nghi vấn nằm ở thái hậu
Dương Vân Nga.
Trước Đinh Bộ Lĩnh, nhà Ngô trên đà độc lập. Có thể nói rằng, Đinh Bộ Lĩnh đừng
có cướp chính quyền thì hơn.
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Muc luc sách Truyền thuyêt mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân của
tác giả Tôn Phi.

Image 14. Ảnh bia sách Truyền thuyết mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân của tác giả Tôn Phi.

Mẹ và bố nói với nhau, có sư chứng kiên của bầy con nheo nhóc, rằng: “Ta và
nàng hai loài khác nhau, không hợp nhau. Nay, nàng đưa 50 con lên non, ta đưa
50 con xuống biển. Khi nào gặp khó khăn thì nhớ đến nhau.”

Lời nói vì hai bên Lạc Long Quân và Âu Cơ là lời nói mang hàm ý chia tay vì hoàn
cảnh sống, môi trường sống hoàn toàn khác biệt, và do đó khi chia 50 người con
lên núi, 50 người con xuống biển, nhưng vẫn giữ liên lạc để giúp đỡ nhau khi cần
thiêt. Đó chính là ý nghĩa sâu xa, tốt đẹp tương trưng ví cả dân tộc như anh em một
nhà, dù có khác nhau về măt phương trời địa lý vẫn luôn hêt lòng bảo bọc nhau.
Chính do những lời nói tưa như lời hứa son sắt đó mà dù người Việt ta hiện đang ở
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đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, luôn giúp đỡ đồng bào, dù trong hoàn cảnh nào
chăng nữa.
50 con xuống biển đi đâu mà biệt tích?

Giao ước, tức là một lời thề, thì sẽ không mất đi. Giao ước của bố và mẹ dân tộc
nào thì sẽ đi theo dân tộc đó đên vô thời hạn. Chẳng hạn, lời chúc phúc của Y-sác
ứng nghiệm lên cuộc đời hai đứa con, đứa lớn Ê-sau bị bố chúc dữ thì phải làm tôi
cho đứa nhỏ là Gia-cốp, trải qua 3500 năm, sang thời hiện đại, dân Palestin vẫn
phải làm tôi cho dân Israel, nghĩa là cách mấy ngàn năm vẫn nằm trong lời thề
khởi đoan đó.

Văn Lang quốc sup đổ vào thê kỷ XX, sấm Trạng Trình cho biêt trước điều này.
Sư sup đổ của Văn Lang Quốc đã ứng nghiệm phần đầu lời giao ước của bố mẹ.
Tóm tắt sư giải nghĩa của tôi: Lời thề của bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, phần
thứ nhất nói về gia đình ly tán, mà cu thể là nước Văn Lang bị sup đổ, phần thứ hai
nói về sư tái hơp của nước Văn Lang.

Gia đình mẹ Âu Cơ- bố Lạc Long Quân và đàn con sẽ găp lại nhau trên cánh đồng
Tương. 50 con xuống biển giờ ở đâu?

Y Jao Buon Ya

Truyền thuyêt mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân. Bố và mẹ không ở với nhau đươc
nên ly thân. Mẹ đưa 50 con lên núi. Bố đưa 50 con xuống biển.

50 con lên rừng thì ta đã biêt. Còn 50 con xuống biển giờ ở đâu, người ta phải đi
tìm.
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Bài này ghi lại thư từ giữa bạn trẻ Y Jao Buon Ya người Tây Nguyên trao đổi với
triêt gia Lê Minh Tôn.

Nói chắc anh Phi cũng không tin. Người Tây Nguyên thuộc Bách Việt. Bách Việt
đúng 100 tròn.

50 đứa con theo Lạc Long Quân giờ vẫn còn và rất khỏe mạnh.

Gia đình Âu Cơ và Lạc Long Quân sống ở sông Dương Tử.

Âu Cơ biểu tương là phương hoàng. Lạc Long Quân lấy biểu tương là rồng. Gia
đình Âu Cơ-Lạc Long Quân bị các dân tộc Hán, Hung Nô, Mông Cổ đánh đuổi,
nên mới phải chạy ra đảo Đài Loan. Vì vậy tiêng Đài Loan bản địa mà người dân
tộc thiểu số Đài còn đang nói rất giống tiêng Việt. Sinh viên Việt Nam sang Đài
Loan du học bảo rằng, khẩu âm của hai sắc dân na ná như nhau.

50 con theo cha. Rồi chạy theo phía nam ra các đảo ở Đông Nam A tới Pa Pua, Úc,
Hawai. Điều này giải thích vì sao người đê quốc Inca có thuyền tình bể ái hệt như
người Việt. Người Chăm, Ê-đê, Gia-rai là con cái Lạc Long Quân. 50 đứa con theo
mẹ Âu Cơ ở lại quyêt giữ đất, là các dân tộc Nùng, Tày, Thái. Cả Myanma Thái
Lan, Lào, và một số dân tộc ở phía nam Trung Quốc.
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Người du muc Hán cổ trồng lúa mạch, ngũ cốc. Trong phim Tam quốc diên nghĩa
ghi rõ. Người Việt cổ ở lại sống ở sông Dương Tử lâu nhất. Asean đã làm cái logo
rất đúng. (Xem ảnh dưới). 100 con cháu Lạc Long Quân- Âu Cơ nhảy múa xung
quanh trống đồng. Bây giờ là cờ của Asean.

Image 15. Logo của Asean.

Câu chuyện Lạc Long Quân Âu Cơ là một dạng mã hóa. Bọc trăm trứng là một
dạng nhà nước liên bang nguyên thủy, mỗi người con chia ra trị xứ Bách Việt, tuy
đa sắc tộc nhưng thống nhất về luật pháp hiên chương.

Người Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc hay Mã Lai. Người Philippines vẫn
giữ đươc bản sắc Bách Việt vì không bị ảnh hưởng của Phật giáo, Ân Độ giáo, và
Hồi giáo. Phi-lip-pin theo Cơ-đốc giáo. Ngày càng có nhiều bằng chứng lịch sử,
văn kiện, di tích khảo cổ học để khẳng định điều đó là đúng.
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Kinh điển dân tộc tiên tri về sư hồi sinh của nước
Văn Lang.

Sử nước Tàu (cần dẫn nguồn thêm) có nói rằng, ở phương Nam có một loại trống
mà tiêng của nó đánh từ kinh đô nước Việt Thường thì âm thanh vang đên tận
thành Lạc Dương. Việt Thường cũng là Văn Làng, hoăc Văn Lang.

Ngày nay, khi các công ty Đài Loan, Trung Quốc treo biển không nhận công nhân
Nghệ An-Hà Tĩnh vào làm, thì nhiều người cho rằng điều trên- sứ điệp trống đồng-
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là vô lý. Người Lạc Dương hêt sức khinh thường người Việt Thường. Tiêng trống
đánh một huyện nghe đươc đã là may, làm gì có loại trống nào đánh từ kinh đô
nước Việt Thường mà người ở thành Lạc Dương cũng nghe đươc. Nhưng đây là
điều có thật, đươc ghi chép trong chính sử nước Tàu. Chính sử chứ không phải
huyền sử, đã ca ngơi một đất nước Văn Lang như vậy, với trống đồng vang khắp
cả trời đất như vậy.

Sấm Trạng Trình tiên tri trước rằng sẽ có nạn “bạch quỷ nam xâm”. Bạch là hành
kim, phía Tây Bắc, bạch quỷ là loại giăc ý hệ ngoại lai từ Tây Bắc tràn xuống, đã
đươc tiên tri trong sấm Trạng Trình. Ngày nay, nước Văn Lang đã mất. Con trai
biêt chuyện đêm nằm ngủ ôm gối hận khóc ròng. Nước Văn Lang có khả năng
“phuc sinh” hay không? Chúng ta phải tìm ở trong kinh điển dân tộc, Lĩnh Nam
trích quái, chuyện chàng Thôi Vĩ. Chuyện này có liên quan đên “Nghệ An” mà
người xứ Nghệ ngày nay sống đên hêt đời cũng không hiểu ý nghĩa của danh từ ấy.

Thôi Vĩ rơi xuống hang sâu đã đươc con rồng chở lên măt hang rồi đi lấy đươc một
vơ rất đẹp như Minh triêt. Câu chuyện như sau: Một nàng tiên đánh vỡ bình, đươc
Thôi Vĩ cởi áo đền thay cho. Tiên đền ơn cho Thôi Vĩ bằng cho một lá ngải bảo
giữ cẩn thận vì chữa đươc bệnh nhuc ảnh. Đên sau Vĩ bị người ta bắt để tê cho thần
Xương Cuồng, trong khi đi trốn nhỡ chân rơi xuống một cái hang sâu không lên
đươc, ở trong có một con rắn trắng dài trăm thước mỏ vàng miệng đỏ, vảy bạc,
dưới cằm có một cái bướu thịt, trên trán có ba chữ “Vương tử xà” bò ra ăn thạch
nhũ ngửa măt thấy Vĩ thì muốn nuốt đi, Thôi Vĩ sơ quá quỳ xuống thưa: “thần bị
nạn rơi xuống đây, đói bung nên có ăn trộm vật, thưc là có tội. Dưới cằm Vương
có một cái nhọt, thần xin lấy ngải cứu lành. Bạch xà lập tức ngẩng đầu lên cho Vĩ
cứu cái nhọt liền tiêu ngay, rắn khom mình bảo Vĩ cỡi lên lưng rồi bò ra khỏi hang
để Vĩ lên bờ. Vĩ trở về lấy đươc vơ Tiên và đươc ban cho viên ngọc Long Toại, trở
nên giàu sang… (xem chi tiêt trong Việt Tỉnh, Lĩnh Nam). Câu chuyện đầy ý nghĩa
và rất dê đọc ra. Ngải cứu 艾 chính là giải nghĩa uyên nguyên giải nghĩa danh từ
“Nghệ An” 乂 (tỉnh Nghệ An) mà không một sách báo nào trên quầy đề cập tới, dù
tác giả là những nhà nghiên cứu văn hóa rất lớn. Chữ ngải (艾) gồm chữ nghệ (乂)
và bộ thảo艹 là của nền văn minh Việt). Ông cha ta đăt tên châu, tỉnh rất tinh vi.

Sở dĩ nước Văn Lang mất vì người Văn Lang mắc bệnh nhuc ảnh. “Nhuc ảnh”,
nghĩa là những hình ảnh có tính chất xác thịt phát xuất từ giác quan nhất là con mắt
nên gọi là Nhuc ảnh = cái ảnh hình của xác thịt vật chất. Khi người ta bị chắn bởi
“nhuc ảnh” thì không nhìn ra đươc nhân tính nữa, vì nhân tính vốn là tương quan
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sống động giữa âm dương, còn nhuc ảnh chỉ là cái gì im lìm y như bức ảnh ta chup
đươc, chỉ có phai đi chứ không còn biên hình nữa. Vì thê khi người ta bị chắn bởi
nhuc ảnh thì quên mình đi, vong thân, ly tính và dồn hêt chú ý vào nhuc ảnh coi
như đích điểm tối hậu của con người. Do đó con người dốc trọn bầu tinh anh,
những ý lưc chân thành nhất vào cả đó để tổ chức thành hệ thống rồi nâng nó lên
bậc tinh thần, coi như cứu cánh của lòai người mà thưc ra đó chỉ là cái mành mành
mà con mẹ Hoạn Thư giăng lên để cho nhìn chẳng đươc nhau: chẳng nhìn đươc
nhân tính cách “bản lai diện muc”.

Nước Văn Lang có khả năng đươc phuc sinh hay không? Câu hỏi này tương đương
với câu hỏi, kinh điển dân tộc có đúng đắn hay không. Văn hào Tiệp Franz Kafka
trong cuốn sách nổi tiêng Vu án nói rằng “kinh điển là bất di bất dịch”. Vì vậy,
điều đươc kinh điển dân tộc tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra. Xảy ra bằng cách nào?
Muốn chữa bệnh nhuc ảnh thì phải dùng ngải cứu. Truyện Lĩnh nam trích quái,
đươc coi nhưmột kinh điển dân tộc, đã tiên tri trước cho biêt rằng, những người
vùng “Nghệ An” dùng lại ngọc long toại (ngải cứu) thì sẽ cứu đươc nước Văn
Lang. Công cuộc này, có mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân bảo trơ, nên không thể
không thành công. Nước Văn Lang sẽ đươc hồi sinh.

Trống Việt Thường lung lay bóng nguyệt

Suối Cam Tuyền tuệ việt thức mơ.

Tôi là một người đi giữa 2 cuộc chiên tranh. (đơi giải quyêt xong cuộc chiên tranh
thứ nhất rồi sẽ giải quyêt cuộc chiên tranh thứ hai). Những bài viêt của tôi coi như
một bài dạy học kinh điển dân tộc, dưa trên các tác phẩm của Việt linh nguyên lão
Lương Kim Định. Bạn đọc có thể sao chép, phổ biên mà không cần lo ngại vấn đề
tác quyền.

Đất nước Văn Lang chắc chắn sẽ đươc phuc sinh.

Đà Lạt, Ngày 22 tháng 07 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@hotmail.com
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Trơ lý: beauteme@gmail.com.

Bài cũng đã đươc đăng trên trang tuyển lưa Việt Nam Văn Hiên của ông Nam
Phong. Đây cũng là chủ đề nhà khoa học Tôn Phi thuyêt trình tại quận 3, Sài Gòn
tháng năm 2022.

3 BÌNH LUẬN VỀ “KINH ĐIỂN DÂN TỘC TIÊN TRI
VỀ SỰ HỒI SINH CỦA NƯỚC VĂN LANG.”

thiminh vu

23 THÁNG BẢY 2020 LÚC 7:50 CHIỀU

Cam ơn rất nhiều
BBT

thuyhuong do

23 THÁNG BẢY 2020 LÚC 7:51 CHIỀU

Rất thú vị
Xin cám ơn
ĐTH

buinhulac buinhulac
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23 THÁNG BẢY 2020 LÚC 7:52 CHIỀU

Đúng là món quà bất ngờ
Trân trọng cảm on tác giả
Thân kính
BNL
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Tóm lươc 7 năm hoạt động trở lại của hội An Việt toàn cầu.

Image 16. Hinh 1. Triết gia Lương Kim Định và phóng viên. Ảnh tư liệu.

Xuất phát từ quan niệm xem kinh điển dân tộc là gốc rê, là nền tảng văn hóa để
phát triển, hội An Việt toàn cầu đã bền bỉ với chương trình làm việc tìm hiểu về
Thái Bình minh triêt, chủ đạo tộc Việt của triêt gia Lương Kim Định.

Với mong muốn hoàn thiện và góp phần xây dưng một nhận thức mới phù hơp với
xu thê phát triển tất yêu của xã hội, từ quãng năm 1965, triêt gia Lương Kim Định
đã khơi nguồn triêt Việt. Nhiều bậc lãnh đạo hội đoàn, nhiều bậc tinh hoa khi nhận
thức đươc gốc rê triêt Việt thì vô cùng ngưỡng mộ. Lương Kim Định là hướng đạo
sư của dân tộc Việt Nam, như rabbi của người Do Thái.

Nhờ “hồn thiêng sông núi”, hội An Việt toàn cầu đã đạt đươc một số thành tưu
nhất định, thể hiện ở việc một hệ lý luận phát triển đã đươc hình thành dưa trên
triêt lý Việt Nho. Gốc của xã hội Việt Nam là triêt Việt Nho. Nhiều tác phẩm của
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các thành viên đã đươc phát hành. Trong đó, xuất sắc nhất phải kể đên Tìm hiểu về
Thái Bình minh triêt của tác giả Nguyên Việt Nho ở San Jose, Hoa Kỳ.

Nhiều kêt quả thuộc hội An Việt toàn cầu đã công bố và nhận đươc sư đồng thuận
trong giới nghiên cứu. Một triêt lý cân bằng đươc giữa vật chất và tinh thần, một
thời gian ở, một không gian đời.

Từ giữa năm 2017 đên nay, hội An Việt toàn cầu đã có nhiều buổi làm việc với bất
kỳ ai suy tư cho vận mệnh đất nước. Các học trò của triêt gia Lương Kim Định
nhận đươc nhiều ý kiên chân thành, gơi mở, góp ý về cách làm mới. Chúng tôi lắng
nghe ý kiên phản biện cho các hoạt động nghiên cứu của hội.

Đây là các góp ý có giá trị, phù hơp với xu thê phát triển tất yêu, đã tạo điều kiện
cho triêt lý Tân Dân Chủ ( mà nhân loại khởi công nhen nhóm tại Pháp năm 1980)
đươc hoàn tất.

Với những điều kiện thuận lơi nêu trên, từ năm 2023, hội An Việt sẽ hạn chê việc
gửi các ấn phẩm để lấy ý kiên phản biện, nhằm tập trung ứng dung các các kêt quả
nghiên cứu đi vào thưc tiên.

Trong một số trường hơp cần thiêt, hội An Việt toàn cầu sẽ xin ý kiên của truyền
nhân triêt gia Lương Kim Định. Mong rằng, trên chăng đường mới, trên cơ sở Thái
Bình minh triêt của triêt gia Lương Kim Định, bên cạnh những người bạn mới, hội
An Việt sẽ luôn đươc sư hỗ trơ để phát triển lâu năm.

Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng.
Sài Gòn, ngày 09 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi.
Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com
Trơ lý: tonthanck@gmail.com
beauteme@gmail.com
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Figure 23. Ton Phi, Anh Nhat and Thanh Huong.

Cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam
Phương là thành công hay thất bại?

Image 17. Vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Chưa rõ tên người chụp ảnh.

Có 2 dị bản về việc vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương đên với nhau như thê
nào.

Dị bản thứ nhất, chàng sinh viên Vĩnh Thuy sang Pháp học trường danh giá
( trường đào tạo ra những thống đốc, tỉnh trưởng lừng lẫy về sau.). Đi dạo trong
trường, anh bỗng găp một cô sinh viên xinh đẹp mà nhìn xa cũng biêt cô là người
An Nam. Anh tới gần làm quen. Trong trường có tin đồn rằng sau khi chàng tốt
nghiệp, Pháp sẽ đưa chàng về làm vua xứ An Nam lúc đó đang là thuộc địa-dưới
sư bảo hộ của Pháp. Cô sinh viên, con địa chỉ giàu nhất miền Nam Việt Nam ra
điều kiện, nêu chàng muốn làm đám cưới, chàng gật đầu.
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Dị bản thứ hai. Vua Bảo Đại, khi đã về nước, lên thăm Đà Lạt. Ông vào chơi một
tu viện Công giáo (thiên chúa giáo La Mã), thấy cô em xơ (nữ tu Công giáo-soeur)
kia đẹp quá, liền làm quen và bảo bà trưởng dòng tu rước em ấy về kinh thành Huê.
Đà Lạt là dòng tu của cô em, vua cho xây cất Đà Lạt làm nơi cưc kỳ trù phú và
xinh đẹp gần như là thủ đô thứ hai của Đông Dương.

Cả hai dị bản ấy đươc kể trong nhân gian. Lúc ấy, các quan đại thần triều đình Huê
phản đối cuộc hôn nhân. Có cu đọc thơ:

“Thà đui mà giữ đạo nhà,

Còn hơn có mắt ông cha không thờ.”

(thắp hương, thắp nhang, lạy ảnh chỉ là mê tín)

Đáng quan ngại hơn cả là một câu phất lên trong thời gian ấy, mà không biêt có
phải là sấm Trạng Trình hay là kẻ thù chê ra để diệt vua Bảo Đại:

“Bao giờ gia (da) mọc trong thành,

Cha con nhà Nguyên tan tành tả tơi.”

(Chúng tôi tìm trong thư tịch Nguyên Bỉnh Khiêm chưa thấy có câu này. Nêu vị
nào thấy, xin gửi về email tonphi2021@gmail.com để bổ túc bài viêt).

Gia ở đây là Gia-tô, tôn giáo của Nam Phương hoàng hậu. Nam Phương là tuyệt
thê giai nhân lúc bấy giờ.

Bảo Đại-lật ngươc lại ( nói lái) thì cũng là Bải-Đạo, tiêng Huê dịch ra tiêng phổ
thông nghĩa là Bãi-Đạo, bãi bỏ đạo của cha ông). Các vua cha không ai phong hậu
cho vơ lúc bà vơ còn sống. Riêng Vĩnh Thuy lúc lấy Nam Phương thì lập tức
phong hậu cho bà.

Trước bố mẹ phản đối như vậy, cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng làm sao hạnh
phúc đươc? Trừ khi cả hai phải thật cùng bản lĩnh. Trên thê gian, biêt bao nhiêu
căp vơ chồng đã phải bỏ nhau vì tin đồn của những người hàng xóm và bạn bè.
Nêu là con gái nhà phàm phu tuc tử, hoàng hậu Nam Phương sẽ nghĩ: “Ông đi theo
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con khác đươc thì tôi cũng đi theo thằng khác đươc.” Nhưng là con nhà gia giáo,
trâm anh thê phiệt, hoàng hậu Nam Phương không thể làm như thê, ở vậy nuôi các
con.

Vua Bảo Đại chấp chính. Tướng Bảy Viên mở sòng bài trong Sài Gòn. Sau này, kẻ
thù tung tin vua ham mê cờ bạc. Thê thì vua cờ bạc với ai, một ngày tiêu hêt bao
nhiêu đô-la tiền Đông Dương sao không thấy ai kể? Sư thưc là không có chuyện
vua ăn chơi. Các bạn chỉ nghe tin đồn của những kẻ đứng trong bóng tối để chửi
vua Bảo Đại nhưng không dám viêt bài ký tên.

Vua Bảo Đại không cải chính các tin đồn. Măc cho áp lưc, măc cho người ta cười,
vua không thèm giải thích. Làm sai thì mới phải cố cãi, người ngay chính thì không
cần giải thích. Người đời dè bỉu mà Bảo Đại vẫn bênh vưc vơ . Vua Bảo Đại không
thèm đáp lơi những lời đồn đó. Ông không có nghĩa vu phải trả lời những tin đồn
trên. Bà hoàng hậu Nam Phương một đời chung thủy, ông lấy vơ khác nhưng bà
không lấy chồng khác, vì phẩm giá của bà là phẩm giá của bậc mẫu nghi. Các
hotgirl-hoa hậu bây giờ so với cô tiểu thư Nam Kỳ thời ấy có thể ví như cóc ghẻ so
với phương hoàng. Truyền thông là một măt trận cưc kỳ khốc liệt, hơn cả thuốc
súng. Kẻ thù dùng truyền thông để lật đổ gia đình vua Bảo Đại. Người phản ứng
trước tin đồn nhanh là người yêu đuối. Tôi đươc dạy dỗ rằng: Giống như, hòn đá
ném xuống những cái giêng. Nêu tiêng vọng có ngày và nhanh dứt thì là cái giêng
nông. Nêu tiêng vọng rất nhỏ, lâu sau mới có, nhưng vang dài, thì chắc chắn đó là
cái giêng sâu.

Có một chi tiêt về vua Bảo Đại mà ít người kể đên. Vua lấy lại các phần lãnh thổ
mà các vua cha ông thời trước ký với Pháp. Vua lấy lại đươc, chỉ cần một cây bút,
không cần tổ chức quân đội hoành tráng, Pháp không cãi đươc lời văn của vua,
ngoan ngoãn trả lại lãnh thổ cho ông vua xứ bảo hộ. Người ta hay khen tài tổ chức
binh bị, tài đánh bom liều chêt, tài rúc hầm…không thấy ai khen tài văn hiên của
vua Bảo Đại. Cuộc đời vua Bảo Đại thành công rưc rỡ nhưng không ai đủ tinh vi
để nhận ra. Lúc thấy vua Bảo Đại thoái vị, thấy vườn không nhà trống, thưc dân
Pháp mới đem quân đánh lại Việt Nam. Trộm cướp nhân lúc chủ nhà đi vắng thì
mới trèo tường vào. Còn vua Bảo Đại là con dân Việt Nam còn chỗ dưa. Giống
như cầu thủ “voi rừng” Didier Drogba đá một trận là cả bờ biển Ngà ngừng chiên
sư, vua Bảo Đại viêt một bài văn là ngừng chinh chiên tại Việt Nam. Thống đốc
Nhật rất ngưỡng mộ vua Bảo Đại. Đọc bài văn của vua Bảo Đại soạn ra sau khi
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Nhật đảo chính Pháp, ai nấy đều ngưỡng mộ hoa tay của vị hoàng đê này. Tiêc
rằng thời đó Hà Nội chưa có internet.

Vua Bảo Đại có với hoàng hậu Nam Phương nhiều hoàng tử và công chúa. Đứa
nào thích học trường gì, làm nghề gì măc kệ, vua không quản; chỉ đưa ra lời động
viên các con. Thê mà hoàng tử và công chúa nào cũng thành tài, măt mũi hiền lành
phúc hậu. Vậy là, cuộc hôn nhân của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cũng
không đên nỗi thất bại. Ai lấy ai là do Trời định, như chuyện gương lươc bên
Trung Hoa có kể.

Cuộc hôn nhân đó có quá nhiều sóng gió. Đên nỗi, hoàng hậu Nam Phương chêt,
vua Bảo Đại không đên đám tang bà. Nhưng, câu chuyện giữa đôi uyên ương vẫn
còn vang mãi trong nhân thê. Nhà tôi vẫn còn có ảnh vua và các hoàng từ trên kệ
sách. Hậu duệ vua Bảo Đại có gửi thư cho chúng tôi nhưng chúng tôi chưa trả lời.

Người viêt bài này có cu ngoại là quan tư đồ triều đình Huê (trên danh nghĩa tư đồ
tương đương với tể tướng-thủ tướng vì là người dạy học cho các thái tử). Con cháu
của quân triều đình Huê tất nhiên sẽ đi khen triều đình Huê. Vì vậy, bài viêt có đôi
chỗ không công tâm và bênh vưc nhà Nguyên quá đáng. Bạn đọc hãy coi đây
như :”Mua vui cũng đươc một vài trống canh.”

Đà Lạt, ngày 08 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

3 BÌNH LUẬN VỀ “CUỘC HÔN NHÂN GIỮA VUA
BẢO ĐẠI VÀ HOÀNG HẬU NAM PHƯƠNG LÀ
THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?”

Phạm Thế Cường
9 THÁNG TÁM 2020 LÚC 7:25 CHIỀU

https://saigonpick.com/2020/08/09/cuoc-hon-nhan-giua-vua-bao-dai-va-hoang-hau-nam-phuong-thanh-cong-hay-that-bai/
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Bài viêt hay và độc đáo. Cám ơn tác giả ạ

nguy huu Tam

10 THÁNG TÁM 2020 LÚC 5:16 SÁNG

tks
tâm

DE West-Berlin

7 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:03 CHIỀU

Chiêc KHĂN này chính Ông nội tui đã thiêt kê và dâng lên Nam Phương Hoàng

Hậu

https://saigonpick.com/2020/08/09/cuoc-hon-nhan-giua-vua-bao-dai-va-hoang-hau-nam-phuong-thanh-cong-hay-that-bai/
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Vì sao chúa Nguyên Anh diệt sạch hậu duệ nhà Tây Sơn?
Chuyện kể rằng, ba anh em Tây Sơn vào trong kinh thành Huê, lòng đầy thù hận.
Tây Sơn quật mả, phá lăng các chúa Nguyên (gọi là chúa vì chưa dám lên ngôi
vua). Tây Sơn nhổ cỏ tận gốc, song, Trời thương cho sót lại cậu bé Nguyên Anh
trốn đươc vào Nam, chờ ngày gây dưng đại nghiệp.

Figure 24. Chúa Nguyễn Ánh. Tranh tư liệu.

Nhà Tây Sơn đã tiên hành thảm sát người Hoa ở khu Đồng Nai. Do đó, trong các
nhà người Hoa ở khu Đồng Nai và khu Chơ Lớn, ai nấy đều căm phẫn nhà Tây
Sơn.
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Người miền Nam có câu ca dao:

Lạy Trời cho nổi gió nồm, để thuyền chúa Nguyên căng buồm thẳng ra.

Chúa Nguyên Anh rước Pháp về đánh Tây Sơn, cũng như vua Tây Sơn (Nguyên
Nhạc, Nguyên Huệ, Nguyên Lữ) rước Bồ Đào Nha về đánh nhà Lê. Trong chiên
tranh, người ta dùng mọi cách để thắng, đừng nói yêu nước hay không yêu nước.
Biêt quân Tây Sơn rước giăc Bồ Đào Nha về Bắc, chúa Nguyên đã chăn biển Đông.
Thuyền bè Bồ Đào Nha không vào đươc, thê là nhà Tây Sơn không có viện trơ,
như con chó bị nhốt trong chuồng.

Nguyên Nhạc, anh cả của nhà Tây Sơn, đã vội vàng lên chức trung ương hoàng đê.
Ở xứ văn hiên, lên ngôi hoàng đê phải làm lê tê thiên. Nguyên Nhạc chẳng tê thiên
gì cả, ông là con buôn và làm sao lên ngôi nhanh nhất càng tốt. Người ta thường
nói, bạo phát thì bạo tàn, Nguyên Nhạc bị diệt.

Kỹ năng tuyên truyền của nhà Tây Sơn khá là vung về. Họ là họ Hồ, song xưng là
họ Nguyên. Điều đó có thể châm chước đươc. Song, từ muc đích ban đầu, dẹp loạn
đảng Trương Phúc Loan để phò chúa Nguyên, cho đên muc đích về sau, đào lăng
quật mả chúa Nguyên, hai muc đích ấy là trái ngươc nhau. Nói trắng ra, ba anh em
nhà Tây Sơn mị dân. Một vêt nhơ không thể gột rửa trong lịch sử dân tộc.
Trong tập đoàn Tây Sơn, có những người học hành rất cao. Đên nỗi, những sĩ phu
như Nguyên Du chỉ là hạng xoàng, không chen chân đươt vào hàng quan văn cưc
kỳ giỏi của nhà Tây Sơn. Song, văn hóa chung của nhà Tây Sơn thì quá thấp, văn
hóa nông dân. Quân Quang Trung đi đâu là cướp giật đó. Người miền Bắc không
ưa, không cống nạp cho Quang Trung. Đoàn quân Tây Sơn như đám lính bị bỏ đói
ở kinh thành. Phía nam bị quân Gia Định vây hãm, số ngày dần dần cạn.

Ba anh em Tây Sơn làm một việc tày trời không ai dám làm, đó là soán ngôi nhà
Lê. 200 năm chiên tranh Trịnh-Nguyên, cả chúa Trịnh hùng hậu như vậy còn chưa
dám soán ngôi vua Lê, huống hồ là đám thảo khấu từ vùng núi Bình Định, to gan
đuổi vua Lê xong lên ngôi hoàng đê. Cướp một đất nước xem ra dê như cướp một
ly trà đá. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đâu phải cứ mạnh đươc yêu thua. Ba
anh em nhà Tây Sơn đã làm một chuyện phản khoa học. Đáng lẽ, họ chỉ cướp ngôi
chúa thôi, đừng cướp ngôi vua, thì có thể vẫn còn. Không những vậy, Tây Sơn còn
treo một lá cờ mà màu sắc của lá cờ đó đã tư nhận chúng thần phuc giăc Tàu. Cờ
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của Nguyên Anh mới là cờ Việt, với màu vàng làm chủ đạo, có từ thời Hai Bà
Trưng:

“Đâu voi phất ngọn cờ vàng

Đạp con sóng dữ tan tành giặc Ngô.”

Chính vì vậy chúa Nguyên Anh diệt sạch dòng họ nhà Tây Sơn. Chúng ta dùng chữ
“diệt sạch” ở đây vì quả thưc không còn một mầm mống nào của Quang Trung,
Quang Toản còn sống. Sĩ phu Bắc Kỳ, như Nguyên Du, nô nức gia nhập đoàn quân
Nguyên Anh. Cần phải diệt giăc Tây Sơn vì chúng đã làm một chuyện động trời:
cướp ngôi vua nhà Lê. Trong khi, vua Lê đương thời không phải phường bạo
ngươc. Tập đoàn xuất bản Charlie chỉ coi quân Tây Sơn là một loài giăc cỏ.

Nhà Tây Sơn bị diệt. Nhà Lê cũng không còn. Ngôi vị đê vương bỏ trống. Tập
đoàn quân sư Nguyên Anh thong thả lên ngôi vua. Họ không dám đăt kinh thành từ
Phú Xuân ra Hà Nội, mà vẫn giữ kinh thành ở Phú Xuân.

Triều đình nhà Nguyên giao lưu với văn hóa Tây phương khá mạnh. Họ tiêp nối và
bồi đắp đươc một nền tảng văn hoá phong phú, đỉnh cao cho dân tộc. Vua Gia
Long, cùng con cháu của ngài đã làm nên một Huê, một tuyệt tác văn hoá vật thể
và phi vật thể để người Huê tư hào, hàng chuc triệu khách muôn phương hội tu
chiêm ngưỡng.

Tập đoàn quân sư Nguyên Anh thưc chất không thuê đươc viện trơ từ hoàng gia
Pháp, mà chỉ thuê đươc đám lính đánh thuê. Nhiều viên thuyền trưởng người Pháp,
dạng dân sư, đã đầu quân cho chúa Nguyên, mang quốc tịch Việt Nam, trở thành
đại thần sánh vai cùng các đại thần người Việt trong kinh thành Gia Định Sài Gòn,
là kinh thành tạm, trước khi hoàn thành thống nhất đất nước. Nhiều sử liệu ghi
quân Nguyên Anh là quân Gia Định, bởi Gia Định là đòn bẩy để Nguyên Anh tiên
quân ra Bắc thảo phạt Tây Sơn.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)
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Hịch tướng sĩ, áng văn của đỉnh cao hào khí Đông A đời Trần.

Figure 25. Hưng Đạo Đại Vương Trân Quốc Tuấn.

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

Nhắc đên đời nhà Trần là nhắc đên thời đại huy hoàng nhất của nền quân sư
nước Việt Nam. Nhà Trần 3 lần đánh bại quân Mông-Nguyên, đê quốc lớn nhất
thê giới thời đó. Hào khí thời nhà Trần đươc gọi là hào khí Đông A.

Tay văn chương lớn nhất thời Trần phải kể đên Hưng Đạo Đại Vương Trần
Quốc Tuấn. Ang văn bất hủ Hịch tướng sĩ của ông không chỉ có giá trị chính trị-
quân sư. Về kêt cấu văn chương, đó cũng là áng văn tuyệt vời. Lối văn biền
ngẫu đươc sử dung đên độ thành thạo.

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

“Cho nên ta viết bài hich này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.”

Hịch tướng sĩ, tên đầy đủ là Du chư tì tướng hịch văn ( chữ Hán:諭 諸 裨 將 檄

文) ra đời kịp thời. Thời gian sáng tác khoảng năm 1284. Hẳn tác giả đã ấp ủ
nhiều năm cho các ý chính trong bài. “Ban ngày quên ăn, nửa đêm vỗ gối” (gối
ở đây là đầu gối, chẩm).
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Figure 26. Tranh vẽ Hưng Đạo Đại Vương Trân Quốc Tuấn và hai tên lính hâu. Chưa rõ tên tác giả vẽ tranh.

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

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

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

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

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

Trong Việt Nam sử lươc, Trần Trọng Kim, tác giả ghi chép sư kiện rằng, binh sĩ
nghe lời hịch nức lòng, lấy mưc xăm vào tay hai chữ: “Sát Thát” (bằng chữ
Hán, nghĩa là giêt quân Mông Cổ), và hêt lòng chiên đấu chống giăc. Giăc
Mông-Nguyên đương truy sát Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, nêu thấy ai
người Việt mà trên cánh tay có ghi chữ Sát Thát, thì sẽ giêt người đó, không cần
chiêu hồi nữa cho mất công.

Đi kèm với Hịch tướng sĩ là Binh thư yêu lươc. Nhà Trần, một nhà xuất phát từ
miền sông nước (sau cướp ngôi nhà Lý), đã phát triển tư duy quân sư của người
Việt. Cuốn Binh thư yêu lươc, có hai phần. Phần thương và phần hạ, gọi là
quyền thương và quyển hạ. Quyển thương lưu hành phổ thông trong dân gian, ai
cũng có. Quyển hạ rất hiêm, không phải cứ có tiền là mua đươc, quyển hạ chỉ
giao cho truyền tử của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo.
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Sau khi đánh bại quân Mông-Nguyên, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo cũng
rất sơ bị chúng trả thù. Ông lẳng lăng đưa gia đình, vơ con vào làng Trúc Lâm ở
Thừa Thiên Huê ngày nay để sống. Tên húy của Đức Thánh Vương Trần Hưng
Đạo là Trúc Lâm. Tại đây có truyền tử của người, sau này sẽ lãnh đạo công
cuộc cứu nước của sĩ phu và binh lính Việt Nam.

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

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

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

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

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Phu luc:

Toàn văn tác phẩm Hịch tướng sĩ viêt tiêng Hán:

諭諸裨將檄文 余常聞之 紀信以身代死而脫高帝由于以背受

戈而蔽招王蓣讓吞炭而復主讎申蒯断臂而赴國難 敬德一小生也身翼太宗

而得免世充之圍 杲卿一遠臣也口罵禄山而不從逆賊之計 自古忠臣義士以

身死國何代無之 設使數子區區為兒女子之態 徒死牖下烏能名垂竹白 與天

地相為不朽哉汝等世為將種不曉文義 其聞其說疑信相半古先之事姑置勿
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論 今余以宋韃之事言之 王公堅何人也 其裨將阮文立又何人也 以釣魚鎖鎖

斗大之城 當蒙哥堂堂百萬之鋒 使宋之生靈至今受賜 骨待兀郎何人也 其裨

將赤脩思又何人也 冒瘴厲於萬里之途 獗南詔於數旬之頃 使韃之君長至今

留名 況余與汝等生於擾攘之秋 長於艱難之勢 竊見偽使往來道途旁午 掉鴞

烏之寸舌而陵辱朝廷 委犬羊之尺軀而倨傲宰輔 托忽必列之令而索玉帛以

事無已之誅求 假雲南王之號而揫金銀以竭有限之傥庫譬猶以肉投餒虎寧

能免遺後患也哉余常臨餐忘食中夜撫枕 涕泗交痍心腹如搗 常以未能食肉

寢皮絮肝飲血為恨也 雖 余之百身高於草野 余之千屍裹於馬革 亦願為之汝

等 久居門下掌握兵權 無衣者則衣之以衣 無食者則食之以食 官卑者則遷其

爵 祿薄者則給其俸 水行給舟陸行給馬 委之以兵則生死同其所為 進之在寢

則笑語同其所樂 其是 公堅之為偏裨兀郎之為副貳亦未下爾汝等 坐視主辱

曾不為憂 身當國恥曾不為愧 為邦國之將侍立夷宿而無忿心 聽太常之樂宴

饗偽使而無怒色 或鬥雞以為樂或賭博以為娛或事田園以養其家 或戀妻子

以私於己 修生產之業而忘軍國之務恣田獵之遊而怠攻守之習 或甘美酒或

嗜淫聲 脱有蒙韃之寇來 雄雞之距不足以穿虜甲 賭博之術不足以施軍謀 田

園之富不足以贖千金之軀 妻拏之累不足以充軍國之用 生產之多不足以購

虜首獵犬之力不足以驅賊眾 美酒不足以沈虜軍 淫聲不足以聾虜耳 當此之

時我家臣主就縛甚可痛哉 不唯余之采邑被削 而汝等之俸祿亦為他人之所

有 不唯余之家小被驅 而汝等之妻拏亦為他人之所虜 不唯余之祖宗社稷為

他人之所踐侵 而汝等之父母墳墓亦為他人之所發掘 不唯余之今生受辱雖

百世之下臭名難洗惡謚長存 而汝等之家清亦不免名為敗將矣 當此之時汝

等雖欲肆其娛樂得乎今余明告汝等 當以措火積薪為危 當以懲羹吹虀為戒

訓練士卒習爾弓矢 使 人人逄蒙家家后羿 購必烈之頭於闕下 朽雲南之肉於

杲街 不唯余之采邑永為青氈 而汝等之俸祿亦終身之受賜 不唯余之家小安

床褥 而汝等之妻拏亦百年之佳老 不唯余之宗廟萬世享祀 而汝等之祖父亦

春秋之血食 不唯余之今生得志 而汝等百世之下芳名不朽 不唯余之美謚永

垂 而汝等之姓名亦遺芳於青史矣 當此之時汝等雖欲不為娛樂得乎今余歷

選諸家兵法為一書名曰兵書要略 汝等 或能專習是書受余教誨是夙世之臣

主也 或暴棄是書違余教誨是夙世之仇讎也何則 蒙韃乃不共戴天之讎 汝等
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記恬然不以雪恥為念不以除凶為心 而又不教士卒是倒戈迎降空拳受敵 使

平虜之後萬世遺

DỤ CHƯ TÌ TƯỚNG HỊCH VĂN

Dư thường văn chi: Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đê; Do Vu dĩ bối thu
qua nhi tê Chiêu Vương. Dư Nhương thốn thán nhi phuc chủ thù; Thân Khoái
đoạn tí nhi phó quốc nạn. Kính Đức nhất tiểu sinh dã, thân dưc Thái Tông nhi
đắc miên Thê Sung chi vi; Cảo Khanh nhất viên thần dã, khẩu mạ Lộc Sơn nhi
bất tòng nghịch tăc chi kê. Tư cổ trung thần nghĩa sĩ, dĩ thân tử quốc hà đại vô
chi? Thiêt sử sổ tử khu khu vi nhi nữ tử chi thái, Đồ tử dũ hạ, ô năng danh thuỳ
trúc bạch, Dữ thiên địa tương vi bất hủ tai!

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

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

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

Nhữ đẳng Tọa thị chủ nhuc, tằng bất vi ưu; Thân đương quốc sỉ, tằng bất vi quý.
Vi bang quốc chi tướng, thị lập di tú nhi vô phẫn tâm; Thính thái thường chi
nhạc, yên hưởng nguy sứ nhi vô nộ sắc. Hoăc đấu kê dĩ vi lạc; Hoăc đổ bác dĩ vi
ngu. Hoăc sư điền viên dĩ dưỡng kỳ gia; Hoăc luyên thê tử dĩ tư ư kỷ. Tu sinh
sản chi nghiệp, nhi vong quân quốc chi vu; Tứ điền liệp chi du, nhi đãi công thủ
chi tập. Hoăc cam mĩ tửu; Hoăc thị dâm thanh. Thoát hữu Mông Thát chi khấu
lai, Hùng kê chi cư, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp; Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ thi
quân mưu. Ðiền viên chi phú, bất túc dĩ thuc thiên kim chi khu; Thê noa chi luy,
bất túc dĩ sung quân quốc chi dung. Sinh sản chi đa, bất túc dĩ cấu lỗ thủ; Liệp
khuyển chi lưc, bất túc dĩ khu tăc chúng. Mỹ tửu bất túc dĩ trấm lỗ quân; Dâm
thanh bất túc dĩ lung lỗ nhĩ. Ðương thử chi thời, Ngã gia thần chủ tưu phọc,
Thậm khả thống tai! Bất duy dư chi thái ấp bị tước, Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc
diệc vi tha nhân chi sở hữu; Bất duy dư chi gia tiểu bị khu, Nhi nhữ đẳng chi thê
noa diệc vi tha nhân chi sở lỗ; Bất duy dư chi tổ tông xã tắc, vi tha nhân chi sở
tiên xâm, Nhi nhữ đẳng chi phu mẫu phần mộ, diệc vi tha nhân chi sở phát quật;
Bất duy dư chi kim sinh thu nhuc, tuy bách thê chi hạ, xú danh nan tẩy, ác thuy
trường tồn, Nhi nhữ đẳng chi gia thanh, diệc bất miên danh vi bại tướng hĩ!
Ðương thử chi thời, Nhữ đẳng tuy duc tứ kỳ ngu lạc, Đắc hồ?

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

Kim dư lịch tuyển chư gia binh pháp vi nhất thư, danh viêt Binh thư yêu lươc.
Nhữ đẳng Hoăc năng chuyên tập thị thư, thu dư giáo hối, thị túc thê chi thần chủ
dã; Hoăc bạo khí thị thư, vi dư giáo hối, thị túc thê chi cừu thù dã.
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Hà tắc? Mông Thát nãi bất cộng đái thiên chi thù, Nhữ đẳng ký điềm nhiên, bất
dĩ tuyêt sỉ vi niệm, bất dĩ trừ hung vi tâm, Nhi hưu bất giáo sĩ tốt, thị đảo qua
nghênh hàng, không quyền thu địch; Sử bình lỗ chi hậu, vạn thê di tu, Thương
hữu hà diện muc lập ư thiên địa phú tái chi gian da?

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

BÀI HỊCH DẠY CAC TÌ TƯỚNG

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

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

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

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

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

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhuc mà không biêt lo, thấy nước nhuc mà không
biêt thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giăc mà không biêt tức; nghe
nhạc Thái thường để đãi yên nguy sứ mà không biêt căm. Hoăc lấy việc chọi gà
làm vui đùa, hoăc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoăc vui thú ruộng vườn,
hoăc quyên luyên vơ con; hoăc lo làm giàu mà quên việc nước; hoăc ham săn
bắn mà quên việc binh; hoăc thích rươu ngon, hoăc mê tiêng hát.

Nêu có giăc Mông Thát tràn sang, thì cưa gà trống không thể đâm thủng áo giáp
của giăc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lươc nhà binh; dẫu rằng ruộng
lắm, vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vơ bìu con díu,
việc quân cơ trăm sư ích chi; tiền của tuy nhiều khôn mua đươc đầu giăc, chó
săn tuy khoẻ khôn đuổi đươc quân thù; chén rươu ngon không thể làm cho giăc
say chêt, tiêng hát hay không thể làm cho giăc điêc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các
ngươi sẽ bị bắt, đau xót biêt chừng nào!

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

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

Vì sao vậy? Giăc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên
không biêt rửa nhuc, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào
quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giăc. Nêu vậy, rồi
sau đây sau khi giăc giã dẹp yên muôn đời để thẹn, há còn măt mũi nào mà
đứng trong trời đất nữa? Ta viêt bài hịch này để các ngươi biêt bung ta.
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Bình giảng tác phẩm Bình ngô đại cáo của Lê Lơi-
Nguyên Trãi.

Figure 27. Chân dung Lê Lợi- tranh tư liệu.

Viết bởi Tôn Phi/ ngành văn học.

Chiên tranh Nga-Ukraine (2022), không giống Chiên tranh Trung-Việt năm 1979,
càng không giống chiên tranh Trung-Việt thời hậu nhà Trần (thê kỷ XV). Song, từ
nguồn thư tịch cổ, như đại tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, chúng ta có thể có hướng
đi cho tương lai.

Tác phẩm này, nói cho đúng, là tác phẩm của Lê Lơi, hơn là tác phẩm của Nguyên
Trãi. Lê Lơi là người khởi xướng, Nguyên Trãi chấp bút. Nguyên Trãi khó mà có
đươc hào khí đê vương của Lê Lơi trong bài.
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Chúng tôi để ngỏ bài phân tích này, và mong chờ mọi ý kiên đóng góp của quý vị
độc giả, hầu làm đẹp cho nền học thuật nước nhà. Các góp ý đúng đắn sẽ đươc trả
nhuận bút cách công bằng, theo vật giá chung hiện nay.

Bài thơ ra đời khoảng năm 1428. Đáng lẽ ghi Bình Minh đại cáo, thay vào đó ghi
Bình Ngô đại cáo, để nói về mức độ tàn bạo của giăc Minh. Ngày trước, giăc Ngô
đô hộ người Việt tàn bạo nhất, cho nên, đương thời, để nói về sư tàn bạo của giăc
Tàu, người ta gọi triều đại phong kiên nào của Tàu cũng là giăc Ngô, từ đó có tên
Bình Ngô đại cáo.

Bài cáo không phải để tranh công, mà là để cho, cả thiên hạ đều biêt và đề phòng
thói vô đạo:

“Xa gân bá cáo,
Ai nấy đều hay.”

“Ban chiếu duy tân khắp chốn.“

Bản dịch của Trần Trọng Kim (thủ tướng, giáo sư sử học) đươc coi là bản dịch hay
và chuẩn nhất.

Trong bài thơ, tác giả tuyên bố nước Việt là một nền văn hiên (sau này sẽ đươc sắc
phong là nước văn hiên chi bang):

Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Trong nhiều tài liệu, ghi Lê Lơi là anh hùng áo vải, hàm ý xuất thân con nhà nghèo.
Thưc tê, Lê Lơi là tù trưởng người Mường, vô cùng uy tín tại địa phương. Không
một con nhà phàm phu tuc tử nào có thể lãnh đạo cuộc kháng chiên khó khăn như
vậy.

Giăc Minh , khi sang đánh nước Đại Việt, đã cho tiêu hủy, đốt cháy biêt bao nhiêu
thư tịch cổ của nước Đại Việt. Đên nỗi, người trong giới nghiên cứu Hán Nôm nói
rằng, chỉ phuc chê lại đươc khoảng 10%. Lương của cử nhân Hán-Nôm hiện nay
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tương đối thấp, khoảng cao gấp 5 lần hiện nay họ mới đủ sống và thỏa sức làm
việc.

Trong Bình Ngô đại cáo, có tư tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, như sau:

Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Hay là:

“Bốn phương biển cả thanh bình”

Bài thơ có nói về nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa, là bộ chỉ huy Lam Sơn. Di tích
còn có ở Lam Sơn, Thanh Hóa ngày nay:

Núi Lam sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình

Ngâm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật năm gai, há phải một hai sớm tối.

Bạn hãy tập viêt chữ Hán: 平 吳 大 誥 (văn hiên chi bang). Học chữ Hán cần có
thầy, khó có thể tư học như chữ Anh, chữ Pháp, vì nó là chữ tương hình tương ý,
không phải chữ La-tinh và không thể ghép vần như chữ La Tinh, thậm chí không
học không thể biêt cách viêt chữ, vì đường bút chữ Hán khác hẳn các thứ chữ còn
lại trên quả địa cầu.

Sư cai trị của giăc Minh không chỉ là xâm lươc, nước này chiêm nước kia, mà còn
là sư thủ tiêu văn hóa, thủ tiêu lòng hào hiệp:

“Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khóa sạch không đâm núi.”

Đên thiên nhiên cũng không đươc tha:
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“Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ”

Cuộc kháng chiên đó, chỉ có thể giao cho Lê Lơi thì mới thành công. Bản thân ông
không hề kiêu ngạo khi nhận mình là người đươc trao cho ngôi vị vua nước Việt
Nam, mở đầu triều Lê:

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.

Thời thê thay đổi:

“Gươm mài đá, đá núi cung mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.”

Khi thắng lớn, thì không cần đánh nữa:

“Chẳng đánh mà người chiu khuất”

Khi huy động đươc sức dân, thì, kẻ thù đi đường xa, hoàn toàn không thể đảm
đương nổi thê trận của vua Lê Lơi đã sắp đăt:

Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.

Nguyên Trãi có chút nhầm, khi viêt:

“Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đăng giết tươi Ô Mã.”

Chép đúng phải là:

Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô,
Sông Bạch Đăng bắt sống Ô Mã.
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Sai sót nhỏ này có thể bỏ qua, vì nó không làm hại đên đại nghĩa của cả bài cáo.
Thay tên nhân vật không làm thay đổi cốt truyện và ý nghĩa của truyện.

Vì sao Lê Lơi lên tiêng, ra tay? Vì nêu ông không ra tay thì sẽ chẳng có ai ra tay:

“Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.”

Trong Nam Quốc Sơn Hà, đươc coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước
Đại Việt, tác giả có nói, bờ cõi nước Tàu-nước Việt đã chia, bên này không thể
cướp đươc bên kia. Trong Bình Ngô Đại Cáo cũng vậy, tác giả Nguyên Trãi tái
khẳng định, việc người Tàu lập mưu cướp nước Việt là điều không thể:

“Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.”

Giăc Tàu dùng chiêu “triệt hạ nhân cách” đối với người Việt. Trận thắng của Lê
Lơi rửa sạch đươc vêt nhơ cho bản thân, gia đình, dòng họ và đất nước:

“Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu”

Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm

Trong bài thơ, Nguyên Trãi và Lê Lơi có nhắc đên Triệu, Đinh, Lý, Trần. Theo
quan điểm ngày trước, nhà Triệu là một triều đại chính thống trong các triều đại
của Việt Nam. Có sách in là “Đinh, Lê, Lý, Trần”, bỏ nhà Triệu đi, như vậy không
tôn trọng nguyên tác. Để nghiên cứu văn học, nên trang bị kiên thức căn bản về
chữ Hán và chữ Nôm.
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Figure 28. Chân dung Nguyễn Trãi. Chưa rõ tên tác giả vẽ tranh.

Tổng quan, bài thơ Bình Ngô Đại Cáo là Lê Lơi đọc, Nguyên Trãi viêt. Hào khí
của “Lê Lơi vi quân, Nguyên Trãi vi thần” thật là hào hùng, xứng đáng là áng văn
kinh điển của văn học Việt Nam.

Bài viêt đươc đưa vào sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam II của nhà văn
Tôn Phi. Nằm trong nỗ lưc cho phép người dân tham gia sản xuất văn hóa, cùng
các cử nhân, khoa học gia văn chương, giới văn nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Chúng tôi làm việc, ước mơ cho mỗi trường đại học, bước vào sảnh, là có một cây
đàn piano, ai thích chơi thì chơi.

Viêt tại Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc và góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: tonthanck@gmail.com
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Số dư phòng: 090 8599066 (găp ông Tôn Thân, tru sở chính của tập đoàn xuất bản
Charlie tại Hà Tĩnh).

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

One comment

1. Huong Le
MARCH 20, 2022 AT 05:21

Cám ơn Quí bạn

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/02/binh-giang-tac-pham-binh-ngo-dai-cao-cua-nguyen-trai/
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Tư nhiễu nhương đên thiên hạ đại loạn: thời đại của
Nguyễn Du và thời đại của chúng ta, ước vọng tương

lai ( tiên sĩ Phạm Cao Dương)
May 27 , 20 1 9

Figure 29. Tượng đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh tư liệu.

Thời đại và cuộc đời của những người Việt chúng ta thuộc hậu bán Thế Kỷ Thứ
Hai Mươi, tiền bán Thế Kỷ 21 này, nếu được diễn tả bởi những thiên tài văn học
tương lai hay đã có nhưng hiện chưa được khám phá, chắc chắn còn có nhiều giá
tri hơn gấp bội. Mong lắm thay!
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Trong hầu hêt các tác phẩm viêt về Văn Học Sử Việt Nam, Nguyên Du thường
đươc xêp vào thời Nguyên Sơ hay Tiền Bán Thê Kỷ 19. Sư sắp xêp này có lẽ đã
đươc căn cứ vào thời gian nhà đại thi hào của chúng ta sáng tác Truyện Kiều sau
chuyên ông đi sứ nước Tầu về, tức sau năm 1813. Sắp xêp như vậy tôi nghĩ không
đươc hơp lý và quá tùy thuộc vào các yêu tố chính trị và vào sư phân định thời gian
theo lối Tây Phương. Lý do là vì sắp xêp và phân định thời gian trong văn học sử
không nhất thiêt phải gò bó một cách cứng nhắc y như sư sắp xêp trong sử học,
đành rằng ngay trong sử học, nhất là lịch sử văn minh, khi nói tới Thê Kỷ 19,
người ta không bắt buộc phải nghĩ rằng thê kỷ này phải bắt đầu vào năm 1800 và
chấm dứt vào năm 1899, cũng như Triều Nguyên phải bắt đầu vào năm 1802. Tất
cả đều có thể sớm hơn hay trê hơn tùy từng khía cạnh hay cách nhìn của sử gia về
mỗi vấn đề, mỗi tác giả. Lý do rất đơn giản: một tác phẩm văn học, đăc biệt tác
phẩm văn học lớn thường phản ảnh hoàn cảnh chính trị và xã hội của cả thời đại
của tác giả.

Đối với Truyện Kiều, đươc viêt sau năm 1813 không có nghĩa là chỉ thuộc Thê Kỷ
19, chỉ thuộc Thời Nguyên Sơ. Trái lại, đại tác phẩm này phải đươc coi là đã thành
hình từ nhiều chuc năm trước đó và đươc kêt tinh trong thập niên thứ hai của Thê
Kỷ 19, dưới thời Nhà Nguyên. Nó không phải chỉ phản ảnh cuộc đời và tâm sư
riêng của Nguyên Du mà còn phản ảnh cuộc đời và tâm sư chung của một phần
không nhỏ những người thuộc thê hệ ông, những người sinh trưởng ở Bắc Hà trong
hậu bán Thê Kỷ 18, dưới thời Lê -Trịnh và còn tiêp tuc sống trong những thập niên
đầu của Thê Kỷ 19 dưới thời Nguyên Sơ. Phạm Quý Thích và hơn hai chuc ông
nghè khác của Triều Lê chẳng hạn. Gia dĩ ngoài Truyện Kiều, Nguyên Du còn là
tác giả của nhiều tác phẩm khác không kém giá trị ngoài tính phổ thông trong dân
gian của chúng, Văn Tê Thập Loại Chúng Sinh mà các sư ở các chùa ở Miền Bắc
luôn luôn ngâm đọc với một giọng điệu vô cùng đau thương và thảm thiêt trong
ngày Rằm Tháng Bảy, ngày cúng cô hồn, chẳng hạn. Trong bài này, tôi muốn cùng

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 182 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 182 of 319

bạn đọc nhìn lại thời đại của Nguyên Du và những ảnh hưởng của những gì đã xảy
ra ở thời này đối với cuộc đời, tâm tư và sư nghiệp của tiên sinh, đồng thời so sánh
phần nào thời đại đó với thời đại của chúng ta hiện tại với một ước vọng trong
những năm tới đây chúng ta có thể chứng kiên sư ra đời của không phải của một
mà nhiều tác phẩm lớn nêu không hơn thì ít ra cũng không kém tác phẩm của Tiên
Điền Nguyên Tiên Sinh. Tất nhiên ước vọng là một chuyện, có đươc hay không lại
là một chuyện khác. Nhưng ước vọng thì cứ ước vọng.

Trong lịch sử Việt Nam từ Thê Kỷ 19 trở về trước, không có thời kỳ nào đen tối
hơn thời kỳ của những năm cuối cùng của thời Lê Mạt và trong toàn bộ lịch sử
Việt Nam, không có thời nào suy đốn và nhiều bạo lưc hơn thời kỳ sau năm 1945.
Nguyên Du đã sống trong những năm cuối cùng của thời Lê Mạt và chúng ta đã
sống trong những chuc năm sau Thê Chiên Thứ Hai. Trong lịch sử văn học Việt
Nam, Nguyên Du có thể nói là một người đã sống một cuộc sống đau thương nhất,
u buồn nhất, do đó đã mang một tâm sư u uẩn nhất, xót xa nhất. Còn trong lịch sử
dân tộc, chúng ta là những kẻ đã phải gánh chịu hay đươc chứng kiên nhiều cảnh
đổ vỡ, chia ly éo le nhất, từ đó đã mang những niềm đau khắc khoải nhất, thầm kín
nhất, đăc biệt là những người đã có cái may, hay không may sinh ra và trưởng
thành trong những năm trước khi Thê Chiên Thứ Hai chấm dứt và hiện tại vẫn còn
đang sống. Nguyên Du cũng là người có cái may đồng thời cũng là cái không may
tương tư. Hai đại biên cố, hai cuộc đời cách nhau ngót hai trăm năm, tuy mang
những tính cách đăc thù của những biên cố và những sư thưc lịch sử vẫn có những
tác động giống nhau đối với nội tâm của con người. Có khác chăng là ở thời
Nguyên Du mọi chuyện chỉ xảy ra quanh quẩn trong nội địa của nước Việt Nam và
giữa người Việt Nam với nhau. Còn ở thời đại chúng ta mọi chuyện đã xảy ra trên
một bình diện lớn lao hơn, cổ kim chưa từng có, là khắp thê giới. Biên cố 30 tháng
4, 1975 đã bẩy tung hàng triệu người Việt ra khắp địa cầu để đên bây giờ, bước
sang Thiên Niên Kỷ Thứ Ba sau Tây Lịch, một học sinh Việt Nam đã có thể hãnh
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diện đươc học rằng: “Măt trời không bao giờ lăn trên những miền đất có người
Việt Nam cư ngu!” thay thê cho một học sinh người Anh hồi cuối Thê Kỷ 19, với
tất cả những cái may cũng như những cái không may của sư kiện lịch sử này.

Sinh năm 1765, dưới thời Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 26, trong một
gia đình cha, chú, anh, em đều thi đậu và làm quan to vào bậc nhất phẩm đương
thời. Nguyên Du đã có dịp sống cuộc đời niên thiêu của một công tử con nhà thê
gia, vọng tộc ở chốn kinh đô ngàn năm văn vật, vào lúc cơ nghiệp của hai họ Lê,
Trịnh còn tương đối vững chãi, chưa có gì báo trước một sư xup đổ trong tương lai.
Ông hãy còn đươc thấy tận mắt hay đươc nghe nói về cuộc sống nghiêm ngăt hay
nhàn rỗi, xa hoa ở các cung vua, phủ chúa vào lúc nước nhà vô sư như đươc tả
trong Thương Kinh Ký Sư của Hải Thương Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720 – 1791)
hoăc Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ (1768 – 1839), măc dầu cha mẹ mất
sớm và măc dầu không đươc thành công lắm trên đường khoa hoạn. Nhưng kể từ
khi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm mất (1782), thê đứng của hai họ Lê, Trịnh đã bắt
đầu suy sup. Kiêu Binh làm loạn (1784) và Tây Sơn ra Bắc (1786 – 1787) đã chấm
dứt triều đại Nhà Lê sau ngót bốn trăm năm trị vì kể từ khi Lê Thái Tổ đánh đuổi
Quân Minh dưng nên nghiệp lớn (1428 -1787) và làm xup đổ ngôi chúa của họ
Trịnh. Tố Như Tiên Sinh lúc ấy mới có 22, 23 tuổi. Cuộc đời đầy u buồn, bất đắc
chí, xen lẫn với những nuối tiêc của ông bắt đầu từ khi ông phải tản cư về ẩn náu ở
quê vơ thuộc xã Hải An, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình ngày nay, xa hẳn đất
kinh kỳ, nơi sau này chỉ còn là cảnh:

Thiên niên cư thất thành quan đạo,

Nhất phiên tân thành một cố cung.
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(Thăng Long I)

Dinh xưa cung cu còn đâu?

Mà nay đường trước thành sau khác rồi!

(Hoa Đăng dịch)

hay:

Tương thức mỹ nhân khan bão tử,

Đồng du hiệp thiếu tận thành ông.

Người đẹp buổi xưa đều bế trẻ,

Bạn chơi thuở nhỏ thẩy thành ông!

(Quách Tấn dịch)

khi Nguyên Du “Bạch đầu do đắc kiên Thăng Long” (Bạc đầu còn đươc thấy
Thăng Long) nhân chuyên đi sứ Nhà Thanh vào năm 1813 có dịp ghé lại.

Chưa hêt, sư đổi chủ đã không diên ra một cách êm đềm mà trong cảnh “Máu tươi
lai láng , xương khô rung rời” với những “ Bãi sa trường thịt nát máu rơi” để “Phơi
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thây trăm họ nên công một người” đã liên tiêp xảy ra mà Nguyên Du đã tả trong
Văn Tê Thập Loại Chúng Sinh. Nguyên Hữu Chỉnh, người bạn giao du thân thiêt
với anh em họ Nguyên, người đươc coi là thiên tài vô song của đất Bắc Hà, đã bị
xé xác, phơi thây, bào huynh của Nguyên Du là Nguyên Quỳnh cũng bị Tây Sơn
giêt chêt. Anh em xưa kia quây quần đông đúc, nay ly tán mỗi người một phương,
còn chính Nguyên Du cũng đã hơn một lần bị Tây Sơn bỏ nguc. Cuối cùng vào
năm 1796, tiên sinh đã phải bỏ tất cả, trở về sống ở chốn cố hương, ngày ngày đi
săn để mai danh ẩn tích, nhưng vẫn một lòng tưởng nhớ tới Nhà Lê với một tâm sư
mà Hồng Liên Lê Xuân Giáo, một trong những vị túc nho lão thành đã di tản sang
sống ở San Diego trong thời đại của chúng ta, đã so sánh với tâm trạng của Đăng
Dung, xuyên qua hai câu thơ trong bài Thuật Hoài của vị nghĩa sĩ của Thời Hậu
Trần này:

Trí chủ hữu hoài phù đia trục,

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.

Vai khiêng trái đất mong phò chúa,

Giáp gột sông trời khó vạch mây.

(Phan Kê Bính dịch)

với một lòng ước vọng không bao giờ đạt đươc là “Muốn ra tay tát cạn Biển Đông”.
Có điều là vận của Nhà Lê đã hêt. Năm 1802, Gia Long thống nhất đất nước.
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Người ẩn sĩ đã không sao ẩn đươc danh mình vào lúc toàn thể non sông đã đổi chủ,
vào lúc:

Trời Đông Phố ào ào gió động,

Hội tao phùng đái ủng tân quân.

(Bùi Kỷ, Văn Tê Tiên Điền Nguyên Du)

để cuối cùng thấy mình “dật dân bỗng hóa hàng thần lạ thay” hay “Hàng thần lơ
láo” và chẳng biêt “phận mình ra đâu”. Bị triệu vời với đích danh, Nguyên Du đã
phải ra làm quan với Nhà Nguyên một cách miên cưỡng trong nhiều năm ròng rã.
Cuối cùng ông đã tư kêt liêu đời mình bằng cách đau mà không chịu uống thuốc.

Nêu lập một bảng đối chiêu đại cương thời đại Nguyên Du với thời đại chúng ta
hiện tại, ta có thể thấy vô số những điểm tương đồng. Cũng với đất nước bị chia
đôi với con Sông Gianh đươc thay thê bằng Sông Bên Hải. Cũng một xã hội tuy
không cường thịnh nhưng những gì các thê hệ trước để lại vẫn còn nguyên vẹn, với
những thành trì, cung điện, lăng tẩm, chùa chiền, đền miêu, tập tuc, lê nghi, văn
chương đạo đức... mà một dân tộc văn minh phải lấy làm hãnh diện. Cũng với
những mốc thời gian then chốt, 1784 và 1787 cho thời Nguyên Du và 1945, 1975
cho thời hiện tại. Cũng với những đổi thay và đổi đời vĩ đại, khủng khiêp cho một
con người bình thường, với những cảnh “thất thê tên rơi, đạn lạc”, “máu tuôn lai
láng , xương khô rung rời” trên măt đất, hay những trường hơp “đem thân chôn
giấp vào vòng kình nghê” trên măt biển, đăc biệt là của những thành phần xưa kia
“phong gấm rủ là”, “màn lan trướng huệ”, “cung quê phòng hoa”. Nhưng ở thời
đại chúng ta còn ngang trái, bi thảm hơn nhiều. Người anh hùng đất Bình Định, sau
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khi diệt Nhà Lê, đã đánh dấu triều đại của mình bằng chiên thắng vĩ đại ở Gò Đống
Đa, tiêp đó đã khơi dậy trong lòng dân tộc mình một tinh thần tư tin và tư chủ qua
dư định lấy lại Lưỡng Quảng về cho đất nước, do đó đã đươc một phần dân chúng
Bắc Hà chấp nhận. Những kẻ xâm chiêm Miền Nam năm 1975 đã không làm nên
điều gì mọi người mong đơi. Trái lại, chiên thắng của họ đã xô đẩy dân tộc Việt
Nam đên một tình trạng càng ngày càng tăm tối, tồi tệ hơn. Ở thời đại Nguyên Du,
tuy bất đắc dĩ phải phuc vu tân quân và tân triều, nhưng các sĩ phu Bắc Hà thời ông
đã đươc phuc vu với đầy đủ danh dư như là những quan lại, kể cả quan lại cao cấp
của Triều Đình Huê. Ở thời đại của chúng ta, những kẻ hậu duệ của Tố Như Tiên
Sinh cũng phải miên cưỡng ra phuc vu triều đại mới nhưng là phuc vu trong những
trại tù khổ sai đươc những kẻ chiên thắng, giả nhân, giả nghĩa gọi là lao động cải
tạo hoăc đem thân ra làm thuê, làm mướn nơi đất khách, quê người để nhà cầm
quyền lấy tiền trả nơ, hay lên các vùng kinh tê mới ở với rắn và gió, trong những
căn lều không vách... Ở thời đại Nguyên Du không có những trận đói trong đó
nhiều làng một mạng sống không còn để những thành phần chống đối chính quyền
đương nhiệm có cơ lơi dung. Ở thời đại chúng ta không ai có thể quên đươc Trận
Đói Tháng Ba Năm Ât Dậu 1945 khiên hai triệu người bị chêt. Ở thời đại Nguyên
Du không có chuyện vu cáo và thanh toán lẫn nhau bằng kêt tội nhau là Việt gian,
phản động và thủ tiêu nhau vô tội vạ. Ở thời đại Nguyên Du không có chuyện Tư
Vệ Vũ Trang với những cuộn dây thừng để bắt Việt gian, với Công An chận đường
bắt cóc mang đi mất tích hay đương đêm vào nhà bắt người mang đi rồi ít ngày sau
nạn nhân chỉ còn mình một nơi, đầu một nẻo với một bản án gắn trên ngưc, không
có chuyện đồng chí con, đồng chí bố, vơ tố cáo chồng, con tố cáo cha, không có
Đảng, không có Cách Mạng có quyền sinh sát trong tay để khoan hồng hay bắt
người đền tội. Ở thời đại Nguyên Du không có những cuộc chiên triền miên kéo
dài cả ba chuc năm mà vẫn chưa hoàn toàn kêt thúc với ba, bốn và có thể năm triệu
người chêt và không biêt bao nhiêu triệu người đau khổ. Ở thời Nguyên Du biên
loạn chỉ ảnh hưởng giới hạn trong giới cầm quyền hay lãnh đạo. Ở thời Nguyên Du
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chiên tranh chỉ xẩy ra ở kinh đô và một số những địa điểm quan trọng. Ở thời đại
chúng ta, chiên tranh xả ra ở khắp các làng xã, các hang cùng ngõ hẻm, thậm chí cả
những vùng rừng núi, những thôn bản xa xôi, trước kia rất ít người các miền đồng
bằng lui tới. Ở thời đại chúng ta, chiên tranh là chiên tranh toàn diện, không một
người dân nào, dù là đàn bà, con trẻ, những kẻ khố rách, áo ôm, những người cùng
đinh trong xã hội, bằng cách này hay cách khác, không bị cuốn hút vào cuộc chiên,
sau đó là sư cưỡng chiêm miền Nam của người Cộng Sản miền Bắc và cuộc ra đi tị
nạn của hàng triệu dân Việt trong suốt hơn bốn chuc năm và ảnh hưởng của nó trên
toàn cầu, cùng với lối trả thù những người bị kẹt lại một cách vô cùng hiểm độc, dã
man, khó có thể tưởng tương đươc bởi những người Cộng Sản miền Bắc sau biên
cố 30 tháng Tư, 1975. Tất cả đã dẫn tới hai phong trào dời bỏ quê hương mà Phạm
Duy, trong bài 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước đã diên tả bằng những câu
hát như:

Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây,

Dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa.

Dù là xa đó vẫn là nước nhà.

Một mảnh đất thân yêu gia đình ta.

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

Một ngày bảy lăm con đứng ở cuối đường,
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Loài quỷ dữ xua con ra đại dương.

Một ngày bảy lăm con bỏ nước ra đi.

Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ.

Giờ cha lưu đầy ở ngay trên nước ta,

Và giờ con lưu đầy ở đây nơi xứ lạ...

Cuối cùng là sư thành hình của Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại với nhiều hứa
hẹn sẽ trở thành thành phần thứ hai của Dân Tộc Việt Nam độc lập với thành phần
ở trong nước mà tôi gọi là Siêu Quốc Gia Việt Nam của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba
với Thê Kỷ 21 là thời kỳ chuyển tiêp.

Sư so sánh kể trên nêu chỉ đươc đăt ra một cách đơn thuần, nói chung, có thể bị
cho là không cần thiêt, đăc biệt là đối với những người thường lưu tâm đên sư
nghiệp của thi hào Nguyên Du, nói riêng, ai cũng có thể làm đươc. Nhưng tôi đã
lưa chọn nó để trình bày ở đây vì từ trước tới giờ tôi luôn luôn thắc mắc là ở thời
Lê Mạt, một thời không có gì đáng gọi là huy hoàng của lịch sử dân tộc, đứng trên
bình diện chính trị, ngoại giao hay quân sư , trái lại đó là một thời kỳ đại loạn, thê
mà trong thời này lại có nhiều tác phẩm lớn, bất hủ xuất hiện. Thời của chúng ta so
với thời Lê Mạt còn tệ hại hơn nhiều. Câu hỏi đươc đăt ra là liệu rằng trong thời
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hiện tại đã có những công trình nào đáng kể xuất hiện chưa và trong tương lai liệu
có tác phẩm nào xuất hiện không? Nguyên Du với những tâm sư u uẩn bời bời,
chất chứa trong lòng từ nhiều chuc năm, sau chuyên đi sứ sang Tầu của ông đã để
lại cho hậu thê những áng văn vô giá, bất hủ. Người Việt chúng ta trong thời đại
mới cũng có dịp xuất ngoại và xuất ngoại ra nhiều hơn là ra một nước Trung Hoa
và lưu lại suốt đời hơn là một thời gian đi sứ ngắn ngủi. Liệu rằng trong những
năm, những chuc năm sắp tới, điều người ta mong đơi có xảy ra không? Câu hỏi
này cho đên nay chưa có câu trả lời, nhưng tôi tin tưởng rằng một khi đươc tìm tòi
sẽ có rất nhiều hy vọng là sẽ có, nhất là ở các anh em trẻ vì anh em vừa đươc sống,
vừa đươc học hỏi. Thời Nguyên Du, Tiên Sinh và những người đồng thời với Tiên
Sinh chỉ đươc biêt có một nước Tầu. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta đươc
biêt nhiều hơn một nước Pháp hay một nước Mỹ, một nước Nga hay một nước Tầu.
Hơn thê nữa, trong thời đại Nguyên Du, Nguyên Du và các cưu thần Nhà Lê khác
đã mang những măc cảm tội lỗi với triều đại cũ, những bạn bè xưa và với chính
mình. Những Nhà Nho này đã hơn một lần bị đưa ra làm đề tài chê diêu. Trong
thời đại của chúng ta, không thiêu những anh em, bà con của chúng ta mang những
tâm sư đau lòng của những kẻ bất đắc dĩ phải đào tẩu, bỏ lại cha mẹ, vơ con, anh
em, bạn bè, chiên hữu, thuộc cấp đã từng nhiều năm sát cánh chiên đấu với mình,
che chở đùm bọc cho mình và đào tẩu bằng những phương tiện của người bạn cũ
mà mình cho là đã phản bội mình, đào tẩu với một ý thức rõ ràng là hành động này
sẽ làm cho phần đất mà mình phải bảo vệ sup đổ mau chóng hơn. Sau đó tất cả đều
đã phải tranh đấu, vật lộn để tồn tại, để hướng về tương lai, tương lai cho chính
mình, cho con cháu mình và tương lai cho cả tập thể mình với những nỗi lòng
không dê gì bày tỏ cùng ai đươc, chẳng khác gì những miêng cơm, ngum nước mà
không thiêu gì những bà con vươt biển của chúng ta đã phải nghẹn ngào nuốt nước
mắt, xót xa, tủi nhuc khi nhận lãnh từ tay đám hải tăc trước đó đã làm hại đời mình.
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Trong một bài tham luận đăng trên tờ Hành Trình do Nhà Văn Cao Thê Dung chủ
trương ở Thủ Đô Washington trước đây, tôi có đưa ra một nhận xét về “Bi Thảm
Tính Trong Văn Hóa Việt Nam” và cho rằng đăc tính này là một trong những đăc
tính của văn hóa dân tộc Việt Nam. Nó đã làm cho nền văn hóa của dân tộc ta trở
nên vô cùng phong phú, vô cùng sâu sắc và hấp dẫn sau một bề ngoài có vẻ u buồn,
thiêu những mầu sắc vui tươi so với nhiều văn hóa khác. Nguyên Du là một trong
những bằng chứng của bi thảm tính đó. Nhưng tác phẩm của ông sở dĩ mang đăc
tính ấy và trở nên muôn đời bất hủ là vì nó phản ảnh cuộc đời và thời đại của tác
giả, một cuộc đời và một thời đại đầy dẫy những bi thảm và ngang trái. Thời đại và
cuộc đời của những người Việt chúng ta thuộc hậu bán Thê Kỷ Thứ Hai Mươi, tiền
bán Thê Kỷ 21 này, nêu đươc diên tả bởi những thiên tài văn học tương lai hay
chưa đươc khám phá, chắc chắn còn có giá trị hơn gấp bội. Có điều ước vọng là
một chuyện, có đươc hay không lại là một chuyện khác. Đời người quá ngắn ngủi
mà những gì người ta ước mong đươc thấy hay muốn làm thì nhiều, đúng như nhà
thơ nổi tiêng của văn học Miền Nam và Hải Ngoại, Tô Thùy Yên, người mới từ giã
chúng ta để về nơi miên viên, đã than trong bài hành bất hủ Ta Về của ông:

Ta về như hạc vàng thương nhớ

Một thuở trần gian bay lướt qua.

Ta tiêc đời ta sao hữu hạn,

Đành không trải hêt đươc lòng ta!
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và người ta không khỏi không nghĩ tới tâm sư đầy u uẩn của Nguyên Du:

Bất tri tam bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như!

Ba trăm năm lẻ về sau,

Hỏi ai người nhỏ lệ sầu Tố Như

(Người dịch, không rõ)

còn Tô Thùy Yên thì tuy bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, âm thầm chấp nhận nhưng bề
trong không phải là không xót xa, oán hận:

Ta về - một bóng trên đường lớn,

Thơ chẳng ai đề vạt áo phai.

Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ?

Mười năm đá cung ngậm ngùi thay!
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Với gần mười ba năm tù, Tô Thùy Yên đã phải sống gần hêt thời gian đẹp nhất của
cuộc đời trong trại tù khổ sai không có án. Hai chữ “mười năm” đã trở thành nỗi
ám ảnh không dời đối với ông khiên ông đã nhiều lần nhắc tới trong bài thơ trường
thiên ông làm kể trên:

Vĩnh biệt ta mười năm chêt dấp

Chốn rừng thiêng im tiêng nghìn thu.

Mười năm măt sạm soi khe nước

Ta hóa thân thành vươn cổ sơ!

Mười năm thê giới già trông thấy

Đất bạc màu đi, đất bạc màu.

Một đời đươc mấy điều mong ước?

Núi lở sông bồi đã lắm khi…

Lịch sử ngơi đi nhiều tiêng động,
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Mười năm, cổ luc đã ai ghi?

Mười năm chớp bể mưa nguồn đó,

Người thức nghe buồn tận cõi xa.

Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ,

Mười năm người tỏ măt nhau đây.

Ta nhớ người xa ngoài nỗi nhớ.

Mười năm ta vẫn cứ là ta.

Hãy kể lại mười năm mộng dữ.

Một lần kể lại để rồi thôi!

Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở?

Mười năm, cây có nhớ người xa?
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Mười năm con đã già trông thấy,

Huống mẹ cha, đèn sắp cạn dầu!

Ta về như nước Tào Khê chảy,

Tinh đẩu mười năm luống nhạt mờ.

Nhưng cuối cùng thì tác giả đành mươn chén rươu để giải oan:

Chút rươu hồng đây xin rưới xuống,

Giải oan cho cuộc biển dâu này!

Nguyên Du may mắn hơn. Thời đại của Tiên Điền Tiên Sinh chưa có trại tù cải tạo.
Không những không bị đi tù, trái lại, ông còn đươc trịnh trọng mời ra hơp tác với
tân triều và lãnh những trách vu quan trọng ở triều đình, kể cả đi sứ.

Có điều, đúng như lời Tản Đà của nửa đầu thê kỷ trước, cuối cùng tất cả chỉ còn là:

Cảnh vật đâu non đường lối cu,

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi.
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Phạm Cao Dương

Khởi viêt Cuối Thu 1982 nhân ngày kỷ niệm đại thi hào Nguyên Du
tại Quận Cam California, Hoa Kỳ

Sửa chữa và phổ biên đầu hè 2019.

Giới thiệu sách Việt sử đại cương của nhóm tác giả Tôn Phi.
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Figure 30. Ảnh bìa sách Việt sử đại cương. Có thể in ra đọc.

Đây là ảnh bìa sách Việt sử đại cương. Có ảnh bìa, có file PDF, bạn đọc đi bất kỳ
tiệm phô-tô-cop-py hay nhà in nào, bảo họ in ra cho đọc. Nhiều Việt kiều đã có
sách này của Tôn Phi. Hãng âm nhạc Sachile đón nhận cuốn sách với niềm trân
quý.

Hy vọng rằng, tác phẩm này sẽ tóm gọn chương trình lịch sử cho mọi người.

Người dân sẽ yêu sử Việt và sống cùng nước Việt, không ai phải bỏ nước ra đi.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
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Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

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

Paypal, Wise: tonphi2021@hotmail.com

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Hân hạnh đươc phuc vu quý bạn.

Đăt mua sách trên cửa hàng sách-máy tính Charlie:

 Cửa hàng sách, máy tính Charlie
 Website: https://www.shop-charlie.com
 Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

o Điện thoại hỗ trơ: 090 8599066 (găp ông Tôn Thân, tru sở chính của tập đoàn
Charlie tại Hà Tĩnh).

o Trưởng đại diện Charlie chi nhánh Sài Gòn: 0344331741 (Zalo, găp ông Tôn Phi).
Hoăc tonphi@shop-charlie.com

 Đối tác bán trả góp laptop Dell, chi nhánh Sài Gòn: ông Chiên Bán Dell 034 5428453
 Hộp thư khiêu nại và góp ý: contact@shop-charlie.com
 Máy tính Charlie, uy tín bậc nhất Sài Gòn.
 Kể từ tháng Chín năm 2021.
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên
Amazon.

Figure 31. 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 cu) 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 tử và mạng Internet
(Viêt chung với bác sỹ Nguyên Đan Quê).

2. Nền kinh tê tri thức
(Viêt chung với Trần Nhật Vy)
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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 Việt Nam.

(Viêt chung với thầy Nguyên Việt Nho)
8. Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh.

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 Nguyên Việt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả.
11.Tổng quan văn học Tây Âu.

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

(Sách khuyên học)
14.Phương pháp học ngoại ngữ. Nguyên Thị Huyền Anh chủ biên.

(Sách khuyên học).
15.Hướng dẫn sử dung Paypal cho người Việt. Dùng để nhận tiền thanh toán

khách mua hàng nước ngoài.
Tôn Phi chủ biên.

16.Chính tả, viêt sao cho đúng.
17.Nguồn gốc của bệnh tật-Nguyên Việt Nho.

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

(Sách trơ giá).
19.Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyên Tư Quyêt Thắng.
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20.Tiểu thuyêt: Bố và con gái.
21.Tiểu thuyêt: Cô hàng xóm.
22.Tiểu thuyêt: Cảnh sát trưởng New York.
23.Đạo đức kinh doanh nửa sau thê kỷ XXI
24.Lịch sử văn minh thê giới.
25.Triển vọng của nông nghiệp xanh. (Tôn Phi chủ biên)

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

chủ biên, Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo).
32.Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập.
33.Nghiệp vu ngân hàng. (Viêt chung với kỹ sư Nguyên Hữu Quý. Tôn Phi chủ

biên).
34.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
35.Nghiệp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
36.Văn hóa doanh nghiệp. Tôn Phi chủ biên
37.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
38.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diệu.
39.Phương pháp học toán học 8.
40.Cơ sở vật lý. Nguyên Văn Lơi chủ biên, Tôn Phi biên tập.
41.Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên.
42.Siêu hình thời gian.
43.Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên.
44.Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên.
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45.Sáng tác kịch bản điện ảnh. Tôn Phi chủ biên.
46.Giáo trình văn học Nhật Bản
47.Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 1 By Tôn Phi
48.Giáo trình văn học Ân Độ
49.Giáo trình văn học Triều Tiên
50.Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 2
51.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
52.Phát minh xây nhà không khói bui-Cao Văn Việt
53.Phân tích truyện Kiều-Tôn Phi
54.Triêt lý giáo duc- Tôn Phi (chủ biên).
55.Hành trang vào đời thời kinh tê số.
56.Quân phân ruộng đất.
57.Trơ cấp xã hội phổ biên.
58.Cùng học để giáo duc con trẻ-Nguyên Đình Cống.
59.Đường vào triêt học của tôi-Tôn Phi chủ biên.
60.Cùng học làm người- Nguyên Đình Cống.
61.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
62.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
63.Hữu thể và thời gian-Nguyên Huy Canh
64.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
65.Cuộc kháng chiên của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
66.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
67.Truyện cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
68.Shakespeare và chúng ta. Lê Phú Khải và Tôn Phi.
69.Diệp Vấn tôn sư. Phạm Hùng Đức.
70.Giày thủy tinh. Tôn Phi.
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Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lương cao. Đừng tiêc tiền cho việc 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 tuệ sẽ đươc định giá rất cao tại Việt Nam, những ngày tháng sắp tới.

Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cử nhân khoa học văn chương và
khối ngành văn-sử-triêt tại Việt 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 triệu.

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.
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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.

Cuốn số 42 giá 15 triệu.

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: tonphi93@icloud.com

Payoneer: tonphi2021@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

6 comments
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1. Trung Đoàn Trần
JANUARY 11, 2022 AT 08:48 EDIT

con bố hiểu giỏi quá
tư hào người con vương lộc

2. THE CUONG PHAM
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45 EDIT

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 EDIT

Hi! vui quá!

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/517
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/712
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/713
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4. Điệp Mỹ Linh
FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04 EDIT

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 gửi 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 EDIT

HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CAC CÔNG TAC 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,

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/868
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/945
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Tác giả Vương Đằng

6. Lê Xuân Cảnh
APRIL 6, 2022 AT 21:51 EDIT

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ.
Rất ấn-tương người tuổi trẻ tài cao,
Nước Việt 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

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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Điểm sách Sứ điệp trống đồng của Lương Kim Định.

Tối qua (13 tháng 08), chúng tôi đươc bác Việt Nho giảng cho biêt sư khác biệt
giữa “Huyên thoại” và “Huyền thoại”. Huyền thoại là những trang ban sơ của dân
tộc và sẽ quyêt định tương lai, số phận của dân tộc đó. Người làm sao-chiêm bao
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làm vậy. Còn huyên thoại là do con người chê ra với muc đích cá nhân. ‘Huyên
thoại’ khác “huyền thoại”. Ngành triêt văn (Philo-lettres ) nghiên cứu Huyền thoại
để đi tìm lời giải đáp triêt lý nhân sinh ở đời cho mỗi dân tộc. Cám ơn bác Việt
Nho.

Xưa, căn cứ vào kinh Do Thái, các giáo sư Israel giải ra đươc đấng Christ sẽ giáng
sinh (đầu thai) tại địa điểm đâu. Vua Hê-rốt (cha) sai lính đên giêt hêt trẻ em dưới
2 tuổi trong làng Bêt-la-hem. Vì vua nghĩ rằng đấng Christ làm vua sẽ tranh ngai
với mình. Trong đêm trước, vơ chồng hài nhi đã dọn đi, và đên sống một nơi, cũng
đã đươc tiên tri trong kinh điển.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc phân tích lời ước hẹn giữa bố Lạc Long Quân và mẹ
Âu Cơ lúc biệt ly. Nêu chỉ căn cứ vào nửa đầu lời ước hẹn của cha mẹ thì đám con
cháu này đã xong. Nhưng nửa sau của lời ước hẹn, cha mẹ vẫn mở ra một con
đường sống cho dân tộc Việt.

Trống Đồng của Việt Nam cũng là một cuốn kinh như vậy. Có những người đươc
trống Đồng tiên tri trong kinh điển đã giải đươc sứ điệp trong trống đồng, đó là
giáo sư Lương Kim Định.

Sứ điệp trống đồng làm chứng về một nền nhân chủ, mà đươc tiên đoán là chôn
nhưng chưa chêt rồi sẽ phuc sinh. Trong trống đồng thậm chí còn ghi lại lời
nguyền của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, chính là bức tranh “thuyền tình bể
ái”. Vấn đề còn lại, ai sẽ làm phuc sinh nền nhân chủ đó.

Ai xin sách in thì Hội An Việt cũng cho. Trong 3 năm qua cho không biêt bao
nhiêu là sách in của thầy Kim Định. Lương Kim Định không phải là người phàm.
Ông đươc sinh ra theo lời tiên tri đươc làm chứng trên chiêc trống. Có ai bắt lấy?

Dân tộc Việt bị lời nguyền quá lớn, lời nguyền chia rẽ: “Ta là giống Rồng, nàng là
giống Tiên, không thể ở lâu với nhau đươc”. Nhiều người phỉ báng Việt đạo, nhất
là “trí thức” đào tạo từ trường Tây, có vị tiên sĩ còn nói: “Làm gì có triêt Việt”.
Đưa trống đồng và cuốn Sứ điệp trống đồng thì nó hêt chối.

Hội An Việt trong nước găp khó khăn như thê nào. Trong 3 năm qua Hội An Việt
tại Sài Gòn chỉ mới tuyển thêm đươc 3 đệ tử. Một tiền đề rất cơ bản: Việt Đạo bị
Hoa tộc đánh cắp, con cháu Việt tộc chứng minh lại nó là của người Việt. Nêu
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đồng ý với tiền đề đó thì đi đươc xa, còn không thì bị loại ở vòng gửi xe, tư mình
loại mình.

Nêu có người hỏi: “Anh Phi ơi, vì sao anh tin công cuộc này sẽ hoàn thành.?”

Trả lời: Anh tin, vì phần sau lời hứa của cha mẹ: “Khi cần sẽ đên giúp nhau.” Trích:
“Ta vốn là loài rồng, còn nàng lại là giống tiên, chúng ta khó mà ăn ở đươc với
nhau lâu dài. Ta tính như vậy, nay ta sẽ đem theo năm mươi con về nơi miền biển,
còn nàng sẽ dẫn năm mươi con lên miền núi, chúng ta cùng chia nhau để trị vì mọi
nơi, người lên núi, kẻ xuống biển, nêu như mà có găp nguy hiểm gì thì lập tức báo
cho người kia biêt để mà giúp đỡ nhau, chớ đừng quên”.”

Nửa đầu của lời nguyền là nguyền rủa, nửa sau của lời nguyền lại là chúc phúc.
Trong gia đình, đứa con bị bố mẹ nguyền rủa hiểu rõ hơn ai hêt sức năng của lời
nguyền, lời thề. Có lời chúc phúc của bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, chúng tôi
tin tưởng rằng công cuộc của con cháu Việt Đạo nhất định sẽ đươc hoàn thành.

Đà Lạt, Ngày 14 tháng 08 năm 2020.

Bạn đọc muốn có sách in Sứ điệp trống đồng, liên lạc với:

Tôn Phi -tonphi2021@hotmail.com

7 BÌNH LUẬN VỀ “ĐIỂM SÁCH SỨ ĐIỆP TRỐNG
ĐỒNG CỦA LƯƠNG KIM ĐỊNH.”

AB Bùi
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5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:05 CHIỀU

Một dân tộc đên chữ viêt cũng chẳng có
Cố tạo ra chữ nôm , nhưng thật nưc cười là muốn học đươc chữ Nôm thì phải biêt
chữ Hán , chẳng có một trước tác nào về triêt học , tư tưởng của riêng mình ,
Vậy mà các vị nói cứ như thánh ấy , không biêt ngương mồm , nói lấy

đươc

Tran Thi Hai Yen

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:05 CHIỀU

AB Bùi tội nghiệp cho bạn vì đã mất đi kêt nối với tổ tiên dân tộc rồi

https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
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Nghiêm Sỹ Cường

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:06 CHIỀU

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294633765099862&id=100036597223997

AB Bùi

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:06 CHIỀU

Nghiêm Sỹ Cường
Cái anh TP này cứ lấy giáo sư Domingo Lương kim Định ra để loè mọi người ,
Tôi rất tôn trọng Muc sư LKĐ bởi ông có một trái tim yêu dân tộc Việt nam quá
mãnh liệt , có lẽ vậy mà ông đã để tình cảm lấn át lý trí để đi tìm và cố xây dưng
cho người Việt ta một tư tưởng riêng Triêt nho – triêt Việt , thật là vô vọng , tôi
không thấy có bậc trí thức nào cổ xuý cho ông ,

https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294633765099862&id=100036597223997
https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
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Vậy mà TP viêt cái gì cũng một LKĐ nói thê này , hai LKĐ nhận định thê kia ….
thật là nhảm nhí quá !

Bùi Tuấn Dương

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:07 CHIỀU

AB Bùi
Thuở xưa bên Do Thái, đấng Giê-Su cũng bị tất thảy các kinh sư và người Pha-di-
siêu cho là nhảm nhí và tà đạo(tôi không có ý so sánh LKĐ với Đức Giê-Su).
Nhưng dốt cuộc Ngài đã canh tân và thức tỉnh nhân loại ra sao thì ngày hôm nay đã
rõ.
“Phúc cho ai không thấy mà tin”.
Tình tư dân tộc không còn bởi bị tiêm nhiêu sư lệch lạc quá lâu mà quên đi Thần
Chủ Văn Tổ dân nước, cái đó đáng thương không đáng chách.
Bác AB Bùi thân mên.

https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
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AB Bùi

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:07 CHIỀU

Bùi Tuấn Dương
Tôi muốn anh nói rõ cái Thần chủ văn tổ dân nước là gì , ?
Tôi chỉ tin theo những gì đươc kiểm chứng, ở đây chúng ta đang nói vấn đề có tính duy vật, nhìn nhận bằng con mắt lý thể ,
Chỉ khi những điều không thể lý giải bằng con mắt lý thể khi đó ta cần có đức tin , những người tin như thê đươc Chúa tuyên
xưng : “Phúc cho ai không thấy mà tin “

Bùi Tuấn Dương

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 6:07 CHIỀU

AB Bùi thưa anh, tôi không phải là giảng sư hay abc gì đó về sư phạm. Cài này là tình tự cảm nhận trong đời sống. Nó cũng chưa có
cách lý thể hóa.
Thân chào anh!

https://saigonpick.com/2020/08/14/su-diep-trong-dong-luong-kim-dinh/
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Hai Bà Trưng bị quân Hán giêt như thê nào?

Hình 6. Hai Bà Trưng. Ảnh tư liệu.
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Bắt và giêt Hai Bà Trưng là Phuc Ba tướng quân Mã Viện.

Sử chép, Mã Viện chăt đầu hai bà Trưng, cắm vào cọc, rồi chở lên xe chở về kinh
đô Trường An, báo công với vua Hán.

Thất bại của Hai Bà Trưng là thua trên thê thắng. Khi nắm vương quyền, Hai Bà
nên giao lại binh phù cho các tướng lĩnh nam giới. Hai Bà chỉ dùng quân nữ. Phuc
Ba lấy con chim đàn ông ra khoe, các nữ binh của Việt xấu hổ che mắt. Giăc Hán
nhân cơ hội đó, đi vào trại quân giêt hêt cả binh đoàn. Nhiều chị em bị bắt sang
phuc vu người Tàu.

Việc quốc gia nào phải việc của bọn đàn bà.

4 BÌNH LUẬN VỀ “HAI BÀ TRƯNG BỊ QUÂN
HÁN GIÊT NHƯ THÊ NÀO?”

1. Hoàng Anh Khiêm Samson

10 THÁNG NĂM 2022 LÚC 3:57 CHIỀU SỬA

Nguồn sử liệu nào? Theo dã sử thì Luc Dận mới dùng binh lính cởi truồng để đánh Bà Triệu chứ?
Hai Bà Trưng nhảy xuống sông Hát Giang tư tử giữ tròn khí tiêt!

Thích

TRẢ LỜI
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2. Hungnew Nguyen Dang

10 THÁNG NĂM 2022 LÚC 3:58 CHIỀU SỬA

Viêt sư dân tộc nên tham khảo cân nhắc cần thật! Không nên vội vã thành xuyên tạc! Phải có
nguồn tra cứu đáng tin cậy

Thích

TRẢ LỜI

3. Trinh Quang

10 THÁNG NĂM 2022 LÚC 3:58 CHIỀU SỬA

điều này từ nhỏ tôi đươc người lớn kể lại? không kiểm chứng đươc

Thích

TRẢ LỜI
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4. Nguyen Duy Khoa

10 THÁNG NĂM 2022 LÚC 3:59 CHIỀU

Bọn đàn bà chỉ làm mất nước
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Điển cố về Hai Bà Trưng trong sử liệu Việt Nam
Trong bài trước, khi Tôn Phi nói rằng giăc Hán chăt đầu Hai Bà Trưng rồi cắm cọc,
chất lên xe, đẩy về Trung Hoa. Giáo sư Hoàng Anh Khiêm-đầu ngành sử học, và
giáo sư Nguyên Đăng Hưng, đầu ngành vật lý, cho rằng chưa từng nghe thấy.

Đền thờ Hai Bà Trưng, đền gốc, tất cả mọi họa tiêt đều màu đen. Trong đền thờ đó,
không có một mảnh vải đỏ. Vì sao vậy? Vì trong tín ngưỡng của người Việt thời
đó, người chêt không có đầu thì phải trang trí vải đen. Không cần phải sử liệu nào
cả, dưa vào sử tính, các bạn biêt đươc tôi có nói đúng hay không. Hai Bà Trưng đã
bị giăc Hán chăt đầu. Hiện nay, Tô Định có một đứa con làm quan đên chức rất cao
ở Việt Nam.

Vào thời Hai Bà Trưng, quân Hán có ngưa tốt, song địch không lại đàn voi của Hai
Bà Trưng. Voi quật vòi một cái, ngưa chêt tươi. Voi dẫm một cái, người nát bét.
Phuc Ba tướng quân Mã Viện chêt mất rất nhiều lính, song vẫn chưa tìm ra đươc
cách đánh Hai Bà Trưng.

Trong đám quân sư quạt mo của Tàu, có một tên ranh ma nghĩ ra trò như sau: Trên
đời, đã là đàn bà, thì hay mắc cỡ, hay xấu hổ. Thê thì, ban đêm, đơi lúc quân Hai
Bà Trưng sắp ngủ, quân Hán nổi lửa lên. Các binh tướng nữ của Hai Bà ra xem.
Giăc Hán cởi quần, thuồng luồng của quý. Các bà Việt Nam e thẹn, che măt không
dám nhìn. Chỉ cần có thê, giăc Hán tràn vào doanh trại, đốt, giêt,… Thảm thương.

Đại Nam Quốc Sử diên ca có bài thơ khen Hai Bà Trưng như sau:

« Bà Trưng quê ở châu Phong

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.

Chị em năng một lời nguyền,

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân,

Ngàn Tây nổi áng phong trần,

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.

Hồng quần nhẹ bức chinh yên,

Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
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Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.

Ba thu gánh vác sơn hà,

Một là báo phuc, hai là bá vương.

Uy danh động đên Bắc phương,

Hán sai Mã Viện lên đường tiên công.

Hồ Tây đua sức vẫy vùng,

Nữ nhi chống với anh hùng đươc nao?

Cấm Khê đên lúc hiểm nghèo,

Chị em thất thê cũng liều với sông.

Phuc Ba mới dưng cột đồng,

Ải quan truyền dấu biên công cõi ngoài.

Trưng Vương vắng măt còn ai?

Đi về thay đổi măc người Hán quan. »

Kể từ khi Trưng Vương chêt, các triều đại của người Việt sau này, triều đại nào
cũng triều cống thiên triều Trung Hoa. Đúng như câu hát : « Trưng Vương vắng
măt còn ai ? » Sau khi Trưng Vương chêt đi thì tất cả các ông vua của Việt Nam
đều sang yêt kiên trước thiên triều Trung Hoa để đươc « bảo kê ». Trong đó đáng
xấu hổ nhất là tên Quang Trung, quỳ lạy trước Càn Long như một con chó để đươc
phong vương. Thủ tướng Nguyên Tấn Dũng muốn đưa đất nước Việt Nam bỏ Tàu
theo Mỹ, thì Tàu liền cho Dũng về vườn. Vào thời đó, Hai Bà Trưng không chịu
triều kiên hoàng đê Đại Hán. Giăc Hán quá căm phẫn, chăt đầu hai bà. Chuyện này
chỉ có những người giỏi nhất mới biêt. Hai vị giáo sư Nguyên Đăng Hưng, Hoàng
Anh Khiêm không phải người trong hoàng tộc nên không biêt. Vì sao Tôn Phi biêt
điều này ? Vì cu ngoại của Tôn Phi là quan tư đồ trong triều đình Huê ( dạy thái tử
học, tương đương chức tể tướng), nên con cháu mới biêt. Trong lớp tôi có nhiều
người biêt.
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Nhắc đên Phuc Ba tướng quân Mã Viện là nhắc đên một sư khủng khiêp. Mã Viện
là tướng nhà Hán đánh giăc Hung Nô ở mạn Bắc (mạn có Vạn Lý Trường Thành).
Thiên triều Trung Hoa điều tướng quân Mã Viện từ biên giới xuống phương Nam
bình định Hai Bà Trưng, đủ để bạn biêt thiên triều Trung Hoa căm giận Hai Bà
Trưng đên mức nào.

Bây giờ bạn ra đền thờ Hai Bà Trưng, thấy từ mảnh vải, tấm thiêp, cái bàn,…tất cả
đều màu đen. Nghĩ đên cảnh Hai Bà Trưng bị đích thân Mã Viện chăt đầu, lòng tôi
rưng rưng nước mắt.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 10 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 222 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 222 of 319

Hình 7. Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.
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Hậu quả của 200 năm chiên tranh Trịnh-Nguyên lên dân tộc
Việt Nam.

Hình 8. Ảnh tư liệu.

200 năm chiên tranh Trịnh-Nguyên là 200 năm tang thương. Nó khủng khiêp hơn
nội chiên Mỹ ở chỗ đã hủy hoại nhân tính của con người.

Hậu quả đã gây ra cho dân tộc thật khủng khiêp. Từ một nền văn hiên chu bang trở
thành một nền văn điêm chi bang. Học chỉ để thi, không thi là không học.

Sau nhà Nguyên thì đên một chê độ, mà, phải nói là, không có gì để nói.

Bài hát “Hỏi anh, hỏi em”, giọng ca Diêm Thuỳ, xứng đáng là một bài hát đẳng
cấp văn hiên chi bang. “Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời con buồn”. “Anh ở
biên thuỳ xa thương về em đang sống bơ vơ”. 200 năm chiên tranh Trịnh-Nguyên
làm tan nát đất nước. Quốc khố chẳng còn gì. Người miền Bắc học giỏi chỉ để làm
quan. Không ai học giỏi chỉ vì hiêu học.

Cho đên tận lúc này, không có nơi thu mua sản phẩm trí tuệ. Sinh viên các ngành
văn, sử, triêt, ra trường, nêu không vào viên chức, thì không có điều kiện để nghiên
cứu tiêp. Cả nước chỉ thấy con buôn, không thấy có nhà tư bản. Cả xã hội viêt bài
không ai dám để lại điện thư và số điện thoại. Tất cả đều sơ.
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 05 năm 2022.
Triêt gia Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gnail.com
Phone, Whatsapp , Signal: +84344331741

Bài viêt đươc đưa vào sách Việt sử đại cuồng của tác giả Tôn Phi. Sách đã bán
đươc hơn 200 cuốn. Mời các bạn đên nhà hàng Dahi Handi vào sáng chủ Nhật
hàng tuần để ăn sáng và uống cà phê cùng tác giả Tôn Phi.

2 comments

1. Nguyen Duy Khoa
MAY 16, 2022 AT 21:50 EDIT

Quá đúng

2. Nguyên Huycanh
MAY 16, 2022 AT 21:50 EDIT

Ko vào viên chức thì rất khó làm khoa học, tư tưởng. Tất cả các viện của
môn học xã hội đều ăn cơm nhà nc để làm việc. Đó là điều đág buồn ở
VN

https://shop-charlie.com/2022/05/16/hau-qua-cua-200-nam-chien-tranh-trinh-nguyen-len-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1954
https://shop-charlie.com/2022/05/16/hau-qua-cua-200-nam-chien-tranh-trinh-nguyen-len-dan-toc-viet-nam/comment-page-1/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1955
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Vi sao Nguyễn Ánh có thể dễ dàng tiêu diệt tập đoàn Tây
Sơn?

Figure 32. Tranh vẽ vua Gia Long. Tranh tư liệu.

Sai lầm lớn nhất của Quang Trung (Nguyên Huệ) là cả gan cướp ngôi của vua Lê.
Cùng thưc lưc như Quang Trung, Trịnh Khiểm chỉ dám xưng chúa, không dám
đoạt ngôi vua. Quang Trung đoạt ngôi vua cho thấy chưa am tường về lịch sử dân
tộc, nghi thức đăng quang,...

Đương thời, đất nước chia làm đôi. Chúa Trịnh ở ngoài Bắc. Chúa Nguyên ở trong
Nam. Tên nước lúc đó là Đại Việt: đàng Ngoài và đàng Trong.

Chúa Trịnh và vua Lê cai quản đàng Ngoài một cách tuyệt đối.

Chúa Nguyên không dám xưng độc lập cho đàng Trong, nơi họ đã tư trị. (Nay
Donbass và Crimea xưng độc lập với Ukraine thì chỉ có chêt).
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Xét hai võ sĩ trình độ tương đương đánh nhau, một bên toàn đánh, một bên toàn đỡ.
Chắc chắn bên toàn đỡ sẽ thua, nêu không tấn công. Nhà Nguyên cũng vậy. Họ chỉ
chống đỡ các trận tập kích của chúa Trịnh. Nhà Nguyên không dám mang quân
tiên ra Bắc. Thiên hạ vẫn còn nằm trong tay vua Lê và vua Lê thì ủy quyền cho
chúa Trịnh thích làm gì thì làm.

Nêu không có vu Tây Sơn cướp ngôi nhà Lê, thì Nguyên Anh không bao giờ tiên
quân đươc ra Bắc và đất nước không bao giờ đươc thống nhất.

Nhà Nguyên hêt sức ăn may. Nêu chiên tranh Trịnh-Nguyên kéo dài, nhà Nguyên
ở phương Nam chắc chắn sẽ thua. May thay, lúc nhà Nguyên sắp thua thì có nhà
Tây Sơn vô tình giúp nhà Nguyên đánh bại chúa Trịnh ngoài Bắc.

Các chúa Trịnh có kê hoạch mươn đường biển đi vào đánh chúa Nguyên. Chưa kịp
đánh thì nhà Tây Sơn làm một cuộc can qua khắp ba miền. Nêu không có nhà Tây
Sơn nhảy vào câu giờ, chúa Trịnh sẽ đánh thắng chúa Nguyên. Chúa Trịnh có thiên
tử trong tay, điều mà người yêu văn chương hay gọi là: "Khống chê thiên tử, ra
lệnh chư hầu", chắc chắn chúa Nguyên sẽ thua.

Tưu trung, Quang Trung Nguyên Huệ cùng các anh trong tập đoàn Tây Sơn thua,
là vì dám cướp chính quyền. Nhà Nguyên thắng, là do thiên thời, địa lơi, nhân hòa.
Người ta nói: "Có đức măc sức mà ăn" là đúng cho các đời chúa Nguyên.
Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 05 năm 2022.
Bài viêt đã đươc đưa vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi. Sách đã phát
hành toàn cầu. Đây là cuốn sách viêt về sử VN tốt thứ 3 thê giới hiện nay, sau bộ
sử của sử gia Trần Gia Phung và sử gia Trần Trọng Kim.
Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Nguyên Anh vây bắt Quang Trung tại Đầm Thị Nại như thê nào?

Nhà Tây Sơn mạnh về ky binh (quân cưỡi ngưa), không mạnh về thủy quân. Đây
chính là điểm yêu của nhà Tây Sơn, đươc nhà Nguyên khai thác.

Đầm Thị Nại, vịnh biển ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Một phòng tuyên
không sao vươt đươc dưng lên.

Bên Tây Sơn có Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Nguyên Quang Huy.

Bên Gia Định có Nguyên Anh, chúa nhà Nguyên thân chinh, quân sư Đăng Đức
Siêu, Nguyên Văn Trương.

Đăc biệt quân Gia Định có Lê Văn Duyệt là một trường hơp hy hữu trong lịch sử
Việt Nam, một tướng không sơ vua và nhiều lần cương quyêt bảo vệ ý kiên của
mình trước ý kiên của vua. Quân Gia Định còn có các kỹ sư Pháp như Philip
Vannier và Jean Baptiste Chaigneu. Họ chê ra đươc tàu Long Phi hoàn toàn vươt
trội so với tàu Tây Sơn.

Quân Tây Sơn có 5 vạn quân. Giả sử Quang Trung còn sống thì cũng bài binh bố
trận như vậy là cùng. Vào thời điểm này, lương thưc của nhà Tây Sơn đã gần cạn
kiệt, sau những cuộc chiên điêu tàn. Nêu mất thành Quy Nhơn (Bình Định), nhà
Tây Sơn sẽ mất thành Phú Xuân (Huê), kê đó mất luôn cả thành Thăng Long vất vả
lắm mới cướp đươc.

Chủ sư của quân Tây Sơn tại đầm Thị Nại là Trần Quang Diệu, nêu có nguy khốn
sẽ gọi Võ Văn Dũng. Họ có 90 đồn. Măt biển là Võ Văn Dũng. Quân Tây Sơn,
cũng như quân nhà Nguyên, gọi viện binh Bồ Đào Nha. Viện binh Bồ Đào Nha
định vào giúp nhà Tây Sơn. Nguyên Anh đã biêt từ trước, giăng trận vẫy chào quân
Bồ Đào Nha từ phía xa.

Quân Gia Định còn đươc vua Chân Lạp viện trơ 20 căp voi. Trước khi ra Thị Nại,
chúa Nguyên đã lấy đươc thành Phú Yên trước.

Một vạn quân vạn tương Lào yểm trơ cho Nguyên Anh đánh Tây Sơn ở bắc miền
Trung. Nói chung trước trận này, quân Tây Sơn đã bị cô lập quốc tê.
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Thành Bình Định là yêt hầu. Ai chiêm đươc sẽ thắng cả cuộc chiên. Quân Tây Sơn
cũng biêt vậy, nên đồn thủ tại đầm Thị Nại vô cùng chắc chắn.

Giữa lúc đó, tình thê chúa Nguyên cũng không xong. Con trai của ông tại Pháp ốm
năng.

Năm 1801, Nguyên Anh xúc tiên cuộc tấn công ra Bắc. Nhà Tây Sơn càng thêm
siêt chăt kỷ luật quân đội.

Tại Thanh Hóa và Hưng Hóa, nhân dân nổi dậy, không chịu nổi ách thống trị của
nhà Tây Sơn.

Nguyên Văn Trương lãnh đạo quân Gia Định tổng tấn công Đầm Thị Nại. Nhằm
đúng ngày rằm tháng giêng 27 tháng 02 năm 1801, với vẻn vẹn 90 thuyền buồm.

Nguyên Văn Trương không dám vào sâu. May mắn cho Nguyên Văn Trương, bắt
đươc mấy tên lính Tây Sơn, khai ra hêt cả địa đồ đầm Thị Nại. Quân Tây Sơn thưc
ra rất dê bị xâm nhập. Đăc biệt, thuyền Nguyên Anh có vòi phun lửa.

Nguyên Anh cho 1200 lính cầm súng trường đánh trước. Sau đó, nã đại bác sau.
Trận địa pháo của Tây Sơn hóa ra vô dung.Chiên thuyền Tây Sơn ra đánh 26 chiên
thuyền Ga-lê, chẳng may bị quân Gia Định từ trên núi ném lửa xuống, cháy như
cào cào trên ruộng bị đốt. Nhìn thấy cảnh tương khủng khiêp, lính Tây Sơn ai nấy
nhân lúc trời tối đen như mưc thì bỏ chạy thoát thân.

Bên Tây Sơn có Võ Di Nguy chêt. Đạn bắn tứ phía. Lửa cháy và tiêng súng kinh
hoàng không thể diên tả nổi. Nguyên Anh định rút về Nam. Lê Văn Duyệt không
chịu, sai quân đốt thuyền Tây Sơn. Trời cho Duyệt chiều gió, đốt hêt thuyền bè
Tây Sơn. Thê của quân Gia Định là thê gọng kìm, Võ Văn Dũng của nhà Tây Sơn
như con nhện, nằm im trong gọng kìm, không ngọ nguậy đươc.

Quân Tây Sơn bắt đầu hoang mang, hàng ngũ rối loạn. Chiên hạm Tây Sơn bốc
cháy ngút trời. Người chêt như rạ. Tiêng la hét, kêu khóc của lính Tây Sơn rền rĩ.
Võ Văn Dũng từ xa, thấy thành Bình Định bốc cháy, biêt là thua, không tới cứu
nữa. Gió tiêp sức đốt cháy quân Tây Sơn.

Một đội quân nhỏ của Gia Định lẻn vào trại Tây Sơn đên lúc này mới lòi ra, hả hê
đốt phá. Trận địa của Tây Sơn rối càng thêm rối.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 229 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 229 of 319

Bên phía quân Gia Định, quân Gia Định ở giữa, quân của Nguyên Văn Trương và
Tống Phước Lương hai bên, ba mũi đốc quân lên bộ phá đồn Tam Tòa. Quân Tây
Sơn ở trong thê thua.

Đây là trận trong nam tiên quân ra Bắc thứ 2 trong lịch sử Đông Dương. Trận thứ
nhất là vua Chê Bồng Nga tiên quân ra Bắc, đánh cho các vua Lý- Trần chạy tan
tác. Trận thứ hai là nhà Nguyên, nhân danh vua Lê, ra Bắc dẹp loạn đảng Tây Sơn.

10h sáng ngày 1 tháng 3 năm 1801, trận chiên kêt thúc. Chỉ có 4 ngày, song mức
độ khốc liệt chưa từng có trên thê giới. Lê Văn Duyệt trong trận này mạnh như
Chu Du trong Tam Quốc Chí diên nghĩa.

Quân Tây Sơn, tất cả chiên thuyền, vũ khí, đạn dươc, vàng bạc, châu báu bị làm
mồi cho sóng nước.

Quân Gia Định sửa lũy, lập đồn.

Viêt tại Sài Gòn, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viêt đươc mang vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
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Tổng quan về nền giáo duc Việt Nam

Nền giáo duc văn, võ nói chung mà mỗi người Việt thủ đắc và bảo tồn trong tâm

tưởng thể hiện đăc trưng của nền văn hoá Việt Nam: Là của công cha, nghĩa mẹ,

ơn thầy; là gia bảo thiêng liêng của tổ quốc in hình dấu vêt của hồn thiêng sông núi

mà người công dân nước Việt Nam Cộng Hoà luôn hãnh diện, ấp ủ trong hoài bão,

tưa bản nhạc vàng ru trọn đời mình!

Làm trong nghề gì cũng phải có sản phẩm sáng tạo. Tôi có nói điều này với giáo sư
Nguyên Đình Cống. Ông nói rằng, không thể bắt mọi sinh viên đều phải có sản
phẩm sáng tạo đươc. Có em phù hơp làm công chức. Có em phù hơp làm “Đấng
Tạo Hóa”. Có em phù hơp làm bà nội trơ. Không thể bắt mọi em đều phải có sản
phẩm sáng tạo đươc.

Tôi đã có đủ tất cả mọi thứ trong tay rồi, nhưng vẫn phải sáng tạo tiêp. Đã đua, là
không thể dừng. Tôi là người thuê dịch vu. Ví du, chuyện đăng ký bản quyền, tôi
không làm đươc, thì tôi bỏ ra một phần rất ít tiền để ủy thác cho Amazon đăng ký
bản quyền giùm. Nhiều người giỏi, có đôi chút gọi là sản phẩm sáng tạo, nhưng
không đi đăng ký bản quyền (vì lười hoăc vì chủ quan?) nên bị kẻ khác đăng ký
bản quyền mất. Nhiều sản phẩm sáng tạo nhất là sinh viên Hàn Quốc. Họ có một
môi trường tốt. Văn hóa là cốt lõi của văn minh. Văn hóa tốt thì văn minh chắc
chắn sẽ phát triển.

Sức sáng tạo của sinh viên là vô hạn. Vấn đề chỉ còn là, tìm đươc ra nơi thu mua
các sản phẩm sáng tạo ấy.

Giáo duc khó ở chỗ làm sao cho học sinh hay người sinh viên có thể phát triển dư
án của riêng mình và có thể nuôi sống mình. Triêt lý giáo duc vì vậy rất khó xây

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 231 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 231 of 319

dưng, mà người có thể xây dưng nổi, phải bậc triêt gia, hướng đạo sư cỡ lớn, như
Lương Kim Định trở lên.

Năm 2022, thê giới đổi chiều. Hàng loạt công ty quân sư mọc ra, hàng loạt người
có cổ phần trong công ty quân sư. Văn minh tin lành đang tiên lên và kéo theo sư
thay đổi văn hóa của hàng loạt quốc gia lớn nhỏ. Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, đê
quốc đươc Đức Chúa Trời chọn làm người tể trị thê giới, có vai trò ngày càng lớn
trong mỗi quốc gia.

Văn minh tin lành, như đã nói, có những môi trường để sinh viên các nước, dù ở xa,
cũng có thể có điều kiện để học tập và nghiên cứu. Ví du, mạng Amazon. Hoăc,
mạng Ebay. Nêu bạn giỏi, bạn phải có người đỡ đầu để sản phẩm sáng tạo của bạn
đươc mọi người biêt tới. Các nhà tư bản đã khởi tạo thành công một môi trường để
bạn trao đổi văn hóa, kỹ nghệ với mọi người, mà không cần phải chạy đâu xa.

Người sáng tạo khác người thơ, người sáng tạo cần đi chơi nhiều hơn, đi chơi
nhiều để có ý tưởng sáng tạo những chương trình làm việc mới. Buổi sáng hay
buổi chiều đều phải tản bộ đi chơi. Nền giáo duc phải làm cho con người đươc
thảnh thơi.

Giai đoạn chính phủ toàn cầu, chúng ta cũng phải giữ lấy hồn dân tộc. Chúng tôi
có đề nghị, mỗi bạn học sinh, sinh viên phải có bộ triêt Việt của giáo sư Kim Định.
Bắt đầu từ 3 cuốn: Cửa Khổng, Vấn đề quốc học và Nhân Bản. Sách đã bán tại các
cửa hàng sách trên toàn quốc.

Giáo sư của Tư Bản chủ nghĩa có gì khác giáo sư của xã
hội chủ nghĩa?
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Image 18. Bạn Bình Đặng đang câm trên tay cuốn sách Lich sử văn minh nhân loại. Tác giả: Tôn Phi (chủ biên) & giáo sư
Hoàng Anh Khiêm Samson (biên tập).

Giáo sư Tư Bản chủ nghĩa chủ động chọn đề tài, mua sáng chê, phát minh.
Giáo sư xã hội chủ nghĩa ngồi đơi cấp đề tài.
Do đó giáo sư Tư Bản chủ nghĩa phải giàu hơn giáo sư xã hội chủ nghĩa.

Trường ở Thuy Sĩ đo lường, trong xã hội cần bao nhiêu cử nhân ngân hàng thì đào
tạo bấy nhiêu, nên không ai thất nghiệp. Trường Việt Nam mở ngành kê toán tràn
lan , trường nào cũng có, xã hội dư thừa cử nhân kê toán. Cá ngành khác cũng vậy.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 06 năm 2022.
Tôn Phi ( triêt gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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Published by Charlie Saigon

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

2 comments

Ngọc Diệu

JUNE 21, 2022 AT 17:32

Cô gái xinh quá
Để D đọc sau rồi có ý kiên nhe

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/21/giao-su-cua-tu-ban-chu-nghia-co-gi-khac-giao-su-cua-xa-hoi-chu-nghia/comment-page-1/
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Nguyên Thái Bang

JUNE 21, 2022 AT 17:33

Gs của XHCN có CN Mác dẫn đường và tư tưởng HCM soi sáng và đạo Đức cu
Hồ làm cốt cách tinh thần
GD ta thiêu triêt lí, ko có chuẩn mưc đạo đức, già bạc đầu như mấy Ông UVTU
Đảng ngoi nghe cu Tổng giảng giáo trình đạo đức 8 tuôi, nghe như lần đầu dc nghe
thê thì XH sẽ về đâu.
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Truyện ngắn: Ông thầy giáo Tôn Phi dạy sử và viêt sử.

Hình 9. Ảnh 1: Ông thây giáo Tôn Phi đang viết sách Việt sử đại cương trong sân trường.

Truyện ngắn: Ông thầy giáo Tôn Phi dạy sử và viêt sử.
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Hình 10. Cô học trò nhỏ đang đọc sách của ông Tôn Phi
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.

Hình 11. Cô học trò nhỏ đang đọc sách của ông Tôn Phi. Cô bé ở xa, vây tay chào thây để báo cho thây biết là đã đọc sách.

Đây là cô học trò nhỏ của ông thầy giáo Tôn Phi. Cô đang đọc sách sử Việt sử đại
cương của ông Tôn Phi, dùng cho muc đích ôn tập đại học.

Từ khắp nơi trên thê giới, người ta mua sách Việt sử đại cương của Tôn Phi. Mỗi
cuốn PDF như thê này, Tôn Phi thu 250 000 VNĐ. Từ ông giáo sư đại học Bách
Khoa Đà Năng, cho đên bà doanh nhân ở Canada giá lạnh, mọi người đang lật
những trang sách của Tôn Phi, vì trong những trang sách đó có hồn dân tộc.

Cô lê tân của tòa nhà đùa với tôi rằng: “Nêu có 1 triệu người mua sách, thì anh sẽ
có 250 tỷ hả anh Tôn Phi?” Thưc sư thì không tới con số đó. Có bao nhiêu người
mua sách, cứ thê nhân với giá mỗi cuốn sách, đơn giản vậy thôi. Sách Việt sử đại
cương quả là một kiệt tác.
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Tôi không vội làm giàu vội. Thời gian qua, đã thu hồi biêt bao nhiêu cuốn sách.
Những người mua sau sẽ lơi hơn những người mua trước, vì sách đã tái bản, và giá
thì rẻ hơn. Sách của ông Tôn Phi càng tái bản thì càng rẻ.

5000 năm lịch sử dân tộc, anh Tôn tóm tắt chỉ trong 5 trang.

Từ châu Úc xa xôi đên Canada lạnh giá, người ta đang chuyền tay nhau những
cuốn sách của Tôn Phi.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +8434431741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com

Hoăc : doanh@dslextreme.com

Cám ơn quý bạn đã đọc bài.

Tôn Phi.
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Hình 12. Ảnh 4: Ảnh bìa của sách, bạn mang ruột và bìa ra quán phô-tô thì quán nào cung đóng được thành sách cho bạn, đỡ
mất công vận chuyển.
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Thực dân Pháp xưa kia đã chia tinh ở nước ta như thê nào?
Viêt bởiLê Phú Khải

Figure 33. Bản đồ Việt Nam thời Pháp, đang nằm trong liên bang Đông Dương.
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Figure 34. Bản đồ miền Bắc Việt Nam.
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Figure 35. Bản đồ thời Pháp.
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Figure 36. Bản đồ thời Pháp thuộc.

Trên toàn cõi Việt Nam, khi người Pháp chiêm đóng, họ đã chia các tỉnh mà thủ
phủ của mỗi tỉnh cách nhau khoảng 60 km. Như thê, để khi dân chúng đi xin giấy
tờ gì, cho dù đang ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, người dân chỉ phải đi 30 km là
đên cơ quan đầu não của tỉnh. Sáng đi, chiều có thể về đên nhà bằng xe thổ mộ, tức
xe ngưa.
Nhìn trên toàn bản đồ Việt Nam, chỉ có hai tỉnh Mỹ Tho và Bên Tre, hai thủ phủ
của tỉnh chỉ cách nhau chừng hơn 10 km, vì, cách nhau con sông Tiền rộng lớn.

Đùng một cái, sau ngày thống nhất đất nước, có vị lãnh đạo tối cao hứng chí ra
lệnh sát nhập 2-3 tỉnh với nhau! Tỉnh Lạng Sơn nhập với Cao Bằng đươc gọi là
tỉnh Cao Lạng. Nhưng Uỷ ban tỉnh Cao Lạng lại đóng ở Cao Bằng. Đồng bào phía
Lạng Sơn muốn xin giấy tờ cấp tỉnh phải đi đường số 4 men theo biên giới Việt -
Trung, một bên là vách đá cheo leo, một bên là vưc sâu thăm thẳm! Đường xa,
phải ngủ lại, vô cùng vất vả!
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Người viêt bài này lúc đó là phóng viên Đài Truyền hình Trung ương (nay là Đài
Truyền hình Việt Nam), đi quay một bộ phim về cây hồi Lạng Sơn, khi muốn quay
cảnh phỏng vấn ông chủ tịch tỉnh Cao Lạng phải cất công sang tận Cao Bằng.
Chuyện thật nưc cười!

Buổi sớm, tôi bảo anh lái xe của Đoàn 12 mà chúng tôi thuê xe đi dài ngày, rằng:
Đường xa, đi sớm cho đươc việc! Anh ta chỉ nói nhát gừng: Để chiều tối sẽ đi. Tôi
bưc mình quá, than: Đường núi cheo leo, ban ngày ban măt không đi, lại chờ đên
chiều tối mới đi là thê nào?! Năn nỉ mãi, anh ta lại nói: Các anh nhà báo thì biêt gì
(!). Đên sẩm tối, đoàn làm phim ba người chúng tôi mới đươc cậu lái xe Đoàn 12
phất tay ra hiệu lên đường. Đi đươc chừng ba cây số thì một chiêc xe tải chở đầy
gỗ phóng phăm phăm ngươc chiều lao thẳng vào chiêc com-măng-ca của chúng tôi.
Cậu lái xe phải nép sát vào vách đá để tránh. Chiêc xe tải đi rồi, cậu ta mới giải
thích: Ở trên miền núi này, lái xe miền xuôi không ai chịu lên làm việc, nên lâm
trường quốc doanh phải thuê cánh tài xê người dân tộc. Họ uống rươu say rồi nhảy
lên cabin phóng ào ào! Xe lâm trường hất xe người khác xuống vưc là chuyện
“thường ngày ở huyện”! Vì thê, chúng tôi phải đơi đên tối, hêt xe lâm trường mới
đi cho chắc ăn. Thỉnh thoảng, đi qua một vách đá có hang ở bên trong, cậu lái xe
lại đập tay bóp còi, tiêng động vang vào vách đá, dội lại như tiêng bom nổ! Cậu ta
cười bảo: Làm thê để các nhà báo khỏi buồn ngủ.

Sang đên Cao Bằng thì trời vừa tảng sáng. Ông Chánh văn phòng uỷ ban tỉnh Cao
Lạng tiêp chúng tôi niềm nở và nói: Tuần lê qua các đồng chí vất vả lắm phải
không? Rồi ông nói tiêp: Cả tuần các đồng chí leo núi quay phim, bộ đội biên
phòng đều báo về tỉnh cho chúng tôi biêt.

Xong việc ở Cao Bằng, chúng tôi về Hà Nội bằng đường Thái Nguyên. Trước khi
về, lúc ăn cơm chia tay vui vẻ, đoàn chúng tôi có đề nghị Uỷ ban Cao Lạng nên có
một văn phòng thường trưc bên Lạng Sơn, để đồng bào xin giấy tờ cấp tỉnh khỏi
phải vươt đường 4 cheo leo… Trong lời thuyêt minh cho phim tài liệu Cây hồi
Lạng Sơn, tôi đã cố cài vào vài câu mô tả sư bất hơp lý trong việc sát nhập hai tỉnh
Lạng Sơn, Cao Bằng.

Khi chia tỉnh, người Pháp xưa kia còn chú trọng đên yêu tố đất đai, thổ nhưỡng, hệ
sinh thái, hệ canh tác một cách khoa học, hơp lý. Hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho có
hai hệ sinh thái khác nhau. Gò Công là hệ canh tác nhiêm măn. Mỹ Tho là vùng
ngọt. Vì thê, khi sát nhập hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang, mỗi
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lần Sở Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang họp để chỉ đạo sản xuất, thì khi chỉ đạo canh
tác ở vùng ngọt, cán bộ các huyện thuộc Mỹ Tho ghi chép, còn Gò Công thì ngồi
đơi đên …lươt mình nghe. Sau này, lại phải tổ chức hai cuộc họp riêng cho hai
vùng măn - ngọt, rất tốn kém thời gian!

Chia tách, sát nhập các tỉnh huyện là khoa học cai trị, gồm nhiều yêu tố địa lý, lịch
sử, văn hoá, kinh tê… mà người cai trị đất nước phải có kiên thức, có trách nhiệm
và vô cùng thận trọng.

Người Pháp đên nước ta xưa kia là những tên thưc dân xâm lươc, nhưng họ có
khoa học cai trị. Xin kể một câu chuyện nhỏ để kêt thúc bài viêt này.

Mẹ tôi xưa kia có một cửa hàng thưc phẩm khô, theo cách gọi của người Pháp là
“magasin d’alimentation”, bán bánh kẹo, đường sữa, café, phô-mai, hồ tiêu, gạo
thơm… Bà không biêt tiêng Pháp nên bố tôi phải ngồi sau màn gió để phiên dịch
khi bọn tây đầm đên mua hàng. Nhưng khi Nhật vào Đông Dương, bọn Pháp hốt
hoảng, vội vã, khi đên mua hàng chúng xổ tiêng Việt ra nói. Có lần một thằng Tây
chỉ vào một cái lọ đòi mua. Mẹ tôi cầm nhầm một cái chai. Nó quát lên: Cái lọ bé
hơn cái chai (!). Thì ra chúng nó học rất kỹ, để nghe, để hiểu, để cai trị.

Chúng ta có chính quyền trong tay rồi cai trị đất nước một cách tuỳ hứng, vô trách
nhiệm. Nhập rồi tách, tách rồi nhập mấy chuc năm qua như thê là quá đủ rồi. Xin
hãy dừng tay!

Lê Phú Khải

Tác giả là cử nhân ngành ngữ văn của đại học Tổng Hơp Hà Nội. Sau khi ra trường,
tác giả làm nhà giáo, giảng dạy cấp II môn ngữ văn, rồi làm phóng viên của đài
tiêng nói VOV. Tác giả Lê Phú Khải là thầy dạy báo chí của nhà văn Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: (+84) 039 7516430

Địa chỉ: Khu phố Cảnh Viên II, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Phú Mỹ, quận 7,
Sài Gòn.
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Găp gỡ nữ thống đốc ngân hàng trung ương Nga
Nabiullina

Hình 13. Nữ thống đốc ngân hàng trung ương Nga Nabiullina. Ảnh tư liệu.

Cuộc chiên Nga-Ukraine, tôi khẳng định cùng quý vị và các bạn, là không bên nào
có thể giành đươc chiên thắng, kêt thúc đươc đối phương.

Bên phía Nga, có bà thống đốc ngân hàng trung ương quá là đẳng cấp, bà
Nabiullina.

100 năm ăn cướp của tập đoàn Sô Viêt, vàng bạc chất đầy trong kho như núi.
Trong khi, Ukraine kêu gọi mãi cũng chỉ đươc 10 tỷ đô. Đồng bào Ukraine quyên
góp thêm 20 tỷ đô. Vân Vân chi khoản, Ukraine có không quá 200 tỷ đô, đánh lại
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với một tập đoàn cướp có kinh nghiệm và có số lương. Tính đên nay, Ukraine chưa
mất, nói thật với các bạn, là do ý muốn của Đấng Tạo Hoá.

Nước Nga có dư trữ khoảng 2000 tỷ đô, nhưng không rút ra tiêu đươc. Quốc tê
cấm vận làm Nga như vua Phổ Nghi của Tàu bị Quốc Dân Đảng và bát quốc liên
quân giam lỏng trong Tử Cấm Thành năm nào. Chính vì vậy tôi nói rằng, Nga
không thể thắng và Ukraine cũng không thể thắng.

Kho vũ khí của Nga vô tận. Từ rày về sau, không có nước thứ 3 nào dám mua vũ
khí của Nga. Các loại vũ khí của Nga giờ đây bị coi như là biểu tương của cái ác.

Trong binh đoàn Azov, một bình đoàn mới đươc công nhận và sát nhập vào
Ukraine, có những người (không phải tất cả) tuyên bố rằng sẽ giêt hêt cả dân Nga
để xả cơn giận. Bạn đọc đừng có cho là họ ác. Bên Việt Nam, vua Lê Lơi cùng
quân sư Nguyên Trãi cầm kiêm thần sang Tàu, tàn sát cả mấy thành phố, để xả cơn
giận. Cho nên mới gọi là Bình Ngô đại cáo, chứ không phải gọi là Kháng Ngô đại
cáo. Khi Lê Lơi về đên quê nhà, kiêm thần đã gãy hêt lưỡi, chỉ còn có cán. Vua sai
rèn lưỡi gươm mới, đem trả cho rùa thần.

Nước Mỹ rất nhân đạo. Nước Mỹ nói với Cộng Sản Bắc Việt và chính quyền Sài
Gòn, các anh hãy ngồi lại cùng nhau tại đây, Paris 1973, để ký hiệp ước đình chiên
và tổng tuyển cử toàn quốc, tránh chiên tranh. Cộng sản Bắc Việt xé hiệp ước, sau
đó đày ải quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà trong rừng thiêng nước độc. Cho
nên, bây giờ, dân Ukraine cũng chả dại gì tin vào hiệp ước với Nga. Tổng thống
Zelensky nhìn sang bài học với Việt Nam, tuyên bố không bao giờ đầu hàng. Vậy
là, binh đoàn Azov, từ một tổ chức khủng bố, sẽ đươc phong anh hùng những ngày
ắp tới.

Lại nói về sư cao tay của người Mỹ: Năm 1994, Mỹ mời Nga, Ukraine đên
Budapest, Hungary để ký hiệp ước đình chiên. Nay Putin xé bỏ hiệp ước. Xét theo
thần học Kinh Thánh, kẻ xé hiệp ước như Putin chắc chắn sẽ phải chêt, và còn phải
chêt trong đau đớn.

Còn lại bà Nabiullina không biêt sẽ cầm cư đươc bao lâu.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 06 năm 2022.
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Lê Minh Tôn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

1. Huỳnh Ngọc An
JUNE 3, 2022 AT 19:10 EDIT

Kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Bài viêt của người trẻ mà hay.

https://shop-charlie.com/2022/06/03/gap-go-nu-thong-doc-ngan-hang-trung-uong-nga-nabiullina/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2084
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 249 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 249 of 319

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.

Image 19. 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 triệu 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 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diện 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, miên
là sách ở đẳng cấp cao nhất đươc xuất bản ra.
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Image 20. Một khách hàng đang câm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thân 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 măt trận văn hiên, phuc vu cho chủ đạo Việt.

Chủ đạo Việt, còn gọi là triêt Việt, hay Thái Bình minh triêt, đã trường tồn cùng
đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sử. 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
Việt cho dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ
đại của dân tộc Việt Nam.
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Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyện Kiều.

Figure 37. 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 Nguyên Đức,
người bảo vệ tử tù Hồ Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đên nhà xuất bản Sống Mới.
Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trơ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo
diện 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 Việt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản đươc các ẩn phẩm điện tử 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 chuyện thần
kỳ.

Image 21. 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, cửa 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 măc định ra, thấy có 3000 lươt tải sách. Có 1000 lươt
trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triệu (lương của chủ tịch nước
mới chỉ đầy 40 triệu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm đươc 200 triệu, chỉ
từ việc bán sách PDF.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 255 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 255 of 319

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triệu. Vui vui, ông chủ và nhân
viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.

Image 22. 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, đăt 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. Măt bằng giá các cuốn
sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận
tiền đăt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc
đươc trên máy tính bảng, laptop và điện thoại rất đẹp.

Đăc biệt, 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.
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Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie.
Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu A hiện nay.

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.

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 việc như những
nhà khoa học thưc thu.

Image 23. 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.
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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 Nguyên 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.

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 diệu đên nỗi, cuc trưởng cuc xuất bản Việt Nam phải gửi
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 hiệu quả và cưc kỳ sáng tạo.

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, găp 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 miên phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học
dưới Cần Thơ mới tốt nghiệp, gửi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sửa 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 chuyện 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 hệ đầu tiên, tư mình mày mò từ A
đên Z. Sang các bạn, các bạn sẽ đươc chúng tôi chuyển giao công nghệ 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 săn sàng dạy nghề cho
các bạn.
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Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện 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.

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

beauteme@gmail.com (găp cô Nguyên Hạnh).

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Nêu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber,
Whatsapp, Signal: +84344331741

Góp vốn hưởng cổ tức, hoăc 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 24. 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

3 comments
.

Bạch Sơn Hải

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

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
hiện đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Vi sao Quang Trung phải quỳ gối trước hoàng đê Càn Long?

Trong văn hóa viên Đông, hoàng đê cao hơn vua một bậc.

Mỗi nước chư hầu thuộc thiên triều Trung Hoa chỉ đươc độc lập tương đối. Họ vẫn
có ngôi vua. Ngôi vua này, nằm dưới ngôi hoàng đê của thiên triều Trung Hoa và
hàng năm phải sang thiên triều Trung Hoa để bái kiên.

Chuyện kể rằng, sau khi đánh đươc vua Lê, chúa Trịnh, Bắc Bình Vương Nguyên
Huệ của nhà Tây Sơn không biêt làm gì giữa đất kinh kỳ ngàn năm văn hiên. Có
thể nói, đoàn quân Tây Sơn văn hóa quá thấp, không sống đươc giữa đất kinh kỳ
văn hóa quá cao.

Giữa lúc đó, Quang Trung đòi lên ngôi vua. Việc Quang Trung đòi lên ngôi vua sẽ
gây phản cảm đối với anh trai mình, Nguyên Nhạc. Anh trai thứ Nguyên Lữ của
nhà Tây Sơn đóng vai trò hòa giải.
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Quang Trung biêt mình đang ở thê khó. Dân chúng miền Bắc trung thành với vua
Lê vẫn còn nhiều. Chưa kể, chúa Trịnh có quân khắp nơi, chờ ngày phản kích. Một
thiên tài quân sư như Quang Trung lại là một kẻ dốt nát về chính trị: sai người
đóng giả mình sang Trung Quốc để bái kiên hoàng đê Trung Hoa. Người đóng giả
này, đã quỳ lạy trước hoàng đê Càn Long.

Sử Tàu ghi là: Quang Trung nước Đại Việt quỳ lạy trước hoàng đê Càn Long, vào
giờ đó, ngày đó tháng đó năm đó.

Vì sao Quang Trung phải sang Tàu quỳ lạy hoàng đê Càn Long? Bởi các quân sư
tư vấn cho Quang Trung biêt rằng mình đang ở trong thê ngàn cân treo sơi tóc.
Trong Nam, quân Gia Định của Nguyên Anh đăt muc tiêu tiên quân ra Bắc, tiêu
diệt nhà Tây Sơn. Ở Nghệ An, dân Nghệ An nổi dậy, đòi phá hủy Phương Hoàng
Đài. Trên núi, tàn quân của chúa Trịnh đòi về lấy lại binh quyền. Vua Lê Chiêu
Thống đang ở bên Tàu cũng ngày đêm khẩn khoản Càn Long, cho quân đem quân
về Thăng Long lấy lại quê cha đất tổ. Một mình Quang Trung phải chọi giữa bao
nhiêu tập đoàn quân sư. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Quang Trung đã quỳ
lạy trước hoàng đê Càn Long. Là ông ta quỳ hay người đóng thê quỳ thì cũng như
nhau cả.

Tập đoàn Tây Sơn đã gây ra một vêt nhơ quá lớn trong lịch sử dân tộc. Quang
Trung chỉ làm tướng đươc chứ không làm vua đươc. Nguyên Anh bắt cả nhà
Quang Trung như bắt một đứa trẻ. Tập đoàn Gia Định chỉ coi Tập đoàn Tây Sơn là
giăc cỏ.
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Vì sao quân Tây Sơn thua?

Viêt bởi Tôn Phi (chủ tập đoàn xuất bản Charlie).

Về nguyên ủy, tổ của anh em Tây Sơn (Nguyên Nhạc, Nguyên Lữ, Nguyên Huệ)
không phải họ Nguyên mà là họ Hồ, quê ở Nghệ An. Họ Hồ này, chúng tôi chưa
điều tra xem, có liên hệ gì với Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần hay không.

Trên Facebook của tôi có bạn Nguyên Duy Khoa. Bạn là con của đô đốc Long. Đô
đốc Long là một trong hai đô đốc của quân Tây Sơn. Không măc cảm truyền thống,
bạn Khoa đã gọi Tây Sơn là loạn đảng. Vì sao vậy?

Vì nhà Tây Sơn cả gan cướp ngôi vua của nhà Lê. Bắt đầu từ Lê Lơi chém giăc
Minh, cho đên vua Lê Chiêu Thống, đã nối tiêp một nền văn hiên. Bỗng quân Tây
Sơn từ trong rừng bước ra và giêt sạch cả nền văn hiên. Đên nỗi bây giờ con người
không còn lương tâm biêt phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà.

Khi chúng ta phân tích về Tây Sơn thì tàn dư loạn đảng nói rằng chúng ta xúc
phạm tiền nhân. Vậy khi Tây Sơn đào mồ, quật mả các chúa Nguyên đã qua đời thì
có phải là xúc phạm tiền nhân không? Hơn thê nữa, quân Tây Sơn còn trấn yểm
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mồ mả chúa Nguyên. Đên nỗi, hoàng tử Nguyên Anh phải tru di sạch sẽ nhà Tây
Sơn.

Trải qua gần chuc cuộc chiên tranh liên tiêp, dân tộc Việt Nam điêu tàn. Tích lũy
tư bản dần dần cạn kiệt, đỉnh điểm là đã xảy ra vu 39 người chêt năm 2019 trong
thùng công-te-nơ đông lạnh. Nguyên nhân của tương lai bắt đầu từ trong quá khứ.
Bắt đầu từ thời giăc cỏ Tây Sơn.

Kể từ khi có giăc Tây Sơn, dân tộc Việt Nam bắt đầu ít đọc sách. Một dân tộc văn
hiên chi bang, mà bây giờ cho không cuốn tiểu thuyêt kinh điển cũng không thèm
lấy, thì các bạn biêt tội ác của nhà Tây Sơn lớn độ chừng nào.

Ảnh hưởng của nhà Tây Sơn rất năng. Bạn Nguyên Tấn Quan ở Bình Định, mua
phần mềm lậu, không mua phần mềm chính hãng. Khi đươc hỏi thì nói rằng:
“Microsoft thừa hưởng thành quả khoa học nhiều đời mà không giảm giá nên tao
(trả thù) băng cách không mua.” Lối suy nghĩ này là lối suy nghĩ của quân Tây
Sơn. Các nhà tư bản, dù không có tiền, cũng phải vay đâu đó để mua Windows bản
quyền.

Nêu biêt sơ NHÂN QUẢ thì sao làm quan đươc??? Nhân quả đên 3 đời lận…Nhà
Tây Sơn giờ đây không còn một mống.

Lịch sử nhà Nguyên là vấn đề lớn đươc giới nghiên cứu sử học và toàn thể nhân
dân ta quan tâm. Nhiều tác phẩm đã viêt về thời đại chúa Nguyên, viêt về những
anh hùng dân tộc thời khai phá miền nam tuy chưa đươc đầy đủ nhưng những gì
công bố và tổng kêt trong bộ sách rất công phu và chính xác. Nhà Nguyên là một
sư tiêp nối thường xuyên, liên tuc của triều nhà Lê.

Thác Bản Giốc (bên Trung Quốc gọi là Thác Đức Thiên 德天) là thác nước nằm
trên biên giới Trung Quốc – Việt Nam, là thác nước xuyên quốc gia lớn thứ nhất
châu A, thứ tư thê giới, nay vừa bắt đầu thời kỳ thưởng ngoạn tốt nhất. Nước từ độ
cao 50m đổ xuống, bọt nước tung tóe. Mùa này sông Quy Xuân ở Quảng Tây đầy
ắp nước, làm cho lương nước thác Bản Giốc lớn gấp 3 thác Hoàng Quả Thu ở Quý
Châu. Vào thời nhà Lê hay thời nhà Nguyên, giăc Tàu muốn cướp mấy lần không
đươc. Vào thời nhà Tây Sơn (gốc họ Hồ ở Nghệ An), giăc Tàu cướp phát một đươc
liền.
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Nguyên Anh, hay các chúa Nguyên, có tài tổ chức kinh tê đất nước hơn. Họ là các
nhà tư bản nhìn xa trông rộng. Vào quãng thời gian trước và sau khi có loạn đảng
Tây Sơn, nhân dân trong vùng luôn đươc ấm no, dưới sư bảo trơ của các vương
triều nhà Nguyên.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: teacherkimngan@hotmail.com

5 B ÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO QUÂN TÂY SƠN THUA?”

1. Nguyen Duy Khoa

6 THÁNG SÁU 2022 LÚC 5:21 CHIỀU

Quá hay

2. Pham Tat Thang

8 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:34 SÁNG
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Con đô đốc Long bây giờ còn sống để chơi facebook sao ?

3. Hà Huy Toàn

8 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:34 SÁNG

Con đô đốc Long bây giờ còn sống để chơi facebook sao ? Trừ chỗ đó, còn
lại rất hay!

4. Ngọa Long

8 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:35 SÁNG

Bài viêt sai, không có lôgic khoa học, tất cả là nguy tạo. Kg nên đọc loại bài
viêt này.

5. Ninh Thu

8 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:35 SÁNG

Chính xác. Kẻ phản chủ cướp ngôi lại còn lừa thầy phản bạn tội ác chồng
chất thì không thể coi là minh quân đươc . Trước thời chúa Nguyên có tên
Lê Hoàn tức Lê Đại Hành cũng vậy – giêt con bạn , đoạt ngôi, lấy vơ bạn.
Loại đó mà cũng đem ra tôn thờ đươc thì chịu. Tiêp sau đó khoảng trăm năm
là tên Trần Thủ Độ cũng không thể coi là anh minh đươc.
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Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Sống
Mới Việt Nam

Figure 38. Nhà toán học Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Field danh giá, năm 2010.

Ngày 11 tháng 5 năm 2014, giáo sư Ngô Bảo Châu viêt: "Tại sao phải dùng ngân
sách để làm ra những quyển sách mà người dân vân phải mua, vân bắt buộc phải
mua hăng năm với một số lượng lớn. Vốn là một người làm toán, người làm toán
thích những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ, tôi thấy có một phương án đơn giản,
ngây thơ để giải quyết sự bất công kể trên: đó là công bố hoàn toàn nội dung sách
giáo khoa lên mạng."

Nhà xuất bản Sống Mới Charlie của Tôn Phi là một mô hình mẫu cho việc này.
Năm 2021, triêt gia Tôn Phi phát minh ra hình thức nhà xuất bản PDF. Hình thức
này đã đẩy nhanh tốc độ đọc sách cho học sinh, sinh viên Việt Nam.
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Việt Nam chưa phải là nền kinh tê tri thức, nên các tác giả sách, như giáo sư
Nguyên Đình Cống, mới không giàu đươc. Một khi Việt Nam tiên lên nền kinh tê
tri thức, ông Nguyên Đình Cống ở Hà Nội, hay ông Nguyên Đình Đầu ở Sài Gòn,
sẽ là tỷ phú lớn. Gần như không có sinh viên ngành xây dưng nào ở Việt Nam là
không mua sách phô-tô lậu của ông Cống.

Có thể nói, cơ học lương tử đã bao trùm khắp cả Việt Nam, nhà nào cũng có mạng
Internet. Vậy thì, có gì ngăn cản người ta bán sản phẩm trí tuệ của mình, cho dù
còn đang là học sinh và ngồi trên ghê nhà trường? Vấn đề không hẳn nằm ở công
nghệ hay kỹ nghệ xuất bản, vấn đề nằm ở triêt lý. Tại Sài Gòn, vào thời đệ nhất và
đệ nhị Cộng Hòa, cậu học sinh lớp lá Nguyên Xuân Vinh đã xuất bản sách Bài tập
hình học không gian và trở nên giàu có. Nền kinh tê theo Tư Bản chủ nghĩa, y cứ
trên kinh điển dân tộc, đã mang lại sư phồn vinh cho người trí thức.

Vì sao chúng tôi hay nói những chuyện này? Vì sinh viên khối ngành khoa học xã
hội ra trường giờ đây gần như thất nghiệp, hoăc lương măt bằng rất thấp, nhìn sang
sinh viên khối ngành kỹ nghệ như Bách Khoa, Y Dươc, Cảnh Sát mà ham. Thưc ra,
ở vương quốc Anh, lương của một nhà văn giỏi cao gấp 20 lần lương những ngành
trên.
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Figure 39. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới và bạn học. Ảnh chụp năm 2016.

Ở Việt Nam, giá sách giáo khoa lại đang tăng, đều đăn như giá xăng. Triêt lý quản
trị kinh tê vĩ mô quá kém. Vào mùa này, học sinh, sinh viên Việt Nam đang nhận
ưu đãi, nhận quà đỉnh từ nhà xuất bản Sống Mới. Ông Kenneth P Lord khen ngơi
đội ngũ biên tập viên của tập đoàn xuất bản Charlie rằng: “Amazing story and so
proud of you and your enterprise and the great people working there.” ( Một câu
chuyện thật đáng ngạc nhiên, rất tư hào về bạn, doanh nghiệp của bạn, và những
con người tuyệt vời đang làm việc ở đó. Kenneth P Lord viêt ngày thứ Bảy, 04
tháng 06 năm 2022).

Mời quý bạn thăm chúng tôi tại địa chỉ website: https://shop-charlie.com

Bối cảnh nền kinh tê Việt Nam rơi vào pha dumping, nên, cả Bộ giáo duc lẫn nhà
xuất bản Giáo Duc Việt Nam đều không biêt cách làm thể nào để thoát khỏi khủng
hoảng kinh tê. Ngành nào cũng vậy, nên tìm trong bản chất, nguyên lý, hơn tìm
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trong hiện tương. Vào thời buổi khó khăn đỉnh điểm này, nên nghe lời của các trí
thức cỡ lớn, như giáo sư Ngô Bảo Châu.

Viêt tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

P/S: Nhân tiện đây, tôi gởi số tài khoản của giáo sư Nguyên Đình Cống, kỹ sư xây
dưng nào trong thời sinh viên đọc lậu sách của ông Cống thì gửi tiền cho ông:

107000412875- Ngân hàng Vietinbank-Chủ tài khoản: Nguyên Đình Cống.
Các bạn ạ, nên trả để thưc thi lẽ công bằng xã hội.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: teacherkimngan@hotmail.com.
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Giáo sư Trần Quốc Vương, một nhà sử học có uy tín.

Image 25. Giáo sư Trần Quốc Vượng. Ảnh tư liệu.

Trong các nhà sử học người Việt 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 sử 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 Nguyên Du và thời đại của chúng ta
của tiên sĩ Phạm Cao Dương để đươc mở mang).
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Khi còn ngồi trên ghê giảng đường, chúng tôi thích cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam
của giáo sư Trần Quốc Vương.

Image 26. Ảnh bia sách Cơ sở văn hóa Việt Nam của giáo sư Trần Quốc Vượng.

So với Cơ sở văn hóa Việt 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 việc có khoa học. Tất nhiên, cả hai đều ở dưới cơ của triêt gia Lương
Kim Định, cuốn Nguồn gốc văn hóa Việt 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 Việt 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 sử học ở đây là rất lớn.
Họ đã không làm tròn vai trò định hướng xã hội. Kinh nghiệm các lần khủng hoảng
kinh tê ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan còn đó. Tiêc là các giáo sư sử học
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trong nước quá yêu về tư duy kinh tê. Đáng lẽ công dân Việt 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, cử nhân triêt học đi làm lao công. Cử nhân sử học về làm
nông dân. Tất nhiên, nghề nghiệp không nói lên con người mà con người nói lên
nghề nghiệp. 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?

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

1 BÌNH LUẬN VỀ “GIÁO SƯ TRẦN QUỐC VƯỢNG,
MỘT NHÀ SỬ HỌC CÓ UY TÍN.”

.

Nguyễn Văn Luận

18 THÁNG SÁU 2022 LÚC 2:10 SÁNG

Mình thường đọc bài viêt của nhà thơ Tran Manh Hao trên Facebook. Ông Hảo
cho rằng trong số các GS Việt Nam văn, sử thời chê độ này thì chỉ có hai ông Trần
Quốc Vương và Hoàng Ngọc Hiên là đàng hoàng nhất.
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Mình già rồi, hơn nữa cách nay ba năm có bị một trận đột quy năng nên sau đó
cũng ít quan tâm nhiều vấn đề. Nhưng bài viêt 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.
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Găp gỡ thầy giáo Bùi Tiên Lơi, người giáo viên yêu sử Việt.

Hinh 14. Một slide bài giảng của thầy giáo Bùi Tiến Lợi.
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.

Hinh 15. Một giờ lên lớp của thầy giáo Bùi Tiến Lợi.
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.

Hinh 16. Thầy giáo Bùi Tiến Lợi và các bạn học viên.

Hinh 17. “Ngụy sử” Phan Huy Lê.
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Hinh 18. Ảnh bia sách Việt sử đại cương của triết gia Tôn Phi.

Viêt bởi Tôn Phi, tác giả sách Việt sử đại cương.

Kính thưa quý vị,

Trước hêt, tác giả Tôn Phi xin cám ơn người đọc trong và ngoài nước đã mua sách
Việt sử đại cương của nhóm tác giả trẻ. Số ISBN quốc tê:

9798401916211
Hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước đã có trong tay cuốn sách quý giá của
chúng tôi. Đồng bào hải ngoại mua sách qua Amazon.
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Các thê hệ người học cả trong và ngoài quân đội; cả ở Việt Nam và học viên quốc
tê; cả học sinh, sinh viên các ngành đã sử dung sách Việt sử đại cương làm nguồn
tham khảo, hay ít nhất là câu chuyện vui trong buổi trà đá nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một giáo viên lịch sử có chất lương: (cưu)
thương tá Bùi Tiên Lơi.

Bề dày kinh nghiệm, kể từ năm 2000, thầy giáo Tiên Lơi đã may mắn đươc Quân
đội giao nhiệm vu nghiên cứu, giảng dạy môn Dân tộc học, bao gồm các bài:

1. Đối tương, phương pháp nghiên cứu Dân tộc học;
2. Các chủng tộc trên thê giới;
3. Các ngữ hệ chính trên thê giới và ở Việt Nam;
4. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử;
5. Dân tộc Việt Nam;

Điều đăc biệt quan ngại là, trong bài Dân tộc Việt Nam, phần luận giải về quá trình
hình thành của dân tộc Việt Nam cùng sư xuất hiện và tồn tại của triều đại Hùng
Vương làm tôi day dứt suốt mấy mười năm qua.

Thương tá Bùi Tiên Lơi không chấp nhận việc luận giải theo hướng nguy biện về
lịch sử dân tộc Việt Nam ta.

Cu thể, họ viêt, lịch sử nước ta chỉ có 2700 năm, chứ không phải hơn 4000 năm
như nhà sử học lỗi lạc Ngô Sỹ Liên, hay các sách lịch sử đã viêt trước đó – cái mà
thê hệ chúng tôi đã đươc học từ phổ thông trong những năm 1980 trở về trước.
Ngoài Hà Nội, có thầy giáo Lê Trọng Hùng cũng chứng minh đươc, dân tộc Việt
Nam có ít nhất 5 000 năm văn hiên. Những chứng minh của thầy giáo Lê Trọng
Hùng trùng khớp với những chứng minh của triêt gia Lương Kim Định, giảng dạy
tại đại học Văn Khoa Sài Gòn. Dân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống thờ
Trời, tức là Đức Chúa Trời trong văn hóa Tây phương.

Thưc chất đây là sư manh động, cơ học của đám lật sử, mà đứng đầu là tên giáo sư
giả Phan Huy Lê nhằm xuyên tạc thời đại Vua Hùng, âm mưu lật sử từ gốc.
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Theo quy định, sách viêt sao thì giảng dạy như vậy.

Hiện mọi thứ vẫn y nguyên, sách vẫn là tài liệu chính thống bắt buộc mọi người
phải học, măc dù Tiên Lơi đã nhiều lần đưa vấn đề này ra Hội đồng khoa học các
cấp đề nghị xem xét, tinh chỉnh cho thống nhất với sư thật từ thời nhà Lê đã công
nhận.

Nhưng tất cả vẫn nằm trong im lăng. Vậy là, Tiên Lơi phanh phui những tiêu cưc,
sai trái khác của họ và đám lật sử, đòi tôn vinh giăc. Một mình thì làm gì đươc họ
đây? Cho nên Tiên Lơi đã bị họ vây ráp, triệt đường sống. May mắn là, rất nhiều
người đã lên tiêng ủng hộ, cùng với quyêt tâm kiên quyêt, bảo vệ sư trong sáng của
nền sử học nước nhà nên về cơ bản anh vẫn bình an vô sư. Có thể nói, thầy giáo
Bùi Tiên Lơi đươc “hồn thiêng sông núi” bảo vệ.

Sau hàng loạt những quyêt định kỉ luật và kỉ luật mật, vi hiên rồi sử dung mạng xã
hội , để công khai những quyêt định ấy; huy động cả hệ thống báo chí, truyền
hình… để nói xấu thầy giáo Tiên Lơi. Anh vẫn kiên trì, bền gan bảo vệ nền sử học
nước nhà.

Cưc chẳng đã, Tiên Lơi đã buộc phải viêt đơn dã áo từ quan rời khỏi Quân đội măc
dù rất yêu nghề bộ đội. Anh gửi lời xin lỗi các anh chị em yêu nước, yêu lịch sử
nước nhà. Xin lỗi những ai đã từng học bài Dân tộc Việt Nam trong sách sử. Riêng
tên Phan Huy Lê là một vêt nhơ trong lịch sử dân tộc, một vêt nhơ của đại học
Quốc gia Hà Nội, và của viện sử học Việt Nam.

Đây mới chỉ là màn dạo đầu của trào lưu lật sử do Phan Huy Lê dẫn dắt mà thôi…
Thưc chất đó là vấn đề AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG nguy hiểm…(cách dùng
từ của thương tá Bùi Tiên Lơi). Bộ sách Lịch sử Việt Nam của tên Phan Huy Lê
chẳng khác nào đạp vào măt dân tộc Việt Nam.

Không may cho đám nguy sử Phan Huy Lê- viện sử học Việt Nam, năm 2019, các
nhà nghiên cứu khảo cổ học quốc tê làm việc khai quật tại miền Nam sông Dương
Tử đã tìm thấy sọ người, chủ yêu là sọ người Việt. Điều này làm sáng tỏ dư đoán
của nhà giáo Bùi Tiên Lơi, nhà giáo Lê Trọng Hùng, giáo sư Lương Kim Định.
Qủa như kỹ sư Nguyên Kim Khánh thường hay nói: “Không có sư dối trá nào
đứng vững đươc trước thời gian. Không có sư thật nào không lớn lên cùng năm
tháng.” Sư dối trá của băng đảng Phan Huy Lê kêt thúc tại đây. Ngoài ra còn có tên
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Mai Thanh Sơn cũng đã câm mồm. Thật may mắn khi dân tộc Việt Nam có thầy
giáo tài giỏi như thầy Bùi Tiên Lơi, làm rạng danh cho mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long
Quân. Bản thân tôi cũng học đươc rất nhiều từ thầy giáo Bùi Tiên Lơi.

Tháng 12 năm 2021, từ trong hoang tàn tối tăm, triêt gia Lê Minh Tôn ngoi lên,
viêt sách Việt sử đại cương, khẳng định dân tộc Việt Nam có nhiều ngàn năm văn
hiên. Khắp nơi trên thê giới, đồng bào Việt tộc đã gửi điện mừng, thư từ bảo vệ
những luận chứng vô cùng chắc chắn của triêt gia Lê Minh Tôn. Có người còn gửi
những tấm bản đồ quý giá.

Bài viêt đã đươc đưa vào phần phu luc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Mời các bạn mua sách Việt sử đại cương để ủng hộ triêt gia Lê Minh Tôn, qua đó
cũng là bảo vệ thầy giáo trung thưc Bùi Tiên Lơi.

Sách Việt sử đại cương
Sách PDF: 250 000 VNĐ.
Sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đăt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn
Phi.

Paypal & Payoneer: +84344331741 Email đăt sách: tonphi2021@hotmail.com.

Hàng ngàn người đã nhận đươc sách.

Trân trọng cám ơn quý bạn.
Sài Gòn, ngày 10 tháng 06 năm 2022.
Tôn Phi ( Bút danh Lê Minh Tôn).
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Published by Charlie Saigon

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

One comment

1. Tiên Lơi
JUNE 10, 2022 AT 20:36 EDIT

Cám ơn nhà văn

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/10/gap-go-nha-giao-bui-tien-loi-nguoi-kien-tri-bao-ve-su-viet/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2148
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Lần khủng hoảng kinh tê này khác gì với những lần
khủng hoảng kinh tê trước?

Image 27. Ảnh: Những người phụ nữ Hàn Quốc góp vàng nuôi chính phủ năm 1997.

Trong thê kỷ XXI, nhân loại chứng kiên khủng hoảng kinh tê Hoa Kỳ (2007-2009)
là đơt khủng hoảng kinh tê lớn nhất.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 284 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 284 of 319

Tiêp đên là khủng hoảng kinh tê Hàn Quốc năm 1997.

Lần khủng hoảng kinh tê này khác gì với những lần khủng hoảng kinh tê trước ở
chỗ, các dư trữ thiên nhiên, như thú trong rừng, cá dưới sông, củi trên núi đã hoàn
toàn hêt hẳn.
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Năm 1997, Hàn Quốc vươt qua đươc sup đổ kinh tê, là nhờ họ có nền nhân bản
vững. Bây giờ, khi chúng ta xem phim Hàn Quốc, chúng ta thấy tiêu chuẩn khá cao.
(Tác giả của bài này không muốn chê phim Việt Nam).

Mùa hè năm 1997 chính là mốc đánh dấu khủng hoảng tiền tệ ở châu A, đăc biệt ở
khu vưc Đông Nam A cũng như sư sup đổ của nền kinh tê Hàn Quốc. Trong bối
cảnh này, vào ngày 24 tháng 10, hãng xêp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P)
của Mỹ đã đánh giá Hàn Quốc là “yêu kém” về tín dung quốc gia. Dân Hàn Quốc
góp tiền, góp vàng nuôi chính phủ. Chuyện này sẽ không xảy ra ở Việt Nam năm
2022. Vì sao? Vì cho tới lúc này, vẫn có những quan chức Việt Nam lừa dân bằng
cách góp tiền mua cổ phiêu, khi thị trường cổ phiêu không có bản vị tích lũy tư bản
để bảo chứng như thị trường chứng khoán Mỹ-Hàn.

Qua thử thách cam go ấy, Hàn Quốc đã tạo bàn đạp cho sư phát triển kì diệu về sau.
Bây giờ nhìn những tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, LG, người ta
không khỏi ngưỡng mộ. Thời đại đó khó mà còn trở lại.

Nhìn cuốn sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, buồn. Nhìn cuốn sách giáo khoa văn,
buồn. Nhà xuất bản Giáo duc thì sơ phá sản, măc dù đươc toàn quyền in ấn và mua
bán. Phu nữ Hàn Quốc xêp hàng trước ngân hàng để tham gia phong trào “Góp
vàng”. Đây mới là đoàn kêt dân tộc thưc sư. Chính phủ Hàn Quốc nói thật, nên
người dân mới giúp.
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Khủng hoảng kinh tê Mỹ năm 2008 khác khủng hoảng kinh tê Việt Nam năm 2022.
Mỹ năm 2008, chỉ mình nước Mỹ chơi một sân. Việt Nam năm 2022, thiên triều
Trung Hoa đang nắm đầu kinh tê nước Đại Việt. Bạn có thể thấy, các băng nhóm
cho vay năng lãi có ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, gieo rắc nỗi kinh
hoàng trong cộng đồng học sinh, sinh viên.
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Hình thái tổ chức kinh tê ở Hàn Quốc giống hệt hình thái tổ chức kinh tê ở Sài Gòn
từ 1930 đên 1975. Nền nhân bản của Hàn Quốc là nền nhân bản Nho giáo lai nhau
với Tư Bản chủ nghĩa kiểu tin lành. (Nho giáo tại Hàn Quốc là Lê nghĩa chi bang).
Chính quyền Sài Gòn, hòn ngọc viên Đông, là Nho giáo (Văn hiên chi bang) lai
nhau với Tư Bản tin lành. Việt Nam hiện nay, 2021, 2022, thưc sư đất nước không
có nền nhân bản. Cho nên, từng ông bộ trưởng một vào tù (Nguyên Thanh Long,
Chu Ngọc Anh). Toàn là con nhà nghèo học giỏi lên làm cán bộ. Bọn này “ăn của
dân không từ một thứ gì”- lời của phó chủ tịch nước Nguyên Thị Doan. Hàn Quốc,
toàn con nhà giàu truyền kiêp, trâm anh thê phiệt, khi có khủng hoảng tài chính, họ
có cách ứng phó, y cứ trên kinh điển dân tộc. Tầng lớp giáo sư của Việt Nam cũng
quá dốt nát. Tầng lớp giáo sư của Hàn Quốc là những con người đại tài.

“Úp mặt vào đâu cung phải ghìm cơn mửa,

Cả một thời giả dối đã lên ngôi”– thơ Bùi Minh Quốc (Đà Lạt).

Những người Hàn Quốc đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó chia sẻ. “Tôi
vô cùng bất ngờ. Thật khó khăn để chấp nhận hiện thưc. Tôi cứ ngỡ như đây là
việc chỉ có trong phim ảnh hay chỉ xuất hiện trong một thê giới khác. Người dân
chúng ta chỉ biêt là quốc gia đã vỡ nơ chứ không hề biêt đươc thưc chất tác động
và những ảnh hưởng cu thể đên thê nào. Cũng bởi chưa có ai kinh qua tình cảnh
này bao giờ.”
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Bây giờ, cơ cấu kinh tê đã ổn định. Cho nên, Việt Nam rất khó vươt qua đươc khó
khăn.

Nhắc lại với các bạn: Cá dưới sông đã hêt. Thú trên rừng đã hêt. Chim trên trời
cũng hêt. Nước ngọt cũng hêt. Những ngày tăm tối sắp đên.

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

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
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Published by Charlie Saigon

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

5 comments
.

Nguyen Duy Khoa

JUNE 18, 2022 AT 03:31
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Tuy nhiên ko đến nỗi tăm tối như vậy. Tác giả ko nên quá chán nản

Lương Trọng Nghĩa

JUNE 18, 2022 AT 03:31

Đúng là một TRIẾT GIA . Ngưỡng mộ bạn . Hiểu biết – mạnh mẽ và trách nhiệm !!! !

Võ Ánh Nắng

JUNE 18, 2022 AT 03:31

Bài viết quá hay…. Không lẽ Tôn Phi là 1 vị Thánh hay sao mà biết nhiều hiểu rộng đến từng

chân tơ kẽ tóc
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Đỗ Như Ly

JUNE 18, 2022 AT 03:32

Liệu có bị tội tuyên truyền nói xấu NN không đấy???

Nguyễn Văn Luận

JUNE 18, 2022 AT 16:30

Ngưỡng mộ người dân Hàn Quốc. Bài viết thật thấu đáo, xin phép tác giả được chia sẻ bài viết

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

Image 28. Tác giả và cô bạn cùng lớp. 2018.

Kính thưa quý vị,
Một dân tộc, luôn có lịch sử trường tồn. Riêng đối với dân tộc Việt Nam, một dân
Văn hiên chi bang, thì còn có phần kinh điển dân tộc vô cùng quý giá.
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Kinh điển dân tộc có ăn đươc không thì chúng tôi xin trả lời ngay: Ăn đươc. Trước
đây, không có nơi thu mua sản phẩm văn hóa. Nay, với sư có măt của những tập
đoàn toàn cầu, sử dung công nghệ đường truyền như Amazon, thì những nhà văn
hóa có đủ đên thừa để sống và sáng tạo văn hóa.

Tôi đã đi thăm nhiều gia đình ở Việt Nam. Gánh năng thi cử quá ác nghiệt. Từ con
cái cho đên bố mẹ, không ai có một cuốn đủ để gọi là kinh điển dân tộc ở trên giá
sách. Kinh điển dân tộc là dòng sữa thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại cho con cháu,
thiêu kinh điển dân tộc, con cháu sống như một lũ thần kinh.

May mắn là ở thê kỷ XX, tại tỉnh Nam Định có sinh ra triêt gia Lương Kim Định,
người sau này sẽ là giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn, người chủ trương đưa kinh
điển dân tộc vào lại trong chương trình học. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm giáo duc
của nhiều người ( Giản Tư Trung, Nguyên Khánh Trung, …) song không ai biêt
đưa kinh điển dân tộc vào trong chương trình học như triêt gia Lương Kim Định.

Hiện nay, với phương tiện truyền tin, và phương tiện in ấn, trung bình cứ mỗi gia
đình có một cái, thì việc trang bị cho con em mỗi người một bộ sách kinh điển dân
tộc là không có gì khó khăn nữa. Nhất là khi, Việt Nam trong quá trình hội nhập
với văn minh Âu-Mỹ đã học hỏi đươc rất nhiều điều hay.

Trả lời câu hỏi: Vì sao bố mẹ ngoan mà lại dạy đươc con hư? Đó là do không có
kinh điển dân tộc.

Tập đoàn Charlie của chúng tôi hân hạnh đem đên cho quý vị bạn đọc ba miền tổ
quốc các tác phẩm của triêt gia Lương Kim Định. Hầu cho, giải đươc cơn khát
dòng sữa kinh điển dân tộc vào lúc này.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách “Triêt lý giáo duc của tác giả Tôn Phi”
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Hai năm 2022
Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Danh sách tác phẩm của Kim Định:

Image 29. Triết gia Lương Kim Định.

Viêt trong thời gian làm giáo sư chính của đại học Văn Khoa Sài Gòn:
1 – 1 .Nguyên Nho (Cửa Khổng)
2 – 2. Triêt Lý Giáo Duc
3 – 3. Nhân Chủ
4 – 4. Hồn Nước Với Lê Gia Tiên
5 – 5. Chữ Thời
6 – 6 Vũ Tru Nhân Linh
7 -7. Lạc Thư Minh Triêt
8 – 7. Định Hướng Văn Học
9 – 8. Loa Thành Đồ Thuyêt
10- 9. Tâm Tư
11 – 1.Việt Lý Tố Nguyên
12 – 2. Dịch Kinh Linh Thể

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 292 of 319
Việt sử đại cương. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt
sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 292 of 319

13 – 3. Triêt Lý Cái Đình
14 – 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa VN
15 – 5. Vấn Đề Quốc Học
16 – 6. Hiên Chương Giáo Duc
17 – 7. Cơ cấu Việt Nho
18 – 8. Tinh Hoa Ngũ Điển
Viêt trong thời gian xuất ngoại:
19 – 1. Hùng Việt Sử Ca
20 – 2. Kinh Hùng Khải Triêt
21 – 3. Pho Tương Đẹp Nhất Của Việt Tộc
22 – 4. Sứ Điệp Trống Đồng
23 – 5. Văn Lang Vũ Bộ
24 – 1 .Đạo Trường Chung Cho Đông A
25 – 2. Phong Thái An Vi
26 – 3. Trùng Phùng Đạo Nội

Những sách trên, bạn có thể mua tại nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.
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Văn Miêu Quốc Tử Giám trong dòng chảy lịch sử của
quốc gia Đại Việt.

Image 30. Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu.

Trong bài này, tác giả Tôn Phi đi vào vấn đề, tại sao nói Văn Miêu Quốc Tử Giám
quan trọng đối với dân tộc Việt Nam, nước Đại Việt, tại sao Văn Miêu giờ đây chỉ
còn là kỷ niệm và ước vọng tương lai.
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Vị trí của Văn Miêu Quốc Tử Giám trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam
là chỗ dưa tinh thần. Văn Miêu là nơi thờ Văn Tổ, mà Văn Tổ tức là Trời. Người
Đông phương gọi Trời là Thương Đê. Người Tây phương gọi Trời là Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời là không đổi, hôm qua hôm nay và ngày mai.

Vì sao nói dân Việt Nam là hội thánh của Đức Chúa Trời? Giải nghĩa như sau: Văn
hiên chi bang, nghĩa là bang của những người hy hiên cho Văn. Bang = hội, đoàn.
Hiên= Thuộc về, của. Văn= Văn Tổ, Đức Chúa Trời. Vậy, Văn hiên chi bang
tương đương với “Hội thánh của Đức Chúa Trời.” Tiêng Việt cao siêu đên như vậy.
Văn Làng có nghĩa là Làng của Đức Chúa Trời.

Văn Miêu Quốc Tử Giám giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Trong bài thi cuối kỳ môn
lịch sử của học sinh lớp 8 ở tỉnh Hà Tĩnh, các em buộc phải ghi: Văn Miêu là nơi
thờ Khổng Tử. Có những đứa thông minh, không làm câu này. Những em thông
minh nhất, con nhà gia truyền, biêt rằng Văn Miêu là nơi thờ Đức Chúa Trời,
nhưng đã bị hiểu cho sai cách.

Văn Miêu và Quốc Tử Giám nằm ở số 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. Ngày
nay, dưới bầu văn hóa duy lơi truc vật, người dân Việt Nam ra vuốt đầu rùa thần ở
Văn Miêu để xin các ngài cho thi đỗ đạt. Vô số em thắp hương để đươc tiên sĩ rùa
bao cho đỗ kỳ thi, một sư mê tín dị đoan đên cùng cưc:
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Image 31. Mê tín dị đoan thắp hương để đỗ đạt. Ảnh tư liệu.

Văn Miêu ban đầu đươc lập ra để thờ Văn Tổ. Mê tín dị đoan như thê là nguồn gốc
của tiên sĩ giấy hôm nay.

Văn Miêu đươc xây dưng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh
Tông. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng,
Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhi hiền, bốn mùa cúng tế.
Hoàng thái tử đến đấy học.” Chúng ta chú ý đên câu: “Hoàng thái tử đên đấy học.”
Văn Miêu xây ra để làm nhà dạy thái tử học, và để tê trời, chứ không phải để tê các
thần khác. Văn Miêu lập ra để thờ Đấng Tạo Hóa. Xứng danh một nền văn hiên chi
bang.

Trên quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, câu văn của tổng thống Mỹ Thomas
Jefferson đươc vang lên, khẳng định Việt Nam là một nước thờ Trời: “Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có
thể xâm phạm đươc; trong những quyền ấy, có quyền đươc sống, quyền tư do và
quyền mưu cầu hạnh phúc”.
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Lời tuyên ngôn độc lập kể trên rất độc đáo. Tôn Phi viêt sách sử mà vẫn tư do, đó
là nhờ lời tuyên ngôn trên. Xin cám ơn người Mỹ đã soạn lời tuyên ngôn cho dân
tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cách vô tình, đã tuyên bố, Việt Nam là
một nước thờ Đức Chúa Trời, khi gọi ngài là Đấng Tạo Hóa.

Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miêu, có
thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở nước Đại Việt. Gọi là trường đa cấp cũng
đươc, vì trường dạy từ bậc ấu nhi cho đên khi ấu nhi đó thành cử nhân, tiên sĩ,
dùng cho các công việc trong triều. Việt sử thông giám cương muc chép: “Bính
Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4… lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển
trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó”. Nghĩa là, Quốc Tử
Giám và Văn Miêu lo công việc văn chương. Công việc này kéo dài bất tận, học
mãi không biêt khi nào xong.

Cô giáo, cử nhân văn chương Hoàng Kim Bảo hỏi tác giả Tôn Phi: “Nêu thật &
không có điều kiện gì thì quá tốt. Lương giáo viên bao giờ tăng vậy? Mình làm
việc trong ngành giáo duc hơn 31 năm, dạy phổ thông & Cao Đẳng Sư Phạm 7
năm rưỡi, còn về Bộ. về Viện Nghiên Cứu, thê mà thâm niên cũng chẳng có gì hêt.
Giờ khó khăn thê này, ai tăng lương cho Giáo viên?” Thưa, khi dân nước Việt Nam
nối lại giao ước với Đức Chúa Trời ( lê Vươt Qua giao ước mới), sau đó lương sẽ
cao và đời sống nhân ái.

Năm Nguyên Phong thứ 3 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành
Quốc Học Viện cho mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học
xuất sắc. Ngày nay, dưới sư tiên bộ của mạng Internet, sư học đã đươc mở mang.

Đời Trần Minh Tông, Chu Văn An đươc cử làm quan Quốc Tử giám Tư nghiệp
(hiệu trưởng) và thầy dạy trưc tiêp của các hoàng tử.

Đời nhà Nguyên, Quốc Tử giám lập tại Huê. Năm 1802, vua Gia Long ấn định đây
là Văn Miêu – Hà Nội. Tổng trấn Bắc thành Nguyên Văn Thành cho xây thêm
Khuê Văn Các bên cạnh giêng vuông. Như vậy vào đầu thời Nguyên, Văn miêu
Thăng Long đã một lần đươc sửa sang chỉ còn là Văn Miêu của trấn Bắc Thành,
sau đổi thành Văn Miêu Hà Nội.

đốc học Trần Trọng Kim và Nguyên Quang Oánh dịch từ chữ Hán ra chữ Quốc
Ngữ tấm bia Hoàn Văn hồ bi.
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Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 3, vua Khải Định bắc tuần có đên chiêm bái
Văn Miêu Hà Nội và làm hai bài thơ tứ tuyệt bằng chữ Hán, rồi phán cho tỉnh thần
Hà Đông khắc vào bia dưng trên gác tam quan. (rất tiêc bia hiện nay không còn,
chỉ còn lại bệ bia, hai măt bệ là hình hổ phù rất đẹp) .

Nguyên văn hai bài thơ như sau:

 Bài thứ nhất

Hóa thành nam quốc ái văn hoa,

Thánh đạo chân truyền quán bách gia,

Tăng vi Bắc phương danh giáo đia,

Nghi hồ miếu mạo vĩnh nguy nga.

Tạm dịch là:

Giáo hoá lan tràn khắp nước ta,

Đạo Thánh đứng đầu cả bách gia,

Nghe nói Bắc phương văn vật thịnh,

Thảo nào Văn Miêu vẫn nguy nga.

 Bài thứ hai

Thời trung văn giáo nhập Viêm đô,

Bách thế tôn sùng đệ nhất Nho,

Thử đặc Lý triều lưu cổ tích.

Kinh ky tự hữu hảo qui mô

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
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Tạm dịch là:Thời trung đạo ấy tới Viêm đô,

Trăm thủa đề cao nhất đạo Nho,

Triều Lý vẫn còn lưu dấu cũ,

Kinh thành riêng để một quy mô.

Trong văn miêu có Đại Trung Môn và Khuê Văn Các.

Đền thờ Văn Tổ đổi chỗ theo thời. Thời đầu tiên ở Văn Miêu. Thời tiêp theo ở đại
học Văn Khoa Sài Gòn. Tiêp theo đây, chưa biêt trường nào sẽ đảm nhận vai trò
Văn Miêu. Nghĩa vu giáo hóa dân chúng thì luôn luôn, trong một nền văn hiên chi
bang.

Image 32. Một cảnh mê tín tại Văn Miếu. Ảnh tư liệu.

Dân Hà Nội đã mê tín năng nề, biên Văn Miêu thành chốn dị đoan. Dâng hương
trong Văn Miêu là xúc phạm Văn Tổ. Lê-vi ký chương 26 câu số 1: “Các ngươi
chớ làm những hình-tương; hoăc hình chạm, hoăc hình đúc; chớ dưng trong xứ
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mình một hòn đá nào có dạng-hình, đăng sấp mình trước măt hình đó, vì ta là Giê-
hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”

Do đó, vai trò Văn Miêu đươc chuyển vào Sài Gòn, trường đại học Văn Khoa.
Thời giáo sư Lương Kim Định.

Khi nào bỏ nạn thờ Rồng, quay lại thờ Văn Tổ, khi ấy người dân nước Đại Việt
mới đươc hạnh phúc một lần nữa. Lê-vi ký chương 26, câu 3, 4, 5:

“Nêu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo,
4 thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất sẽ sanh hoa lơi, và cây ngoài đồng sẽ kêt bông
trái.
5 Mùa đập lúa sẽ lần đên mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đên mùa gieo mạ; các
ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình.”

Trong Nam tiêp đón Văn Tổ (Đức Chúa Trời) tốt hơn nên trong Nam thịnh vương
hơn.

Bài viêt đã đươc thêm vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi. Sách rất
đươc các sĩ quan quân đội yêu thích, đăt mua cá nhân. Giáo sư Mạc Văn Trang vừa
nhận đươc bản điện tử và cám ơn tác giả sách này. Hy vọng đây sẽ là cuốn sách
của mọi gia đình.

Viêt tại SC VIVO CITY, quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
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Nhà Triệu là triều đại chính thống hay không chính thống
của người Việt?

Tóm tắt Sư tích Triệu Đà:

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

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

Trong những năm ở gửi rể, Trọng Thủy đã dò xét tình hình Âu Lạc, học phép chê
nỏ và phá nỏ của người Âu Lạc, rồi báo cho Triệu Đà. Biêt đươc bí mật hóa giải nỏ
thần, Triệu Đà thôn tính đươc nước Âu Lạc. Cha con An Dương Vương thua trận,
phải nhảy xuống biển tư vẫn. Đấy chính là mưu mẹo mà Triệu Đà dùng để chiêm
nước Âu Lạc. Tóm tắt cả quá trình, Triệu Đà đem 50 vạn di dân người Trung
Hoa xuống để giành đất và đươc nhà Tần cho làm Huyện lệnh Long Xuyên thuộc
quận Nam Hải mới chiêm đươc.
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Việc đó xảy ra vào khoảng năm 179 trước Công nguyên, Triệu Vũ Đê đánh bại An
Dương Vương, sáp nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt. Vào thời Triệu Đà, nước
Nam Việt có khoảng 1,3 triệu dân. Trong đó, 7.69% là dân Hoa tộc, 92.31% là dân
Việt tộc.

Nhà Triệu lập nước Nam Việt một nước riêng, từng tồn tại độc lập với nhà Hán (ở
Trung Quốc) trong 1 thời gian ngắn. Hoàng đê Trung Hoa cho người giêt hêt gia
quyên, họ hàng của Triệu Đà. Thấy không chống cư nổi, Triệu Đà đã phải quy
phuc nhà Hán, chỉ dám nhận tư cách châu quận. Đà bỏ việc xưng Đê (nhưng vẫn
ngầm xưng Hoàng đê ở trong Nam Việt). Cách làm này đươc Quang Trung tái diên.
(Bọn này tưởng là thiên triều Trung Hoa ngu.)

Theo một nghiên cứu của tác giả E. Lusuo người Đài Loan về quá trình nhà Tần
bình định vùng Lĩnh Nam, vào thời nhà Tần, dân cư bên này hay bên kia biên giới
Việt-Trung thời hiện tại là không thể phân biệt đươc.

Nhà Triệu có phải là một triều đại Việt chính thống hay không, là hay một giai
đoạn lịch sử gây nhiều tranh cãi cho giới nghiên cứu sử học. Sử học Việt Nam tới
nay có 2 quan điểm trái ngươc nhau về triều đại này:

Một là, Nhà Triệu là nhà chính thống.

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

Ủng hộ quan điểm thứ nhất có nhà Trần (từng sắc phong Triệu Đà là Khai thiên
Thê đạo Thánh vũ Thần triêt Hoàng đê.). Kê đên, đại tác giả Nguyên Trãi, người
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phò Lê Lơi diệt dăt Minh. Đại sử thần Lê Văn Hưu, người chép Đại Việt sử ký
toàn thư, cũng công khai công nhận Triệu Đà.

Triệu Đà tư xưng là "Man Di đại trưởng lão phu", lấy vơ Việt, theo tuc Việt.
Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung không thuộc vào đất của nước ta. Cai trị nước ta
là do các viên quan lại (người phương Bắc) do Triệu Đà sai đên. Người Trung Hoa
nắm giữ hầu hêt chức vu chủ chốt trong triều đình Nam Việt.

Vấn đề nguồn gốc dân tộc

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

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

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

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

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

Nghĩa là:

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

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
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Image 33. Tượng Triệu Đà. Ảnh tư liệu.

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

Việt Nam sử lươc soạn bởi Trần Trọng Kim (1919) viêt nhà Triệu là chính thống,
thuộc một chương riêng, thuộc thời tư chủ. Nghĩa là, Trần Trọng Kim công nhận
Triệu Đà. Bộ Đại Việt sử ký soạn bởi sử gia Lê Văn Hưu, đời Trần chép
từ Triệu Vũ Đê đên Lý Chiêu Hoàng. Ông so sánh Vũ Đê với các bậc vua hiền thời
cổ như Thuấn, Văn Vương: “Triệu Vu Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong
nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là "lão phu", mở đâu cơ nghiệp đế
vương cho nước Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy.” An Nam chí lươc soạn
bởi Lê Tắc đời Trần cũng khen Triệu Đà là người mang sư học đên Việt Nam,
trước cả Sĩ Nhiêp.
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Bộ Đại Việt sử ký toàn thư soạn bởi Ngô Sĩ Liên, sử gia nhà Hậu Lê cũng dành
cho Triệu Vũ Đê những lời tốt đẹp:

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

Về quan điểm thứ hai, chống Triệu Đà.

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

Kể từ cuối nhà Hậu Lê, các sử gia Việt Nam cũng dần chuyển sang coi Triệu Đà là
kẻ xâm lươc.Trong Đại Việt sử ký tiền biên, Ngô Thì Sĩ chép thời kỳ Triệu Đà
đươc chép thành kỷ "Ngoại thuộc Triệu Vũ đê". Ngoại truyện nghĩa là ngoại tộc.

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

Tóm lại, các sử gia triều Nguyên vô cùng ghét Triệu Đà. Báo Sông Hương năm
1936, một đại thần của mạt thời nhà Nguyên, cu Phạm Quỳnh tiêp tuc không
coi Triệu Đà là vua của Việt Nam.
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Phủ nhận từ bản thân Triệu Đà

Triệu Đà viêt thư nhờ Luc Giả gửi cho vua Hán, trong thư ông viêt:

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

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

Các tài liệu lịch sử của nhà Triệu còn cho thấy đên cuối đời, Triệu Đà đã quyêt
định bỏ danh hiệu Đê, quy phuc nhà Hán (nhưng vẫn xưng Hoàng Đê ở trong Nam
Việt). Vậy, Triệu Đà nhận mình không phải người Việt.

Tín ngưỡng dân gian
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Trong truyền thuyêt dân gian từ lâu đời là "My Châu - Trọng Thủy", quân Triệu
đươc người dân Việt coi là giăc. Thần Kim Quy biểu tương cho văn hóa Việt Nam,
nói với via An Dương Vương: "Giăc ở sau lưng nhà vua đấy". (My Châu rắc lông
ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy, vô tình báo tin cho quân Triệu truy sát cha
mình).

Image 34. Tranh minh họa Mỵ Châu rút lông trên áo lông ngỗng để ra dấu cho Trọng Thủy đến tim cô.

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

Sử quan Đăng Xuân Bảng của nhà Nguyên cũng dưa vào lập luận này để phủ định
Triệu Đà là vua Việt Nam: "Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung không thuộc vào đất
của nước ta. Cai tri nước ta là do các viên quan lại (người phương Bắc) do Triệu
Đà sai đến. Nước ta nội thuộc Triệu cung như nội thuộc Hán, Đường, làm sao so
sánh với Thục Phán mà lân lộn thành triều đại chính thống của nước ta được?"
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Image 35. Tranh minh họa Mỵ Châu rút lông trên áo lông ngỗng để ra dấu cho Trọng Thủy đến tim cô.

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

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

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

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

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
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Những yêu cầu đối với người viêt sử: Tôn trọng tiêng dân

Ngôn ngữ là phương tiện giao tê chung do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình lao
động sản xuất và hoạt động văn hoá nghệ thuật. Ngôn ngữ dùng để định danh sư
việc, sư vật tồn tại trong xã hội và trong giới tư nhiên.

Nhờ có ngôn ngữ mà con người có thể tư duy, phân tích đươc chính xác sư vật, sư
việc cho dù nó không hiện hữu trước mắt ta; nhờ có ngôn ngữ mà con người có thể
chia sẻ yêu thương, kinh nghiệm sống để đi đên hiểu biêt nhau.

Theo đó, hiện nay cần nghiêm cấm việc dùng danh-tính từ Nguy trong giao tiêp.
Bởi lẽ, sau ngày 30/4/1975 trên đất nước ta không còn tồn tại thưc thể nào là tay
sai bán nước kiểu Nguy nữa. Tuy nhiên, từ năm 1975 về trước (1858) dưới hình
thức này hay biểu tương khác, trên đất nước ta đã tồn tại những chính quyền bù
nhìn tay sai bán nước mà dân ta gọi ngắn gọn là NGUỴ. Như vậy, từ Nguy là một
phạm trù lịch sử cần phải đươc tôn trọng, vì đó là tiêng dân. Tôn trọng tiêng dân là
nguyên tắc bất biên trong giao tiêp. Không ai lại có thể không dùng tiêng dân trong
giao tiêp hay viêt lách đươc. Nêu không, chúng ta sẽ bị lạc loài. Khẩn thiêt đề nghị
các nhà chép sử tôn trọng tiêng dân, tôn trọng hiện thưc khách quan, tôn trọng từ
Nguy. Mọi sư tư biện, chủ quan duy ý chí, không tôn trọng sư thật lịch sử đều sẽ
để lại những hệ luy nghiêm trọng.
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Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách “Việt sử đại cương” cho
nữ kiên trúc sư Hàn Quốc.

Sáng nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại quận 7, Sài Gòn, nhà văn Tôn Phi đã ký
tăng sách Việt sử đại cương ( A brief about Vietnamese history)- ISBN
9798401916211- cho một nữ kiên trúc sư người Hàn Quốc.

Image 36. Nhà văn Tôn Phi đang ký tặng sách Việt sử đại cương cho khách Hàn Quốc.

Bà cho biêt đã có 5 năm sinh sống tại Việt Nam.
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Mình tăng sách cho bà. Định đưa xong cuốn sách đi ngay. Bà và bạn gái giữ lại,
bắt ông tác giả phải ký tên mới chịu. (Cuốn sách này có cho không người Việt
cũng chưa chắc đã lấy, vì người Việt không thích học sử. Nhưng người Hàn Quốc
thì rất thích sách này của tác giả Tôn Phi).

Image 37. Ảnh bia sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Tôi và bà kiên trúc sư Song cùng đọc một trang trong sách. Giở ra đươc đúng bài
về Chính phủ quốc gia của thủ tướng Trần Trọng Kim. Bà này biêt đọc tiêng Việt
và cả tiêng Hán.

Trên 5000 năm lịch sử của Việt tộc đã đươc tóm tắt chỉ trong trên dưới 200 trang
A4. Tác phẩm có giá trị thần học, sử học, toán học, văn học rất cao. Có thể nói,
Việt sử đại cương của nhà xuất bản Sống mới là tác phẩm tốt nhất viêt về lịch sử
hôm nay.
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- Đây là chính phủ Việt Nam năm 1945, độc lập. Bên Hàn Quốc độc lập năm 1945
hay 1948? Tôn Phi hỏi.

– 1945, bà kiên trúc sư Hàn Quốc trả lời bằng tiêng Anh.

( Năm 1945, Nhật Bản trao trả độc lập cho Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm 1948,
Hàn Quốc tuyên bố độc lập- đăt quốc hiệu là Đại Hàn Dân Quốc, thủ đô tại Seoul).

Hình như Hàn Quốc cũng chưa có tập đoàn xuất bản nào. Nêu vậy, hiện tại ở châu
A chỉ có 2 tập đoàn xuất bản: Tập đoàn Springer của Singapore và tập đoàn
Charlie Sài Gòn của ông Tôn Phi.

Tác giả sách Việt sử đại cương

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Về sách Việt sử đại cương.

Giá: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đăt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-
Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Cả thê giới đăt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
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Trong những ngày này, cộng đồng người Việt khắp thê giới đang chuyền tay nhau
sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
Các bạn chuyền tay nhau qua các ứng dung nhắn tin bí mật: Telegram, Viber và
Signal.

Image 38. Ảnh 1: 3 cô sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Việt sử đại cương.
Số ISBN quốc tê: 9798401916211

Trên thê giới, khó khăn nhất có lẽ là nghề viêt sử. Bạn viêt văn, có bịa chuyện cũng
đươc, vì không ai cấm. Bạn làm triêt học, có nói có dùng thuật ngữ cao siêu kỳ lạ
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cũng đươc, vì không ai hiểu. Nhưng làm sử là cưc kỳ khó khăn, đòi hỏi bàn tay
thánh triêt.

Năm 2021, kêt thúc đời sinh viên chăng I, tôi đi làm bảo vệ. Trong thời gian này,
lúc rảnh rỗi, không còn ai để chọc ghẹo, tôi lôi laptop ra viêt sách. Cuốn sách bom
tấn nhất là cuốn Việt sử đại cương. Tôi để chê độ treo lơ lửng trên mạng, người
Việt khắp thê giới tải về, ai có lòng thương thì họ gửi tiền cho. Mỗi giây mỗi phút
có hàng chuc người tải sách Việt sử đại cương về học.

Image 39. Tác giả Tôn Phi ôm ấp giấc mộng viết cuốn Việt sử đại cương ngay từ thời sinh viên.Ảnh 2: Tôn Phi hồi năm tư đại học.

Ngoài làm sách cho mình, tôi và Diệu Ngân còn làm sách cho giáo sư Nguyên
Đình Cống. Sách Cùng học để giáo duc con trẻ. Sinh viên ngành xây dưng, kiên
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trúc của cả nước biêt ông, họ đăt mua ở tôi. Các bậc cha mẹ có nhận thức đều phải
mua sách này.

Image 40. Ảnh 4: Bạn đọc ở quê hương Hà Tĩnh nhận được sách Việt sử đại cương của Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Sách Việt sử đại cương đi khắp thê giới. Có 200 trang, mà tôi bán 400 ngàn. Người
Việt tranh nhau mua. Có người đăt tiền 1 tháng rồi mới nhận đươc sách. Vừa bán
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vừa cho, giống như ông cu nhà tôi. Nói với bộ trưởng Nguyên Kim Sơn, sách của
ông Tôn Phi là những sách người ta giữ suốt đời. Đăc biệt, Việt sử đại cương đọc
trên Iphone, Ipad và Macbook cưc kỳ đẹp.

Image 41. Bạn trẻ Phụng Nguyên đang đọc sách Việt sử đại cương trên Macbook.

Dốt toán không thể làm văn đươc.
Dốt triêt không thể làm sử đươc.
Dốt văn không thể giỏi tin học đươc.
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Image 42. Ảnh 3: Diệu Ngân đang biên tập sách cho giáo sư Nguyễn Đinh Cống, cô hưởng lương 800 000 VNĐ/giờ.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi,

Nhà sáng lập tập đoàn xuất bản Charlie.

7 comments
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Phạm Thu Hương

JUNE 28, 2022 AT 12:58

Chúc mừng em.

Phan Huyền

JUNE 28, 2022 AT 13:07

Oà CTCM ạ
Ae cần em phổ bên thêm gi không ạ. Em sẽ giúp nêu có thể

Huy Hoàng Sunflowers

JUNE 28, 2022 AT 13:22

https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
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Sách này bác tăng cho ai người Việt mà ko lấy thì làm ơn tăng lại cho e nhé ? Chúc
bác luôn vươn xa với sư nghiệp trong tương lai HUY HOANG

Phạm Hùng

JUNE 28, 2022 AT 13:24

Chúc mừng anh nhé

Tien Loi

.

JUNE 28, 2022 AT 13:39

.

Chào nhà văn

.

Like

https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/?like_comment=2316&_wpnonce=6c32641b45
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.

REPLY

.

.

Anna Nguyên

JUNE 28, 2022 AT 14:44

Chúc mừng em, mong tương lai sách em đươc nhiều người biêt đên, cố gắng lên.

Tôn Thị Lan

JUNE 28, 2022 AT 16:40

Tôn Phi giỏi quá nha.

https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/?replytocom=2316
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/
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