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VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NAM XXXI 

 

NGỌN / NGUỒN VĂN HÓA VIỆT NAM 

NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM: 

 Ba Nguồn & Hai Ngọn: 

A.- BA NGUỒN ( BỘ BA:TRINIYTY ) 

I.- DỊCH LÝ: ĐẠI ĐẠO ÂM / DƯƠNG  HÒA ( 2 ) 

BÀNH TỔ VỚI THÁI CỰC ÂM DƯƠNG : LƯỠNG CƯC NHẤT NGUYÊN :  

BIPOLAR : DUAL UNIT   

           

 1                              2 

Hình Bàn Cổ hai tay cầm hai quả trứng Âm Dương   ( 1 ) 

Hình Ông Bàn Cổ  sắp xếp Thiên lập Địa ( 2 ) 

Dưới chân Ông có con Rùa có Mu Tròn, tượng trưng cho Thiên ( Trời tròn ) . 4 Chân   tượng trưng cho Địa ( 

Đất vuông) . khi Trời Đất giao hòa thì có Châm ngôn: “ Mẹ Tròn, Con Vuông “ . Đây là nguồn  “ Thiên sinh  

Địa dưỡng Nhân hòa “.    

         

          Hình VÔ CỰC            Hình Thái cực 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Pangu.JPG
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II.- TAM TÀI: Nhân sinh quan Nhân chủ [ 3: TRINITY ] 

 THIÊN HOÀNG / ĐỊA HOÀNG →  NHÂN  HOÀNG 

 Nhân Hòang là con người  Nhân chủ: Con người tự Chủ , tự Lực, tự Cường 

 

ÂU CƠ / LẠC LONG → HÙNG VƯƠNG [ Dual Unit ]  

 

NHÂN / NGHĨA → BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG )  

 

 

 

 

Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ / Huyền Tổ Phụ Lạc Long  → Quốc Tổ Hùng Vương 

 

HÙNG VƯƠNG: NHÂN / NGHIA  BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG ) 
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III.-  NGŨ HÀNH  ( 5 ).    CƠ CẤU NGŨ HÀNH 

 KHUNG  ĐẠO LÝ NHÂN SINH:  TU, TỀ, TRỊ BÌNH   [ UNITY ] 

 

 

HỎA ( 2 ) 

↑ 

(  3  ) MỘC ← THỔ: 5 :[ NGUỒN THÁI HÒA ]→ KIM ( 4 ) 

↓ 

THỦY (1 ) 

 

 

 

   

 

MATRIX LẠC THƯ→ HÀNH THỔ: VECTOR  EQUILIBRIUM: VECTƠ QUÂN THIÊN 
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Lạc Thư là một Ma trận  (Matrix ) trong Toán học.    Khi cộng  3 số bất cứ chiều nào ta cũng 

có Tổng số là 15. Kinh Dương Dương đã dùng số 15 này mà lập nên 15 Bộ của nước Văn 

Lang.  

Các nhà Toán học  dùng  Các số của Lạc Thư – Dạng khác  của Ngũ hành -  được   lập thành 

Vector    { 3 X 3 } là vector equilibrium.  

Vector này có Trung tâm là hành THỔ của Ngũ hành mang số 5 . Số 5 lại là số cân bằng   

(Angel number of balance : dynamic power ) .   

Ngũ hành  ( cosmic energy source: E = mc2 . Einstein ) là Tạo Hóa Lư hay Khuôn đúc Vũ 

trụ ( Universe mold ), Vector equilibrium không những là Năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ, 

mà còn điều phối Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.   Ngũ Hành có hành Thổ là Cơ  cấu quân Thiên 

( Heavenly equlibrium ) - nền tảng của Việt Nho - , nên Việt Nho là Văn Hoá Thái Hòa. 

 

Các hình trong Vector equilibrium  đều đối xứng qua Tâm, nên vector luôn giữ được vị trí 

quân bình. 

    Vậy: 2 - 3, 5 là Cơ cấu của Việt Nho & Triết lý An vi: Văn Hoa Thái Hòa Việt Nam 

B.- HAI  NGỌN 

 

CẶP ĐÔI  ( 2 →1: DUAL UNIT  ) : GÁI  ĐẢM  ĐANG / TRAI HÙNG DŨNG 
 

TINH THẦN  “ BẤT KHUẤT “  CỦA NỀN VĂN HÓA  ĐÔNG NAM:   

CÓ CƠ CẤU: 2 – 3,  5    

 NAM: HÙNG / DŨNG.    NỮ: ĐẢM/ ĐANG 
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Nam hùng / dũng 南雄勇; 

Hùng: Con chim trống mạnh khỏe.  勇 Dũng: Mạnh dạn, dũng cảm, gan dạ 

 [ Ta có thể phân biệt  Hùng là sức mạnh của  Vật chất     Hùng : Brave : ready to face 

and endure danger or pain; showing courage."a brave soldier" ( Phản ứng tức khắc theo Bản 

năng tự nhiên ) 

  Dũng  là sức mạnh của Tinh thần ( courage : he ability to do something that frightens one."she 

called on all her courage to face the ordeal" strength in the face of pain or grief. "He fought his 

illness with great courage"  ( Có tinh thần tham dự vào)*     

A brave person is a person who sees a dangerous situation and immediately reacts bravely 

without thinking.  

Courage, on the other hand, is seeing a situation or a dangerous or scary experience and acting, 

even though you're scared. 

”Khảng khái tùng Vương dị  忼 慨 從 王 易 hăng hái theo Vua đi chinh chiến thì còn dễ, 

Thung dung tựu Nghĩa nan 從 容 就 義 難: Ung dung thực hành đức Nghĩa tức là Lẽ công 

bằng  để sống Hòa với nhau thì khó hơn, vì việc làm có ý thức ] 

 

Nữ đảm đang 女膽當 

 Đảm ① Mật, ở nép trong lá Gan thường rỉ nước đắng ra để tiêu chất mỡ. 

② Ngày xưa bảo người ta có gan góc là vì cái mật, cho nên người không e sợ gì gọi là đại 

đảm 大膽, người có lòng sốt sắng vì nghĩa quên mình gọi là can đảm 肝膽. 

③ Nỗi lòng, như phi can lịch đảm 披肝瀝膽 phơi gan rạch mật, ý nói tỏ hết nỗi lòng cho người 

biết. 

④ Lòng trong của cái đồ gì, như cái cựa gà ở trong đàn, sáo, cái nòng lót ở trong ấm pha chè, 

tục đều gọi là đảm cả. 

⑤ Lau sạch đi, chùi đi. 

當① Ðang, đương thời 當時 đang bấy giờ, đương đại 當代 đương đời bấy giờ. 

② Gánh lấy, nhận lấy. Như đảm đương 擔當 đảm đang, thừa đương 承當 nhận lấy công việc, 

v.v. 

③ Chủ nhiệm, chịu gánh. Như đương gia 當家 chịu gánh vắc cả việc nhà, đương quốc 當

國 chịu gánh vác cả việc nước, v.v 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
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Tất cả những vị có tên trong Huyền Sử và Lịch Sử đều là những vị Hào kiệt.,những Trai Hùng 

Dũng, Gái đảm đang của Dân tộc, chúng tôi chỉ xin nêu tên một số Vị Nữ Kiệt Nam Hùng tiêu 

biểu nhất.     

[ Hào kiệt 豪傑 Tài sức hơn đời.  Hào: Tài sức hơn người. Kiệt: Xuất sắc, Kiệt xuất , lỗi lạc ] 

. 

MỤC LỤC  

 

PHẦN MỘT 

GIAI ĐOẠN HUYỂN SỮ 

 Giai đoạn Sáng tạo Nguồn gốc Văn Hóa   

có Bộ Huyền số   2 - 3 , 5 

  Văn Hóa mang Tinh Thần Dân tộc:  

NHÂN / NGHĨA,  HÙNG / DŨNG  (: BAO DUNG ) 

__________________________________________________________________ 

PHẦN HAI 

GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 

ĐEM TINH THẦN DÂN TỘC XÂY DỰNG VÀ  BẢO VÊ  QUỐC GIA 

QUA  TR ƯỜ NG KỲ LỊCH  SỬ  4902  NĂM 

_____________________________________________________________________ 

PHẦN BA 

PHẦN VĂN  

 VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

                                    I.- Thuyết DỊCH LÝ với  Vũ trụ quan Động 

                                  II.-Thuyết TAM  TÀI với Nhân Sinh quan Nhân chủ  

                      III.- Thuyết NGŨ HÀNH  với  Tâm linh Sử quan :  

Nguồn Năng lượng Vũ trụ 
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PHẦN HIẾN 

Những Hiền Nhân Quân tử  đã hy hiến Thân Tâm để  cùng toàn dân Xây dựng và Bảo vệ 

Quốc gia suốt trường kỳ Lịch sử  4902 năm. 

 

TỨ BẤT TỬ 

Những Nhận vật gương mẫu đầu tiên 

 

   1.-THẦN TẢN VIÊN:Nguồn cội của Văn Hoá Việt Nam 

 2.- PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG: Mẫu con Người Nhân chủ với Tinh thần Đoàn    kết toàn 

dân để Bảo vệ Quốc gia Dân tộc. 

3.- CHỬ ĐỒNG TỬ & CÔNG CHÚA TIÊN  DUNG:  Mẫu  “ chọn Vợ kén Chồng  “ của cặp 

Gái Trai để xây Tổ ấm Gia đình làm nền tảng cho Quốc gia. 

4.- BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN : Mẫu Gái đảm đang để xây Nhà dựng Nước .   

( CÔNG CHÚA  LIỄU HẠNH ) 

  

________________________________________________________________ 

PHẦN B ỐN 

GƯƠNG TINH THẦN BẤT KHUẤT CỦA DÂN TỘC 

Qua  công trình xây dựng Văn Hóa  Xã hội cùng  13 trận chiến khốc liệt với kẻ thù  

khổng lồ truyền kiếp Phong kiến Bắc phương qua trường kỳ Lịch sử  4720  năm.  

____________________________________________________________________________ 

PHẦN NĂM : KẾT LUẬN 

CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT 

XÂY DỰNG & BẢO VỆ QUỐC GIA  

CỦA  DÂN TỘC VIỆT  NAM 

PHẦN MỘT 

GIAI ĐOẠN HUYỀN S Ử 
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   NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI 

 

GIAI ĐOẠN KHAI SINH RA VIỆT NHO  & TRIẾT LÝ  AN VI   

  I.- ÔNG BÀN CỔ  盤古 

  Bàn Cổ:  Nền móng, tảng đá lớn cao thượng  ngày xưa   

(  Bàn Cổ còn được gọi là BÀNH TỔ 彭祖. LÃO BÀNH 老彭 )  

 

 

 Hình Ông BÀN CỔ hai tay cầm hai mảnh Trứng Hỗn mang Âm Dương   

Bàn Cổ sáng tạo ra VÔ CỰC, THÁI CỰC, TAM TÀI 

Hỗn mang chi sơ: VÔ CỰC: Void : Infinity 

Thuỷ phán Âm Dương: THÁI CỰC  ( Altimate Supreme ) 

Thiên sinh ư Tý. Địa tịch ư Sửu. Nhân sinh ư Dần: TAM TÀI ( Trinity )  

( Vịnh Ông Bàn Cổ ) 

 Ông Bàn Cổ là dân tộc Dao trong Bách Việt, tương truyền mộ của Ông  còn ở  trong rừng 

Quảng Đông. 

 

VỊNH ÔNG  BÀN CỔ 

混 芒 之 初   Hỗn mang chi sơ    Ban đầu Vũ trụ còn là một khối hỗn độn mênh mang 

未 分 天 地   Vị phân Thiên Đia: Trời Đất chưa được chia phân 

盤 古 首 出   Bàn Cổ thủ xuất: Ông Bàn Cổ xuất hiện trước tiên 

始 判 陰 陽   Thỉ phán Âm Dương : Ông phán  ra  hai nguyên khí  Âm Dương   

 

天 開 於 子   Thiên khai ư Tý:Trời liền mở bung  ra vào giờ Tý 

地 闢 於 丑   Địa Tịch ư Sửu:  Đất  trải rộng  tiếp vào giờ Sửu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Pangu.JPG
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人 生 於 寅   Nhân sinh ư Dần: Con Người sinh  ngay vào giờ Dần. 

Nhiệm Phưởng, thế kỷ 6, đã viết huyền thoại Bàn Cổ trong quyển Thuật Dị Ký rằng: 

"Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt 

Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc.  

Thời Tần và Hán, dân gian kể rằng đầu của Bàn Cổ là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái 

là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, và hai chân là Tây Nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng 

nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng 

 

 

NHÂN SINH: TAM TÀI: THIÊN- NHÂN - ĐỊA 

SẮP THẾ KÝ CỦA ÔNG BÁN CỔ 

  

VŨ TRỤ QUAN 宇 宙 觀 

( World View ) 

Hỗn mang   ( Chaos ) chi sơ : tức là VÔ CỰC ( Infinity ) 

Thỉ phán Âm Dương ( Ying Yang ): Là THÁI CỰC ÂM DƯƠNG ( Ultimate Supreme )  

NHÂN SINH QUAN  人 生 觀 

   ( Philosophy of Life ) 

Thiên khai ư Tý, Địa Tịch ư Sửu, Nhân sinh ư Dần: 

Đây là thuyết Tam Tài: 

Thiên - Địa - Nhân : TAM TÀI ( Trinity ) 

 

ÔNG BÀN CỔ 翁 盤 古 

1.- Dịch nghĩa 

“ Trong cảnh hỗn mang ban sơ, khi trời đất chưa phân, Ông Bàn Cổ đã xuất hiện đầu tiên. Việc 

làm trước tiên của Ông là phân ra Âm Dương. 

Trời mở tung ra cung Tý, Đất trải rộng ra cung Sửu, Người sinh vào cung Dần.  Sách còn 

chép rằng một ngày ông biến đổi 9 lần, mỗi lần ông lớn lên 10 thước, thì trời cao bấy nhiêu, 

đất cũng dầy ra bấy nhiêu.  ```+ 

Bàn Cổ sống 18.000 năm, nên đất cực dày, trời cực cao, còn thân ông lớn quá xá.  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%87m_Ph%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BA%ADt_D%E1%BB%8B_K%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Bấy giờ ông khóc, nước mắt chảy ra làm thành hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử. Hơi ông 

thở thành ra gió, ông xem xung quanh thành ra sấm chớp.  

Khi ông vui tính thì Trời đẹp, lúc ông nổi giận thì Trời tối lại.  

Khi ông chết, xác ông rã ra từng mảnh làm thành 5 dãy Núi trong thiên hạ.  

Hai con mắt làm nên mặt trời, mặt trăng, mỡ chảy ra hoá thành Biển cả Sông ngòi, tóc đâm rễ 

vào đất mọc lên Thảo mộc. Sâu bọ trên thân xác ông làm nên loài N [ gười . ”    

( Kim Định: Nhân chủ, trang 53 - 54 ) 

2.- Khai triển 

Bàn Cổ thủ xuất 

“ Trong cảnh khai thiên lập địa, Ban Cổ ngang nhiên xuất hiện đầu tiên, ông Bàn Cổ xuất hiện 

trước tiên để dành cho mình một vị trí quan trọng, không phải vì “ tiên chiếm giả đắc ”, nhưng là 

dành thế thủ xuất là cốt tránh tai hoạ bị chèn ép khi ra sau.   

Ông Bàn Cổ không sáng tạo ra Vũ trụ, nhưng sắp xếp Vũ trụ để tìm cho mình một vị trí 

trong Không và Thời gian, mà hành xử hầu đem lại lợi ích thực tiễn cho con Người.    

 1,- Tôi ( triết gia Kim Định ) cho rằng xuất hiện sau thiên nhiên sẽ bị “ Nhiên  

giới hoá  然界化 hay là bị “ Vật đích hoá 物 的 化 ”, vì đến sau sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm:  

Nếu là Thiên khởi, 天 起 thì con người bị Thần linh đè nặng, có nơi đã giết người để tế thần, 

tức là Duy Tâm.  

Nếu là Địa khởi 地 起 thì bị vật chất chi phối, làm Nô lệ cho vật chất, tức là Duy Vật . Thế rồi 

Duy Tâm hay Duy vật cãi nhau: Tâm có trước hay vật có trước. Vấn đề này đã gây ra những 

cuộc tranh luận hàng ngàn năm mà chưa vỡ lẽ.  

Kết quả là đưa lại cho nhân loại không biết bao nhiêu là thảm trạng. 

Nếu là Duy Tâm  唯心 thì trở thành Duy Linh 唯 靈 coi Thân xác thế gian là kẻ thù.  

Nếu là Duy Vật 唯 物 thì con người Duy Vật coi Tâm linh 心靈  chỉ là bèo bọt tùy phụ. 

Cả hai đều quên con Người cụ thể toàn diện. 

Bàn Cổ không có quan tâm tới Duy Tâm hay Duy Vật là những vấn đề ở ngoài con người, 

Vũ trụ có trước hay sau gì kệ nó. 

HÃY BÀN ĐẾN CÁI VŨ TRỤ KHI MÌNH XUẤT HIỆN, 

KHI MÌNH CÓ TƯƠNG QUAN VỚI NÓ. 

NHÂN KHỞI [人起] 

Bàn Hồ, đồ đệ của Vương Dương Minh đã nói: Thiên Địa đó là Thiên Địa của ta, và cuộc 

Biến hóa đó chính là cuộc Biến hoá của ta, chứ không phải của vật nào khác . 
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( Thiên địa ngã chi thiên địa, biến hoá ngã chi biến hoá, phi tha vật dã天地我之天地 变化

我之变化 非他物也).  

Từ đấy Vũ trụ hết còn xa lạ nhưng là của con người, con người đã in dấu mình vào bằng cách 

xếp đặt và điều lý 調 理.  

Ông Bàn Cổ đã nhập cảnh trần gian  入境塵間 hết sức thần tình 神情, như là Nhân chủ 

của Vũ trụ. Đó là cung cách Nhân chủ 恭格人主 Đây là Nhân sinh quan Nhân chủ.人生觀

人主. 

Thủy phán Âm Dương  始 辯 陰 陽 

1.- Khi vũ trụ còn ở trạng thái đồng nhất bất phân, tất cả hoàn vũ mênh mông 

                  và  phiền tạp với muôn vàn sắc thái, ông Bàn Cổ đã thâu tóm vào một nhịp điệu “ : 

Nhất Âm, nhất Dương chi vị Đạo 一陰 一陽 為之道 “ 

Đạo là đường diễn tiến của Vũ trụ cũng như Nhân sinh, chỉ là một Âm, một Dương, một 

Tàng 藏 , một Hiển 顯 , một Ra 出 ( Xuất ) một Vô 入 (nhập), nhất Hạp  合 nhất Tịch闢.  

Dầu muôn vàn ức triệu vật loại khác nhau đều bị chi phối  支配 bởi cái luật Âm Dương  律

陰陽  này.  

Biết bao nhiêu chục ngàn năm sau, khoa học vi thể mới tìm thấy vạn vật đều tạo thành bởi hai 

tích điện Âm và Dương 积電 陰  积電陽 chạy ngược chiều. 

Ông Bàn Cổ đã dạy cho Tổ tiên chúng ta có một lối nhìn đặc biệt, nhìn sự vật với từng cặp 

đôi đối kháng như: Âm / Dương, Âm điện tử 陰電子/ Dương điện tử 陽電子, Trời / Đất, Vợ 

/Chồng, Tình 情/ Lý 理, Tâm 心 / Vật 物, Đi / Đứng , Sống / Chết v. v. . .  

Lối nhìn cặp đôi đối kháng này được hiện thực khắp mặt trong mọi lãnh vực của cuộc sống.  

Để tạo ra thế quân bình động, Âm điện tử ( electron ) phải quay theo qũy đạo hình bầu 

dục, tạo ra sức Ly tâm 离心, để cân bằng với sức Quy tâm 歸心 do sức hút của tích điện 

Dương ( positron ) của nhân nguyên tử.   

Con người cũng phải sinh hoạt làm sao cho Tình Lý cân đối, theo tỷ lệ “ tham thiên ( Tình : 

3 ) , lưỡng địa ( Lý : 2 ) nhi ỷ số  叄天 两 地 而 倚 數để cho “ bên ngoài là Lý nhưng trong 

là Tình ” .   

 Đó là nét đặc trưng  特 徵 của Văn hoá Đông phương.  Để minh giải cho huyền thoại ông 

Bàn Cổ, ta trưng lên đây bài thơ của cụ Trần Cao Vân : 

“ Trời Đất sinh Ta có ý không? 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất, ba ngôi sánh 
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Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đây đủ Hoá Công “ 

( Trần Cao Vân ) 

Tam Vị nhất Thể  «  Thiên – Nhân - Địa  « : Trinity 

 

Nhân sinh ư Dần 寅 

Dần là con cọp. Nhân sinh ư Dần, là con người có tướng tinh 相星con Cọp, con Cọp tung 

hoành 縱橫trong rừng thẳm làm sao, thì ta cũng cảm được phần nào ông Bàn Cổ sống sôi 

sùng sục trong không và thời gian dường ấy.   

Cuộc sống ông Bàn Cổ trào lên ầm ầm, sống như sóng trào dâng, sống như thác ngàn đổ, không 

phút nghỉ ngơi: mỗi ngày ông biến 9 lần, mỗi lần cao sâu thêm 10 thước, ông sống những 18.000 

năm, thì trời cao đất dày biết mấy!  Hơi thở ông thành gió, giông, cái liếc nhìn của ông tạo thành 

sấm chớp, hai con mắt của ông là cặp đèn trời. Năng lực 能力của ông tràn đầy vũ trụ.  

Ông Bàn Cổ sống như thế nên con người do cơ thể ông, bản chất ông tạo ra, cũng tác hành không 

ngưng nghỉ, lúc nào cũng là hiện tại cả, nên con người tất phải được phát triển 發展vẹn toàn .  

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

 

Ta cùng tham dự vào cuộc sinh sinh hoá hoá chung để cho Vũ trụ được viên thành  圆成và tiếp 

tục chuyển hoá 轉化.   Lại nữa : 

Trời Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

 

Ta sinh ra không là do ý sai khiến của Trời Đất, mà chính Ta đã hiện hữu 現有trong Đất Trời 

rồi, nên không bị nạn Duy Tâm hay Duy vật.  Đây là quan niệm Nhân Chủ sơ nguyên 初源, 

một Nhân chủ Tác hành, Tự lực Tự cường  hết cở.  

THIÊN KHAI Ư TÝ, ĐỊA TỊCH Ư SỬU, NHÂN SINH Ư DẦN: 

Trời mở ra ở cung Tý, Đất trải rộng ra ở cung Sửu, Người sinh ra ở cung Dần. 

Đây là ba cung đầu dành cho Tam Tài ( Thiên, Địa, Nhân ), “ Thiên Địa dữ Ngã tịnh sinh 天地

與我竝生 “Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh ” và Ta sánh vai cùng Trời Đất trong hành trình sáng 
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tạo 行程創造 của Vũ trụ, nên ta xứng là một ngôi của Tam Hoàng: Đó là Nhân Hoàng sánh với 

Thiên Hoàng và Địa Hoàng.  Đây là cội rễ của thuyết Tam tài. 

Ta cùng Trời Đất 3 ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng. 

 

Trời Đất cùng ta đều xuất hoạt 出活 như nhau và “ Chưa sinh Trời Đất có Ta trong “, nên Ta 

đã nhập vào, đã hoà đồng 和同 cùng Trời Đất rồi, Ta cùng Trời Đất là một. 

Trong khoa học vi thể 科学微体, ta cũng biết mọi tạo vật 造物đều được cấu tạo 构造bằng vật 

chất 物質 và năng lượng 能量 

Trong sách Sáng thế ký của Thiên Chúa giáo ta cũng được biết con Người được Chúa tạo dựng 

theo hình ảnh  của Ngài, và mỗi người là một đền thờ của Thiên Chúa, nghĩa là Ta ở trong 

Chúa và Chúa cũng ở trong Ta.  Vì vậy cho nên: Vạn vật đồng nhất thể. 

萬   物   同  一  体. 

Trời che Đất chở, Ta thong thả 

Trời, Đất, Ta đây đủ Hoá Công. 

 

Được Trời Đất chở che, nên Ta được thong thả mà hưởng thụ 享受 những tinh hoa 精華 linh lực 

灵力của Trời Đất, hay nói cách khác con người là linh lực 灵力 là nơi hội tụ 會聚 những Tinh 

hoa của Trời Đất, do đó mà người ta bảo: “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức  人者其天地之徳 

“ 

Khi ông chết.Xác ông làm thành 5 dãy núi ( 5 vị thế của Ngũ hành ) trong thiên hạ. 

Đây là ý niệm 意念về Ngũ Hành, về Dịch Liên Sơn ( Xuất ) 易連山 và Dịch Quy Tàng ( Nhập 

).易歸藏. 

 
“ Dịch “Quy tàng 歸 藏 “ lại lấy quẻ Khôn 坤 ( Nội ) làm quẻ đầu trong 64 quẻ, tượng trưng 

cho “Vạn vật không có cái gì không chứa đựng ở trong đó”.  )    

Đến đời nhà Chu, “Kinh Dịch 周易 ?” lại phát sinh một lần đổi mới nữa. Nghe nói Chu Văn 

Vương chính là người rất tinh thông 精通 “Kinh Dịch” 

, ông đã từng bị vua Trụ giam nhiều năm ở trong ngục, ở đó, ông chuyên tâm nghiên cứu  專心研

究 64 quẻ, đồng thời 同時đã viết ra quẻ từ và hào từ cho từng quẻ. Đợi mãi sau khi ông đánh bại 

vua Trụ, xây dựng nên Vương triều của mình, thành quả 成果nghiên cứu của ông lúc đó mới trở 
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thành văn hiến kinh điển  文憲經典của quốc gia. Đó chính là “Chu Dịch ?    ( Chiếm công vi tư 

)”. 

“Chu Dịch” lấy quẻ Càn  [ 乹:Ngoại] làm quẻ đầu đã phản ánh một bước nhảy vọt vĩ đại nữa ( 

? )  về quan niệm của các nhà hiền triết 賢哲 Trung Quốc đương thời. 當時   ( ? ) 

Ân Thương  殷商 lấy quẻ Khôn [ 坤:Nội ]trước rồi mới đến quẻ Càn là thứ, là coi trọng Mẫu 

hệ  (母 係 ) khoan nhu: Nông nghiệp ), còn người nhà Chu lại lấy Càn đầu, Khôn thứ là coi 

trọng Phụ hệ   ( 父 係 Bạo động: Du mục ).  

Dịch “Liên sơn 連山 

Nhà Chu với Việt Nho 

Khổng giáo là Nho giáo  được Đức Không thuật lại từ Văn Hoá phương Nam của Viêm  Đế 

Thần Nông của Việt Nam.   Có nhiều thứ Nho:   

Thái Nho tại Tháí Bình Dương cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm,. Thái Nho được 

thai nghén từ : 

 

Huyền thoại  Maori với Ba  ( 3 ) thúng khôn ngoan (  Three Baskets of knowledge : Trinity: 

Minh Triết )   

và Huyền thoại Aoraki với Hai  ( 2 ) Hòn đá tảng Quyền lực : 

  Rakinui - the Sky Father - ( Thiên: Dương)  /  Papatūānuku – Mother Earth - (  Địa : Âm 

)    [ Dual unit :  2→1  Thái Cực  Âm / Dương ( Ultimate supreme  )  

     

2 – 3,  5  ( : 2 + 3 = 5 )  là Cơ cấu của Thái Nho. 

[ 2:The Sky Father&Mother Earth.  3: Three Baskets of knowledge. 2+3 = 5 ] 

_______________________________________________________________________ 

Maori legend 

What are the 3 baskets of knowledge in Maori? 

Tāne ascends to the heavens  There he retrieved three baskets of knowledge: te kete-tuatea (basket of Light), te 

kete-tuauri (basket of Darkness) and te kete-aronui (basket of Pursuit).Jun 12, 2006 

What is the meaning of 3 kete of knowledge? 

It refers to the story of Tane who traveled to the heavens and retrieved 3 Kete filled with knowledge. The knowledge 

of evil or makutu, which was harmful to mankind, the knowledge of ritual, memory, and prayer; and the 

knowledge that could help mankind 
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Legend of Aoraki 

Aoraki was the son of Rakinui, the sky father. Along with his brothers, Aoraki left the heavens in a canoe to 

visit Papatūānuku. Together they explored the earth and the seas, sailing their powerful Waka through the 

dark empty southern oceans. Shortly after, Aoraki and his brothers became hungry and began fishing. 

What is the significance of Aoraki? 

To Ngāi Tahu, Aoraki represents the most sacred of ancestors, from whom Ngāi Tahu descend and who provide 

the iwi with its sense of communal identity, solidarity and purpose. The ancestor embodied in the mountain remains 

the physical manifestation of Aoraki, the link between the supernatural and the natural world. 

What is the meaning of Aoraki? 

Aoraki is the name of a person in the mythology of the Ngāi Tahu (South Island Māori) tribe. The word is 

said to be a compound of ao (“world, daytime, cloud”) + raki, a southern variant of rangi (“day, sky, 

weather”). 

Who is Papatūānuku mother?  Papatūānuku – Mother earth 

 

In Māori tradition, Papatūānuku is the land. She is a mother earth figure who gives birth to all things, 

including people. Trees, birds and people are born from the land, which then nourishes them. Some traditions say 

that the land first emerged from under wate 

Is Aoraki male or female? 

According to Māori legend, Aoraki was a young boy who, along with his three brothers, were the sons of 

Rakinui, the Sky Father. On their voyage around the Papatūānuku, the Earth Mother, their canoe became 

stranded on a reef and tilted. Aoraki and his brothers climbed onto the top side of their canoe. 

______________________________________________________________________________ 

 

             Tiếp đến Hoàng Nho ở Trung Nguyên bên Tàu với Bộ  sách : Tam ( 3 ) phần, Ngũ ( 

5 ) Điển, Bát  ( 8 ) sách, Cửu  ( 9 ) khâu  ( Bộ Huyền số của Bộ sách   Hoàng Nho là :3, 5, 8, 

9   (  : 3,  5,  3+5 , 3 x 3  ).   

Đến đời nhà Chu cho Hoàng Nho là ngoại  Sử  ( của chúng Việt ), nên để mất, ( Hay huỷ đi 

? )  Dịch là của chung, nhưng  nhà Chu gọi là Chu Dịch ( Chiếm công vi tư )  

Khổng giáo được Đức Khổng thuật lại từ Văn Hoá phương Nam của Viêm Đế của Việt 

Nam, T. G. Kim Định gọi là Nguyên  Nho. 
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Việt Nho và Triết lý An vi.   Qua 50 miệt mài nghiên cứu T G. Kim Định đã khai quật lên 

Việt Nho và Triết Lý An vi  đã bị vùi lấp dưới  lớp bụi Thời Không qua hàng ngán thế kỳ.  

Việt Nho  và Triết lý An vi  có Cơ cấu 2 - 3, 5  được tìm thấy nơi cây Phủ Việt hay Búa Việt, 

nơi linh cố trống Đồng ( Đông Sơn,, Ngọc Lũ ), nơi cái Tước  ( chén rượu để thờ cúng ) cái 

Qua ( cán Dao,  cái Đỉnh, cái Nhà 3 gian 2 chái, nhà 5 gian chái, nơi cái Á o 5 thân  ( 2 + 3; 

Ngũ hành ) , nơi Sinh hoạt, nơi Phong tục Tập quán . . . Phương cách đó gọi  là Thể Đạo: 

Đem Đạo lý Nhân sinh vào cuộc  sống hàng ngày. 

Đạo lý Nhân sinh nắm trong ý nghĩa  của bộ Huyền số  2 - 3, 5 ( mystical numbers, 

Numerology  ) 

 Số 2 

Số 2  là Dịch lý Âm Dương hoà, đây là lối sống  giúp hai bên tìnn ra  điểm “ phải Người 

phải Ta “ : tức là Lẽ công bằng hay lý Chính trung mà sống hòa vui với nhau.  Làm thế nào 

mà tìm ra  lẽ Phải  cho hai bên, cho mọi người: 

Thứ nhất là hai bên vì Tình mà  chịu ngồi lại  với nhau  mà đối thoại với nhau để tìm ra  

điểm thỏa thuận chung cho hai bên, tiêu chuẩn y cứ là tinh thần Dân tộc : Nhân Nghĩa Bao 

dung. 

Nhân  là lòng yêu thương, kính trọng mình và người khác. 

Nghĩa là   cách hành xứ   hai chiều “ Phải người phải Ta  “ chứ không dành phần Phải  cho 

riêng mình. 

Đây là lối sống Hòa với nhau, rất khó thực hiện. vì Tính mỗi người một khác , nên khi đã  

cùng sống chung với Dân tộc tất mình, mình  phải tuân theo Tinh thần  Dân tộc mới sống  

Hoà với nhau  được. Theo Việt Nho  thì cuộc sống con người phải  ăn nhịp với  Thiên sinh ( 

luật Tâm linh; nguồn Tình Yêu và Lý công chính ),  Địa dưỡng là phải khám phá ra các 

Đĩnh luật vật chất mà nâng cao đời sống và Nhân hòa là cách hành xử  theo Dịch lý Âm 

Dương Hòa để sống hòa vui với nhau . 

Hòa là đỉnh cao  của Văn Hoá và Tôn giáo và là nguồn  Hạnh phúc của Nhân loại.      

Cuộc sống theo cách này rất  cần thiết và cao cả nên được tôn lên làm Đại  Đạo Âm Dương 

Hòa .  

Đây là tinh hoa của nền Văn Hoá Nông nghiệp, cũng là tinh thần của nền Dân chủ . 

Ngày nay Khoa học đang tiến như Vũ bạo, cuộc sống  đa số đang theo tinh thần  “  “ Mâu 

thuẩn Thống nhất “  của  Văn Hóa Du mục, hai bên dùng  sức mạnh và mưu mẹo để dành 

phần thắng, nên gây ra Bất hòa  làm  khổ đau cho hai bên!    
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Đây là bản chất bạo lực, nguồn của Bất Nhân gây ra Bất công xã hội.  Nga cộng, Tàu cộng 

cùng  Bắc Hàn, Cu ba, Việt Nam, Iran,  . . . đang là nguồn Bất Nhân và Bất công  nhất trong  

Nhân loại, vì con nguời  tự nhận là Văn Minh  nhưng cách  hành xứ với nhau man rợ như 

bầy thú ! 

Cho nên không nền Văn minh nào mà không được  khởi công một phần từ Chế độ Nô lệ, 

các lâu đài đồ sộ cùng các công trình to lớn đều  do những người  Cá bé Nộ lê, gồng gánh  mà 

xây dựng nên làm vinh quanh  cho  Cá lớn  Đông Tây!     

Lâu đài đồ sộ của Tây phương,  Kim Tự tháp của Ai cập, Van Lý trường thành của Trung 

Hoa, Hầm mộ của Tần Thủy Hoàng,  Đế Thiên  Đế thích  của Kampuchia . . .  đều là  công 

trình mang theo mồ hôi nước mắt  lẫn sinh mạng của kẻ Yếu làm vinh quang cho người 

Mạnh ! 

Còn Việt Nam thì không có công  trình vĩ đại, vì không có chế độ nô lệ , nên chỉ biết đem  

Vũ trụ  bao la mà xây nên  Hòn Non bộ nhỏ nhoi !   

Đây là cách đem cái Vĩ đại  vào cái Tinh vi!. 

Bên Tây thì hướng ngoại, bên  Đông  lại hướng nội, nên cần đến cách hợp Nội / Ngoại chi 

Đạo! 

Mặt khác, không có sáng kiến cũng như phương tiện thì những người Nô lệ cũng chẳng làm 

nên công cán gì. 

Số  3 

Số 3 là Tam tài  Thiên – Nhân - Điạ. Con người là Tinh hoa của Trời Đất. Đấy là con Người  

Nhân Chủ: Con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường, con người có khả năng làm  Chủ đời mình, 

Gia đình mình và Đất nước mình . Muốn đạt vị thế Nhân chủ thì mình phải tu theo Ngũ 

thường để đạt  5 Đức :  Nhân, Nghĩa, Lễ  Trí , Tín . 

Tu theo lối  thực tiễn  và  tiệm tiến của Chất gia  ( Bình dân ) và  của Văn gia ( Trí thức )  là 

thường xuyên  ( hàng ngày và suốt đời ) trau dồi mình  theo hai mục tiêu; 

1.- Hoàn thiên mọi việc làm bất cứ nhỏ to ( perfect of  things ) 

2.- Hoàn thiên 5 mối 1iên  hệ  Hòa -  Ngũ Luân - theo tiêu chuẩn Ngũ thường. ( Perfect for 

beings ) 

 a.-  Mối liên hệ Hòa giữa hai Vợ / Chồng  [ Perfect of things ] 

 b.- Mối liên hệ Hoá giữa Cha Mẹ / Con  ( Nam )  Cái  ( Nữ ) [ Prrect for Beings ] 

 c.-  Mối liên hệ Hòa giữa Anh Chị./ Em với nhau 
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 d.-  Mối liên hệ Hòa giữa Đồng bào với nhau 

 e.- Mối Liên hệ Hòa giữa Nhân Dân với chính quyền. 

Đây là Tinh thần Thánh Kinh của  Dân tộc Việt Nam. 

Vì từ nan viêc tu Thân, cho là việc của  Quân tử Tàu, nên dĩ nhiên mắc nạn  trầm luân, 

khiến cuộc sống nghèo nàn và thiếu hiểu biết, nên mới  đứt đoạn với mạch sống Văn Hoá Tổ 

Tiên.  

 

Số là sau khi sao chép Nguyên Nho, nhà Chu dem các Yếu tố  bạo động Du mục vào 

Nguyên Nho ( Vương đạo với tinh thần Dân chủ )  thành ra Hán Nho bá đạo ( Độc tài ) : 

 1.- Tôn Quần làm Thiên Tử  

 2.- Trọng Nam khinh Nữ: Nhất Nam viết hựu, thập Nữ viết vô.   

  3.- Lập ra luật Hình để giữ vững ngôi  Vua 

4.- Lập quân đội chuyên nghiệp để gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng 

 5.- Lập Hoạn quan để đầu cơ Đàn bà . 

 6.- Lấy đất công phong cho quần thần và chư hầu. ( Chế độ Phong kiến ) 

Tần Thủy Hoàng kế nghiệp nhà Chu, thôn tính 6 nước gọi là Chiến quốc : Hàn, Triệu Ngụy,  

Yên, Sở, Tề thuộc Bách  Việt để cướp bóc và bành trướng làm cho Trung hoa to lớn như 

ngày nay .  

Tần Tuỷ Hoàng bắt 700.000 dân Bách Việt  xây Vạn lý trường thành, xây lăng tẩm cho Tần 

Thủy Hòang  để cất dấu của cái và chôn sống 3000 cung nữ, kể ca Cung nữ đang mang thai. 

đấy là cái vĩ đại của Thiên Tử. Ngày nay thiên hạ vẫn tấm tắc cho là kỳ công, kỳ tích , nhưng 

đâu có biết do những ai xây đã nên những công trình vĩ đại đó ? 

Tần Thủy Hàng của Hoa Hán bắt 700.000 Lao nô  Bach Việt với mồ hôi nước mắt và cả mạng 

sống mới  xây nên ! 

Tần Thủy Hoàng  đã thôn tính Bách Việt gọi là thống nhất Trung Hoa, bắt dân Bách Việt 

làm lao nô để xây công trình đồ sộ để làm vinh quang cho Trung Hoa trên mồ hôi nước mắt 

và sinh mang  của 700.000 con người. 

Quả như Ông W. Durant đã nói: Không có nền Văn Minh nào mà không xây  trên  Chế độ 

Nô lệ. Giòng máu Tần Thuỷ Hoàng   ( thuôc Tây Nhung ) khởi từ Kiệt Trụ tới Hán Vũ Đế ( 
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Nam Man ) , . . . Mao Trạch  Đông, Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình.  Đây 

thực sự là niềm ô nhục lớn lao của Nhân loại!!!  ( Xem hình ở phần dưới ) 

 Số  5 

Theo mystical number thì số 5 là angel number of balance, số 5  thuộc hành Thổ  tượng trưng 

cho Vô: là nguồn Tâm linh,  là nguồn Năng lượng Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ. 

[ E = mc2 .    E là năng lượng do trọng khối vật chất biến ra năng lượng, khi được di chuyển 

với  bình phương của tốc độ Ánh sáng : 300.000 km / sec. ] 

Số 5 thuộc hành Thổ  là vector equilibrium - Vector quân thiên -  điều phối Tiết nhịp hòa 

của Vũ trụ ( cosmic rythm ) 

Nền Văn Hóa có Cơ cấu  nơi Cổ vật  cổ nghệ Việt Nam với  3 nền tảng :   

1.- Thuyết Âm Dương hòa   hay Đại Đạo Âm Dương hòa ( Vũ trụ quan Động ) 

2.- Thuyết Tam tài  với Nhân Hoàng : Con người Nhân chủ  ( Nhân sinh quan Nhân chủ ) 

3.- Thuyết Ngũ hành về Tạo Hoá Lư hay Lò đúc Vũ trụ ( Universe Mold ) :Nguồn Sinh sinh 

hóa hoá của Vũ trụ. 

Nền Văn Hoá này có Cơ thể  ( Body )  là Ngũ hành ( 5 ) , và Tinh thần lá Triết lý An vi ( 2 ), 

được T. G. Kim Định  gọi là Việt Nho và Triết lý An vi: Văn Hoá Việt Nam . 

Triết lý vô thể của Ấn độ   ( Đông ) / Triết lý hữu thể của  Âu Tây ( Tây )  lưỡng nhất → 
Triết lý An vi. Triết lý` An vi là Triết lý Hòa giải theo Lý Chính trung  bằng cách đối thoại  

theo tinh thần Đại Đạo Âm Dương Hòa y cứ theo tiêu chuẩn: Nhân  Nghĩa , Bao dung.  

 

  

II.- PHỤC HY  NỮ OA THẦN NÔNG 

伏羲  -  女娲   -  神農 
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TAM HOÀNG CỦA VIỆT NAM 

PHỤC HY - NỮ  OA - THẦN NÔNG  

( Tượng của Quẻ Ly: +  -  + )  

伏羲  -  女娲   -  神農 

 

TAM HOÀNG CỦA TRUNG HOA 

PHỤC HY -  HOÀNG ĐẾ - THẦN NÔNG  

伏羲  -  皇帝  -   神農 

 

Phục Hy – Hoàng Đế -  Thần Nông  ( 3 Dương :  +  +  + : Đực rựa ) 

( Thiếu Nguyên Lý Mẹ: Tình Người  )   

[ Phục Hy Thần Nông được rước lên làm  Tổ  của Tàu ]  

 Xưa nay, trong Sử Trung Hoa có Tam Hoàng: Phục Hy – Hoàng Đế - Thần Nông 

 Trong Sử Việt Nam lại ghi  Đế Minh là Cháu 3 đới của Thần Nông, thêm vào đó  

Tàu đã vu  cho Việt Nam là Nam Man thuộc giòng Man di mọi rợ trong Tứ Di, không có 

Văn Hóa. 

Mặt khác, suốt  giòng Lịch sử 5 ngàn năm, Tàu cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, nhưng Việt 

Nam đã dành lại được Độc lập. Tàu đã 13 lần đem Quân qua đánh chiếm Việt Nam , 

nhưng Quân Dân Việt Nam đều đánh cho Tàu thảm bại ! 

Tại sao lại có sự trái khoắy như thế ? 
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Để trả lời cái khúc mắt đó, T. G. Kim Định mài miệt suốt trong 50 năm  để khai quật lên 

Việt Nho và Triết lý An vi của Việt Nam: Văn Hoá Việt Nam.  

T. G. Kim Định nhận ra: Hán Nho của Tàu chỉ là kẻ “Học mướn  Viết nhờ  “ Nguyên Nho 

“ sau đó nhà Chu thêm yếu tố Du mục vào Văn Hoá vương đạo khoan nhu ( Dân chủ )  của 

Việt biến thành Văn Hoá bá đạo ( Độc tài ) của Tàu.   

Đến thời nhà Hán Hán Vũ Đế  còn lập ra Gác Thạch cừ để cạo sửa , thêm bớt, xuyên tạc 

Việt Nho thành Hán Nho bá đạo!   

           T. G. Kim Định đã đem hai tiêu điểm Văn Hoá Nông nghiệp và Văn Hóá Du mục “ 

Gạn đục khơi trong Hán Nho “ thì có  Nguyên Nho, tức là Việt Nho, vì Hán Nho là một mớ  

hỗn tạp giữa Vương đạo  ( Dân chủ ) Việt Nho và bá đạo ( Độc tài ) Hán Nho.  

Muốn có Việt Nho thì chỉ cần  “ Gạn Đục khơi trong Hán Nho “ theo hai Tiêu điểm Văn 

Hoá khoan hòa nhu thuận Nông nghiệp và Văn hoá  Du mục bạo động tham tàn và cường 

bạo là được.    

Việt Nho là Vương đạo  mang tính chất Dân chủ Hoà bình, còn Hán Nho thì  bá đạo, vì Bạo 

động gây  chiến tranh, cướp  bóc và bành trướng. Thế mà Hoa Hán dám cao rao là Thiên 

tử dã đem Văn Hoa khai hóa Nam Man ! 

          Dựa theo Công trình Việt Nho và Triết lý An vi của T. G. Kim Định, chúng tôi đi vào  

          giai đoạn Huyền sử và Lịch sử Tàu để làm  sáng tỏ  thêm.  

 

PHỤC HY  NỮ  OA 

 

PHỤC HY: sáng tạo ra Quẻ Dịch với: Nét đứt - -  nét liền - . ( tức là Dịch lý với số 2  

NỮ OA:  Nữ Thần luyện đá Ngũ sắc  (  số 5: Ngũ hành ), “ Đội đá vá Trời, “  vì Thần Cộng 

Công húc vào núi Bất Chu 不周山 ( Cột chống Trời )  làm cho  “  Thiên bất túc Tây Bắc  ( 

4- 1 ), Địa bất mãn Đông Nam . 

Phục Hy cầm cái Củ  ( vẽ hình Vuông ) Nư Oa cầm cái Quy  ( vẽ Vòng tròn ).  Hình Phục 

HyNữ Oa nối đuôi nhau, biểu tượng cho  “ Mẹ Tròn Con vuông  “  mang ý nghĩa Trời ( 

Tròn: Viên ) Đất ( Vuông :Phương  )  giao thoa hòa hợp với nhau  [ Thiên viên  Địa phương 

] 
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Thời Tam Hoàng có Bộ sách: Tam phần ( số 3 ), Ngũ Điển ( số 5 ), Bát sách  ( số 8 ), Cửu 

Khâu ( số 9 ).            ( Cơ cấu sách bằng Huyền số ) 

Đến thời nhà Chu  ( Du mục) cho là sách ngoại sử ( Sử Nông nghiệp ?),  nên để  mất! 

[ Chuyện Hỏa Thần Chúc Dung 祝融 và Thuỷ Thần Cộng Công 共工 đánh nhau, Cộng Công 

thua, mới húc đầu vào núi Bất Chu, làm lệch Trời Đất nên Nữ Oa mới đội đá vá Trời, tức là 

sửa lại Ngũ hành .   

Trục Thủy / Hỏa là trục Tung của Ngũ hành,biểu tưọng của Vật chất ( Thủy ) / Tinh thần ( 

Hỏa ). 

Cuôc đánh nhau giữa  Chúc Dung và Cộng Công  diễn tả  trạng thái  “ Âm Dương tương 

thôi  “ theo Dịch lý để tạo ra Tạo Hóa Lư. Trong đó, Thủy Thần thua Hỏa Thần có nghĩa là 

Vật chất không quan trọng bằng Tinh thần [:Năng lượng ]  

   [  Tạo Hóa lư: Lò Cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân eẩu vẽ người tang thương ] 

 ( Cung Oán ngâm khúc ) 

 

III .- THẦN NÔNG  

 

神農 (:Chủ tể của Nông nghiệp ) 
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THẦN NÔNG: Sáng tạo ra NÔNG NGHIỆP.  NGUYÊN NHO  原儒 ( do Đức Khổng thuật  

lại nền Văn Hóa phương Nam của Viêm Đế Thần Nông  ) & ngành ĐÔNG Y đều do Việm 

Đế sáng tạo ra . 

THÂN NÔNG 神 農 là Tổ 3 đời của ĐẾ MINH 帝明. 

Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG là Cháu 3 đời của ĐẾ MINH. 

“ Theo truyền thuyết Thần Nông 傳說神農 sống cách đây khoảng hơn 5.000 năm và là người 

đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa, cũng như phát triển nghề làm Thuốc trị bệnh, 

cho nên trong dân gian 民間 có câu  “ Thần Nông thường bách thảo, giáo nhân y liệu dữ 

nông canh “ (神農嘗百草, 教人醫療與農耕; Thần Nông nếm trăm cây thuốc, dạy người chữa 

bệnh với cày cấy).  

Vì thế, ông còn được xưng là Dược vương (藥王), Ngũ Cốc vương (五穀王), Ngũ Cốc Tiên 

Đế (五穀先帝), Thần Nông đại đế (神農大帝: Emperor Thần Nông ). “ ( Nguồn : internet ) . 

Đức Khổng Tử thuật lại nền Văn Hóa phuơng Nam, có tên là Khổng giáo, thực sự đó là 

Nguyên Nho thuộc Hành Hỏa ( 火) của Viêm Đế ( 炏) Thần Nông .  

Triết Gia Kim Định khai quật 開掘 lên nền Văn Hóa Đông ( 3 ) Nam ( 2 ) 文 

化東 南 gọi là Nguyên Nho 元 ( 原 ) 儒 có Cơ Cấu 2 - 3 , 5 và được Hệ thống Hóa 系統 化 

thành: Việt Nho & Triết Lý An vi, với : [ 粤 ] 越 儒 & 哲 理 安 為. “ 

 

QUẺ LY     [ PHƯƠNG NAM ] 

 

 

  Quẻ Ly ( Phương Nam thuộc hành Hỏa  của  :Viêm Đế ) :  

Lưỡng Long  ( 2 Dương + +) triều Nguyệt ( 1 âm - ) 
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IV.- HỮU SÀO  有巢 

Hữu Sào là Nhân vật Huyền sử  biết cách làm Nhà trên như Chim làm Tổ trên cây để tránh 

thú dữ, con người chấm dứt giai đoạn ở trong Hang hóc. Chữ Tổ Tiên có nguồn gốc từ đây. 

V.- TOẠI  NHÂN  燧人 

Toại nhân là nhân vật khám phá ra cách lấy lửa Con người biết dung Lửa để nấu chín thức 

ăn và dùn lửa đốt rẫy để  có nương mà trồng trọt. 

NHẬN DIỆN LẠI CÁC NHÂN VẬT HUYỀN SỬ CỦA DÂN TỘC 

LÝ DO 

Các Nhân vật Huyền sử như Bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông  đều thuộc đại Chủng 

Việt, nhưng  tài tình thay là tất cả các Vị đều có tên trong Lịch sử Trung Hoa!  

Các nhân  vật càng xưa thì được đem vào Lịch sử Tàu càng về sau, theo T. G. Kim Định thì 

nhân vật xưa nhất như Bàn Cổ thì được Từ Chỉnh đem vào  Sử  Tàu thời Nhà Hán .  

Lý do là Dân Du mục không phân biệt nổi Huyền sử ( giai đoạn sáng tạo Văn Hoá ) và Lịch 

sử  ( giai đoạn xây dựng Quốc gia ) và họ không cần Văn Hoá Vương đạo, họ chỉ cần thứ Bạo 

lực để giữ Ngôi,  dể cướp bóc và Bành trướng.  

Chúng ta nhận diện lại các Huyền Tổ Việt, không có ý dành các Ngài với Trung Hoa, vì   nền 

Văn Hoá  chúng ta là  “ Bất báo vô  đạo “,  lại  nữa 70% dân Trung Hoa đều thuộc Đại chủng 

Việt, họ có chung nền Văn Hoá khoan nhu với chúng ta, chỉ có chính quyền Tham tàn và 

Cường bạo thuộc Văn Hoá Du mục mới là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta .  

Trong khi chúng ta cần nhận lại Huyền Tổ Vương đạo hay Dân chủ để chấn hưng lại Nội lực 

Dân tộc, còn Trung Hoa lại cần các Ngài  để có cái áo khoác vương đạo để che lấp đi  cái ruột  

Bạo tàn!  

Đây là thủ thuật [手 thủ: cái tay 術 thuật: kỷ thuật, học thuật, phương pháp : cách thức,phương 

pháp ] Chính trị:  “ Xanh Vỏ Đỏ Lòng “ Xanh Vỏ là  “Vỏ Vương đạo “  của Chủng Việt  để  

khoác che  “cái Lòng  Bá đạo “ của Hoa Hán! 

Mục đích chính của Chúng ta  là nhận  diện lại  các nền tảng của Việt Nho do các Ngài sáng 

tạo ra, đó là: 

1.-   Đại Đạo Âm Dương Hòa  ( cặp đôi: Dual unit ) :Vũ trụ quan động:Nguồn của nếp sống 

Hòa, khác với nếp sống Duy Lý tranh dành Hơn Thua theo “ Mâu thuẩn thống nhất  “ của 

Du mục để tàn hại nhau. 
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2.- Thuyết Tam tài: Thiên Hoàng – Nhân Hoàng - Địa Hoàng : Nhân Hoàng là con  Người tự 

Chủ bất khuất [ 不 Bất là không, chẳng 屈 khuất:cong co lại, cúi xuống ] là Tinh hoa của 

Trời  Đất. ( Trinity: Bộ  ba ) 

3.- Thuyết Ngũ hành là Cơ cấu đem sự sống Thái Hòa vào mọi lãnh vực của đời sống: Cá  

nhân, Gia đình và xã hội   ( Unity: Thống nhất ) 

Đây chính là 3 nền tảng của Tinh thần Bất khuất của Dân tộc mang tên Việt Nho và Triết lý 

An vi. 

( Xin đọc Bộ sách Văn Hóa Thái Hoá Việt tộc của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net để rõ. 

TIÊU ĐIỂM PHÂN BIỆT 

Theo sự hướng dẫn  向 ( hướng vào, nhắm vào  引:dẫn dắt gây ra ) của T. G. Kim Định, 

chúng tôi dựa vào hai tiêu điểm Văn Hoá Nông nghiệp và Văn Hóa Du mục để nhân diện  

Nhân vật Huyền sử của Dân tộc. 

Những người sống theo Văn Hóa Nông nghiệp luôn quan chiêm  觀瞻 xem xét, dòm ngó ) 

thời tiết để nhận ra  lúc  “  gió  mưa  “ mà gieo trồng cho hợp thời tiết đặng  “ hòa cốc phong 

đăng  [ 禾 Hoà: cây lúa,thóc;  cốc 穀: cây lương thực: lúa, kê 豐 Phong: Đầy,thịnh, Được mùa 

登 Đăng:lên,leo lên.   Phong đăng : Được mùa  ] .  

Họ định cư, trồng nhiều hoa màu, ăn nhiều rau cỏ, luôn sống hòa hợp với Thiên nhiên, nên 

cuộc sống được khoan hòa nhu thuận, mang bản chất Hòa bình, đó là nguồn gốc của Việt 

Nho, nền Văn Hóa  được  Đức Khổng Tử định nghĩa như sau:  

“ Khoan [ 宽:rộng rãi, thênh thang ] nhu  柔 mềm dẻo dĩ 以: dùng sử dụng  giáo 敎 

dạy dỗ, truyền thụ , bất báo ( 報 báo đáp trả lại ) vô đạo 無道 không giữ được đường lối tốt đẹp 

cùa con người , Nam phương chi cường dã quân tử cư chi “: Lấy điều khoan dung và mềm 

mỏng mà  đối xử với nhau, không báo oán người vô đạo (  lạm dụng ), Văn Hoá phương Nam 

( của Viêm Đế Thần Nông ) là hùng dũng, Đức Khổng Tử khuyên người Quân tử phương 

Bắc của Hoa Hán nên noi theo “ 

Đây la lối sống “ Ở Bầu thì Tròn “ 

 ( Lời thuật về Khổng Giáo tức là Nguyên Nho của Đức Khổng Tử  ) 

Những người sống theo Văn hoá Du mục do nếp sống Du cư, họ luôn phải chiếm đồng cỏ để 

chăn  đàn súc vật từ Tây sang Đông, họ không trồng trọt được, phải  luôn giết sức vật một 

cách tàn nhẫn để ăn thịt: Họ đóng cọc vào hậu môn của con vât chết dần mới khoái,  họ rất 

khỏe mạnh, lại quen lối điều khiển súc vật, tập quán này khiến họ mang bản chất bạo động, 

giỏi chiến tranh và bành trướng.  
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Đây là lối sống “ Ở Ống thì Dài ”.   

KIỆN CHỨNG 

ÔNG BÀN CỔ 

Xem [ 1 ] 

Dựa heo tinh thần đó, chúng tôi nhận ra Ông Bàn Cổ là người Dao thuộc Đại chủng Việt, có 

liên hệ đến nhà Thương Ân thuộc giòng Vương đạo ( Nông nghiệp ).Nhà Thương   đã diệt 

Vua Trụ độc tài của nha Hạ, thuộc giòng Du mục bá đạo của Tàu.  

Nhà Thương có Thương Hiệt gắn liền với  sự phát triển chữ Nho, nhà Thương cũng bị quân 

Du mục ( của Hoa Hán ) lấn chiếm, do đó mà nhận ra Bàn Cổ thuộc thuộc Văn Hóa Nông 

nghiệp. 

Ông  Bàn Cổ sáng tạo  Dịch lý Âm Dương, Tam Tài,  ( Ngũ hành   )  

Trung Hoa không có Dịch, Dịch Lý Tàu chỉ có Dương ( Rồng mượn của Việt )  mà thiếu Âm, 

làm sao mà có Dịch, nên Tam Hoàng của Trung Hoa  chẳng những không có Thần Nông mà 

không thể có Phục Hy nữa.  Tam Hoàng Trung Hoa  chỉ còn lại  Hiên Viên là lãnh tụ Du mục 

chỉ biết có Chiến tranh Cướp bóc và Bành trướng, thì làm sao mà có Văn Hoá với ngũ thiên 

niên sử ??? 

Không có Dịch là không có Ngũ hành ( Thái  cực phân cực ra  Âm Dương, không có Âm 

Dương phân cực ra  Tứ Tượng, cũng như Thủy /Hỏa, Mộc /. Kim ), nên cũng không có Ngũ 

hành luôn. 

  Tam Hoàng của Tàu là :   PHỤC HY - HOÀNG ĐẾ - THẦN NÔNG 

Hai Vị Phục Hy và Thần Nông được Sử gia Tàu   “ mượn  vắng  “ của Việt, nên thực sự là 

Tam Hoàng  chỉ có   Nhất  Hoàng : Hoàng Đế. Không có Tam Hoáng thì không có Tam tài . 

Hoàng  Đế chỉ là Đế  ( Trong Ngũ Đế ) thuộc Lịch sử, chứ không thể leo lên đợt Huyền sừ để 

thành Hoàng Đế  ( Trong Tam Hoàng ) !  

Vậy là  “ đạo “  Huyền sử ! 

Hán Nho của Tàu khác với Việt Nho là: 

Việt Nho thuộc Văn Hoá Nông nghiệp có 3  nền tảng: Đại Đạo Âm Dương  Hòa, Tam Tài, và 

Ngũ hành.  

Hán Nho thuộc Văn Hoá Du mục có 3 nền tảng: Bạo lực, Gây Chiến tranh cướp bóc và Bành 

trướng . 
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[   Xin xem 13 cuộc chiến tranh  ở phần dưới để thấy rõ  Bản chất  “ Tham tàn Cường bạo  “ 

của Văn Hoá Du mục Tàu  và Bản chất  “ Khoan nha nhu thuận  “ của Văn Hoá Nông nghiêp 

của Việt. ] 

    NƯ OA, PHỤC HY ( TỪ HOA  ?) 

Con của Ông BÀN CỔ    

NỮ OA 

Nữ Oa  nấu đá ngũ sắc để vá lại Trời lệch do Cộng Công húc vào cột chống Trời ( Núi Bất 

Chu: Núi không tròn đầy ), do đó có liên quan đến Ngũ hành, Ngũ hành có gốc từ Thái cực 

Âm Dương Hoà  của Bành Tổ.  

Trung Hoa ( Hoa Hán ) tuy nói là có Dịch đồ sộ, nhưng Dịch chỉ có độc cực Rồng, nên chỉ 

dùng  bạo lực của Rồng mà  đàn áp đàn bà, gây ra cảnh  “ Chồng Chúa Vợ Tôi  “ cũng như 

“ đem  bạo lực gây ra chiến tranh  cướp  bóc và bành trướng suốt 4719 năm nay “  kể từ lãnh 

tụ Du mục Hiên Viên Hoàng  đế - Thủy Tổ của Hoa Hán .  

Truyền thống cướp bóc vẫn truyền mãi tới nay, Lưỡi bò 9 đoạn và Tài  sản trí  tuệ của Tây 

phương là minh chứng ! 

NỮ OA  PHỤC HY 

Nữ Oa  vá lại Trời tức là Tạo Hoá Lư hay Lò Cừ,  có Cơ cấu là Ngũ hành.  Khi chết Bà biến 

thành Chim Tinh Vệ, thuộc giòng  Chim Tiên. 

Phục Hy có biệt hiệu là Thanh Tinh. tức là Rồng xanh, thuộc nòi Rồng, nên không thuộc 

Giòng Du mục. 

HỮU SÀO  有巢 

 

               

                                               Kiểu Nhà của HỮU SÀO        CHIM làm Tổ trên Cây 

HỮU SÀO 有巢: Có tổ ( Biểu tượng của Tam tài ) 
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HỮU SÀO : Người làm nhà trên Cây như Chim làm Tổ  để  tránh thú dữ.    Biểu tượng  ( 

Hình ảnh  ) của thuyết Tam Tài.  Do đó mà có tên Tổ Tiên . 

Hữu Sào thuộc loài  Chim Tiên, nên cũng thuộc giòng dõi Tiên Rồng. 

 

TOẠI  NHÂN  燧人 

 

 

TOẠI NHÂN  ( 燧 Thần Hỏa: 神火 ): Người sáng tạo ra LỬA, dùng Lửa nấu chin thức ăn 

và đốt Rẫy thành Nương vườn để trồng trọt .  

Cách tạo ra Lửa của người Việt Nam ở nhà quê. 

            Lúc còn nhỏ, tôi thấy người đi rừng ở nhà quê lấy Lửa như sau:  

Họ lấy một nhúm mùn mùn ( humus ) tức là cỏ khô đã hủy nát, rất dễ bén Lửa.  

 Họ lấy hai thanh Giang ( hay Nứa cùng loại như tre ), họ để một thanh Giang có  mặt Tinh 

( mặt ngoài có silicon ) nằm lên trên nhúm mùn mùn nằm trên mặt đất.  

Lấy thanh Giang khác luồn thẳng góc với thanh Giang trước cho hai mặt Tinh gặp nhau. 

Xong lấy hai chân đạp vào hai đầu thanh Giang  nằm ngang trên nhúm mun mùn, lấy hai 

tay kéo thanh Giang thẳng góc cho hai mặt Tinh  cọ đi cọ lại với nhau  nhiều  lần, sự co xát 

làm cho thanh Giang nóng lên, đến một lúc Lửa bén váo mùn mùn mà có Lửa . Không biết 

có phải cách lấy Lửa của Toại Nhân truyền lại hay không ? 

  Ngoài ra còn có  cách dùng đá lửa  trong cái hộp quẹt để lấy Lửa.   
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燧 Toại: Đồ lấy lửa  璲 Toại:Ngọc lành, Ngọc đẹp  朧 Long: Sự sáng ngời của Ánh trăng. 

Ngọc Long Toại  (玉朧 璲: Cặp Trống < Long 龍 > Mái < Phụng 鳳 > là thứ ngọc lành, 

sáng ngời như Ánh trăng ( thuộc giòng dõi  Khoan nhu Nông nghiệp ) 

Toại Nhân cũng góp công sáng tạo ra Nông nghiệp, chắc cũng có liên quan đến Ngọc Long 

Toại  của Việt Nam, nên không thuộc giòng Du mục Trung  Hoa. 

 

Các Nhân vật Huyền sử 玄 [ Huyền :Ảo diệu, sâu xa  史 Sử : sử  sách ghi chép việc xâ xẩy  ra 

: events ] như bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Toại Nhân, Hữu Sào  đều thuộc đại 

Chủng Việt,  không may các Ngài được tôn vinh làm Nhân vật Lịch sử Trung Hoa, đó chỉ là 

thủ thuật Chính trị, mang tính chất “ Xanh Vỏ Đỏ Lòng “: Xanh vỏ là vỏ Vương đạo (  hay 

Vỏ Dân chủ  ) Đỏ Lòng là ruột Bá đạo  ( hay Ruột  Độc tài ) 

Chúng ta nhận diện các Huyền Tổ Việt, không có ý dành hơn thua với Trung Hoa, vì  70% 

dân Trung Hoa đều thuộc Đại chủng Việt, họ có chung nền Văn Hoá khoan nhu với chúng 

ta, chỉ có chính quyền Tham tàn và Cường bạo thuộc Văn Hoá Du mục mới là kẻ thù truyền 

kiếp của chúng ta  mà chúng ta cần phải làm rạng danh họ ! 

   Mục đích chính của Chúng ta  là nhận  diện lại  các nền tảng của Việt Nho, đó là: 

 1.-   Đại Đạo Âm Dương Hòa  ( cặp đôi: Dual unit ) :  Vũ trụ quan động:Nguồn của 

nếp sống Hòa, khác với nếp sống Duy Lý tranh dành Hơn Thua theo “ Mâu thuẩn thống 

nhất  “ của Du mục để tàn hại nhau.  Âm Dương  Hòa là số 2 

2.- Thuyết Tam tài: Thiên – Nhân - Địa: con  Người tự Chủ bất khuất là Tinh hoa của Trời  

Đất. ( Trinity: Bộ  ba ).                                                Tam tài là số  3 

3.- Thuyết Ngũ hành là  Cơ cấu đem  sự sống Thái Hòa vào mọi lãnh vực của đời sống: Cá  

nhân, Gia đình và xã hội   ( Unity ).                           Ngũ hành là số 5 
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Đây chính là nguồn cội của Việt Nho và Triết lý An vi, và cũng là Tinh thần Bất khuất của 

Dân tộc Việt nam. 

    Bộ Huyển số  2 – 3 , 5. là Cơ cấu của nền Văn Hoá  Đông ( 3 ) Nam  ( 2 ) 

   Văn Hóa Đông  Nam chính là Việt Nho và Triết lý An vi  

  ( Xin đọc Bộ sách Văn Hóa Thái Hoá Việt tộc của Việt Nhân trên vietnmvanhien.net 

để rõ.  

  

Nền VĂN HOÁ ĐÔNG ( 3 )  NAM ( 2 )  

Có Cơ cấu là 2 - 3 . 5  ( 2 + 3 = 5 ) 

Số 2 là Dịch lý: 

Đại Đạo ÂM DƯƠNG  HÒA. ( Dual Unit ) 

Số 3 là Tam tài: Trinity 

NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ  ( Philosophy of Life  ) với con Người: 

Tự Chủ  ( self governing ) tự Lực ( self  help ), tự Cường. (  self reliant )     

Số 5  là TÂM LINH SỬ QUAN    

5 là Biểu tương  của Nguồn Năng lượng TÌNH THƯƠNG  ( THƯỢNG ĐẾ ) : nguồn 

của  

NHÂN ÁI, LÝCÔNG CHÍNH, BAO DUNG ( Unity. ) 

 ( Xem nền Văn Hoá Đông Nam của Việt Nhân trên vietnamvanhien,net ) 

__________________________________________________________________________ 

Ba danh từ quan trọng thường dùng cần phân bìệt: 

Thống nhất (  Unity : Đa → Nhất )   

  Lưỡng nhất ( 2 →1: Cặp đôi ( Duality )  

Tam vi nhất Thể ( 3 →  1 : Bộ Ba ( Trinity ) 

Being is a Unity. Existence is a Duality. Reality is a Trinity. 

There is a unity of being, a duality of existence, and a trinity of reality. 
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Hiện hữu là một thể Thống nhất ( unified ). 

    Sự tồn tại là  Cặp đôi, là Nhất nguyên lưỡng cực: Bipolar: Duality: 2 →1 )] 

Thực tế là một Bộ ba   ( Tam vị nhất Thể )   

Ba danh từ thường dùng  cần phân bìệt: 

Thống nhất (  Unity : Đa →Nhất  

Lưỡng nhất (  Duality : 2 →1: Cặp đôi   

Tam vi nhất Thể ( 3 →  1 : Bộ Ba ( Trinity:Tam Vị nhất Thể ) 

 

Being is a Unity. Existence is a Duality. Reality is a Trinity. 

There is a unity of being, a duality of existence, and a trinity of reality. 

Hiện hữu là một thể Thống nhất ( union ). 

  Sự tồn tại là  Cặp đôi,  ( là Nhất nguyên lưỡng cực: Duality: 2 →1 )  

Thực tế là một Bộ ba   ( Tam vị nhất Thể: Trinity  ) 

______________________________________________________________________________  

THAM KHẢO  [ I ] 

NHẬN DIỆN LẠI TAM HOÀNG: BÀN CỔ,  NỮ  OA,  PHỤC HY 

 VÀ TOẠI NHÂN, HỮU SÀO 

 “Tên người thượng cổ Trung Hoa, ( ? )  cháu của vua “Chuyên Húc” 顓頊, tương truyền 

sống được bảy tám trăm năm. Vì được phong tước ở “Bành Thành” 彭城, nên gọi là “Bành 

Tổ” 彭祖. Đời sau dùng nói ví người sống lâu. ◇Trang Tử 莊子: “Mạc thọ ư thương tử, nhi 

Bành Tổ vi yểu” 莫壽於殤子, 而 彭祖為夭 (Tề vật luận 齊物論) Không ai thọ hơn đứa trẻ 

chết yểu, mà ông Bành Tổ là chết non! . ( Từ điển Trích dẫn ) 

Trong các lời trích dẫn trên, chúng ta để ý đến câu dưới   đây: 

 

Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư 

Truyền thuyết và tục thờ cúng Bàn Vương của người Dao như vậy xác nhận họ chính là hậu 

duệ của nhà Thương từ Thành Thang, Y Doãn, Bàn Canh. Nhà Thương gắn liền với việc 

phát triển của chữ viết, với chữ trên xương cốt và mu rùa (chữ giáp cốt) đã được phát hiện. 

Người Dao đến nay vẫn còn sử dụng loại chữ Nho đó để ghi chép, thờ cúng, cho dù họ có 

tiếng nói (phát âm) riêng. Trong lễ cúng của họ còn có điệu múa Bắt rùa độc đáo, có lẽ gắn 

với việc sử dụng mua rùa trong cúng bài từ thời Thương. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BD%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5c_Hy
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_Oa
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoa_T%C6%B0&action=edit&redlink=1
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Sử Trung Hoa bắt đầu được ghi chép thành văn từ thời nhà Thương, và những điều chép đó 

đúng với kết quả các công trình khai quật. Tới 1964, người ta đã in và công bố 41.000 hình 

khắc giáp cốt văn, và 3000 chữ khắc thời đó. 

Văn minh đời Thương đã đạt mức cao của thời đại đồ đồng, nhưng nhà Thương thành lập 

trong hoàn cảnh nào, dân Trung Hoa từ Văn minh nhà Hạ chuyển qua Văn minh nhà 

Thương ra sao thì vẫn còn thiếu nhiều tài liệu. 

Các bộ sử đời sau chỉ biết đại khái rằng: vua Thành Thang sau khi diệt vua Kiệt nhà Hạ, 

khai sáng nhà Thương, quy tụ được nhiều bộ lạc và đất đai nhà Thương gồm các tỉnh Sơn 

Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam ngày nay. m 

Kinh đô mới đầu ở đất Bạc, sau bị các dân tộc Du mục ở phía Tây lấn, phải dời chỗ 7 lần, 

lần cuối cùng tới Ân Khư (khư nghĩa là đồi) ở phía Đông, gần An Dương, đổi quốc hiệu là 

Ân. 

Nhà Thương gồm tất cả 30 đời vua (theo các giáp cốt), gần đúng với Sử ký Tư Mã Thiên, chỉ 

khác có 5 ông. Mười ba vua đầu, anh truyền ngôi cho em cùng mẹ, hiếm lắm mới có trường 

hợp cha truyền cho con. Nhưng đến bốn đời vua cuối thì đều truyền tử và từ đó thành lệ cho 

tất cả các triều đại sau. “    [ Nguồn internet ] 

______________________________________________________________________________ 

 

 

NHẬN DIỆN  HAI NHÂN VẬT 

 NƯ OA, PHỤC HY 

[ Con của Bàn Cổ  ]  

Nữ Oa  nấu đá ngũ sắc  để vá lại Trời, có liên quan đến Ngũ hành, Ngũ hành có gốc từ Thái 

cực Âm Dương Hoà  của Bành Tổ.  

Trung Hoa ( Hoa Hán ) tuy nói là có  Dịch đồ sộ, nhưng Dịch chỉ có độc cực Rồng mượn của 

Việt , Dịch có Dương mà không có Âm thì  làm sao mà Biến hoá, nên chỉ dùng  bạo lực của 

Rồng mà  đàn áp đàn bà, gây ra cảnh  “ Chồng Chúa Vợ Tôi  “ cũng như “ đem  bạo lực gây 

ra chiến tranh  cướp  bóc và bành trướng suốt 4719 năm nay “  kể từ lãnh tụ Du mục Hiên 

Viên Hoàng  đế - thủy Tổ của Hoa Hán .  

Truyền thống cướp bóc vẫn truyền mãi tới nay, Lưỡi bò 9 đoạn và Tài  sản trí  tuệ của Tây 

phương là minh chứng ! 

Nữ Oa  điều chỉnh Ngũ hành, khi chết biến thành Chim Tinh Vệ, thuộc giòng  Chim Tiên. 

Phục Hy  vẽ ra nét đứt nét liền của Dịch Âm Dương từ Bàn Cổ, người đời sau đã dùng nét 

Đứt nét Liền để tạo ra các quẻ đơn Bát quái và 64 quẻ kép. Ông có biệt hiệu là Thanh Tinh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1p_c%E1%BB%91t_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Thang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Ki%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_B%E1%BA%AFc_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82n_Kh%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_k%C3%BD_T%C6%B0_M%C3%A3_Thi%C3%AAn
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tức là Rồng xanh, thuộc nòi Rồng, nên không thuộc Giòng Du mục. Vậy 64 quẻ kép của Dịch 

rất đô sộ  cũng do đạo chích mà có ! 

Các Nhân vật Huyền sử như bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Toại Nhân, Hữu Sào  đều 

thuộc đại Chủng Việt, nhưng  tài tình thay là đều có tên trong Lịch sữ Trung Hoa!  

Lý do là Dân Du mục không có giai đoạn Huyền sử ( giai đoạn sáng tạo Văn Hoá ) mà chỉ có 

giai đoạn Lịch sử  ( giai đoạn xây dựng Quốc gia ) và họ không cần Văn Hoá, họ chỉ cần bạo 

lực để giữ Ngôi,  dể cướp bóc và Bành trướng, nên họ cần nhiều Nhân vật nổi tiếng  để tỏ ra 

Thiên Tử vĩ đại.  

Chúng ta nhận diện các Huyền Tổ Việt, không có ý dành dật Tổ Tiên  với Trung Hoa,vì  70% 

dân Trung Hoa đều thuộc Đại chủng Việt, có chung nền Văn Hoá khoan nhu với chúng ta, 

chỉ có chính quyền Tham tàn và Cường bạo thuộc Văn Hoá Du mục mới là kẻ thù truyền 

kiếp của chúng ta, họ không tạo ra Văn hoá, nên mượn các Ngài làm Tổ  Tiên . 

Mục đích chính của Chúng ta  là nhận  diện lại  các nền tảng của Việt Nho và Triết lý An vi, 

đó là Văn Hóa Dân tộc, gồm có: 

1.-   Đại Đạo Âm Dương Hòa  ( cặp đôi: Dual unit ) :  Vũ trụ quan động:Nguồn của nếp sống 

Hòa, khác với nếp sống Duy Lý tranh dành Hơn Thua theo “ Mâu thuẩn thống nhất  “ của 

Du mục để tàn hại nhau. 

2.- Thuyết Tam tài: Thiên – Nhân - Địa: con  Người tự Chủ bất khuất là Tinh hoa của Trời  

Đất. ( Trinity: Bộ  ba ).     

3.- Thuyết Ngũ hành là  Cơ cấu đem  sự sống Thái Hòa vào mọi lãnh vực của đời sống: Cá  

nhân, Gia đình và xã hội   ( Unity ) 

Đây chính là nguồn cội của Tinh thần Bất khuất của Dân tộc. 

( Xin đọc Bộ sách Văn Hóa Thái Hoá Việt tộc của Việt Nhân trên vietnmvanhien.net để rõ. 

GỐC :  NHÂN VẬT HUYỀN SỬ 

Các Nhân vật Huyền sử như Lão Bành, Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy, Toại Nhân, Hữu Sào  

đều thuộc nền Văn Hoá  Nông nghiệp của đại chủng Việt. 

Sở dĩ chúng tôi phải nhận lại các Nhân vật Huyền sử của giống nòi để phục hoạt lại truyền 

thống Bất khuất của Dân tộc. Số là khi cai trị Việt Nam những hơn 1000 năm và 13 lần đưa 

quân qua đanh chiếm, áp bức, cướp bóc  và tàn sát thành phần yêu trong  trong Nông  nhiệp, 

trong Thương mại, nhất là các trí thức – tinh hoa yêu nước của Dân tộc - , mục tiêu tối hậu 

của  Hoa Hán là tiêu diệt Văn hóa và kinh tế làm cho dân Việt nghèo khổ và dốt nát cho dễ 

bề cai trị , về lâu về dài sẽ tiêu diệt cả dân tộc, nhưng  Quân Dân Việt Nam luôn đánh trả 

thắng lợi một cách anh hùng! 



- 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN HAI 

GIAI ĐOẠN HUYỀN SỬ CHUYỂN QUA LỊCH SỬ  

ÂU CƠ / LẠC LONG  →  HÙNG VƯƠNG ( KING HÙNG ) 

  

  

    

VỚI HUYỀN THOẠI TIÊN RỒNG: NHÂN NGHĨA  BAO DUNG 

 

NHÂN VẬT LỊCH SỬ 

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 

囻 祖 雄 王 
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肇基王迹 

Trước Đền Thượng của Hùng Vương có câu: 

Triệu Cơ Vương tích: 肇基王迹: Di tích của Vị Vua  đầu tiên 

  

  

 

 NGUỒN  CỘI LỊCH SỬ VIỆT NAM 

CON NGƯỜI CÓ TỔ CÓ TÔNG 

CÁI CÂY CÓ CỘI, CON SÔNG CÓ NGUỒN 

CÂY CÓ CỘI, THÌ NGỌN NGÀNH XANH TỐT 

NƯỚC CÓ NGUỒN,  THÌ BỂ RỘNG SÔNG SÂU 

CON NGƯỜI NGUỒN GỐC TỪ ĐÂU? 

TỔ TIÊN CÓ TRƯỚC, RỒI SAU TỚI MÌNH. 

NGUỒN CỘI DÂN TỘC: NHÂN NGHĨA BAO DUNG  LÀ GỐC ĐOÀN KỀT DÂN TỘC 

MỘT DÂN TỘC CÓ HAI,  BA . . . GỐC  LÀ NGUỒN CỘI CỦA SỰ CHIA LY 

 

  CÒN ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG 

 

NGỌN VIỆT + GỒC TÀU + GỐC ẤN + GỐC PHÁP + GỐC NGA  + GỐC MỸ  

 
Việt ( bỏ gốc Dân tộc  ) +  gốc ( Tư bản +Công sản +Dân chú + Độc tài  ) = Rắn nhiều đầu! 

 

NGUỒN  CỦA SỰ PHÂN HÓA  DÂN TỘC RA TỪNG  MẢNH,  

TRANH DÀNH HƠN THUA, MÀ TÀN SÁT NHAU. 
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Vì khinh thường  “ GỐC:  NHÂN BẢN : NHÂN NGHĨA BAO DUNG  “  

nên sẽ đọa xuống cái  “ NGỌN : VẬT BẢN CS  : THAM TÀN & CƯỜNG BẠO “   

 

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ TUY GỒM  

TUY NHIỀU SẮC DÂN DÂN CÓ VĂN HÓA KHÁC NHAU 

NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU QUY VỀ MỘT GỐC “ HIẾN PHÁP “: 

“ BÁC ÁI, CÔNG BẰNG, THA THỨ “    

______________________________________________________________________________  

TÓM LẠI 

NGUỒN : VĂN HÓA VIỆT NAM:   

NHÂN VẬT HUYỀN SỬ : SÁNG TẠO RA VĂN HÓA 

VỚI 

LÃO BÀNH, TOẠI NHÂN, HỮU SÀO, PHỤC HY, NỮ OA, THẦN NÔNG.    

NGỌN:  VĂN HÓA VIỆT NAM 

NHÂN VẬT LỊCH  SỬ:  HÙNG VƯƠNG DÙNG TINH THẦN “NHÂN NGHĨA BAO 

DUNG " DỂ LẬP QUỐC. 

Nhân vật Lịch sử:  Bắt đầu từ Hùng Vương, khởi đầu với tinh thần  “ Tứ bất tử:Thần Tản 

Viên, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Công Chúa Liễu Hạnh “.   

 Các anh hùng hào kiệt  của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền cùng các Triều đại  Đinh, 

Lê,  Lý , Trần, Lê, nhà Nguyễn Tây Sơn và nhà Nguyễn Gia Long,  và Việt Nam Cộng Hòa 

là nhưng nhận vật Lich sử Việt Nam. 

Đây là lực lương tuy nhỏ, nhưng đã kiên cường, đánh bại kẻ thù truyền kiếp khổng lồ suốt 

Bắc phương gần 5 ngàn năm!. 

Gần thế kỷ nay, có thành phần yêu nước cuồng nhiệt, hăng hái rước hồn Ma qủy Mác Mao 

Xít về Thờ, vì Lạc  Hồn Thiêng  Dân tộc, nên  phá tan Thượng Hạ tầng cùa Quốc gia, nhất 

là  đả phá Văn Hoá cho sập tận nền, đem sự sống con Người xuống ngang hàng với Súc vật 

! 

[  VNDCCH có 3 gốc lạ: Vật bản, Tham tàn và Cường bạo, nên thuộc ngoại Sử ] 
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Để có Gốc và Ngọn như thế, Tổ Tiên Việt dã xây dựng 5, 7 ngàn năm mới có được, còn đi 

rước Hồn Ma Quỷ về Thờ thì chỉ mất chừng vài chục năm, xung phong làm Nô lệ kẻ thù 

truyền kiếp, là có thể làm kách mạng Vô sản, để tự cho  là Anh hùng và Vinh quang. 

[  Anh hùng vì đã kiên định lập trường triệt để Vô sản, giết hại Đồng bào theo tiêu chuẩn : “ 

Thà giết lầm hơn bỏ sót  “.  

Vinh quang vì đã hiên ngang  “  tước bỏ quyền Tự do và quyền Tư hữu  “ của toàn dân nhất 

là phá  sập “  tận nền Văn Hoá Nhân bản “  của Dân tộc, đưa Dân tộc trở về thời đại người 

Vượn! ]  

  Nên:  

TỪ VƯỢN LÊN NGƯỜI 

 

Từ vượn lên người mất mấy triệu năm 

Từ người xuống vượn mất bao năm? 

Xin mời thế giới tới thăm 

Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm! 

Tù nhân ở truồng từng bầy đứng tắm 

Rệp muỗi ăn nằm hôi hám tối tăm 

Khoai sắn tranh giành cùm, bắn, chém, băm 

Ðánh đập tha hồ, chết quăng chuột gặm! 

Loài vượn này không nhanh mà rất chậm 

Khác vượn thời tiền sử xa xăm 

Chúng đói chúng gầy như những cái tăm 

Và làm ra của cải quanh năm. 

Xin mời thế giới tới thăm! 

 

Nguyễn Chí Thiện   (1967) 

 

Đàng khác, để trả đũa Việt Cộng, thành phần Quốc gia cũng kiên quyết đứng lên hô hào diệt 

Cộng, còn Việt Công thì đã và đang diệt lần mòn thành phần tinh hoa yêu nước, hai bên cư 

mãi mê trên con đường đấu đá Chính trị, mà quên mất  nan đề của con người và xã hội là ở 

nơi Văn Hóa, nơi  “  Con Người không còn Tình Người “ gọi là Bất Nhân, nên mới gây ra 

Bất công, làm nát tan Gia đình và Xã hội! 

Chừng nào con người còn lảng quên Tình Người, quên mất Tình Liên đới Trách nhiệm, xé 

tan Tình Nghĩa Đồng bào, thì khi đó không thể làm điều Công chính với nhau để sống an vui 

với nhau được !!!.  

    

Ôi! Sao Tình Người  lại vừa Ơn ích vừa Cần thiết đến thế! 

 

Khi mất Tình Yêu thương thì con người hành xử với nhau chẳng khác nào  Súc vật ! 

 

Là người lưu tâm đến Văn Hóa Dân tộc, chúng tôi không chủ trương diệt cho hết bất cứ bên 

nào bằng Bạo lực, vì theo Văn Hóa Dân tộc, đo là là hành động Bất Nhân, lại nữa đó chỉ là 
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ảo tưởng, nhưng chúng tôi rất thương tâm đau xót cho CSVN,  vì họ có đầy nhiêt huyết yêu 

nước nhưng với động cơ Hận thù giai cấp, giết một số người để mong đem lại hạnh phúc cho 

một số ít người, nhất là họ đã làm cho nền Văn Hoá Nhân bản Dân tộc  thành Văn Hóa Vật 

bản, họ lấy sự giết Đồng bào cho là kẻ thù Dân tộc làm Anh hùng, lấy sự cướp quyền Tự do 

và quyền Tư hữu của toàn dân làm Vinh quang muôn đời cho đảng !.  

 

Nếu thành phần bị quy kết là Địa chủ và phản động  có phạm tội Bất công xã hội thì phải có 

môt Tòa Án công minh của Thành phần thông suốt Luật pháp của Văn Hóa Dân tộc,  ( Luật 

sư )  chứ không thể cho đảng CS nấp đàng sau Bần Cố Nông, lấy Thịt ( Đa số thiếu  hiểu biết 

) đè người  ( Thiểu số có học và có  của  ) mà phá tan Hạ và Thượng tầng kiến trúc Dân tộc.  

Đến nay mọi tội ác đối với Dân tộc đã rõ mồn một như ban ngày, thế mà CSVN vẩn  tiếp tục 

con đường độc tài gian ác, Ngựa vẫn quen theo đường  cũ! 

  Đảng trưởng CSVN vừa tuyên bố:  “  Văn Hoá còn, Đất nước còn “ 

Không biết Văn Hoá của CSVN là gì ?  Phải chăng là mớ dẻ rách Lý thuyết Mác Lê mà CS 

đang cố bám :  

 

1.- Duy vật Biện chứng  

                                                    2.- Duy Vật Sử quan 

    3.- Kinh Tế Chính trị học 

 

Duy vật biện chứng là lối suy luận không biện chứng, vì  theo luật ” Mâu thuẩn thống 

nhất ”, nghĩa là một bên dùng bạo lực và mưu gian để thanh toán đối phương để  độc chiếm 

mà độc trị theo lối Tham tàn và Cường bạo. 

 

 Duy vật Sử quan  là Sử Nhân loại PHẢI theo đường Mác vạch ra: 

Sử Nhân loại bắt  đầu từ CS nguyên thủy, tới tiểu Tư sản, rồi Tư  bản, cuối cùng la CS, đến 

đây thì  ( Vũ trụ ) hết biến  hóa, nên chế độ CS trường tồn bất diệt !   

  Xem ra Lý thuyết Mác chẳng khác nào khi săn Chồn, con Chó vạch đường cho con Chồn 

chạy,nhưng không may,  khi cột trụ CS Liên xô sụp đổ thì 27 nước Chư hầu cũng tan tành 

theo, chỉ có Anh Ba Tàu nhờ đạo chích sản phẩm Trí tuệ Tây phương , nên còn quật cựa 

được! 

 

 Còn Kinh tế thì tước quyền Tư hữu  của người dân, tức là tước động lực sản xuất của 

công nhân, và tước quyền Tự do của Công nhân, nên tước luôn sáng kiến  nâng cao sản xuất, 

do đó mà  nhân dân các nước CS luôn lâm vào cảnh đói nghèo và dốt nát. 

CS đắc ý rằng khi bị tước mất quyền Tư hữu và quyền Tụ do thì con người  trở thành súc 

vật, nên  mới  dễ  cai trị  để  trường trị !.  

CSVN cho rằng cai trị dân như cách nuôi gà, khi cầm một nắm thóc trong tay  kêu tục ! tục 

! thì bầy gà chạy lại, ngay khi  “ nắm tay không  “ kêu tục tục thì đàn gà vẫn chạy tới, nghĩa 

là lấy ảo tưởng vật chất để lừa dân. 

 

Về Chính trị thì tước Nhân quyền ( Tự do và Tư hữu ) bằng chính sách Tham tàn và 

Cường bạo. 

 Thử xem mớ lý thuyết Duy vật  có hữu dụng hơn mớ dẻ rách không, dẻ rách có thể 

đem chuì chân được, còn Lý thuyết Mác thì chỉ hủy hoại con Người và phá tan Dân tộc , nên 
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cả thế giới đã ném vào sọt rác!  Sở dĩ CS còn bám vào chủ nghĩa Mác là để che lấp tình trạng 

vô Văn hóa! 

 

Chẳng ai lạ  gì mà không biết rõ  mồn một nền tảng Văn Hoá của CSVN là  “ Hận thù giai 

cấp  “ nguồn của Tham tàn và Cường bạo, thực ra đảng trưởng CSVN không có ý nói với 

chúng ta, mà chỉ ra lệnh cho đồng bọn  mà thôi! 

 Cái không may của đảng trưởng CSVN là phán sai từ đầu chí cuối, nếu chúng tôi có nói sai 

thì xin dảng trưởng phán lại cho rõ xem! 

  

Chẳng ai lạ  gì mà không biết rõ  mồn một nền tảng Văn Hoá của CSVN là Hận thù giai cấp 

nguồn của Tham tàn và Cường bạo.   

 

 Điều đau xót nhất là CSVN bị mắc lừa kẻ Thù truyến kiếp Bắc phương,  Bắc phương dùng  

Bùa Mê  “ Bốn tốt và 16 Chữ vàng “ kèm theo   “ Độc dược Hận thù  “ , nên bị Lạc  Hồn Dân 

tộc mà thực hiện thâm mưu  tiêu diệt Dân tộc VN bằng tìm cách diệt cho hết thành phần tinh 

hoa yêu  nước VN và làm mọi chuyện suy đồi, khiến cho  nền Văn Hoá ngàn đời của Tổ Tiên 

trở lui về thời đại Đồ Đá . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CS Tàu đã cho CSVN học thuộc lòng  “ phim Bạch Mao Nữ kéo Cối xay thay Bò “ để ngụy 

tạo nguồn Hận thù hừng hực với Phong kiến Tàu,  

CSVN bèn đem hết nhiệt huyết Hận thù Phong kiến Tàu mà phát động Phong trào Cải cách 

Xã hội  VN long Trời lở Đất  ở Việt Nam để  căm thù cái gọi là Địa chủ “để hủy diệt Đồng 

bào Việt Nam “ .  

 

 

1.- CSVN đã Tịch thu hết sách vở của Tổ Tiên cũng như của Tây phương  cho là lạc 

hậu, phản động và đồi trụy!  

 

  2.- Tước quyền Tư do và quyền Tư hữu của toàn dân! 

 

3..- Giết và giam địa chủ, tịch thu tài sản Nhà cửa ruộng vườn của họ, đuổi ra cho ở 

túp Lều tranh vách đất của Bần Cố Nông . 

Thế là đảng cao rao là đảng CS đã tài tình lãnh đạo toàn dân làm cuôc cách mạng long trời 

lỡ đất thành công, nên tòan dân phải biết ơn đảng và phải triệt để tuân theo lệnh đảng ! 

 

4.-  Đảng bắt đầu lập Sổ Hộ khẩu kiểu Ngũ gia liên báo như bên Tàu để không chế 

thành phần dân không tuân phục phải triệt để theo lệnh đảng.  

Ngày nay đảng trưởng CSVN đã bị Tàu cộng xiết Tròng Kim Cô vào cổ, thành phần chính 

phủ nào  đi sai đường  lối của Tàu cộng là bị đảng trưởng xử lý ngay: Nguyển Xuân Phúc, 

Phạm Bình Minh và  Vũ Đức Đam là minh chứng! 

 

Đảng trưởng CSVN đã và đang đốt Lò để thiêu thành phần Trí thức yêu dân tộc Việt  Nam 

và thành phần chính phủ thân Tây phương!  

CSVN vẫn đi hàng hai với Cộng sản và Tư bản, đã xuất cảng thiếu nữ Việt Nam làm gái mại 

dâm,  đem thành phần thanh niên rường cột của Dân tộc làm Lao nô khắp thế giới  để làm 

giàu đảng. 
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Hiện nay đảng đang đốt lò diệt Tham nhũng, nhưng đảng làm sai mục tiêu,  vì đảng CSVN 

chính là kẻ Cướp toàn dân, Cướp Nước -  loại siêu tham nhũng - nên khi nào hết đảng trong 

toàn cõi VN là khi ấy hết tham nhũng ngang nhiên trước thanh thiên bạch nhật.  

Nan đề của CSVN là Tham tàn và Cường bạo dưới trăm ngàn hình thức mà tư tưởng và 

hành động của đảng trưởng là  nguyên do làm cho xã hội bị băng hoại,   các đảng viên CSVN 

trở thành đội quân hách dịch, luôn đàn áp nhân dân, nên tiên vàn họ phải bỏ Vật bản mà 

chuyển sang Nhân bản để làm người có Tư cách và khả năng, họ phải rèn Cán Chỉnh Quân 

một cách tích cực theo Nhân phẩm: Nhân Nghĩa Bao dung.  

Tiếp đến là gây phong trào canh tân nếp sống toàn dân, vận động nhân dân bỏ thói mánh 

mung khôn vặt,  vận động toàn dân đoàn kết, toàn dân cùng nhau thực hiện Đại Nghĩa Quốc 

gia  bằng cách thực hiện Chế độ Dân chủ, đem  Tự do và Nhân quyền vào đời sống xã hội 

tức là đem Đạo lý nhân sinh vào Lộ đồ Tu, Tề, Trị Bình mà cứu nước và dựng nước từng 

bước có thực chất, hầu nâng cao đời sống vật chất và Tinh thần của toàn dân, tức là phải “ 

Phú chi và Giáo chi  “ để nâng cao  “ Dân sinh và Dân Trí  “  một cách điều hòa. Dân sinh và 

Dân Trí chính là Nội lực của Dân tộc cần phải thực hiện. 

 

  Hiện nay, Đảng CSVN có Cơ quan Trung ương điều khiển đảng và thiết lập Chính sách trị 

nuớc.  đảng trưởng  nắm  kỷ luật sắt, điều hành mọi việc đảng và nhà nước,  đảng đã có Ban 

ám sát Trung ương,  nay là Lò hỏa thiêu do đỉnh cao trí tuệ của đảng trưởng đun củi đốt lò 

thiêu,  vì nan quan tham lan tràn dưới trăm ngàn hình thức tinh vi, khó mà hoán cải, nên 

phải loại sâu tham ra khỏi  chính quyền, nhưng khi ra khỏi chính quyền, ngựa gian tham 

vẫn theo đường cũ, vẫn tha hóa con người và phá nát xã hội kỹ hơn!  .  Xem ra công việc đốt 

lò của đảng trưởng chỉ có tính cách chạy tội mà thôi. 

 

Thực ra, Tình trạng tham nhũng trắng trợn tràn lan hiện nay đều do dảng CSVN tạo ra, 

người trực tiếp gây ra mọi chuyện suy đồi Văn Hóa là do dảng trưỏng,  khi cái tay làm lỗi 

thì tội là ở cai đầu,  nên  không thể không bắt dảng trưởng ra  mà ném vào lò thiêu trước 

tiên  hay lập Tòa án nhân dân để cho ông bà nhân dân đấu tố tội phản dân hại nước của 

đảng trưởng  ? 

 

Vấn nạn của Quốc gia rất đơn giản, vấn đề chính là con người Bất Nhân, do đảng vô Thần, 

nghĩa là đảng viên CS  không có Tình cảm, mà chỉ cần Hận thù dể đầu tố,  con người  đã cạn 

Tình người, khi Lòng  đã Cạn, thì Trí thành Nông, chỉ có khôn vặt, rất giỏi  lưu manh lừa 

đảo, nên mới phá cho nhà tan, nước nát, góp công cho Thâm mưu Tàu cộng  thực hiện chính 

sách “ Tằm ăn dâu  Việt  Nam ? ! 

 

Nan đề của dân tộc là nan đề Văn hóa, vì Văn hoá là gốc của các Cơ chế Xã hôi như Kinh tế 

, Giáo dục, Chính trị, Xã hội.  

Vấn đề chính của Văn Hoá là con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường với tinh thần Dân tộc là 

Nhân Nghĩa Bao dung, chứ không phải  Giai cấp với não trạng Tham tàn và Cường bạo. 

Hận thù với Tham tàn Cưòng bạo là nền tảng Văn Hoá Du mục của kẻ thù Tàu  và Nga Sô. 

Toàn dân phải phục hoạt lại  Tinh thần Nhân bản của Dân tộc, canh tân cuộc sống để trau 

dồi Tư cách và khả năng , khi đó mới đoàn kết với nhau một lòng, cùng nhau vươn lên vực 

dây, khi đó mới có đủ Nội lực và Khả  năng để xây lại nhà, dựng lại nước cho yên bình thịnh 

trị .   
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CSVN chẳng có Lòng rộng  ( Tình ) Trí sâu  ( Lý )  nên làm sao có khá năng xây dựng , nên 

phải dùng  Hận thù là nguồn của Tham tàn  và Cường bạo  thì chỉ  có khả năng phá hoại 

bằng cướp bóc, phá nát Gia đình và  Quốc gia . CSVN đã tiêu diệt Bản tính con người  ( Tự 

do và Tư hữu ) , phá gia đình và Quốc gia để xây dựng đảng Cướp quốc tế! 

Cha ông chúng ta đã nói: Việc xây dựng thì khó như lên Trời, vì phải có Tình Lý tương 

tham mà ăn ở cho  tử tế với nhau,  còn việc phá hoại  bằng Hận thù thì dễ như đốt lông, 

chẳng cần tu Nhân tích Đức gì cho lôi thôi ! 

Quả là từ Cổ chí Kim trong Lịch sử Dân tộc Việt Nam chưa có ai thông minh cực điểm về 

Tư tưởng và hành tung Tham tàn và Cường bạo hơn Hồ Chí Minh, chưa có đảng phái nào 

có hành tung cuồng nhiệt triệt để giết Người cướp Của hơn đảng CSVN! 

Đây là kiểu yêu nước cuồng nhiệt của Văn Hóa Du mục, cứ đè cổ nhét bo bo vào họng rồi 

bắt dân tung hô là  hạnh phúc  và ca ngợi đảng muôn đời quang vinh!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỌN: NHÂN VẬT LỊCH SỬ XÂY DỰNG  QUÓC GIA 

VỚI TINH THẦN  “ NHÂN NGHĨA BAO DUNG  “ 

Nhân vật Lịch sử : Bắt đầu từ Hùng Vương  với tinh thần Tứ bất tử ( :Thần Tản Viên, Phù 

Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Công Chúa Liễu Hạnh,)  tới Hai Bà Trưng, Bà Triệu, 

Ngô Quyền  cùng các anh hùng hào kiệt của Hai Bà Trưng, Bà Triệu,  của các Triều đại  

Đinh, Lê,  Lý , Trần, Lê, Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia Long. 

NGUỒN  CỘI DÂN TỘC 

CON NGƯỜI CÓ TỔ CÓ TÔNG 
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CÁI CÂY CÓ CỘI, CON SÔNG CÓ NGUỒN 

CÂY CÓ CỘI THÌ NGỌN NGÀNH XANH TỐT 

NƯỚC CÓ NGUỒN  THÌ BỂ RỘNG SÔNG SÂU 

CON NGƯỜI NGUỒN GỐC TỪ ĐÂU? 

TỔ TIÊN CÓ TRƯỚC, RỒI SAU TỚI MÌNH 

 

 DẦU AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI 

NHỚ NGÀY GIỔ TỔ MỒNG 10  THÁNG 3 

 

[ Mồng 10 =  2 x 5.   Và tháng  3 .     

          Trong đó, chúng ta nhận ra: Bộ Huyền số  2 – 3,  5 : Việt Nho & Triết lý An Vi. ] 

Có  thể có  người cho rằng đến  thế kỳ 21 mà còn đem những thứ xa xưa của thế kỷ   ( - 49  

BC )  mà ôn Cổ tri Tân, nhưng những thứ đó là Nhân Nghĩa Bao dung đã giúp Dân tộc chúng 

ta  chống lại với kẻ thù khổng lồ sát nách qua hàng bao ngàn năm.  

Ngày nay, Khoa học kỹ thuật đã phát triển như vũ bạo, Khoa học đã đem lại  muôn vàn tiện 

ích cho nhân loại, nhưng cạnh đó Khoa học cũng để lại các môi trường ô nhiệm rất nguy 

hiểm, nhất là nạn Duy Lý làm khô cạn Tình người gây ra tình trạng tranh dành được thua 

làm nát gia đình và xã hôi .   Tâm linh đang là vần đề khẩn thiết của nhân loại hiện nay, vì 

nạn Duy Lý từ khoa học đang làm cạn Tình Người làm rối gia đình và loạn xã hội!  

Chừng nào cặp đối Cực Tâm linh / Khoa học được lưỡng nhất thì xã hội mới yên. 

Thì ra  “ khoa học không là vạn năng “ như một  số chúng ta lầm tưởng, và chúng ta tuy tân 

tiến nhưng chẳng tìm ra được giá trị Nhân bản nào hơn Nhân ,Nghĩa, Bao dung. CS cũng đã 

thất bại ê chề với Vật Bản coi   “ Của trọng hơn mạng người “, nên không đủ tiêu chuẩn đễ 

ở với  người được!   

Vi nhân nan hĩ: Làm người sao khó quá, khó vì ngại Núi ( Ngại tu  Đạo Nhân ) e Sông ( e dè 

thực hành Đức Nghĩa: Lẽ công bằng.   

Khi có Đạo Nhân thì Mình mới có thể  yêu Người, như mình muốn được Người khác yêu 

mình. 

Đức Nghĩa là cách Mình cư xử với Người khác, như Mình muốn  họ đối xử Công bằng  với  

Mình.  
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Nhân loại đang thất bại ê chề với hai chữ Nhân /Nghĩa  cũng như hai chữ Bác ái / công bằng 

, kể cả hai chữ Từ bi / Tri tuệ!   

Khi không thực hiện nổi các giá trị trên, nghe mãi các chữ trên sinh ra nhàm tai. bèn cho  

các giá trị trên  là lạc hậu quê mùa , họ đâu có hiểu những giá trị trên thuộc nguồn Tâm linh, 

Tâm linh là nguồn Tĩnh, mọi sư đều không biến đổi, chẳng có Cũ Mới gì hết, mà là các giá 

trị bất biến, vĩnh hằng, quả là như  lời  Cha Ông thường bảo: Làm Đĩ không nên, lại đổ tội 

cho Mồ mả Cha Ông . 

Chúng ta rất cần khoa học giúp cho Trí ta sáng suốt, giúp ăn nên làm ra, nhưng lại cần Tâm 

linh là nguồn Tình người nhiều hơn, vì khi thiếu Tình là con người sẽ biến  chất,  không thể 

cư xử với nhau như con người có Tình người, con người thiếu Tình người là nguồn của rối 

loạn gia đình và Xã hội!  

Vấn đề là chúng ta cần đến Tâm linh để  có Tình người giúp đối xử tử tế với nhau và cũng 

cần đến Khoa học giúp  biết cách ăn nên làm ra,  Khoa học cần cho  Vật chất,Tâm linh cần 

cho Tinh thần, nhưng Tâm linh là Nôi, Khoa học là Ngoại. nên phải  “ hợp Nội Ngoại chi 

Đạo  “ mới đủ hay “  Nội / Ngoai  lưỡng nhất “ . 

Để cho nếp sống  được cân bằng ổn  định thì Tâm linh và khoa học phải được lưỡng nhất 

theo Tỷ lệ 3 /2 . ( Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số .  3 là số Lẻ đầu  tiên, 2 là số Chẵn đẩu 

tiên, giúp cho Tỷ lệ Tình / Lý, Tâm linh / Khoa học được lưõng nhất  theo tỷ lệ 3 / 2.   

[ Tham ( 3 ) Thiên  ( số Lẻ ) lưỡng ( 2 )  Địa  ( số Chẵn ) nhi ỷ số ] 

3 là số Lẻ đầu tiên, 2 là số Chẵn đầu tiên  “ khi Nhất nguyên vừa phân ra Lưỡng cực   (  

Bipolar ), nên  được dùng làm Tỷ số Hòa cho cặp đối cực Thiên / Địa, Tình / Lý. 

Thiên / Địa = Tình / Lý  -= Tâm linh / Khoa học = 3 / 2 

2, 3 không là con số chính xác như trong Toán học mà rất co dãn. miễn là Tình nhiều hơn 

Lý để giữ được mối  Liên hệ Hòa giữa hai bên. Khi hai người bất hòa với nhau, mà muốn lập 

lại mối Liên hệ  Hòa  thì  hai bên phải có đủ Tình để chiụ ngồi lại Hòa giải với nhau. Khi ngồi 

lại với nhau thì hai bên phải tìm ra điểm  Công chính chung, có tính cách “ Phải Người phải 

Ta “ mà làm hoà với nhau.    

Đây là cách hòa giải theo tinh thần Dịch lý  “Âm Dương Hòa “. Hai bên trao Tình đổi Lý với 

nhau, nhân nhượng nhau sao cho ‘ Một vừa hai phải ” cho toại lòng nhau.  

Đây là cách hành xử theo lý Chính trung, tuy khá khó khăn, nhưng không ai hoàn toàn thắng 

hay thua  ( win – win solution: lưỡng lợi ), nên hai bên đều tương đối hài lòng.    

Còn lối hành xứ theo  “ Mâu thuẩn thống nhất  “ thì một bên dùng sức mạnh và mưu meo  

để nuốt chửng bên kia, đây là giải pháp Được -Thua  ( win –loose solution ( gây khổ đau và  

ân oán thêm. ) 
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Hiện nhân loại đang thịnh hành lối hành xử  theo “ Mâu thuẩn thống nhất “ của Văn Hóa 

bạo động Du mục.  Nga cộng và Tàu cộng là hai nguồn hành xử theo Mâu thuẩn thống nhất, 

đây là gốc rễ sinh hoạt của Chế độ độc tài. 

 

Nan đề của Nhân loại hiện nay là Tâm linh và khoa học đang mất cân bằng, nạn Duy Lý  ( 

một chiều )  làm cho hai bên cứ ra sức tranh  dành hơn thua nhau bất chấp Công  lý đang xé 

nát gia đình và Xã hội!   

Nga cộng đang đánh phá tan nát Ukraine  chỉ vì CS  không còn Tình người,  

Trung cộng đang  lăm le nuốt chửng Đài Loan cũng chỉ vì Tham tàn và Cường bạo! 

Thiển nghĩ: có Cổ  rồi mới có Kim,  

Cổ là Nguồn, Kim là Ngọn,  

Kim không  Cổ  là Ngọn vô Nguồn      

Cổ không Kim  là Nguồn vô  Ngọn  

 Cây không gốc  thì  ngọn héo khô 

Người không có nguồn Tình thì đoạ ra Súc vật 

Lý cực đoan không Tình thì Tham tàn và Cường bạo 

Tình thiếu lý Công chính là Thiên vị  làm mất lòng nhau 

 

Tinh Lý lưỡng nhất giúpThân an Tâm lạc 

Đối xử với nhau theo “ Tình / Lý tương  tham “ mới tạo nên mối Liên hệ Hòa , nhân loại 

đang thất bại chỉ vì cách hành xử với nhau với  “ Tình / Lý  bất tương tham! 

Vấn đề xem ra dễ mà lại khó với đa số chỉ vì không muốn Tri kỷ, nghĩa là mình không hiểu 

mình là con người và con vật khác nhau ở chỗ nào ?   

Con người thì cần có cả Tình lẫn Lý và biết hành xử theo Tình Lý hài hòa, để sống an vui 

với nhau, đây là Gốc của Nhân bản. 

Con vật thì chỉ có Bản năng để sinh tồn, chỉ cần có miếng ăn  và dành Hơn Thua với nhau 

để dành miếng ăn , mà không cần đến Tình  cảm, đây là Cội của Vật bản. 

  Vây vấn đề quan trọng là làm sao cho  Tình / Lý giao hòa hay lưỡng nhất.  
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NÓI GẦN NÓI XA,CHẲNG QUA NÓI THẬT,  “ SỰ  THẬT MẤT LÒNG “,  

LỠ CÓ AI QUÊN GỐC DÂN TỘC,  GÂY CẢNH PHÂN HÓA, 

THÌ THÔNG CẢM , XIN ĐỪNG PHẬT Ý! 

CON DÂN CỦA MỘT NƯỚC MÀ  “ NHẬN LẦM GỐC TỔ “ - GỐC DUY NHẤT ĐOÀN 

KẾT DÂN TỘC – THÌ SINH RA NAN ĐỀ  “ LẠC HỒN DÂN TỘC "  

GỐC TINH THẦN DÂN TỘC LÀ: 

NHÂN ÁI/ LÝ CÔNG  CHÍNH, HÙNG /DŨNG 

(  Human Love, Justice, Brave / Courage ) 

HAY 

NHÂN, NGHĨA, BAO DUNG   

 (  Love, Righteousness, Tolerance )  

KHI   “ LẠC HỒN DÂN TỘC  “ THÌ   “ NHÌN  GÀ  HÓA CUỐC “, NHÌN  “ ĐỒNG  

BÀO THÀNH NGƯỜI XA LẠ, “ GÂY RA  “ CẢNH PHÂN HÓA “, DÂN  TỘC BỊ  

CHIA  NĂM   XẺ BẢY “, ĐỒNG BÀO XÀO XÁO NHAU LÀM TAN NHÀ NÁT NƯỚC.  

XEM RA CHẲNG CÓ GỐC  THẦN DIỆU NÀO CÓ THỂ THAY THẾ TINH THẦN 

DÂN TỘC ĐƯỢC, MÀ cHỈ CÓ THỂ HỌC HỎI TINH HOA CỦA HỌ ĐỂ ĐỒNG HÓA  MÀ BỒI BỔ 

THÊM.  

THEO TÂM LÝ CHUNG, TUY CÓ là  THẦN DIỆU, NHƯNG VÌ GỐC LẠ NÊN CÒN 

Ở TRONG TINH TRẠNG THÙ ĐỒ: TRONG TÌNH TRẠNG PHÂN HÓA.  

MỘT  SỐ  THÀNH  PHẦN LẠI KHÔNG MUỐN NHẬN RA ĐIỂM QUAN TRỌNG NÀY. 

VẤN ĐỀ NÀY TUY XEM RA NHỎ, NHƯNG TÁC ĐỘNG PHÂN HÓA CỦA NÓ  LẠI 

RẤT TO: 

CÁI SẢY QUÊN GỐC, NẢY CÁI UNG  PHÂN HÓA LÀ THẾ! 

CHỪNG NÀO THOÁT KHỎI  “ NẠN LẠC HỒN  DÂN TỘC“, LÀ KHI  TUY THÙ ĐỒ, 

NHƯNG DÂN TỘC PHẢI ĐỒNG QUY VỀ MỘT MỐI: GỐC TỔ, THÌ  KHI ĐÓ MỚI 

NHẬN RA NHAU LÀ ĐỒNG BÀO, GIÚP DÂN TỘC ĐOÀN KẾT MÀ VƯƠN LÊN VỰC 

DẬY ĐƯỢC!     

NAN ĐỀ TUY LỚN LAO, NHƯNG ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ THẾ! 

KÍNH XIN MỌI NGƯỜI CHÚNG TA HẰNG LƯU TÂM TỚI NAN ĐỀ,  ĐỂ MỌI CHÚNG 

TA, TUY CÓ NHIỀU DỊ BIỆT, NHƯNG VẪN XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN, KẾT THÀNH 

MỘT KHỐI!! 

MONG MỎI THAY! 

.      Đó là đường hướng cũng là khát vọng của chúng tôi.
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HÙNG VƯƠNG  

 

 

Lạc Long / Âu Cơ  → Hùng Vương    ( Cặp đôi: Dual unit ) 

Nhân ái / Công chính → Bao dung ( Hùng / Dũng )   

   

DẦU AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI 

NHỚ NGÀY GIỔ TỔ MỒNG 10 THÁNG 3 

[ Giổ Tổ Hùng Vương ] 
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VĂN HOÁ VIỆT NAM 

  

VĂN  HÓA 文 化 

Định nghĩa 

Từ điển trích dẫn 

1.-Thành quả chung của quá trình phát triển sáng tạo của loài người trong  

lịch sử. Bao quát các phương diện Tôn giáo, Đạo đức, Nghệ thuật, Khoa học, v.v. § Cũng gọi 

là “ Văn minh” 文明.     

2.- Văn trị giáo hóa. ◇Lưu Hướng 劉向: “Văn hóa bất cải, nhiên hậu gia tru”  

文化不 改, 然後加誅  ( Thuyết uyển 說苑, Chỉ vũ 指武)  

          Dùng đức, Văn và Lễ nhạc để giáo hóa, nếu không sửa đổi, thì sau đó mới thi  hành  

         xử phạt. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

        Trở nên đẹp đẽ — Chỉ chung tất cả công trình của con người, khiến cuộc sống  được 

        đẹp đẽ hơn. 

VĂN MINH 

Từ điển trích dẫn 

1.- Sáng sủa, rực rỡ. ◇Dịch Kinh 易經: “Hiện long tại điền, thiên hạ văn minh” 見龍在田 天

下文明 Càn quái 乾卦) Rồng hiện ở đồng ruộng, thiên hạ sáng sủa rực rỡ. 

2. Văn thải. § Nói tương đối với “chất phác” 質樸. 

3. Văn đức chói lọi. ◇Da Luật Sở Tài 耶律楚材: “Thánh nhân khai vận ức tư niên, Duệ trí 

văn minh bẩm tự thiên” 聖人開運億斯年, 睿智文明稟自天 (Kế tống đức mậu vận 繼宋德懋

韻, Chi nhất). 

4. Trạng thái tiến bộ khai hóa trong xã hội loài người. § Nói tương đối với “dã man” 野蠻. 

   [ Nói vắn tắt khi đem giá trị Văn hoá vào cuộc  sống làm cho nếp sống sáng sùa cao   

   đẹp hơn thì gọi là Văn minh ] 

 

Theo Ông W.Durant thì: Khó có thể thiết lập một nền Văn minh mà không cướp phá cũng 

như khó có thể duy trì Văn minh mà  không  có chế đô Nô lệ ( Civ.II. 107 ) 

  

Values: Học 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A5%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9D%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B9%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9F%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A0%BB
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Rituals, Heroes, Symbols: Hành 

Học / Hàmh lưỡmg nhất : Văn Hóa 

Những giá trị, những anh hùng, những nghi lễ, các biểu tượng , cùng  hoạt động của  

một nền Văn hóa là những khía cạnh hữu hình hoặc trực quan ( trực thị   ).  Ý nghĩa  

Văn hóa thực sự của các thực hành là vô hình; điều này chỉ được tiết lộ khi các  

phương pháp thực hiện  được giải thích bởi những người trong cuộc. 

[ Symbols, heroes, and rituals are the tangible or visual aspects of the practices of a culture. The 

true cultural meaning of the practices is intangible; this is revealed only when the practices are 

interpreted by the insiders ] 

 

 

       NHẬN DIỆN LẠI CHỦNG TỘC, LÃNH THỔ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 

    Điều không may cho Dân tộc chúng ta là không thể “ Trạch lân xử: Chọn xóm giềng lành 

mà ở “, mà phải ở sát nách   “ anh chàng khổng lồ  Goliát Tham tàn và Cường bạo Bắc 

phương “ , nên họ đã độ  hộ dân tộc chúng ta hơn 1000 năm  và đã đem quân qua đánh chiếm 

13 lần, nhằm tiêu diệt dân tộc Việt Nam  để chiếm vị trí chiến lược hầu bành trướng ra Biển 

Đông, chúng nào áp bức giết Người , bóc lột cướp Của, nhất là tịch thu sách vở để tiêu diệt 

Văn hoá mà  đồng hoá hay tiêu diệt Dân tộc Việt Nam, nhưng mọi âm mưu thâm độc đều bị  

thảm bại! 

Tiếp đó lại đến 80 năm đô hộ của Thực dân Pháp, họ cũng tiếp tục đường lối  cai trị bằng áp 

bức và bóc lột làm cho Dân tộc Việt nghèo hèn và  ngu dốt mà cai trị dài lâu.  

Một dân tộc nhỏ bé mà phải đương đầu anh chàng khổng lồ Goliát thâm hiểm và  anh chàng 

Văn minh thiếu Nhân bản Tây phương, làm cho dân Việt Nam khốn đốn và điêu linh. 

Đặc biệt hơn nữa là CSVN yêu nước cuồng say bằng cách tiêu diệt  Đồng bào và  đánh đổ 

Văn hóa Nhân bản để thay vào Văn Hoá Vật bản, họ  đem sức mạnh Hận thù giai cấp để phá 

hủy hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc mà Tổ Tiên đã dày công cây dựng những 5, 7 

ngàn năm !  

            Đó là lý do mà Triết gia Kim  Định và  gia đình An Việt chúng tôi đặc biệt lưu tâm  

            tới, hầu tìm cách chấn hưng lại  “ Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam “ để  

            thoát cảnh trầm  luân.  
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Chúng tôi đi tìm nền Văn Hóa Tổ Tiên có Chủ Đạo Hoà đoàn kết toàn dân  cũng như Lộ đồ 

xây dựng các Cơ chế Xã hội theo Dịch lý mang Tính chất luôn tiến bộ và ổn định. Các nhà 

lám Chính trị cần dựa theo tinh thần đó mà hoạch định Chiến lược và Chiến thuật phù hợp 

với tình trang của Quốc gia Dân tộc.  

Văn hoá  chỉ là cái Hướng, như cáí La bàn của con thuyền đang đi trên Đại dương trần thế 

sóng gió để xây dựng Quốc gia, nên rất quan trọng, vì “ Sai một Ly thì  lầm một Dặm “.  

Làm Chnh trị , mà không quan tâm đến  cái Hướng đi tới của  Dân tộc thì  chỉ là thằng Mù 

dắt thằng đui,  Vì không  phân biệt giữa Văn Hóa và Chính tri. nên một số Vị làm Chính trị 

khi đọc bài vở của chúng tôi lấy làm thất vọng ! 

Những người  CS làm Chính trị đều có mục tiêu rất rõ ràng, đó là phải cướp được Chính 

quyền. Muốn cướp được Chính quyền  thì phải tuyên truyền dối trá, chỉ có đa số thành phần 

nghèo ít hiểu biết mới bị mắc lừa mà theo, khi dựa vào đa số  ít hiếu biết , lấy Thịt đè Người 

mà cướp được chính quyền, họ phải lập chế độ độc tài, họ tước quyền Tư hữu và Tự do của 

người dân để duy trì người dân trong tình trạng nghèo hèn và dốt  nát để trường trị, thực sự 

họ chỉ phục vụ  một số cao cấp chủ chốt trong đảng mà thôi! 

Hiện nay hai nhóm chủ chốt đang thanh toán nhau với tiêu đề là chống Tham nhũng, thực ra họ 

ngang nhiên cướp của dưới Thanh thiên bạch nhật, cần gì phải tham nhũng lôi thôi,đây chỉ là hai 

phe  đang dành nhau về tam báu:  Quyền, Tiền ,Tình ! 

Nên nhớ một đoàn lũ chưa có Văn Hoá thì chưa thể lập thành Quốc gia, vì chưa có tiêu chuẩn 

chung để Đoàn kết Dân tộc, tiêu chuẩn chung đó là tinh thần Văn Hóa Dân tộc, là Hiến pháp Quốc 

gia. Tổ Tiên chúng ta đã  có tinh thần Dân tộc vững như bàn thạch  cho con người Dân tộc, vì làm 

người khó quá, nên tuột xuống làm  súc vật thì dễ hơn, chỉ cần hè nhau vác Búa Liềm ra đường 

mà đấu đá nhau,tranh dành nhau  là xong chuyện !  

Làm người ăn cướp thì dễ hơn biết chừng nào, chỉ rèn Cán chỉnh Cơ học tập Hận thù là 

xong! 

CƠ CẤU VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG CỔ VẬT,CỔ NGHỆ 

Có vô số cổ vật mang Cơ cấu của Văn Hoá Việt như cây Búa Việt, hòn đá Bắc sơn, cái Qua 

cái Tước cái Đỉnh, cái nhà, cái áo dài. . .  , nhất lá cổ nghệ Trống đồng Đông sơn , Ngọc lũ, 

trong đó chung tôi xin đơn cử cây Búa Viêt  là tiêu biểu hơn hết . . . 

CÂY  BÚA VIỆT HAY PHỦ VIỆT 

DANH  TÍNH  粤 :  VIỆT : VIỆT NAM 

CHỮ VIỆT:   粤 
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粤 Việt  1. vùng Lưỡng Quảng      2. người Bách Việt   3. bèn, nên Chữ 粤Việt gồm 3 phần: 

Phần trên  có bộ đầu:  

  1.- Phiệt丿: nét sổ xuyên qua Trái  có nghĩa là  trọng Tả   nhậm ( thuận Thiên ) và bộ Quynh 

vùng biên giới xa .  

2.- Chữ Mễ 米: Cốc đã  trừ bỏ vỏ thành: Gao 

Đây là người Bách Việt ở vùng Lưỡng Quảng, ho sống bằng nghề  gieo trồng Lúa nước thuộc 

nền Văn Hóa Nông nghiệp ở Đông Nam Á  Châu. 

Phần dưới  của chữ Việt  (粤) là hình cái búa Việt ㄎ 

   

3.- Hình cây búa Việt (Xin nhìn kỹ hình khắc trên Búa. được biểu diễn  bằng hình bên ) 

  

鉞 Việt: Cái Búa lớn cái kích   để chống với quân thù Bắc phương  [ (văn) ① Như 鉞 (bộ 金);  

② [Yuè] Sao Việt.] 

越 Việt 1. vượt quá   2. nước Việt  3. họ Việt.  

Chữ Việt này gồm  chữ  Tẩu 走:Chạy +  chữ Việt 戉: Cái búa lớn là vật dụng và cũnầ dùng làm 

vũ khí chống giặc Bắc phương  

Khi đánh giặc Bắc phuơng, người Việt dùng cái  Việt 戉, 鉞 có cán dài và có móc câu, chạy đuổi 

giặc ngồi rên lưng ngựa, phóng lao  gết chết và dùng móc câu  kéo xác xuống  

       [ Chữ  Việt 戉 :   1. cái búa lớn, cái kích ( vũ khí)    2. sao Việt 

戈 Qua cái Qua cái mác ( Can qua );戌 Tuất trong thập nhị địa chi, Tuất là con chó ] 

Trong chữ Việt   越 có chữ  Tẩu 走: Chạy và chữ Việt  戉  ( cái  Búa lớn :Vũ khí đánh giặc )   

gần giống với chữ Tuất 戌 (: Con chó ) nên  bị xuyên tạc là người Tàu  đánh cho ngưới  Việt 

chạy như chó bị đuổi, thực tế  là  suốt 13 cuộc xâm lăng của Tàu, Quân Dân Việt đã đánh cho 

quân Tàu thảm bại!  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%89%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%89%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%89%9E
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DANH TÍNH & THỂ TÍNH:  CÂY BÚA VIỆT 

DANH TÍNH  Cây Búa Việt  

Tên Việt: Tên Nước Việt  ( Xem ở trên ) 

Nam: Nguồn gốc của  Tỵ Tổ Viêm Đế  炎帝 神農 Thần Nông  thuộc hành Hỏa 火 ở phương 

Nam. ( theo Ngũ hành )   

 

Nam ( Hỏa: 火 ) 

↑ 

Mộc  - THỔ - Kim 

↓ 

Thủy 

 

  

Tên Nước Việt Nam của chủng  Lạc Việt có cây Búa Việt,  Lạc Việt là một chủng trong Bách 

Việt có Tỵ  Tổ là  Viêm Đế Thần Nông ( Shen Nong emperor )  

Viêm Đế Thần Nông  sáng tạo 創造 ra nền Văn Hoá Nông nghiệp 文化農業và ngành Đông 

Y  東醫. 

“ Theo truyền thuyết  Thần Nông 傳說神農sống cách đây khoảng hơn 5.000 năm và là người 

đã dạy dân nghề làm Ruộng, chế ra cày bừa, cũng như phát triển nghề làm Thuốc trị Bệnh, 

cho nên trong dân gian 民間  có câu Thần Nông thường bách thảo, giáo nhân y liệu dữ nông 

canh (神農嘗百草, 教人醫療與農耕; Thần Nông nếm trăm cây thuốc, dạy người chữa bệnh với 

cày cấy). Vì thế, ông còn được xưng là Dược vương (藥王), Ngũ Cốc vương (五穀王), Ngũ 

Cốc Tiên Đế (五穀先帝), Thần Nông đại đế (神農大帝). “ 

( Nguồn : internet ) 

Ngoài Viêm Đế Thần Nông còn có  Bàn Cổ ( Lão Bành ) Toại Nhân, Hữu Sào, Huyển Tổ Mẫu 

Âu Cơ và Huyền Tổ Phụ Lạc Long  đều là Nhân vật Huyền sử Viêt Nam.      Trong nhiều bài 

viết chúng tôi đã minh chứng quý Vị trên đểu thuộc giòng dõi Tiên Rồng của chủng Việt., 

Bàn Cổ sáng tạo ra  Thái cực Âm Dương,Tam Tài, Ngũ hành. Toại nhân tìm ra Lửa, Hữu 

Sào là hình ảnh của Tam tài, 

Huyền Tổ Âu Cơ và  Lạc Long  xây dựng nên Huyền thoại Tiên Rồng là nguồn gốc Tinh thần 

NHÂN / NGHĨA, BAO DUNG của  Dân tộc  Việt Nam, đó là nguồn của Tinh thần Bất khuất 

của Dân tộc.  

Điều quan trọng là  mỗi người Dân có cùng nhau tu dưỡng Đạo Nhân va thực hành Đức 

Nghĩa thì Dân tộc mới có Nội lực tạo nên Tinh thần Bất khuất, còn nếu  mãi cứ tranh dành 

Hơn Thua nhau thi vẫn cứ mãi giam nhau trong kiếp trầm luân! 

THỂ TÍNH : Bộ Cơ cấu 2 – 3,  5     ( 2+ 3 = 5 )   

 



- 52 - 

 

Chữ 粤 Việt:  1. vùng Lưỡng Quảng      2. người Bách Việt   3. bèn, nên  

Chữ 粤 Việt gồm 3 phần:   

 

1.- Phiệt丿: nét sổ xuyên qua Trái  có nghĩa là  Tả   nhậm ( thuận Thiên ) + bộ Quynh 冂: vùng 

biên giới xa .  

 

2.- Chữ Mễ 米: Cốc đã  trừ bỏ vỏ: Gạo 

Đây là người Bách Việt ở vùng Lưỡng Quảng, ho sống bằng nghề  gieo trồng Lúa nước thuộc 

nền Văn Hóa Nông nghiệp ở Đông Nam Á  Châu. 

3.- Phần dưới  của chữ Việt  (粤) là hình cái búa Việt ㄎ 

   

3.- Hình cây búa Việt 

Nhìn kỹ phía trên lưỡi  Búa  có 2  Giao long giao tay giao chân với nhau ( gọi là cài hoa kết hoa 

) hay  gọi là lưỡng nhất ( dual unit : 2 →1).  

Phía dưới có  Gia đình 3 người đội lông chim( Tiên)  đang dơ tay múa ( Dân Lạc Việt )  và hình  

gia đình 3 con nai gạc. ( Nhìn kỹ vào hình khắc nơi lưỡi búa )  

 

Hai số 2 - 3 là bộ huyền số của Việt Nho:  2 – 3, 5 ( 2 + 3 = 5 ) ( Kim Định) 

 

1.- Số hai là Dịch lý có nguồn từ  Ngọc Long Toại - cặp đối cực  Trống / Mái - cũng như cặp 

Tiên / Rồng,  các cặp đối cực được tổng quát hoá thành  Âm Dương , Khi Âm Dương lưỡng 

nhất thì  thành Đại Đạo Âm Dương Hòa, vì là “ Vi Ngôn Đại Nghĩa  ( Đại Nghĩa:  Công bằng 

xã hội )  .      

2.-  Số 3 là Tam tài;  Con Người là một Tài trong Tam Tài: Trời - Người – Đất : con Người 

Nhân chủ: tự Chủ, tự Lực, tự Cường , nên là con Người to lớn. 

. . .  

 “ Ta cùng Trời Đất Ba Ngôi sánh 

. . .  
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 Trời Đất  Ta đây đủ Hóa Công “ 

( Vịnh Tam Tài ,  Trần Cao V ân ) 

Sở dĩ con Người to lớn được  ngang hàng cùng Trời Đất, là vì con Người là Tinh hoa  của Trời 

Đất. Trời là Thiên Hoàng, Đất là Địa Hoàng, thì con Người dĩ nhiên là Nhân Hoàng  ( không 

có phạm thượng ) .  

Đây là con người  tự Chủ, tự Lực, tự Cường , tức là con người Nhân chủ có khả năng làm 

Chủ  Vận hệ mình, Gia đình minh và Đất nước mình. 

3.- Số 5  thuộc hành Thổ là nguồn Tâm linh: Nguồn năng lượng Tình thương: 

( E = mc2 . Einstein ) sáng tạo ra Vũ trụ và muôn loài và cũng điều phối Tiết nhịp Hòa cũa 

Vũ trụ.   

Trong Ngũ hành con Người ở vị trí trung cung hành Thổ  - nguồn năng lượng Tình 

Thương , nên con người có Tình Thương ( Lòng Nhân Áí :: Ái thân ái  Nhân  ) 

Hành Thổ có số 5 là Angel number, number of Balance,nên Hành Thổ cũng là vector 

Equilibrium  điều hòa tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.  

Khi có lòng Nhân ái gọi là Nhân Tình thì con người biết Yêu thương, Kính trọng và hành xử 

công bằng với người khác cũng như bao dung nhau,  để sống Hòa với nhau mà hưởng hạnh 

phúc an bình.   

Lòng Nhân ái giúp con người có Nhân Tình biết cùng nhau hành xử  “ một vừa hai phải “ 

với người khác, đó là Nghĩa, là Lý Công chính hay Lẽ Công bằng  . 

Vậy mỗi con người có hai Bảo bối: Nhân Tình và Nhân Tính. 

Muốn có Nhân Tình  thì chính mình phải tìm nơi yên lặng, ngồi bất động mà “ Đôn hồ nhân 

cố năng ái : Đôn hậu Tình người  mà trau dồi Lòng yêu thương nhau ( Nội ).  

Khi có Nhân Tình thì mới có Nhân Tính, mới giúp biết cách  hành xử công bằng với người 

khác ( Ngoại).  

Nhân Tình là Gốc trong mỗi cá nhân, Nhân Tính là Ngọn giúp cá nhân biết cách hành xử “ 

một vừa hai phải  “ với chính mình (sao cho Thân Tâm lưỡng nhất), với mọi người trong Gia 

đình cũng như  ngoài xã hội mà sống an vui với nhau.. 

Muốn được như thể thì con Người phải Tu cho đạt Ngũ thường . Ngũ thường là 5  Đức tính 

mà mỗi người phải tu dưỡng hàng ngày cho đến suốt đời:  

NGŨ THƯỜNG 

Ngũ Thường : 5 Đạo Đức cần phài tu dưỡng hàng ngày suốt đời 
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Đạo cần phải Tu dưỡng, Đức cần phải đem tinh thần Đạo mà thực hành trong cuộc sống 

hàng ngày để sống hòa vui với nhau, chứ không chỉ để giảng thuyết mà không thực hành 

thành hóa  nhàm !.   

Đăc biệt Đạo Đức của chúng ta đều mang tính chất nét Gấp đôi: two foldness, nghĩa là theo 

hai chiều:  “ Có Đi / có Lại. “[ cho toại lòng nhau ] 

NHÂN ( ái ):  “ Ái Thân / ái Nhân “: Yêu Mình và yêu người. Có yêu mình thì phải trau dồi 

cho mình thành người có Tư cách và Khả năng, khi đó thì mình  mới yêu người  khác một cách 

công chính được . 

NGHĨA:  “ Liên đới trách nhiệm giữa Mình với Người khác “  để hành xử “ Phải Người / phải 

Ta  với nhau theo lối   “ Có  Qua / có Lại  cho toại  lòng nhau  “. 

LỄ:  “ Cung Kỷ / kính Tha: Trọng Mình / trọng Người “   Mình có biết Tự trọng thì mới có 

khả năng  trọng người  khác. 

TRÍ:  “ Tri Kỷ / tri Bỉ :  Hiểu Mình và hiểu Người “.  Cùng là  con  người, nên khi Mình Không 

hiểu Mình thì khó mà hiểu người khác được.  

TÍN: “ Tín Kỷ / tín Tha: Tin Mình tín Người “ . Mình không thủ Tín thì làm sao người ta tin  

mình được . 

Đây là nét gấp đôi   ( two foldness ) - nét đặc trưng của Văn Hóa Việt -, nét gấp đôi mang 

tinh thần   “ Âm / Dương Hòa “, giúp  mọi người hành xử “Một vừa hai Phải “ với  nhau, để  

sống  Hoà  hợp an vui với nhau, HÒA là nguồn   Hạnh phúc của  nhân loại . 

Đây là cách Tu Thân phổ biến và đơn giản  nhất cho  cả Chất gia ( Bình dân )  lẫn Văn gia ( 

trí thức  ), nét Gấp đôi  rất là cao cả và quan trọng,  là nguồn của cách hành xử Công bằng 

dem lại mối Liên hệ  HÒA, HÒA là nguồn hạnh phúc của Nhân loại!  

Đây là cách Tu thân tập thể thường xuyên, mời gọi mọi người tự động tham gia, không có 

cấm đoán này nọ,  thường họ chia thành hai phe Nam Nữ, trao Tình đổi Lý với nhau bằng 

câu Hò giọng Hát đượm Tình Lý tương tham, giúp gây hứng khởi tập thể về cách tu Thân  

một cách tự nhiên. 

 Đây là cuộc Gái / Trai  tu Thân bằng Văn nghệ để nâng cao Nhân phẩm để vi Nhân, hầu nên 

Trai hùng Gái đảm.   

Nhạc là linh hồn của Hòa. Hát Hò là  thể hiện tinh thần Hoà để thắt chặt tình Liên đới Đồng 

bào với nhau.   Họ đấu Tình đấu Lý với nhau  để nâng cao Nhân phẩm.  

 Khi tiếp xúc với Văn minh Tây phương tưởng Khoa học là vạn năng, nên vất  cách tu Thân 

theo Văn hoá nông nghiệp của Tổ Tiên vào sọt rác!   

Nam Nử thời nay ve nhau theo lối cặp đôi mang tính cách cá nhân, my own business,  không 

cần ai  can dự vào! 
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Hiên nay da số trong nhân loại đang hành xứ theo tinh thần  “ Mâu thuấn thống nhất “ của 

Văn Hoa Du mục, họ chuyên dùng mưu gian va bạo lực để dành Hơn Thua gây ra Bất Hòá 

; nguồn  của Hỏa ngục trần gian. Nga cộng đang tạo Hỏa ngục trần gian ở Ukraine! 

Ngoài ra còn có kho Tục ngữ Ca dao là lối Tu thân truyền miệng, vì thời xưa chưa có sách 

vở, báo chí và đài phát thanh.   

Gái Trai  chúng ta truyền  Đạo Lý Nhân sinh bằng lời Ca tiếng Hát để thể hiện “ Tình Nghĩa 

hay Tình Lý “  nơi cây Đa nơi  Bến nước, nơi  đầu Ngõ  cuối Thôn dưới ánh trăng  vàng hay 

trong  những nơi đầy thơ mộng . 

Thay vì  Lòng NHÂN ÁI  thì  Ca dao Tục ngữ  bảo :  

Lá Lành đùm lá Rách, là Rách đùm lá  tả tơi,  

Anh Em như thể tay chân,  

Tay đứt Ruột xót,  

Máu chảy Ruột mềm. 

Còn NGHĨA  hay Lý chính trung  là cách hành xử “ Phải người phải Ta “  hay Lẽ Công bằng  

thì  là:   

Có Đi có Lại  cho toại Lòng nhau;  

Cục Đất ném Đi, Hòn Chí ném Lại;  

Ở cho Phải phải Phân phân, cây Đa cậy Thần , Thần  cậy cây Đa. . . . “ 

Cả một Rừng Ca dao Tục ngữ  là  Kinh Điển Dân gian Việt dạy cách làm ngưới  cho mọi 

người một cách tương đối dễ hiểu, dễ làm, làm tập thể , làm đi làm lại suốt đời miễn là mình 

để  Tâm làm thường xuyên. 

Đạo ờ ngay nơi cữa  miệng, ở  trong Đồng ruộng và ở ngoài  Chợ búa và cũng ở ngay Nơi 

đây và  Hiện tại miên trường. 

Cách Tu Thân tập thể này vừa làm vừa tu, vừa chơi vừa tu, tu ở trong nhà, tu nơi đồng 

ruộng, tu ở ngoải Chợ, chỗ nào cũng tu, lúc nào cũng tu, nên dễ  làm và  gây Hứng thú tập 

thể để giúp nhau vươn nhau mà canh tân cuợc sống, sống an bình hạnh phúc với nhau Nơi 

đây và  Bây giờ . 

 Từ khi học theo Văn minh  nặng về Cá nhân thì:  về phần Vật chất được tăng tiến 

nhiều nhưng Tinh thần lại suy sập  tận nền, vì  lối  sống cán nhân Duy  lý một chiều của Văn 

minh, mỗi bên  cứ tìm cách Hơn Thua nhau với  bất  cứ  gíá nào, nên cả hai đều ăn phải trái 

đắng: Nhà tan nước  nát.  

Nên nhớ, không nền Văn Minh nào mà không khởi từ  Chế độ Nô lệ! 
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Còn thành phần Tôn giáo thường coi nặng phần Tâm linh  về đời sau, phần nào coi nhẹ  cuộc 

sống phức tạp nơi  đây  và  bây giờ,  còn một số Tân Tri thức thì tôn  Khoa học là  vạn năng, 

bỏ bê Tâm linh.   

Kết quả là Dân tộc như Rắn mất đầu:  Ông đi ngược  Bà về xuôi, mỗi  thành phần làm  “ anh 

hùng một ngả cô đơn “ , “ Chia biệt Người ra từng xứ cô đơn. ( Xuân Diệu ) “,  khiến cho 

Nội lực  Dân tộc  ngày càng suy thoái ! 

Số  là tất cả đã coi thường Bài học Bánh Dầy Bánh Chưng của Hoàng Tử Lang  Liêu  cho là 

quê mùa lạc hậu!   

Nhờ quê mùa mà Cha ông chúng ta  đã kết đoàn với nhau không thể tách rời như hạt nếp 

trong Bánh Dầy Bánh Chưng , còn chúng ta nay rất Văn minh với Cá nhân chủ nghĩa, khiến  

mối Liên hệ với nhau thì lỏng lẻo như hạt cơm nguội rời nhau, có khi đến nỗi  “ sống chết 

mặc Bay, Tiền Thầy bỏ túi “ ! 

Sở dĩ Xã hội ngày nay bị rối loạn là vì  con người đã   “ khô cạn Nhân Tình. “  trở nên Lý 

chay hay “  Duy lý “ , khiến cho  con người  “ Lòng cạn Trí nông “ , nên hết yêu thương, ăn 

ở tử tế  với nhau, bao dung nhau,  đàng này ,việc gì cũng đem Lý vặt ( phải cho mình mà 

không phải cho người khác )  ra mà cãi vả nhau, mạt sát nhau để dành Hơn Thua!    

Sự đau khổ cá nhân, cảnh lục đục trong gia đình cũng như tình trạng rối loạn ngoài xã hội 

đều là do con người đã làm xáo rộn  hay đánh mất Nhân Tình khiến Nhân Tính  gây ra bất 

công trong gia đình và ngoài xã hội. 

Thay vì giúp sửa đổi Tính Tình con người để xây Nhà dựng Nước , thì các nhà làm Chính trị 

chỉ đem Pháp trị ra hòng khống chế con người để có phần mưu lợi ích cá nhân, đảng phái.  

Gần một thế kỷ rồi mà CSVN chỉ làm cho con người  ngày càng biến chất Người, khiến cho 

nền Văn Hoá  mất phẩm chất Nhân bản, con người  chỉ biết dùng mưu mánh lươn lẹo để 

dành miếng ăn, lấy sự chém giết hãm hại đồng bào làm anh hùng, lấy sự cướp đoạt tải sản 

tập thể làm vinh quang  cho đảng! 

CSVN tự tôn là con người rất hùng : “ Con người vắt Đất ra nước, thay Trời làm mưa “ , 

nhưng nếp sống Nhân bản lai  thua loài Khỉ Vượn .  Khi con chết, Vượn Mẹ ruột đứt ra 9 

khúc  (: Viên trường cửu đoạn ), còn phe Ta vĩ đại, nên giết đồng bào thì ăn mừng hân hoan   

!  

CS  độc tài  tự cho mình là tài tình khi  đem giải pháp “ Nhân danh Công bằng Xã hội” để 

hủy diệt con Người bằng cách tước đi Quyền Tự do và Quyền Tư  hữu của toàn dân!. 

Cái quan trọng và nền tảng nhất của con  Người là một Tài trong Tam Tài. 

Tài là tác: Tác hành, là làm việc, không làm việc thì con người kể như đã chết rồi!.  Khi đem 

mồ hôi nước mắt ra tạo ra sản phẩm thì không ai có quyền tước đoạt đi cái quyền Tư hữu 

này.   

Lại nữa, khi làm việc thì con người phải được Tự do để có động lực và sáng kiến để tăng 

năng suất.  Đây là lý do khiến nhân dân nước CS nào cũng triền miên đói nghèo và dốt nát. 
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Tước đọạt quyền Tư hữu và quyền Tự do của con Ngưới là tội hủy diệt Nhân loại!    

Trở lại với Thể tính của  chữ Việt cũng như cây Búa Việt hay cây Phủ Việt. 

Vậy chữ 粤 là Biểu  tượng cho nền Văn hóa Việt,   Văn Hóa Việt không những có Văn Học 

nghệ thuật  ( Literature and Art ) mà còn có phần quan trọng là Triết lý Nhân sinh  ( 

Philosophy of Human Life ) : Thực 食, Sắc 色, Diện.偭  

LÃNH VỰC CÁ NHÂN 

( Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã : 食 色 偭: 天 性 也: Ăn uống, sắc dục.Thể diện là Phẩm 

Tính được phú bẩm từ Trời. 

THỰC  là nhu yếu ăn uống hàng ngày cần cho cuộc sống, hết ăn là hết sống, ăn của Ngon 

mà không Lành thi hết khỏe mạnh, của lành mà  không ngon thì ít bổ dưõng, nên của Ăn 

phải  vừa Ngon vừa Lành để  “ cơ thể được khỏe mạnh “ thì   mới có  “ Tinh thần minh 

mẫn  “   Cách chon thức ăn, nêm nếm và nấu nướng còn là cung cách trau dồi Chân, Thiện 

, Mỹ hàng ngay suốt đời . 

( Chúng tôi đã giải thích  nhiều  lần trong Bộ sách của chúng tôi ) 

SẮC là sắc dục, là nhu yếu giúp con người thoả mãn Tính dục, một trong các yếu tố  để 

Nam Nữ sống hòa ái với nhau, xây Tổ ấm sống hạnh phúc bên nhau,  sinh nở con cái, đào 

luyện Trai hung Gái đảm cho xã hội, vì gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình tan là 

nước nát. CSVN đã đoàn ngũ hoá các thành phần trong dân tộc để phá tan tận nền cơ cấu 

xã hội đã vững bền suốt 5, 7 ngàn  năm nay!  

DIỆN là tu cái Thể  ( Nội : Tình, Tính ) cho tốt, để có cái Diện, cái  bộ mặt lành ( ngoại ) ,  

đây là nhu yếu làm Người của mọi người, giúp mỗi người đều trau dồi  để có Nhân phẩm: 

NHÂN, NGHĨA, BAO DUNG. 

NHÂN: Là lòng Yêu thương, Kính trọng nhau, “ Bao dung nhau, chấp nhận không những 

cái Tốt  mà cả cái Xấu của nhau, tha thứ cho nhau  “ để sống Hoà với nhau. 

Mọi con người được sinh ra đều bất toàn, nên không thể tránh gây bất hòa với người khác, 

nên cần phải  có Bao dung, tha thứ  để làm Hoà với nhau và cũng  là cách cảm hóa  nhau về 

con đường Lành.   

NGHĨA: Là trách nhiệm hành xứ hai chiều “ Có Đi có Lại cho toại lòng nhau “,  đây là nền 

tảng của cuộc  sống công bằng  để sống hoà an vui với nhau , giúp cho nhau sống hạnh phục.  

Hạnh phúc là mục tiêu tối hậu của Nhân loại. 

 Chúng ta có thể bảo Nghĩa là “ Tình Liên đới trách nhiệm với nhau trong Gia đinh  

và ngoài Xã hội ( accountability, joint responsibility, solidarity ). Một xã hội mà  

nhân dân  thiếu tình Liên đới trách nhiệm thì dĩ nhiên là nước phải loạn! 
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BAO DUNG chỉ tính độ lượng, gồm chứa tất cả, bao bọc che chở, tha thứ  cho nhau để  được 

sống Hòa, an vui với nhau. 

Khi sống làm sao cho NHÂN / NGHĨA lưỡng nhất  thì đạt HÙNG / DŨNG. Hùng là sức mạnh 

vật chất,  Dũng là sức mạnh Tinh thần, cha ông chúng ta bảo là :  

“ Một Tinh thần minh mẫn “ trong  “ một Cơ thể tráng kiện “ 

( Tâm / Thân hợp nhất:  Body and Mind in One → Tâm an Thân lạc ) 

LÃNH VỰC GIA ĐÌNH & XÃ HỘI THÌ CÓ NGŨ LUÂN 

NGŨ LUÂN 

 Gia đình là nền tảng của Xã hội, khi nhà nào cũng xây được Tổ Ấm ( Thay vì  Tổ nóng hay  

lạnh ).thì giúp cho Đất nước được Yên vui, do đo mà trong Ngũ Luân thì mối Liện hệ Vợ 

Chồng là Gốc, Vợ Chồng ngự ở Trung cung hành Thổ . Ngũ luân  là mối Liên hệ hành xử 

Hòa với nhau theo  tiêu chuẩn  “ NHÂN NGHĨA BAO DUNG ( : H ÙNG / D ŨNG )  “ .   

 1.-Mối liên hệ Hoà giữa Vợ Chồng  theo Tiêu chuẩn Ngũ Thường là Chung cho mọi Liên hệ 

 2.- Mối liên hệ Hòa giữa Cha Mẹ  và Con ( Nam ) Cái ( Nữ ) 

                  3- Mối liên hệ Hòa giữa Anh Chị / Em với nhau 

 4.-Mối liên hệ Hòa giữa Nhân dân và Chính quyền 

  5.- Mối liện hệ Hòa giữa Đồng bào với nhau: 

 

 

Anh chị / Em  ( Con / Cái ) 

↑ 

 Nhân dân / Chính quyền – [ VỢ / CHỒNG: THỔ ]  -  Đồng bào   

↓ 

Cha /Mẹ 

 

 

Phần Triết lý Nhân sinh  “ Thực, Sắc, Diện  “  thường  bị các nhà làm Văn Hoá cũng như  

có Tôn giáo thường cố tránh ,vì cho Bản năng là thấp kém, nhưng không có cái thấp Kém 

đó thì làm sao có điểm tựa thấp để vươn lên  cái  cao cả Hơn.  

Mặt khác Bản năng cũng lại rất mạnh, rất khó kiềm chế, nếu bỏ phần  nền tảng này không 

tiết chế nó ,thì sẽ sa vào vòng vong Nhân, vong Thân! 

Cuộc sống làm người là dùng Văn để cảm hóa nhau  và giúp nhau tiết chế Bản năng Tham, 

Sân , Si để cùng nhau sống an bình theo Đại Nghĩa ( Công bằng xã   hội ) 
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Tóm lại, người Bách Việt  là  Chủ nhân của nền Văn Hóa mang tên Việt Nho và Triết lý An 

vi, trong đó, chủng Lạc Việt là nơi được ký thác nhiều hơn  hết .  

Hán Nho của Tàu chỉ  “ học muớn viết nhờ, sao chép Di Nho, Việt Nho “, sau đó, thêm các 

yếu tố Bạo động của Văn Hóa Du mục vào mà Gây chiến tranh, cướp bóc và  bành trướng, 

do đó mà Hán Nho là bá đạo, là độc tài!   

Sau này Hán Nho vu cho Tứ Di là man rợ: Bắc Địch, Nam Man ( Việt Nam ) , Đông Di, Tây 

Nhung , rồi tự xưng là Chủ nhân của Nho mang tên Hán Nho  ( qua cái màn Dịch Chủ vi 

Nô. )  

Số là Hoa Hán  có truyền thống  Cường bạo và Đạo chích, suốt dòng Lịch sử chừng 4719 

năm kể từ Thủy Tổ Hiên Viên Hoàng  Đế, - một lãnh tụ Du mục tràn qua vùng   Tây Bắc  

nước Tàu  - , thôn tính các chủng Việt mà lập nên nước Trung  Hoa, sau họ Hồng Bàng là 

182 năm!   

Hiện nay Hoa Hán đang đạo chích sản phẩm trí tuệ của Tây phương  và đang ra sức bành 

trướng ở Biển Đông  ! 

 Xin xem Bản đồ ở dưới để  rõ  “ mặt  tàm thực gian tà  “ của Thiên tử Hán Hoa. 

5 lãnh thổ xung quanh là do máu  “ Tham tàn và Cường bạo để cướp bóc mà có.  Thế mà 

vẫn chưa đủ, dòng Máu Du mục vẫn tiếp tục thôi thúc Thiên tử  phải lấn chiếm cho hết  cả 

Thiên hạ !.   

 

Bản đồ lãnh thổ của Bách Việt ( Màu Tím ) 

 

Khi đã chiếm được Dân và Lãnh thổ thì  Hoa Hán tiến sang việc xâm chiếm Văn Hóa, bằng cách  

“ Du mục hóa Văn Hoá Nông nghiệp  “ và  thực hiện  âm mưu  “ Dịch Chủ vi Nô “ ,  

Việt là Chủ  Văn Hóa thì  biến Việt thành  học trò,  Hoa Hán   “ học mướn viết nhờ Việt lại 

làm thầy khai hóa Nam man  ( Việt Nam ) !  
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THÁM QUẬT NHỮNG CỔ MỘ VÙI SÂU CỘI NGUỒN VĂN HÓA VIỆT 

( Trích trong cuốn “ Văn Hóa Đông Nam “  của Việt Nhân ) 

A .- Ý nghĩa chữ Hoàng và Hoàng Việt 

( Hùng Việt sử ca: 8.- Ý nghĩa chữ Hoàng. . . Kim Định ) 
 

“ Ý nghĩa chữ Hoàng tìm thấy trong hai văn kiện quan trọng nhất của Việt Nho: Một là Hoàng 

Cực ( trong lược đồ ngũ hành ) quen dịch là sự hoàn hảo cao trọng nhất ( la perfection royale ).   

Thứ đến là trong huyền thoại Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.   Ðó không là nhân vật 

lịch sử mà là những dạng thức tối sơ của một đạo lý mà sau này Nho sẽ công thức hoá thành thuyết 

Tam tài: Thiên, Ðịa, Nhân. 

Thiên đại biểu trong vai Phục Hy có họ Phong là gió ( Trời ). Ðịa trong vai Thần Nông đầu 

bò để cày ruộng Đất.  Nhân trong vai Nữ Oa đang bồng trong tay thập tự nhai để chỉ con 

Người đại Ngã được định nghĩa là Đức của Trời cùng Ðất.  

Trời nét dọc, Ðất nét ngang làm thành thập tự nhai ( ┼ )  trong tay linh mẫu Nữ Oa. 

  

Ðây là cơ cấu uyên nguyên của nền Nhân chủ, một nền Triết đã giải thoát con người khỏi 

những trăng trói của Dị đoan để con người hiện thực được quyền làm người, tự làm chủ vận 

hệ mình, tìm được đủ túc lý ngay nơi mình để làm người khỏi cần đến ngoại viện, nhưng 

đường đường một đấng trượng phụ.    

Ðó là đại để ý nghĩa chữ Hoàng, nó chỉ mức độ cao hơn hết của chí thiện y như trong nước thì 

vua là cao trọng hơn cả, một  thứ cao cả toàn bị không cần đến tha lực.   

Bây giờ ta xem chữ Hoàng Việt có liên hệ nào chăng với chữ Hoàng trên.  Thưa rằng là có lắm, 

đó là liên hệ họ máu hàng dọc .  Chứng cớ là thời khai sáng nước Văn Lang, Lạc Long quân đã 

diệt Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh.   Ðó là loại danh chỉ các thứ Dị đoan đã khống chế giam giữ 

con người khắp nơi trong cảnh vong thân không để cho ngoi lên được bậc Nhân chủ.   Trái lại nhờ 

vua cha đã phá hết mọi trở ngại nên vua con là Hùng Vương đã có thể kiến tạo một nền Nhân 

chủ toàn triệt có tầm vóc lớn như Vũ trụ, được biểu thị bằng cặp bánh Trời Ðất với ẩn nghĩa 

là con người sẽ tránh được nạn vong thân bằng học nền Nhân đạo nọ.  

 

Nhờ vậy mà con cháu có những mẫu người như Thánh Dóng làm những việc đáng mặt là “ Xung 

Thiên thần vương ”; với Cô Liên nối Trời cùng Ðất trong truyện Trầu Cau : Cau đứng thẳng chỉ 

lên Trời, Ðá Vôi nằm dưới Ðất; Cô Liên hoá thành giây leo xung quanh liên lạc cả hai lại thành 

hình đỏ thắm.   

Ðó là mấy nét chấm phá vẽ lại cái sơ đồ Ðạo Việt khi mới xuất hiện, sau này nó sẽ lu mờ đi 

hầu như tắt hẳn, đến nỗi ai cũng cho Phục Hy, Nữ Oa là người Tàu. 

B.- Phanh phui một đạo văn khổng lồ trong lịch sử Văn học Việt Nho. 

Ðó là một sự lầm truyền kiếp đã gây ra tự đời nhà Chu, đầu nhà Hán do những người nặng 

óc thần tiên đề cao Ðạo Lão, rồi tôn vinh Hiên Viên làm Tị Tổ văn minh Tàu.    Tư Mã Thiên 

đã mở đầu sử nước Tàu với Hiên Viên Hoàng Ðế mà không với Nghiêu Thuấn như Kinh 

Thư.  Tuy rất nhiều  Nho gia đã bài bác Tư Mã Thiên về điều đó, nhưng vì sự phê bình không 

thấu triệt, nên cuối cùng bộ ba Tam Hoàng bị Tàu hoá.   Vì thế ở đây phải dùng phương 

pháp huyền sử để phanh phui một đạo văn khổng lồ trong lịch sử văn học Việt Nho: Vụ đó 

mở đầu bằng Hiên Viên được gán cho tên là Hoàng Ðế bằng cách xóa bỏ tên Nữ Oa đi để 

đưa Hiên Viên vào với danh hiệu Hoàng Ðế.   Ðấy là một việc đánh tráo mà dọc dài 25 thế 
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kỷ không một ai ngờ, mãi cho tới nay mới có một số học giả hé nhìn thấy, nhưng lại bị chính 

quyền như Tưởng Giới Thạch đã làm vào quảng năm 1920 khi cấm phát triển phong trào 

thu thập những truyền kỳ cổ tích thần thoại Tàu.    Vì qua sự phân tích các huyền thoại về 

khai quốc chính quyền nhận thấy sự nguy hại cho hào quang vinh hiển vẫn bao quanh những 

trang sử Tàu, khi các tên tuổi như Phục Hy, Nữ Oa. . . . đều  được nhận ra là thần tượng hay 

vật tổ của các bộ lạc thổ trước.   

Ấy là lúc cuộc khai quật của các học giả mới ở đợt văn học, cổ sử chứ chưa đi tới đợt triết 

mà đã vậy ( xem thư tịch số 10. 12 ) . 

I.- Hiên Viên là Đế chứ không phải là Hoàng 

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên bằng dùng phương pháp huyền sử và cơ cấu.  Trước 

hết hãy xét tên Hoàng Ðế.   Ðó là một mâu thuẫn, tố cáo sự chiếm đoạt, chữ Hiên Viên chỉ là Ðế 

không thể là Hoàng.   Chữ Hoàng đi với Hoàng Cực, là sự trọn hảo cùng cực, mà cho được 

thế phải vượt qua các đợt vòng ngoài ( to have ) để nhập trung cung ( to be ).    Trung cung 

cùng với Thần là một, mà Thần vô phương không đâu không có, cần chi phải chiếm đoạt, 

phải lập đế quốc, mà vẫn làm được các việc lớn lao có tầm vóc vũ trụ, như Tam hoàng biểu 

lộ rõ rệt, không hề xâm chiếm của ai.  Trái lại Hiên Viên xuất hiện với đạo quân hổ, báo, 

hùng, bi, đã giết Thần Nông, diệt quân Li Vưu ở Trác Lộc máu chảy hàng trăm dặm, hoàn 

toàn là Ðế ( quốc ) có chi là Hoàng đâu mà nói Hoàng Ðế ?  

 Nói Ðế là lòi cái đuôi Ðế quốc ra rồi đó. Sau này vì Tam Hoàng bị Tàu hoá, nên chữ Ðế được 

dùng nhiều đến độ lấn át chữ Hoàng. Thay vì nói Hoàng Ðạo thì người ta nói Ðế Ðạo. Nói Hoàng 

Ðạo thì đễ bị lộ, vì có Hoàng Việt đó, nó sẽ hỏi tại sao Hoàng Ðạo lại không là của Hoàng Việt 

mà là của Tàu.   Vì thế mà chữ Ðế được thịnh hành trong bộ ba: Ðế Ðạo, Vương Ðạo, Bá Ðạo.  

Gọi thế là đã bị lầm theo óc Ðế quốc chiếm đoạt của Hiên Viên đẩy Nữ Oa ra khỏi bộ Tam 

Hoàng.  Thế là đi đời Tam Hoàng.    

II.- Độc Dương bất sinh 

Vì Hoàng Ðạo cũng là Hoàng Cực mà cho được vậy thì ngoài Dương phải có Âm trong, Âm đây 

biểu thị bằng Nữ Oa, đóng vai nguyên lý Mẹ cách huy hoàng với những tác động có tầm vóc vũ 

trụ ( vì vậy mới đáng tên  nguyên lý Mẹ ) , nay bị đẩy ra đưa Hiên Viên đực rựa vào thì còn chi 

là Đạo, mà chỉ có một thứ duy nào đó, ở đây là duy Dương, thiếu nước, vì Ðạo Hiên Viên đi với 

Nữ Thần Bạt là thần coi về đại hạn: thế là Hoàng Việt bị đoạt mất hồn.  

III.- Tẩy xóa vết tích: Đổi chữ viết 

Ðây là một vụ xâm chiếm lớn lao đến nỗi Thượng Ðế cũng bị luôn. Các sách sau này khi viết 

chữ Hoàng Thiên Thượng Ðế thì toàn viết chữ Hoàng ( bạch + vương : 皇 ), mà không dám 

viết viết Hoàng ( 黄 : cộng + điền )  lúa chín.   Ðó là một tội phạm thượng tày Trời, vì dám đẩy 

Thượng Ðế ra rìa phía Tây ( bạch Ðế trấn Tây thổ ) để chỗ cho Hiên Viên, lấy cớ rằng Hiên Viên 

cai trị theo thổ đức, nên phải viết Hoàng trung cung ( Thổ là trung cung của Ngũ hành ).   

Thôi thì cũng tạm cho qua, vì ở vào cung Thượng Ðế mong để được nhờ hồng phước của Trời.  

Ðàng này vào được rồi, hạ luôn cả Trời, bắt Trời phải mang áo của Bạch Ðế tức bắt Trời coi có 

góc Tây của Trời.  Ấy chưa nói chữ Hoàng, Bạch vương lúc xưa còn bị xấu lây vì nó giống chữ 

tội xưa.    

Sau này Trần Thuỷ Hoàng không chịu được, bắt lập ra chữ tội mới ( 罪 : tứ phi  ) thay cho 

chữ tội cũ giống chữ Hoàng ( Need I. 28 ).    Trời mà còn bị xử tệ đến thế, huống chi Hoàng Việt 

thì sức mấy mà được viết với chữ Hoàng Cực, Hoàng trung cung màu lúa chín với “ ruộng công ” 
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theo lược đồ chữ tỉnh (  井   )  tức là giếng của Việt, thế là người xưa khi viết Hoàng Việt lại phải 

hạ chữ Hoàng, Bạch Vương.    

Vậy là Việt bị mất Tổ mà không ai dám nghĩ tới, dù chỉ thoáng qua rằng Tam Hoàng là Tị 

Tổ của Hoàng Việt. 

Vì thế, ngày nay muốn phanh phui vụ này thì cần phải dùng phương pháp thử máu của huyền sử 

và cơ cấu luận mới xong. 

IV.- Thử máu 

Trong bài trước ta đã mổ xẻ văn hoá của Việt, thấy rằng đó là loại máu T.R ( Tiên, Rồng ).  Chúng 

tôi đã chứng minh bằng cả khảo cổ lẫn một số huyền thoại để chúng tỏ rằng loại máu T . R không 

phải một sự ngẫu nhiên hoặc chỉ là câu chuyện văn chương phù phiếm, mà chính là cái gì căn cốt 

nhất ví như khí huyết đặng đem lại sự sống mạnh liệt cho văn hoá Việt. 

1.- Phục Hy, Nữ Oa 

Bây giờ muốn biết Nữ Oa , Phục Hy có phải là của Việt chăng thì chỉ cần thử máu : Hễ cùng 

dòng máu T. R là đúng Việt.  Trước hết Phục Hy thì dễ thấy, vì tên tự của Phục Hy là Thanh 

Tinh nghĩa là Rồng xanh, tức là máu họ R , không thể chối cãi được. 

Nữ Oa thì có phần khúc mắc một chút, nhưng tìm kỹ thì cũng thấy bà thuộc loại loại máu T.  Ta 

biết Tiên được biểu thị bằng chim, vậy mà Nữ Oa sinh ở Ðồ Sơn cũng có tên là Vũ sơn, chữ Vũ 

(: 羽 ) là lông chim trong châu Phượng Tường ( Phượng là chim phượng ).  Nhiều sách nói Ðồ 

Sơn chính là Cối Kê, kinh đô Việt Chiết Giang.  Nhưng trong phạm vi Huyền sử không cần xác 

định nơi cho bằng xem ẩn nghĩa, lúc ấy ta sẽ thấy Vũ Sơn, Phượng Tường cũng là một loại tên 

chung như Bạch Hạc ở Phong Châu của Âu Cơ Nghi Mẫu.   

Như vậy Nữ Oa là bà nội cùng dòng máu họ Tiên; rõ hơn nữa là khi bà hoá ra chim Tinh Vệ 

tha đá lấp bể Ðông , có sách nói là để hả giận, vì bể làm bà chết đuối.   Nói vậy là lầm theo Hiên 

Viên tìm cách triệt hạ uy tín của bà để nhẹ cái tội chiếm đoạt của mình chứ làm sao mà bà chết 

đuối được, bà thường xuyên xuống biển để gặp Rồng xanh, nên đuôi đã thành cá hoặc rắn ( Rồng ) 

sức mấy mà chết đuối, chỉ vì mối tình vô cùng thâm hậu với Rồng xanh nên khi chết không nỡ để 

cho rồng xanh cô độc, nên hoá ra Chim tha đá bỏ xuống biển để cho hai mối Trời ( đá ) Ðất 

( biển ) được giao thoa. 

Nói cụ thể là để bảo vệ con người đại Ngã được biểu thị trong quẻ Kiền của Kinh Dịch là 

Long đức, thành ra chim Tinh Vệ nghĩa là chim ( bảo ) vệ Tinh  tức là Thanh Tinh ( Rồng 

xanh ). 

Vậy chim Tinh Vệ tha đá lấp bể Ðông chỉ là một hình ảnh đầy thi vị để cụ thể hoá thập tự nhai 

được bồng trong tay Nữ Oa lúc sinh thời ( lúc đang quấn đuôi bà đuôi  ông ).  

Với Phục Hy thì Nữ Oa là vợ mà đồng thời cũng là em.  Ðây lại là một bằng chứng Phục Hy 

Nữ Oa là người cổ Việt vì anh em lấy nhau là mô dạng Huyền thoại của Ðông Nam Á, mà dấu vết 

còn sót lại nơi dân Môn Khmer, bên ta có tích nàng Tô Thị lấy anh đến khi anh bỏ đi thì Tô Thị ở 

nhà chờ mong biến thánh đá.  Bên Nhật anh em Izanagi và Izanami.  Bên Ấn Ðộ là cặp đôi Yama 

và Yami.  

Vậy khi thử máu xong, ta thấy Nữ Oa và Phục Hy đều cùng một loại máu T. R  ( Tiên Rồng ) 

như Âu Cơ và Lạc Long quân, nên kết luận được rằng Phục Hy Nữ Oa chính là Tị Tổ của 

Hoàng Việt. 

 

Tuy nhiên cần đảy xa hơn nữa để nghiên cứu về động ứng và tác hành xem “ mang máu anh hùng 

con cháu có khỏi làm hư máu anh hùng ” = có còn giữ được tính chất tinh tuyền của Tam Hoàng 
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Tị Tổ không ?   Xin nhắc lại Hoàng là giai đoạn an vi nguyên thuỷ, nó ở tại đặt căn để trên con 

người tự lực tự cường, biết hiện thực các chiều kích của con người Ðại Ngã Tâm Linh được biểu 

thị bằng những tác động lớn lao như vá trời lấp biển.  Vậy ở đây trong dòng dõi Việt cũng thấy 

những tác động xứng đáng họ Hoàng như các Khổng Lồ Việt, ông thì chống Trời, ông thì san Ðất, 

cán núi, húi sạch rừng . . . , không thiếu gì những việc mênh mông như Trời cùng Ðất.  Ðó là 

những việc tạo ra cho con người một hình ảnh Ðại Ngã Tâm Linh của mình, xứng đáng đứng 

ngang hàng với Trời cùng Ðất để nói được : 

 

   “ Ta cùng Trời Ðất ba ngôi sánh, 

   Trời Ðất, Ta đây đủ Hoá Công ” 

 

Nói được là con cháu không giống lông cũng giống cánh: không một cử động nào làm phải hổ 

ngươi.  Ðó quả là một nền nhân chủ trọn hảo. 

Vậy mà nền nhân chủ an nhiên tự tại ấy ta được thấy vẽ lại trong Văn hoá Việt với họ Hồng 

Bàng, với Lạc Long quân lấy Âu Cơ tức máu hàng dọc của loại máu T . R  đặt nền trong con 

người.  Nhưng sau này khi văn hoá Tàu thành hình hẳn ở nhà Chu, thì nền tảng đặt sang 

Thiên mệnh và Thiên chí.  Vậy là mở đầu nguy cơ có thể đặt nền ra ngoài con người rồi đó.  

Nhưng rồi những người ý thức đã phản pháo lại trong câu nói : “ Thiên mệnh chi vị tính ” 

với ý nghĩa rằng: Thiên mệnh đây không nên hiểu lên Trời hay dưới Ðất, mà Thiên mệnh 

chính là tính con người. 

Vì lý do đó mà tôi đã ghép chữ Nho vào Việt thành ra Việt Nho, vì trong những điểm nền 

tảng thì Nho Nguyên thuỷ đã duy trì được Việt Ðạo như thí dụ câu nói mở đầu sách Trung 

Dung vừa trưng ở trên ( Thiên mệnh chi vị Tính ).    

Theo Chu Nho thì Thiên mệnh ở trên Trời và đã ban cho Vua để mang lại Đức chính thống. Việt 

Nho cãi lại rằng : Thiên mệnh không ở trên Trời , nhưng nằm ngay trong con người, nơi sâu 

thẳm nhất, cốt cách nhất , đó là Tính con người ( xem Sứ Ðiệp chương bàn về Nho công thức 

hoá nội dung Việt ).   

Xem xét Nho nguyên thuỷ rồi sẽ thấy rõ toàn bộ cuộc cách mạng của Nho ở tại phục hoạt tinh 

hoa của Hoàng Việt, một Ðạo lý đem lại cho con người  tính cách an nhiên tự tại vì đã khám 

phá ra nguồn suối muôn sự lành ngay nơi Lòng mình, gọi bóng là Việt tỉnh, khỏi cần đi chinh 

phục ở ngoài.   

Tất cả những điều này được bàn dài trong Kinh Hùng cho nên có thể nói là đã được minh chứng 

tạm đủ đề phần thượng tầng cơ cấu gốm Phục Hy, Nữ Oa.  Bây giờ tới hạ tằng cơ sở là Thần 

Nông . 

2.- Thần Nông 

Huyền sử nước ta được nói với Tam Hoàng bằng truyện cháu 3 đời vua Thần Nông là Ðế Minh 

tuần thú phương Nam gặp Vũ Tiên trên núi Ngũ Lĩnh . . .   Nhiều người nay kỵ Tàu đến cực độ 

nên cho đó là cái lầm truyền kiếp do các Cụ xưa có ý móc sử nước nhà vào với Tàu cho nước mình 

được oai lây.  Nhưng xem lại thì oan cho các Cụ và chính sự đổ oan đó mới là cái lầm truyền kiếp, 

cái lầm vong bản. 

3.- Hậu Tắc 

Ai đã nghiên cứu về cổ sử Tàu cũng sẽ nhận ra rằng Văn hoá Tàu mới có từ đời Chu ( thế kỷ 

12 tr. c. n. ) nhưng rồi vì tự ái dân tộc quá khích, nên đã tạo ra nhân vật Hoàng Ðế để cướp 

ghế điền Tổ của Thần Nông để dâng cho ông Khí, được nâng lên bậc Thần, gọi là Hậu Tắc 
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( the Lord of millet ).    Thế là từ đấy Hậu Tắc ăn hớt cái tên tuổi lẫn tế tự của Thần Nông, vì 

từ nhà Chu, Tàu chỉ tế có Hậu Tắc mà không tế Thần Nông nữa.    Xã tắc chiếm chỗ Thần 

Nông ở nông thôn: Thần Nông chịu lẫn quất trong hai cặp chữ Thổ Thần và nông thôn đó. 

Vậy Tắc là chi ? Thưa là một thứ lúa ( panicum ) nên cũng là nông nghiệp, nhưng thuộc loại 

ruộng khô ( loại thiếu nước như Hoàng Ðế ), chỉ phát triển nhiều ở vùng Tây Bắc nước Tàu ( Cam 

Túc và Thiểm Tây ), nơi có đất vàng ( loess ), còn phần rất lớn nước Tàu ( đến 80 %, 90% ) là 

ruộng nước với lúa Mễ, chữ Nho kêu là đạo. Khi kể về ngũ cốc thì bao giờ cũng nói đạo đầu 

trước hết ( ngũ cốc : 稻粱菽，麥黍稷 đạo, lương, thúc ( thục ) , mạch, thử tắc ).  

Thử cùng một loại với tắc ( panicum ) cũng như thúc là một loại của mạch. Thứ tự đó bao 

hàm ý rằng Thần Nông mới là chính, còn Hậu Tắc vừa nhỏ bé vừa đến sau mới xía vào mà 

lại còn đòi độc chiếm y như Hoàng Ðế xưa đã xía vào chiếm ghế Nữ Oa. 

Chỉ phân tích sơ sơ như thế, đủ thấy Tam Hoàng là của Hoàng Việt, hoặc nói cho thanh nhã là 

Tổ chung của cả Việt lẫn Tàu cổ sơ, thế nhưng vì óc đế ( quốc ) chiếm đoạt che lấp nên các đời 

sau không thấy được nữa cái vai trò sáng lập của Thần Nông.  Trong văn hoá lưu truyền có câu : 

“ Thần Nông nhân miêu nhi giáo ”; Thần Nông thiết lập giáo hoá trên nền tảng cây mạ, tức trên 

nền tảng ruộng nước, vì thế xưa kia bộ canh nông gọi là Tư Ðồ cũng là bộ giáo dục luôn.   

 

Nói vậy nghĩa là Văn hoá Tàu phần gọi là Nho hoàn toàn phát xuất từ nông nghiệp ruộng 

nước, trải ra trên 80, 90% nước Tàu, nhất là miền Ðông Nam kể hai lễ trọng đại nhất là 

Phong Thiện ( tế Trời Ðất ) biểu thị cho nét song trùng sơ thuỷ, nói là có từ đời vô hoài tức 

là lâu đời không còn nhớ tên vị sáng lập được nữa , nhưng cũng phát xuất từ núi Thái Sơn 

với ruộng nước.  Vậy thì nền Văn hoá phát xuất từ ruộng nước đó là của ai nếu không phải 

là của Việt tộc, nhất là Lạc Việt, nên nhớ rằng trong cái nõn chữ Việt xưa chính là chữ Mễ, 

粤 mà Mễ là kết tinh của lúa ruộng nước. Sau này chữ Việt với bộ Tẩu 越 với nghĩa là siêu 

việt thì không có gì nghịch lý hết.  

Vì văn hoá nông nghiệp đã có sức siêu lên tận bậc tâm linh, y như Nữ Oa có thể bay lên trời, mà 

còn vá trời nữa, siêu việt đến thế là cùng.  Thiết tưởng bàn như vậy đã tạm cho thấy nội dung chữ 

Hoàng là chi, và biết đại khái nó thuộc về Việt như thế nào. 

C.- Lý do phanh phui 

Tuy nhiên vì nói kiểu cơ cấu và Huyền thoại Nữ Oa, Phục Hy sợ rằng nhiều người sẽ hỏi tại sao 

đang lúc nước mất nhà tan cần phải lo cứu gấp đồng bào , nghĩ đến việc phục quốc mà lại phí thì 

giờ đi tranh luận xem Nữ Oa là người Tàu hay Việt.   

 

Xin thưa rằng trên đây không phải là vấn đề chỉ có tầm mức Hàn lâm sách vở dành cho 

những lúc trà dư tửu hậu, mà chính là vấn đề có liên hệ đến Vận mệnh Quốc gia Dân tộc, 

bởi vì nếu không giải quyết vấn đề này ( Nữ Oa là Việt hay Tàu ) thì khó thể kiến tạo được 

nền Chủ đạo hữu hiệu.  Bởi vì Nữ Oa đây là Nguyên lý Mẹ, mà thiếu nó thì Triết lý đốc ra 

duy Dương rồi sẽ Duy vật hiện chúng ta đang là nạn nhân.   

 

Chính vì vậy mà mất nước, và mai đây nói đến phục quốc mà thiếu một Chủ đạo thì rồi lại 

chỉ lẩn quẩn ở tầm mức chính trị vọng ngoại thiếu căn bản thâm sâu của dân tộc thì cuộc 

phục quốc chưa trọn vẹn.   

 

Vì thế muốn có Chủ đạo thì phải thiết lập được một nền Quốc học.  Bỏ qua chữ Nho mà đòi 

lập nổi Quốc học là thì chỉ là điều mơ mộng. 
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Có người ở bậc Ðại học viết báo thắc mắc tại sao thời buổi quốc tế này mà còn nói tới Nho 

vốn là cái gì cũ trích, sao không nghiên cứu các nền Triết lý trên thế giới để kiến tạo cho 

mình một nền Quốc học tân tiến ?. .      

 

Tôi không buồn trả lời, vì thực tế đã trả lời rồi đó cho những ai biết quan sát :  

Mao Trạch Ðông và Hồ Chí Minh đã thiết lập xong Quốc học có tính cách quốc tế hẳn hoi 

rồi đó, quốc tế quá xá đến độ càn quét cái học của tiền nhân của dân tộc: nên cũng đi vào lối 

Hiên Viên đẩy Nữ Oa ra ngoài để trở thành đực rựa duy Dương, tức tẩy sạch mọi Tình 

người .   

Hậu quả đã trở nên quá khủng khiếp:  cả một vùng Ðông Nam Á đã bao đời an bình dưới 

bóng Nữ Oa nghi mẫu thì nay đang rên xiết với cái học vong bổn duy Dương đực rựa .  

 

Ngoài ra còn biết bao nhiêu người khác nghiên cứu Triết học quốc tế đều đã tận tình tận 

lực nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa ra được vài quyển sách trừu tượng xa môi sinh tinh thần 

đất nước tức là vô tình đã giúp vào việc bỏ bê Dân nước để đi lo nghĩa vụ Quốc tế. 

 

Ðó là những chứng nhân đang nói lên cách hùng hồn rằng chì có con đường hy vong cho quê 

Nước là trở lại với Văn hoá Dân tộc mới tìm ra Chủ đạo cân đối:  

muốn cho cuộc trở về thấu đến Gốc Ngọn củng tột thì không thể không nói đến Tam Hoàng 

với Hoàng Việt.   

Vì thế mà vấn đề nọ mới coi tưởng là Cổ mà hoá Kim, tưởng là quái đản mà hoá thiết thực, 

cái thực nóng bỏng của quê hương đang quằn quại trong muôn trùng thống khổ rất cần được 

giải phóng khỏi cái Chủ Đạo thiếu Tình Người biểu thị bằng Nữ Oa, Âu Cơ, nên đã làm sụp 

mất Trời che Ðất chở. 

 

Vì thế cần phải mời Nghi Mẫu mau mau trở lại nấu đá Ngũ hành để trát lại Trời nghiêng, 

kê lại Ðất lệch cho con cháu được nhờ . : “( Hết trích ) 

D .- Bàn về cổ sử Tàu 

( Hùng Việt sử ca: 9.- Cổ sử Tàu.   Kim Định ) 

 

“ Tiền sử nước ta diễn ra mãi tận bên Tàu, lẫn lộn cả với nguồn gốc nước Tàu, nay muốn 

nghiên cứu về nguồn gốc Văn hoá Việt không thể không nhìn qua cổ sử Tàu, nhưng cũng 

không thể nào chấp nhận y nguyên các pho cổ sử do người Tàu chép, chẳng hạn như bộ Sử 

Ký Tư Mã Thiên hay bộ Tiền Hán Thư của Ban Cố, mà phải xét lại toàn bộ dưới ánh sáng 

khoa Khảo cổ, cũng như các khoa tân Nhân văn: Dân tộc học, Xã hội học, Cổ thuật học . . . 

để từ đó kiến tạo lại một cổ sử Tàu theo lối sinh thành ( génétique ), khác hẳn lối tĩnh chỉ từ 

trước tới nay ở tại lấy cái khung đời Tần Hán chiếu ngược lên thời khai sinh, trái lại cần 

phải điều chỉnh toàn triệt, có vậy mới thấy rõ hơn nguồn gốc Văn hoá nước nhà. 

Nhưng đó là một việc làm dài hơi không ai đủ khả năng làm một mình, mà cần sự cộng tác của 

nhiều nhà chuyên môn mới có thể đi vào chi tiết và chính xác được. Sau đây là cái nhìn tổng quát 

về một số điểm để gợi ý :  
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II .- Tên nước Tàu 

Tôi chưa gặp được bài nào nghiên cứu về nguồn gốc danh hiệu này, vì người Tàu hình như không 

bao giờ rớ tới cái tên Tàu, với họ phải là Trung Hoa, Trung Quốc, hoặc là người Hán, Ðường . . . 

kia .  Tìm trong cổ sử chỉ thấy có hai chữ coi được như gốc tích: Một là chữ Ðào Ðường có nghĩa 

là nung đồ gốm và là tên đất phong của vua Nghiêu, mà theo Kinh Thư thì Nghiêu là thuỷ Tổ.  

Như vậy chữ Tàu do Ðào Ðường Chăng ? Người Tàu đọc Ðào là Tào, rối ta biến ra Tàu?  

Vì chỉ có một chữ Tào chỉ nơi nuôi súc vật như ngựa mà ta đọc là tàu ngựa ( một con ngựa 

đau, cả tàu không ăn cỏ ).   Bách Việt cũng có tên Bách Bộc, là đất ở Nam Kinh Châu, có thể vì 

sự lân cận đó mà người Việt gọi lân bang là người Tàu hay nước Tàu, y như sau này vì lân cận 

với nước Ngô mà ta gọi Tàu là Ngô, chứ Tàu không bao giờ nói mình là Ngô cả. 

 

    Gánh vàng đi đổ sông Ngô. 

 

Trong ca dao đôi lần nhắc đến chữ tào: 

 

   “ Sa cơ mới phải lụy Tào, 

   Nhưng so tài sức thì tao kém gì .” 

 

Câu trên có thể thoát ra khẩu khí, những vị như Hưng Ðạo hay Quang Trung đánh cho Tàu chạy 

có cờ, mà rồi vẫn phải sai sứ đi cống. Bề ngoài cống nhưng trong bụng nói: “  nhưng so tài sức thì 

tao kém gì ”.  Chữ Tào làm liên tưởng tới chữ Tào Khê trong ca dao: 

 

   Ðêm đêm tưởng dạng ngân hà, 

   Bóng sao tinh đẩu đã  ba năm tròn, 

   Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

   Tào Khê nước chảy lòng còn trơ trơ. 

 

Câu này đọc lên nghe lòng hiu hắt như đang ở mạn Bắc lòng đầy những mối tiếc thương một cái 

gì, một mảnh quê hương đã mất, những mong lấy lại được liền, mà nay đã ba ngàn năm tức lâu rồi 

mà vẫn chưa.  Tuy vậy không sao quên được. Tào này có lẽ ở mạn Tây Nam Sơn Ðông ( C. A. 

81 )  và là tên xa xưa .  Còn một Tào Khê nữa ở huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Ðông có chùa bảo 

Lâm, nơi tổ Huệ Năng hoằng pháp, có thể là tên di cư của Tào Khê gốc cũ chăng?  Ðó là đại để 

vài tên liên hệ với chữ Tàu, người Hy Lạp viết về Tàu thì ghi là Tauga, nhưng có người bảo không 

do Tàu mà do Tabghaj cách phiên âm Ả Rập của chữ Thát Bạt ( Need I . 169 ).   

 

Khi nghiên cứu về cổ sử, tôi ưa dùng tên Tàu vì ngoài vụ tên đó có hơi hướng với Du mục do 

hai chữ : Tàu là tàu ngựa, và Đào là lò nung gốm, nó còn liên hệ với sự bé nhỏ của nước Tàu 

mới nhú mọc. Sự bé nhỏ này cần để trước mặt, nếu không sẽ bị cái hình ảnh khổng lồ đời 

Tần, Hán làm hoảng sợ, rồi cái gì rõ là của nhà cũng không dám nhận. 

Nước vua Nghiêu chỉ quảng một làng một tổng của ta, cùng lắm là một huyện. Vì sau này 

mãi tới đời Thương mà nước cũng mới bằng một phủ rộng độ một hai trăm dặm ( Civ. I . 

85 )  Sau này mới chinh phục mở rộng ra dần. 

Nhân tiện, xin nói ra chữ Chine, mà Âu Mỹ dùng để chỉ Tàu. Chữ này gần với chữ Tàu hơn vì 

nói lên nước Tần. Tần cũng là một ba trong ngũ bá.  Thứ  đến cũng nói lên óc Du mục đế quốc. 

Nói vậy không có ý bỏ hai chữ Trung Quốc hay Trung Hoa vẫn phải giữ lại cho bộ ngoại giao 

cùng lắm thì khi viết về sử Tàu từ Tần Hán trở đi.  
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Còn nói về cổ sử thì tên Tàu vẫn nên dùng vì nó có phần đúng nhất với thực trạng: nó nói 

lên sự bẻ nhỏ và lân cận với nước Việt cổ đại vươn mình mãi tận Bắc kinh. 

 

III .- Trồi trụt niên hiệu Niên để  móc nối 

Niên hiệu đích xác nước Tàu mới có từ năm 721 năm khai mở sách Xuân Thu, sau đó người 

ta tính ngược lên tới Nghiêu Thuấn, rồi sau tới cả Hoàng Ðế nữa, cuối cùng lại ngược lên 

nữa tới cả Thần Nông năm – 2737 ( lưu truyền cho là năm – 3320 ), Phục Hy – 2852 ( lưu 

truyền  - 4480 ).  Sự tính ngược này có nhiều điều vô lý. 

Trước hết là Trúc Thư Kỷ Niên ( viết vào thế kỷ thứ 3 trước rồi lạc mất sau tìm ra được trong 

một số cổ mộ )  đưa ra niên hiệu khác với Kinh Thư sụt đi suýt soát 200 năm.   

Thứ đến là các niên hiệu gán cho Phục Hy, Thần Nông quá muộn, khảo cổ tìm ra dấu vết văn 

hoá lối 4, 5 ngàn năm tr. c . n .   Ở cả hai di chỉ Long Sơn và Ngưỡng Thiều đều đã lâu 5000 

năm là ít, nay lại mới tìm ra đợt trước cả Ngưỡng Thiều và Long Sơn hơn 3, 4 ngàn năm như Văn 

hoá Ðại Bôn Khanh có liên hệ với Hoà Bình tỏa ra ở Quảng Tây lên đến Ðài Loan ( xem The 

archeology of ancient China by  Kwang Chih Chang 3 rd, edition Yale univ. Press 1978 p. 152 ). 

Thứ ba  là gảy bỏ mất một lưu truyền dài hàng nhiều ngàn năm thuộc thời mà một hai học giả gọi 

là Sinic, còn tôi gọi là Viêm Việt, chứ Bách Việt cũng còn là muộn vì ban đầu chỉ có những tên 

Tam Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Di, Nhung, Ðịch, Man, Di.  

Thế nhưng tất cả lại có những nét Văn hoá giống nhau như Tả nhậm ( Tứ Di tả nhậm ), xâm 

mình, đeo lông chim khi múa. . . và tất cả thuộc nông nghiệp lúa Mễ ( lúa Tắc [1 ]chỉ là thiều 

số ).   Vậy mấy nét ấy nằm rõ trong tên Việt cổ viết với bộ mễ ( 粵 ).  Nền nông nghiệp này 

cũng như thói Tả nhậm và mặc lông chim được ghi trong Trống Ðồng mà  sử sách Trung 

Quốc đều công nhận chủ nhân là Lạc Việt, cũng như nơi phát xuất chính của Trống Ðồng 

được phát hiện ở nước Việt. 

 

[1 ].- Lúa Mễ ruộng ướt miền Nam . Miền Bắc ruộng khô, lúa Tắc tên chung chỉ là lúa mì, miến . . . 

của Tàu mạn Bắc .       

 

Vì thế tôi gọi lưu truyền xa xưa đó là của Việt tộc và đề nghị phải dùng niên hiệu lưu truyền 

cho Phục Hy, Thần Nông chứ không để các nhà khoa học hạ thấp xuống rồi móc nối vào cổ 

sử Tàu, nó chẳng khoa học chút nào cả: nhận nó chỉ là giúp vào việc chôn táng nguồn gốc 

Văn hoá Việt tộc mà thôi.  Nói cơ sở thế để thấy rằng đem huyền số cơ cấu để lịch sử hoá thì 

chỉ là bày bịa vô nền.    Ðây cũng là lý do tại sao các nhà nghiên cứu người Tàu ngày nay 

không còn dám nói đến “ ngũ thiên niên sử ”. 

 

Trong cuộc cách mạng Văn hoá do Trần Ðộc Tú và Hồ Thích khởi xướng vào năm 1920  thì có 

nhóm rút sử của họ xuống 4000 năm. 

Cố Hiệt Cương cho rằng nếu gạn lọc cả những điều đáng nghi trong các sách gọi là sử chính thức 

( không phải nguỵ thư ), thì có lẽ chỉ 2000 năm.   Ðó có thể là lập trường quá đáng y như  ngũ 

thiên niên sử. 

Chính sử Tàu chỉ có từ năm 721 tr. c . n .  Còn Văn hoá Tàu được thai nghén từ đời nhà 

Thương tức từ thế kỷ thứ 17 tr. c . n .  trên nữa không có chứng tích gì bảo đảm, chỉ còn một 

mớ truyền thuyết như Bàn Cổ, Phục Hy, Thần Nông thì hầu chắc là lấy của Việt tộc như đã 

bàn trên  và những chương dưới .  Ngược với Việt Nam, nói 4000 năm Văn hiến là còn ít vì 

căn cứ vào họ Hồng bàng với lối múa đeo lông chim làm cứ để tìm ngược lên thì thấy xa lắm, 

nói được là cho tới Phục Hy, Nữ Oa đều có chứng từ khảo cổ.   Không hiểu câu 4000 năm 
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Văn hiến xuất hiện lúc nào chứ nếu xuất hiện vào đời Trưng Triệu cũng không sợ bị cải 

chính, và nếu thế thì nay phải nói 6000 năm Văn hiến.  Sáu hay hơn nữa cũng chẳng sao 

miễn tìm ra ấn tích để chứng minh cho nội dung ấy, mà nét đó tìm được ở văn hoá Bắc Sơn 

lối 5000 tr . c . n .  

 

III .- Người Tàu là ai 

 1.- Người Tàu không là một chủng tộc riêng biệt 

Chưa biết là ai, nhưng điều quan trọng cần phải thải bỏ là cái quan niệm thông thường cho 

người Tàu là một chủng tộc riêng biệt, rõ rệt khác với Tứ Di xung quanh.   Ðó là điều ngày 

nay không một nhóm nghiên cứu nào dám nhận nữa, mà chỉ coi Tàu là tập hợp bởi rất nhiều 

sắc dân với những tên dị biệt như Tam Miêu, Cửu Lê, Di, Ðịch, Man, Nhung, Việt. . . rồi sau 

thêm Mông, Mạn, Tạng, Kim, Hồ . . . nhưng nói chung thì là cổ Việt hoặc nói theo các nhà 

nghiên cứu thì Cổ Tàu là Sinic.   Trong quyển Chine antique ( 17 ) ông Henri Maspéro cho 

Tàu chỉ là những người Cổ Việt ở mạn Bắc và nay nằm trong danh xưng Hán, khi nhà Hán 

mới lên còn tế Tổ của Việt là Si Vưu, và cũng có lúc xưng mình là Hán Man, là Viêm Hán 

như kiểu Viêm Việt. 

Tuy nhiên vào quảng nhà Hán thì Viêm Việt đã bị đồng hoá quá nhiều không còn ai nhận ra 

được nữa.   Muốn nhận diện phần nào phải vượt lên quảng nhà Chu và Thương. Khi Võ 

Vương nhà Chu giao chiến với vua Trụ thì Kinh Thư nói quân nhà Thương gồm toàn Di 

( Thụ - tên vua Trụ - .  Hữu ức Di nhân . Thái Thệ . câu 16 ). Còn bên Chu cũng thế với quân 

mang các tên Dung, Thục, Khương, Mâu, Vi, Lữ, Bành , Bộc ( Mục Thệ câu 3 ).  Ðó toàn là 

Việt mang những tên khác nhau vì thuộc chi khác. 

Ðừng tưởng đó toàn là quân lính, còn cấp chỉ huy là người Tàu, đó là ý nghĩ sau này, chứ càng về 

trước càng không thấy có kỳ thị. Khi ông Thái Bá ( bố Văn Vương ) đi xuống miền sau này sẽ là 

nước Ngô thì ông không ngần ngại cắt tóc xâm mình, đóng khố.  Không hề có kỳ thị, mãi tới sau 

này mà các vua tuyển cung phi hoàng hậu cũng chỉ lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn, chứ không hề kể 

đến sắc dân.   

Tấn Văn Công lấy một phát 4 người vợ toàn người Nhung ( tức là Di ). Còn thế lực các bà thì 

khỏi nói, đưa người nhà vào các chức quan trọng.  

Bố Tần Thuỷ Hoàng xưng là Tứ Sở vì mẹ nuôi là người nước Sở.  Nhiều nhà nghiên cứu đã đi 

đến kết luận rằng cho đến nhà Thương thì Tàu còn là Việt .  Nhà Thương mới vừa ra khỏi 

trình độ bộ lạc và mới lập thành nước Tàu về Chính trị và Văn minh như Quân đội, chữ Viết, thành 

thị, nhà nước.  Còn về Văn hoá chưa có đóng góp gì đặc biệt . Tất cả lập lại của Việt tộc. 

2.- Nhà Chu: Khởi đầu văn hóa Hán Nho 

Còn thực đóng góp về Văn hoá thì phải kể từ nhà Chu, một nhà phát xuất từ miền Thiểm 

Tây mang ít nhiều máu Turc đã chinh phục miền Cổ Việt mà sử gọi là nhà Thương. Vậy nên 

việc chinh phục này rất quan trọng, nó cũng xẩy ra một trật với vụ Aryen vào chinh phục Ấn Ðộ 

và cả hai đã  biến cải Văn hoá bản thổ cho ra khác trước ( nước Cao Ly cũng được thành lập trong 

giai đoạn này ).  Cho nên ông Trương Quang Trực viết trong quyển The Archeology of Ancient 

China rằng nhà Chu chiến thắng nhà Thương kể như Tây Hạ thắng Ðông Di vậy ( p. 383 , 3 edition. 

New Heaven 1978 ).  

Vậy Văn hoá Tàu chỉ hiện rõ nét từ nhà Chu: vì chất Du mục được đưa vào Nho làm cho 

Việt Ðạo đốc ra Hán Nho sau này. 
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3.- Khác nhau giữa nền Văn hoá Hán Nho với Việt tộc 

Hán Nho tuy manh nha ở nhà Thương nhưng phát triển mạnh từ nhà Chu; gồm mấy nét đặc trưng 

như Thiên về Quân đội, đề cao Vua, đưa ra quan niệm Thiên mệnh để thành thánh hoá giòng họ. . .  

Như vậy là đã đưa đặt quyền bính lên Trời rồi. 

Với Việt tộc xưa thì quyền bính thuộc về người có Đức, có Tài cán, có Uy tín.  Nay nhà Chu 

đưa Thiên mệnh ra thay thế tức bỏ uy tín cá nhân để đặt nền tảng sang uy quyền Dòng tộc, 

Thiên mệnh. 

Ðó là tìm nền tảng bên ngoài con người và do sự liên hệ nằm ngầm sẽ cai trị theo lối Du mục là 

dùng pháp luật nhất là Luật Hình vì nó tiêu biểu lối Du mục hơn hết. 

IV .- Luật hình 

Ở đây xin nói tới Chu Mục Công như được ghi lại trong cuốn “ Mục Thiên Tử  Truyện ”.  Các nhà 

khoa học ngày nay đều cho đó là một quyển tiểu thuyết không có giá trị lịch sử, nhưng với Triết 

thì nó lại có giá trị Văn hoá.    

Yếu tố nổi nhất trong truyện là vụ Mục Công đến chầu Tây Vương Mẫu.  Tây Vương Mẫu tuy 

có tiếng là con trời nhưng mang trong mình đầy yếu tố Du mục như có răng hùm đuôi báo, coi 

về các bệnh dịch hạch, vậy mà Mục Công xướng họa thơ với bà ( bà hay ông ) thì hẳn rằng những 

bài thơ đó phải mang âm hưởng Du mục chuyên chế.  Ta đoán được thế vì Kinh Thư có ghi lại 

trong thiên “ Lữ Hình ” nói về hình luật do Mục Công thực hiện.  Mở đầu thiên bằng những lời 

lên án nặng nề Si Vưu vì đã dùng ngũ hình một cách tàn bạo. Tưởng là nói vậy rồi bại bỏ hay ít 

ra rút nhẹ, ai dè Mục Vương đã đưa ra vô số tội phải chịu cực hình lên tới 3000 nố. Trong đó 

có:   

  500 trường hợp bị chặt chân 

  300 trường hợp bị hoạn  

  200 trượng hợp bị giết 

  1000 trượng hợp bị cắt mũi hoặc thích chữ vào mặt. 

Chính vì sự tàn khốc như vậy nên ngày nay nhiều học giả đặt vấn đề tại sao một thiên sách đặc 

mùi du mục tàn bạo đến thế lại được Khổng Tử đưa vào Kinh Thư. Có người hồ nghi cho là không 

phải Khổng Tử đưa vào sách, mà do lúc Tần đốt sách rồi lúc Hán lập lại thì cho vào. Dù sao thì 

gốc tích thiên ấy là do nhà Chu không ai chối cãi ( về rất nhiều điển nữa đã bàn nơi khác, xin miễn 

lập lại ). 

Như vậy phải lấy nhà Chu làm khởi điểm cho Văn hoá Tàu, nhà Thương là thời chuyển tiếp 

như biến Thôn làng hoà bình thành ra Thị xã hiếu chiến. . ., còn trước nữa chỉ là Việt, tuy 

đã có những làn sóng Du mục tràn vào được dán nhãn hiệu là Hoàng Ðế, là Nghiêu, là Vũ, 

thì đấy là những liều lượng Du mục nhỏ, nên tất cả bị Việt tộc cải hoá, chưa đủ sức làm ra 

một Dân tộc mới.  Ðiều đó chỉ xẩy đến đời Thương Chu, và chỉ có tự Chu mới thực sự có Tàu 

xét như một dân tộc đối với Việt. 

E.- Tại sao Việt lại bị chinh phục? 

I.- Mạn Bắc nổi về quân sự 

Thưa có nhiều lý do, trước hết là do du mục xâm chiếm, nắm được quyền hành nên đoạt thâu dễ 

dàng, đó là sự thường đến nỗi luật chung làm như hai nhịp thay đổi làm nên lịch sử nhân loại, một 

bình, một loạn.  Thời bình học thuật phát triển, thời loạn chiến tranh phát triển ( Civ. 117 ).    Ông 

Will Durant đã viết: “ nổi về quân sự là mạn Bắc: Aryen đổ xuống Dravidiens, người Archeans 
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và Dorians xuống chinh phục Cretans và Egeans; người Germans đổ xuống Romans; người 

Lombards xuống Italians; người Anh đổ xuống thế giới.   

Mãi mãi thế, phương Bắc sản xuất người thiện chiến và cai trị, phương Nam sản xuất nghệ 

sĩ và thánh nhân và kẻ hiền lành ăn tự trời ” ( Civ.I  379 ) .   Luật chung đó cũng xẩy ra ở đất 

Tàu, người Tàu là Bắc, người Việt là Nam. 

II.- Chữ Nho trở thành yếu tố Thống nhất kinh khủng 

Ðã vậy người Tàu có được một công cụ hết sức hiệu nghiệm, đó là chữ Nho, một chữ tượng 

ý không những đẹp nhất và thành công nhất hoàn cầu, vì mỗi chữ đọc khác nhau tuỳ mỗi 

nơi, nhưng trông vào lại hiểu nhau liền.  Vì vậy chữ Nho trở thành yếu tố thống nhất kinh 

khủng, không một nền Văn hoá nào bì kịp.  Các nhà nghiên cứu về Tàu đều phải công nhận 

rằng nước Tàu mà còn đến ngày nay và to lớn thống nhất như vậy là nhờ có chữ Nho.  Ðấy 

là nói về mặt ngoài “ tượng ý ”.  Còn ý đó là chi thì lại là nền Nhân bản của Hoàng Việt đã 

được thành lập cách huy hoàng và trung thực đến độ đáng xưng là Nhân chủ.   

III.-  Chữ tượng ý của Nho  hội nhập được nền Nhân chủ của Hoàng Việt 

Vậy mà chữ Nho đã hội nhập được nền Nhân chủ nọ nên mang trong mình một uy tín bất dịch 

giúp cho Tàu vừa được thống nhất, vừa được tiếng là Chủ nhân ông của chữ Nho. Ðang khi đó 

Việt tộc bị tước đoạt, mất chữ Nho, không còn cách nào ghi chép thành ra một mình Tàu ghi chép 

sự kiện xa xưa thí tất nhiên bao sự kiện đều trở nên của Tàu hết trọi.    

Ðó là kể sơ qua vài ba sự kiện bó buộc chúng ta phải làm lại cổ sử của Tàu, vì nó là việc cần 

thiết trong việc tìm hiểu về nguồn gốc và sự chính truyền của nền Văn hoá Việt tộc.   Bài này cũng 

là để trả lời một vài ông Tiến sĩ non nớt mới du học về nước dịp tôi cho ra quyển Việt Lý Tố 

Nguyên đảo ngược các điều tin tưởng trước, mấy vị đó phàn nàn tại sao tôi lại làm hư thiếu niên, 

nói những điều trái với sách vở xưa nay như vậy.”    ( Hết trích ) 

G.- Vụ hiếp dâm lịch sử lớn nhất chưa được tuyên án. 

( Hùng Việt sử ca: 10.- Vụ hiếp dâm. . .  Kim Định ) 

I.- Văn hóa và Văn minh 

“ Bàn về văn minh Hy Lạp, ông W. Durant có mở đầu một câu: 

“ Khó có thể thiết lập một nền Văn minh mà không cướp phá, cũng như khó có thể duy trì 

Văn minh mà không phải dùng đến Nô lệ ” ( Civ.II . 10 ).   Ðó là câu đáng ghi nhớ, vì nó thực 

cho hết mọi nền văn minh. Chữ văn minh ở đây xin hiểu theo nghĩa chuyên biệt ngược lại văn hoá.  

Văn hoá đi với Nông nghiệp vốn tính hiền dịu và tổ hợp theo lối Thôn làng được cai trị bằng 

Tục lệ.  Văn minh trái lại đi với Thành thị, Quân đội, Nhà nước, Pháp luật. 

Phân biệt này tỏ ra rất thuận tiện trong việc tìm về nguồn gốc, nhất là trong khảo cổ, nên được 

dùng nhiều trong bộ Triết lý An Vi.  

II.- Mẻ cướp lớn: Hoàng Đế hiếp Nữ Oa Thái Mẫu 

Hôm nay xin nói về một vụ cướp đoạt lớn nhất mà Văn minh Tàu đã phạm đối với Văn hoá 

Việt: đó là vụ Nữ Oa Thái Mẫu bị Hoàng Ðế hiếp. 

1.- Những cột cái của Văn hoá Việt 

Sự vụ rất phiền toái cần được một lần phanh phui để thấy rõ cổ sử Tàu ra sao, Việt bị ăn hiếp như 

thế nào ? 
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Ta biết 3 cột cái của Việt là số 2,  3,  5, Nho công thức thành Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành.    

Ðó là những ý niệm bao la trừu tượng đã được cụ thể hoá bằng đặt ra cho những tên Huyền sử:  

Tam tài trở nên Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông đại diện cho Trời, Ðất, Người.  

Người chỉ bằng Nữ Oa trong tay cầm cái quy ( ┼ )  cũng gọi là thập tự nhai thành bởi hai nét ngang 

dọc, nét ngang chỉ Đất, nét dọc chỉ Trời, nghĩa là Thiên Địa chi đức.  

Còn Ngũ Hành được cụ thể hoá bằng Ngũ Ðế là Thái Hạo, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, 

Ðế Thuấn.  Trong bảng Ngũ Hành, hành Thổ quý nhất do địa vị Trung ương được xếp như sau : 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← THỔ  → Kim 

↓ 

Thuỷ 

Ðó là lối xếp cơ cấu với ý nghĩa siêu hình dành cho Thổ, địa vị siêu lên khỏi bốn hành chung 

quanh để chỉ con Người Ðại Ngã làm chủ Vũ trụ.  Ðó là lý tưởng còn trong thực trạng Ngũ 

hành cũng như Âm Dương đã bị lạm dụng theo nghĩa ma thuật dị đoan. 

2.- Móc nối với Tam Hoàng, Ngũ Đế 

Ngũ hành cũng được dùng vào lịch sử để làm dáng cho triều đại, bắt họ với những Tổ huy 

hoàng, theo đó quý nhất là Tam Hoàng, thứ nhì là hành Thổ, thứ ba mới đến 4 hành chung 

quanh.   

Con Người ai chẳng sính làm đẹp cho dòng tộc, người Tàu cũng theo luật đó, nhưng  đã nổi bật 

trong vụ này vì có thuyết Tam Hoàng, Ngũ Ðế trợ lực: gia phả quý nhất là móc nối được với Tam 

Hoàng, nếu không được thế cũng phải cố níu lấy một Ðế nào đó mới chắc có Thiên mệnh trước 

mặt dân chúng vì các Ðế kế tiếp theo thứ tự thiên tiên Ngũ hành, nên móc nối dòng tộc vào được 

Ngũ đế là chứng minh được Thiên mệnh cho dòng tộc.  Triều đại nào lên ngôi đúng vào hành Thổ 

thì sang vô cùng.  Vậy ta hãy xem các triều đại xếp đặt theo thứ tự các hành, các hành theo thứ tự 

các mùa như sau : 

 

              Mộc chỉ mùa     Xuân        màu xanh 

              Hỏa chỉ mùa            Hạ                màu đỏ 

              Thổ chỉ mùa            Tứ Quý        màu vàng  

              Kim chỉ mùa            Thu              màu trắng 

              Thuỷ chỉ mùa           Ðông           màu đen. 

 

Ðó là thứ tự vòng sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. 

Ngũ Ðế đầu tiên xếp theo vòng sinh này mở đầu bằng Thiếu Hạo gọi là Kim Thiên. Ngược lại thứ 

tự khắc: Thuỷ khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.   

Cuối đời Chu đã bắt đầu đặt gia phả triều đại, nhà nào cũng cố móc nối với một ông lớn như 

Nghiêu, Thuấn, Chuyên Húc, Hoàng Ðế.  Tư Mã Thiên có lẽ vì nể đạo Lão đã dùng vòng 

kháng, vòng khắc đặt Hoàng Ðế lên đầu ở hành Thổ, ông Granet gọi đó là tội gian lận bắt 

được quả tang đổi Huyền thoại ra Sử ký.   

 

Theo bảng này nhà Chu ở vào hành Hỏa, dùng màu đỏ ( màu Chu ), nhà Hán kế tiếp Chu phải là 

hành Thuỷ ( Thuỷ khắc Hỏa ) nhưng hành Thuỷ tầm thường không xứng với nhà Hán đã mở 

mang bờ cõi rộng chưa từng có trong lịch sử Tàu, vậy phải xoay trở thế nào cho được hành 



- 72 - 

 

Thổ.  Thế là nhà Hán diệt Tần nhận hành Thổ, đúng điềm triệu xuất hiện khi lên ngôi trong đó 

có sâu đất ( Thổ ) vô kể ! 

Tuy sự tráo trở đó gọi được là xuôi, vì thứ tự Ngũ Ðế chưa được phổ biến lắm, nhưng cũng không 

qua mắt được một số Nho gia trong đó có Lưu Hâm và con là Lưu Hưởng đã lập lại bảng sinh với 

hai điều đổi mới:   Một là đẩy xa hơn: các người trước như Trâu Diễn, Tư Mã Thiên chỉ đi đến 

Hoàng Ðế là tận cùng. Trái lại cha con Lưu Hâm gồm cả Thần Nông và Phục Hy vào nữa.   

Hai là thêm vào một ít triều đại tuỳ bằng “ hành Thuỷ đệm ”  để xếp chỗ ngon cho thần tượng của 

ông như sau : 

                       Hành                       Nhà cai trị  

                       Mộc                           Phục Hy 

                        ( Thuỷ đệm )             Cung Công  

                       Hỏa                           Thần Nông  

                       Thổ                             Hoàng Ðế  

                       Kim                            Thiếu Hạo ( Kim Tân )  

                       Thuỷ                           Chuyên Húc  

                       Mộc                            Ðế Cốc 

                       ( Thuỷ đệm )              Ðế Chí 

                         Hỏa                            Ðế Nghiêu 

                        Thổ                              Ðế Thuấn 

                        Kim                             Hạ Vũ  

                        Thuỷ                            Thương 

                        Mộc                             Chu 

                        ( Thuỷ đệm )              Tần             

                        Hỏa                             Hán 

                        Thổ                            Vương Mãng  

 

Theo bảng trên Hán bị mất ghế Thổ phải ra ngồi ghế Hỏa, làm sao được Hán triều hoan 

nghênh, Lưu Hâm suýt bị thiệt mạng là thế.  Nhưng khi Vương Mãng lên nắm chính quyền 

liền tuyên dương bảng trên vì mình được vào trung cung hành Thổ ( Hỏa Hán sinh Thổ 

vương Mãng ), thế là sang hơn nhà Hán: không thèm móc nối với Ðế Nghiêu như nhà Hán nữa, 

mà với Hoàng Ðế tức lên một bậc: từ Ðế nhảy lên Hoàng!  Hoàng Ðế trị theo Thổ đức, Vương 

Mãng trị theo Thổ đức màu vàng chói.      

Nay ta phân tích thì thấy rõ sự giả tạo, nhưng xưa ít ai nhận ra, nhất là khi Vương mãng đổ 

thì lưu truyền đã ăn sâu lại được biên cả vào Tiền Hán Thư, thế là bảng trên được công nhận 

chính thức, được tin tưởng cho đến đầu thế kỷ 20 không một ai đặt vấn đề .  Trong bảng trên 

ta thấy Hoàng Ðế được tôn vinh cùng cực: vừa lên bậc Hoàng, còn Ðế thì ở địa vị Thổ.   

Không thể tôn vinh Hoàng Ðế hơn được nữa.  Hoàng Ðế được tôn vinh tức dân Tàu được lên theo, 

được tôn vinh đên cùng tột, nên Lưu Hướng có đổi bảng khắc ra bảng sinh, có đưa thêm vào nhiều 

cải cách, cũng vẫn theo Tư Mã Thiên dành chỗ tốt nhất cho Hoàng Ðế.      

 3.- Vết tích ăn cướp không thể  cạo sửa. 

 Ðiều đó không lạ:  dân nào cũng có thể làm thế, nhưng ở đây sự tôn vinh kéo theo một sự 

ăn hiếp là đẩy Nữ Oa ra để có chỗ trống cho Hiên Viên được tham dự vào đợt Hoàng, nhưng 

đây là vụ ăn cướp không kịp cạo số.  Vì theo Huyền thoại Tàu không bao giờ có tên Hoàng, 

mà chỉ có Việt mới gọi là Hoàng Việt.   Việt bắt đầu bằng Hoàng kỷ, Tàu khởi ở Ðế kỷ.  Vậy 
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chữ Hoàng thêm vào cho Hiên Viên là giả tạo, đồ nghề giả tạo là thuyết Tam tài, Ngũ hành.  Ðó 

là điểm một. 

4.- Đánh mất tính đối xứng của Âm Dương 

Ðiểm hai là sự giả tạo trên làm mất tính chất cân đối Âm Dương ở bộ ba đầu là lưỡng Long 

chầu nguyệt : Nguyệt là Nữ Oa làm nguyên lý Mẹ ngự giữa hai Long là Phục Hy và Thần 

Nông theo luật Kinh Dịch “ Quả vi chủ : ít làm chủ ” được biểu thị bằng quẻ Li của Việt tộc.    

Phục Hy và Thần Nông là hai hào dương phải nhường ngôi chủ tịch cho Nữ Oa ở giữa. Cả 

ba đều là Việt.   

  Theo phương pháp phân tích máu văn hoá thì Phục Hy Nữ Oa đều là họ Tiên Rồng. Phục Hy 

có họ Phong ( gió : liên tưởng tới chim ) cũng có tên là Thanh Tinh tức là Rồng xanh, cũng họ 

Rồng như Lạc Long Quân.  

Còn Nữ Oa sinh tại Ðồ Sơn tên cũ của Cối Kê , kinh đô Việt Chiết Giang, lúc qua đời thành 

chim Tinh Vệ ( cùng họ Tiên ( chim ) như Âu Cơ  ).    

Huyền thoại nói: chim Tinh Vệ tha  đá “ lấp bể Ðông ” vì đã chết đuối ở bể.   Ðó là nói liều, 

vì Nữ Oa có nghĩa là loài ở dưới nước ( nhái, ốc , cá ), ta gặp hình bà đầu người mình rắn, hoặc 

cá . . . làm sao chết đuối được; bà tha đá bỏ xuống biển là dấu nhớ thương Phục Hy, nhớ thương 

Thanh Tinh.   Chữ Tinh Vệ nói lên sự muốn duy trì bảo vệ mối liên hệ với Thanh Tinh, tức là 

Rồng xanh, vì đó là liên hệ nền tảng.    Huyền sử nói bà là em hoặc vợ của Phục Hy, cả hai chữ 

chỉ tỏ mối tình thắm thiết, đồng thời nói lên mẫu đề Huyền thoại một số dân Ðông Nam Á anh em 

lấy nhau.  

 

5.- Tính chất duy Dương của Văn minh Tàu 

Thêm một lẽ Nữ Oa thuộc Văn hoá Ðông Nam của Việt tộc.  Mối liên hệ thắm thiết ấy bị Hoàng 

Ðế phá vỡ, đẩy Nữ Oa ra ngoài, tức Văn minh bỏ nguyên lý Mẹ, để trở nên duy Dương Du mục.  

Ðó là tính chất nổi trong Văn minh Tàu.  Tàu thờ Hậu Tắc  ( lord millet ) làm điền tổ.  Tắc là 

lúa ruộng khô ( pannicled millet ) đối với mễ ( oriza sativa ) ruộng nước mà điền tổ là Thần Nông.  

Thần Nông bị đẩy do Hậu Tắc ( thành ra xã tắc ) thì vào ẩn ở nông thôn.  Nông thôn là Tổ của 

Văn hoá, duy trì nguyên lý Mẹ.  Còn Văn minh tỉnh thành chú ý nguyên lý Cha. Văn minh 

Du mục thắng thì nguyên lý Mẹ bơ vơ mất chỗ đứng, chỉ còn cách bù trừ bằng Lương tri : nói 

bóng là gửi những viên đá xuống biển đối với việc đội đá vá trời.   Ðá chỉ nơi ở của chim Tiên ở 

trên núi ( đá ) tức ở giữa Trời cùng Ðất để làm mối lên liên hệ với cả hai: cả Trời ( đội đá vá trời ) 

cả Ðất chỉ bằng nước bằng hình trên Trống Ðồng, chim Âu ( Cơ ) lao xuống trên miệng Rồng đặt 

cái hôn sâu thẳm, cái hôn giao cấu để sinh ra 100 con  đang nhởn nhơ múa hát trên thuyền.   

Vậy thí Tinh Vệ không có y lấp bể Ðông mà là cố nối lại phần nào mối liên hệ đằm thắm cũ, 

nó phảng phất 4 câu thơ do tiềm thức cộng thông kinh hứng qua ngọn bút tài tình của thi bá Nguyễn 

Du: 

 

  “ Ngọn triều non bạc trùng trùng 

  Với trông con nước bóng hồng lúc gieo, 

  Tình thương bể thắm lạ điều 

  Mà hồn Tinh Vệ biết theo chốn nào ” 

 

Ðó !  Hồn tinh Vệ không tha đá lấp bể, mà gửi cánh hồng về thăm Chồng để phần nào cố duy trì 

“ tình thương bể thẳm ”  là nguyên lý Mẹ.  Nhờ sự cố gắng tha đá bỏ bể đó mà Văn hoá Việt 
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Nho chưa đến nỗi đốc ra đực rựa, tức còn giữ được phần nào nguyên lý Mẹ như sự mềm dịu, 

nhu nhã đi với Tình người.  

Còn Văn minh do Hoàng Ðế lãnh đạo vì đẩy Nữ Oa ra thì Tam Hoàng trở nên Đực rựa:  ba 

cái Đực rựa thì quá duy Dương, nên Văn minh trở nên Du mục, võ biền, chuyên chế.  

6.- Càng sửa càng sai 

Người lập ra bảng này cũng cảm thấy có sự bất ổn nên thêm tên Cộng Công tuy dòng dõi Thần 

Nông nhưng đã làm nứt Trời, khổ công Nữ Oa phải vá đi vá lại, nên phải kể là Việt gian không 

thể thay thế Nữ Oa được.  Vả Cộng Công là Đực rựa thêm vào thì ra 4 góc: mất cả chữ Ba cao 

trọng của Tam Hoàng. Vì thế bảng trên không được công nhận khắp hết. 

Ta thấy trong các sách Tàu kể thứ tự Tam Hoàng Ngũ Ðế không hợp nhau.  

Ngũ Ðế có Huỳnh Ðế, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn.  Tam Hoàng thì có Toại 

Nhân, Phục Hy, Nữ Oa.  Mỗi sách có bảng riêng (1 ) .  Ðây là bài tổng quát không tiện đi vào chi 

tiết, chỉ cần biết có sự khác biệt trong các sách để không ngạc nhiên khi nghiên cứu. 

7.-Vụ ăn hiếp gây tai họa ngàn đời 

Sự dị biệt chỉ nói lên chứng tích của vụ ăn hiếp.   Cần ghi nhận nữa là vụ ăn hiếp này có tầm 

ảnh hưởng vô biên vì nó không là trò chơi gia phả vô tội vạ mà là đại diện cho trào lưu chung 

của nhân loại là Văn minh du mục đàn áp Văn hoá nông nghiệp, và từ đấy đã chôn táng 

nguyên lý Mẹ mà chúng ta cần phải phục hoạt ( xin xem bài còn Mẹ trong Kinh Hùng ).  Ðó 

là việc dài hơi. 

 

8.- Huyền thoại và Lịch sử của Tàu 

Ở đây ta hãy nhận định tóm lược rằng sử Tàu chỉ đáng tin cậy là tự năm 721, trên nữa thì 

nhận tạm được đến nhà Thương, ngoại giả đều là Huyền thoại, đừng tin là Lịch sử, cần phải 

phân biệt thực hư, vì điều này rất quan trọng đến việc tìm về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc. 

( 1 ) Ông Eberhard có lên sổ được cả trăm bảng khác nhau như bảng của nhóm Âm Dương, của 

Hồng Phạm của Trâu Diễn, của Nguyệt Lệnh, của Tố Văn  ( Hoàng Ðế nội Kinh ) của Lễ Ký . . .  

Need.  II.  264 . 

 

Việt Nho chỉ có ý bênh vực con Người chống lại Du mục đã hiện thân vào Du mục, và Du 

mục bên Viễn Ðông đã bắt tay phần nào với Tàu đã vô tình tư sản hoá những mẫu mực của 

Việt.  Năm 1919  Tàu làm cuộc cách mạng Văn hoá tưng bừng ở tại dùng tiếng Bách Thoại 

thường dân làm ngôn ngữ Văn học, nhân đó nhiều nhóm nhiều Đại học đã đi tìm lại những 

chuyện cổ tích, những Huyền thoại của thôn dân, của các sắc tộc thiểu số, thu thập và in ra 

nhiều ngàn truyện xưa, nhưng sau Tưởng Giới Thạch đã chặn đứng trào lưu đó, một trong 

các lý do có lẽ ‘chính cốt là sự tìm kiếm đó làm lu mờ hoặc phá huỷ hẳn những trang đầu oai 

nghi của “ Ngũ thiên niên sử  Tàu ”, vì các Hoàng Ðế cao cả bị ánh sáng khoa học soi vào thì 

chỉ còn là những anh hùng thần thoại nghĩa là giả tạo ( Hoàng Ðế, thí dụ ) hoặc là những vật Tổ 

của các bộ lạc Man Di ( xem chi tiết trong quyển Folktales of China by Wolfram  Eberhard . The 

University of Chicago 1965 p. XXXIV ). 

9.- Cần nối chí vua Quang Trung để phục Việt 

[ Quang Trung lấy biệt hiệu ngược với  Trung Quang  của Si Vưu, một lãnh tụ của Nông 

nghiệp, đánh nhau với Hiên Viên bị thua . Vua Quang Trung lấy biệt hiệu  ngược là  có ý 
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lấy lại  Lưỡng Quảng của  Lĩnh Nam  ( Hai Bà Trưng ) , nhưng vì mất sớm nên không thực 

hiện được ]  

Vua Quang Trung xưa có giấc mơ đòi lại hai tỉnh Lưỡng Việt đã bị gọi bằng tên không liên 

hệ đến chủ quyền cũ, nay đổi ra Quảng Ðông, Quảng Tây.  Ta cần nối chí Quang Trung 

trong lãnh vực tinh thần là thâu hồi lại chủ quyền các truyện Huyền sử đã bị coi là của Tàu: 

như truyện Bàn Cổ, Tam Hoàng . . . 

 

Hiện bầu khí rất thuận lợi vì được sự trợ lực của các khoa học Tân nhân văn: Khảo cổ, Dân 

tộc học, Nhân tộc học, Xã hội học, Cổ sử, Cổ nghệ, Cơ cấu luận.  

 

Do đó từ năm 1970 năm xuất bản quyển “ Việt Lý Tố Nguyên ” tới nay tôi đã viết rất nhiều, 

quan trọng nhất là “ Sứ Ðiệp Trống Ðồng ”.   Nhưng xem lại thấy lực bất tòng tâm: cánh 

đồng mênh mông, mà phương tiện và sức không đủ, nên chỉ xin coi các sách trên đây là mấy 

tiếng kèn ra trận gửi đến các nhà chuyên môn mai hậu để hợp lực viết lại những trang sử 

thời sơ khai của nước nhà, những trang sử đầy ứ chất Văn hoá cao cả mà bấy nay chưa  được 

khai quật đúng cung cách.  Hiện thế giới đang có những cố gắng khai quật như vậy, nhưng 

sự việc không được sai trái như đối với Việt Nho, bởi Văn hoá Việt đã có lâu đời được thành 

lập vững bền trước khi Hoàng Ðế xâm nhập, nên đã để lại ấn tích sâu đậm trong dân gian, 

nhờ đó mà nghiên cứu được nhiều tiêu điểm đánh dấu bước đường truy căn.  

10.- Cần Phân biệt Tả và Hữu nhậm 

Sau đây xin đưa ra tục Tả nhậm làm thí dụ : Tả nhậm nghĩa siêu hình là hướng theo Trời, là chỉ 

“ tình thương bể thẳm ” Kinh Thư nói : “ Tứ Di tả nhậm ” : Bốn Di theo Tục tả nhậm . Bốn Di 

cũng là tứ hải, theo sách Nhĩ Nhã là 4 dân quanh nước Tàu tức là Việt tộc. Tiền nhân cất nhà có 

lễ “ Thượng đòn dông ”, lấy hướng Ðông làm trọng ( tức là Tả nhậm ).  

Con gái ở phòng Ðông, con trai ở phòng Tây, đó là theo lúc Nữ Oa còn làm nội Tướng. Các điển 

chương như Lạc Thư, Trống Ðồng đều Tả nhậm ( tiến theo vòng tay tả ).   

Kinh điển Nho chứa đầy lộn xộn, khi đề cao Tả, lúc đề cao Hữu ( như đã bàn trong Việt lý tố 

nguyên ), nhưng sự lộn xộn đó là những ấn tích quý hoá cho việc truy tầm nguồn gốc.   

Ðại để ban đầu Hoa tộc đề cao bên Hữu, khinh dể bên Tả, gọi là trái ( tay trái ) là hèn ( tả 

đạo là tà đạo ), nhưng sau bị Việt cảm hoá dần dần: coi trọng bên Tả, khi tiếp khách thì để 

khách bên Ðông  tức bên Tả là có ý trọng kính.  

Ði đường đàn bà bên Tả, đàn ông bên Hữu ( nam tử do Hữu, nữ tử do Tả   Lễ Ký II . 515 ) .  Sau 

còn coi trọng bên Tả bên Ðông đến độ dành phòng Ðông cho Thái tử kế vị gọi là Ðông cung Thái 

tử.    Nay ta nói: “ Nam tả nữ Hữu ”  là vô tình đi theo Hán Nho.  

Chứ theo Lạc Thư thì về ngay bên hữu . “ Nam tử do hữu ”, chàng ràng bên Tả chi đây, chực theo 

đóm Hoàng Ðế  ăn tàn Du mục hay sao? 

Tóm lại vì Văn  hoá Việt xuất hiện lâu đời truớc, đã để lại những rễ lớn như Lạc Thư, Trống 

Ðồng, tục Tả nhậm, gái ở phòng bên tả . . . , nên nguyên Lý Mẹ vẫn còn hoạt động phần nào.  

Huyền sử  chỉ bằng tích:  

Nữ Oa đội đá vá trời, tha đá lập bể. 

Âu Cơ nghi mẫu lâu lâu gặp Lạc Long Quân trên cánh đồng Tương. 

Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm có hội . . . 

Do vậy “ phục Việt ” trở thành một ngành nghiên cứu đầy hứng thú có bằng chứng thi vị mà 

vững chắc.  Hơn nữa đó cũng là làm việc đóng góp tích cực vào nền Văn hoá loài người đang 
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cố gắng làm sống lại nguyên lý Mẹ để tẩm nhuận cho nền Văn minh hiện đại đượm thêm 

Tình Người .”    ( Hết trích ) 

H.- Vụ hiếp dâm lịch sử : Hai lão, ba cô với một trò 

( Hùng Việt sử ca: 11.- Hai lão. . .    Kim Định ) 

 

  “ Một trò là Hiên Viên Hoàng Ðế  

  Hai lão là Lão Bành hay Bành Tổ và Dung Thành  

  Ba cô là  Tố Nữ, Thái Nữ , Huyền Nữ. 

Còn giáo trình là quẻ Ký Tế để dạy cách làm tình sao cho được trọn hảo. Hậu quả của bài học dục 

nọ sẽ ra sao ? Ðó là ba tiết mục được bàn sau đây:  

Trước hết bàn về người học và thành phần giáo sư : 

I .- Người học là Hiên Viên ( 1 ) 

Một khi Hiên Viên chiếm được chỗ trung cung của Nữ Oa xong liền tự phong cho mình chức 

Hoàng Ðế, rồi một trong những việc đầu tiên là lo hội nhập nền văn hoá của Nữ oa. Muốn học thì 

phải đi rước Thầy:  Thầy đó là “ hai lão ba cô ”.   Ðây là một trang huyền sử hay nói mộc mạc là 

một huyền thoại được đặt ra quảng cuối nhà Chu nhằm đề cao Hoàng Ðế, nhưng dưới tiềm thức 

thì trái ngược, đó là nói lên việc Hoàng Ðế nhận văn hoá của Viêm Việt.    

Ðiều này được ghi lại bằng nhiều truyện đã nhắc đến trong quyển “ Việt lý tố nguyên ”, nhất là 

câu:  

“ Tích nhật Hoàng Ðế dắc Si Vưu nhi minh ư Thiên Ðạo ” : “ ngày xưa Hoàng Ðế được Si Vưu 

thì sáng  ra ( hay biết được ) về Ðạo Trời ”.   Nói Ðạo Trời là cái gì lạ với Hoàng Ðế mới chỉ biết 

có Ðạo Ðất.   Nói khác đi Hiên Viên thuộc văn hoá du mục ngầm chỉ trong tên Hiên Viên 

( Hiên :  軒 : xe của quan Ðại Phu ; Viên : 轅 : Tay xe ) là một thứ xe, nên cả hai tên đều viết với 

bộ xa, xe đi với công thương bên du mục, cũng như “ Sĩ nông “ bên Viêm Việt.  Hiên Viên còn 

biểu lộ tính chất du mục trong số 4 khi  chiến Si Vưu : Hiên Viên dẫn đạo quân có 4 con ác thú : 

hổ, báo, hùng bi  ( Leg. III . 108 ).   Thời sau người Tàu đặt lễ giỗ Hiên Viên là ngày mồng 4 

tháng 4, hẳn có liên hệ tiềm thức với vụ con số 4 này, con số ruột của Hiên Viên . Ðó là những 

căn cứ  để gọi Hiên viên là du mục.  Ðến nay thêm một bằng chứng chói chang khác trong vụ Hiên 

Viên rước thầy về học Kinh Dịch, tất cả đều nói lên rõ sự vụ là văn minh du mục của Hiên Viên 

được văn hoá nông nghiệp của Viêm Việt tẩm nhuận ra sao.  Ðiều đó được hàm tàng ngay trong 

thành ngữ “ vài ba ” : vài là hai lão, ba là ba cô. 

II .-Hai Thầy ( 2 ): Lão Bành hay Bành Tổ với Dung Thành 

Cả hai tên đều ngầm chỉ Viêm Việt. Chữ Bành cùng họ với Bàng ( Hồng bàng ), Bàn ( Lộ Bàn ), 

Bà , Ba ( hồ Bà Dương cũng đọc là Ba Dương ).  

Còn Dung là Trung Dung diễn bằng số  2 – 3  giữa hai thái cực chỉ bằng số 1 và 4 .  4 và 1 không 

thể gặp nhau, vì có 2  , 3 ở giữa.   Còn 2 với 3 thì liền ngõ và ở giữa, nên chỉ đạo Trung Dung, tức 

đứng giữa hai thái qúa là 1 và 4.   Trong hai lão có một vị tên Dung Thành, ta đoán được đó là tên 

tiêu biểu để chỉ người hiện thực được đạo Trung Dung, là đạo lý ruột hay lý tưởng của Việt Nho. 

Dung Thành đôi khi cũng mang tên là Thái Bá, thì đó chẳng qua cũng là Bá, Ba , Bà, Bành, Ban 

như đã nói trên.  Trong quyển sách thuốc “ Hoàng Ðế nội kinh ” hoặc “ Hoàng Ðế tố vấn ” hay 

nhắc đến Thái Bá, coi như phát ngôn nhân của Tố Nữ.  Ðây nói hai lão hay vài lão, vì số lão có vẻ 

uyển chuyển không hẳn hai mà vài, vì có lúc thêm Thái Bá: có phải người thứ ba hay chỉ là một 
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tên khác của Bành Lão hay Dung Thành ?  Không rõ lắm, nhưng địa vị các ông kém các bà thì rõ, 

vì các ông chỉ là phụ giáo, còn giáo chính ngạch là 3 cô.   

III.- Ba cô ( 3 ): Tố Nữ, Thái Nữ, Huyền Nữ 

Vì thế, các khoá trình lưu lại phần lớn mang tên  3 cô như: Tố Nữ Kinh, Huyền Nữ Kinh Diệu 

Pháp, Tố Nữ Diệu Luận.  Ba cô đây chẳng chi khác hơn là nguyên lý Mẹ chỉ bằng những tên 

huyền sử là: 

 

    Tố Nữ 

    Thái Nữ 

    Huyền Nữ. 

 

H. Maspéro dịch Tố Nữ là “ fille de simplesse ”.  Ông Van Gukik ( 105 ) đề nghị “ fille de candeur 

( Qualité d'une personne pure et innocente, sans defiance ) ”, Thái Nữ dịch là fille choisie  

( selected )”, Huyền Nữ “ fille aux Cheveux de Jais ” ( tóc đen nháy ) , ( Gulik 107 ) . 

Con số hai lão ba cô  ( 2 – 3 ) biểu thị Văn hoá Viêm Việt.   Viêm số 2 chỉ lửa đỏ hay quẻ Li 

( Li là mặt trời ) nên cũng gọi chung là Xích đạo chỉ phương Nam.    Còn Việt là số 3 ( tự 2 vượt 

lên 3, màu xanh, hành mộc, số 3 chỉ phương Ðông. Cả hai dồn lại thành Ðông Nam, nói bằng số 

là 3 – 2  hay 2 – 3.   Dân Viêm Việt thường có tục “  Ðiều đề ” vẽ trán. Một lưu truyền rằng nhiều 

chi vẽ trán xanh đỏ, gọi là “ xích văn lục tự ”, nghĩa là văn thì đỏ, chữ thì xanh, nếu thế chắc họ đã 

vẽ theo bộ chữ kỳ  (  示 : 2 nét ngang trên, 3 nét dọc dưới ) .  Ðiều đó làm liên tưởng tới hai lão và 

ba cô ở trên.  Tóm lại đây là lần đầu tiên  được ghi lại về việc du mục Tây Bắc tiếp thu văn hoá 

nông nghiệp Ðông Nam. Vì là lần đầu tiên nói quá ư “ huyền sử ”, nghĩa là hàm tàng một cách âm 

u.  

Ta có thể kể một vài lần nữa về sau như vụ ông Vũ đúc 9 đỉnh tức đúc hai văn hoá lại một :  Văn 

minh du mục số 4 với văn hoá Ðông Nam ( 2 + 3 = 5  ) số 5 thành ra con số 9, nên gọi là 9 

đỉnh.  

Ông làm được vậy là nhờ có bà thầy, gọi bóng là “ lấy được vợ Việt ”.   Thực ra sách nói là lấy vợ 

ở Ðồ Sơn: “ thú vu Ðồ Sơn ” ( Kinh Thư. Ích Tắc, câu 8 Leg . III . 85 ) . Nhưng Ðồ Sơn trước nữa 

gọi là Cối Kê hoặc nữa đều ở vùng Châu Từ miền Hoài Giang, cũng là quê bà Nữ Oa, vỉ vậy nói 

lấy vợ Việt cho giản tiện .  Lần thứ ba nhắc đến việc du mục tiếp thu văn hoá nông nghiệp là 

khi Văn Vương nhà Chu rước thầy Dục Hùng là người đứng đầu đất Kinh tức Kinh Man, 

địa bàn của Bộc Việt, Lạc Việt. 

Ðại để đó là những trang huyền sử nói lên vụ Văn hoá Ðông Nam của Viêm Việt biến cải văn 

minh Tây Bắc của Hiên Viên ra sao. 

IV.- Bài dạy: Chữ Dục = Làm Tình 

Bây giờ bàn đến bài vở xem “ Hai lão ba cô ” dạy gì?   Thưa dạy chỉ có một bài là dục , nói cho 

văn vẻ một chút là làm Tình.  Nói xiết chặt hơn nữa là “ quẻ Ký Tế ”  trong Kinh Dịch.  Ðó là quẻ 

thứ 63 áp chót kép bởi quẻ Khảm và quẻ Li.   Ký Tế thường dịch là “ đã xong ”, làm trọn, còn ở 

đây có nghĩa là dạy sao để việc giao cấu được trọn hảo.   Học giả Van Gulik dịch là l’union parfaite 

( Gulik 63 ) và nhận xét thêm: các sách vở về Dục Tình đều tựa trên quẻ này, hơn nữa nói được 

quẻ này là nền tảng tư tưởng của Tàu, tức của Việt Nho.  Vì đây là nền tảng Minh triết của 

Việt Nho, nên ta hảy đưa ra ít hình ảnh quen dùng để ghi đậm nét .  

Trước hết là hình I  ( mượn từ Van Gulik 66 ) về quẻ Ký Tế. 
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Hình quẻ Ký Tế. 

 

 

 

Bảng có đề  4 câu chữ Nho rằng: 

Khảm tượng lai điền      Li quái thành ách 

Thiên Ðịa định vị :  Phản bổ hoàn nguyên. 

    

Hai câu cuối tương đối dễ hiểu mà ý lại cao xa, tức là nói chuyện giao cấu mà cuối cùng dẫn tới 

“ Thiên Ðịa vị yên ” thì vạn vật được trở về nguồn cội.  Còn hai câu trên rắc rối ở chữ điền và 

ách.   Ðiền là làm cho đầy, hoặc động cựa êm êm.   

Còn ách ( 1 ) là cái ách quàng cổ con vật kéo xe, kéo cày.    

Tiếng Latinh là jugum. Hôn phối là conjugum. Chữ “ con “  chỉ cùng. Conjugum là cùng kéo 

ách. Quẻ Khảm chỉ con trai thứ nên đại diện cho Nam, còn quẻ Li chỉ thứ Nữ nên đại diện cho 

Nữ. Nhưng đôi khi ta thấy lộn ngược, Khảm Nữ, Li Nam là tại xét cái đức, cái power.  Khảm là 

nước, còn Li là lửa.  Nên nghĩa giao thoa như vậy là truyện thường trong Kinh Dịch. 

( 1 ) .- Bản khắc không được rõ. Có thể là chữ loát hay ách. Tôi chọn chữ ách xem ra hợp hơn . 

Bài học còn được minh họa bằng đồ biểu : Long hổ giao cấu đồ, cũng mượn từ Gulik 118. 

Hình Long hổ giao cấu đồ. 

 

                    
   Bạch diện lang quân kị bạch hổ 

   Thanh y nữ tử khóa thanh long 

   Duyên hồng đỉnh biên tương kiến hậu 

   Nhất thời khai tỏa tại kỳ trung . 

Nghĩa : 

   Chàng mặt trắng cỡi bạch hổ 

   Nàng áo xanh cỡi rồng xanh 

   Chì sa bên đỉnh sẽ thấy quả 

   Một thời khai mở ở bên trong. 

 

Chì : con trai, đan sa ( mercury ): con gái .  Chữ mặt trắng thêm vào để chỉ màu trắng phương Tây 

cũng như bạch hổ tượng trưng Tây Bắc. Hành mộc màu xanh là nguyên lý Mẹ, phương Ðông. 

Hoặc một hình ảnh khác là Nữ Oa Phục Hy quấn đuôi nhau . 
 

Hình Nữ Oa Phục Hy 



- 79 - 

 

 
Nữ Oa cầm thập tự nhai cũng gọi là quy.Phục Hy cầm thước vuông gọi là củ. 

 

Còn nếu nói thanh cao nữa cho hợp câu” Thiên Ðịa vị yên ” thì hình Bát Quái do vua Phục Hy 

vạch ra gọi là Tiên thiên Bát quái. 

Hình Tiên thiên Bát quái . 

 

 

 

 

 

 

1. Kiền   2. Ðoài  3. Li    4. Chấn  5. Tốn   6. Khảm  7. Cấn   8. Khôn 

Xem hình trên ta thấy mỗi quẻ đối nhau chan chát: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. 

Ðó là bản tóm Kinh Dịch, vì 64 quẻ đều thành bởi hai quẻ đơn chồng lên nhau: một nằm trên  

“ khom khom cật ”, một nằm dưới “ ngửa ngửa lòng ”. 

V.- Ý nghĩa của bài học: Âm Dương hòa 

Bây giờ bàn đến hậu quả của bài học “ kỳ cục ” nọ.  Ðây là chỗ các người thanh giáo có thể đặt 

câu hỏi nghiêm nghị rằng : Kinh với sách gì mà toàn nói tàm bậy vậy cà ?  

Cả một đoàn giáo sư chọn lọc kỹ lượng để đưa đến triều đình dạy một vị Hoàng Ðế cao cả, 

mà đem chuyện bù cú ra nói là cái nghĩa chi ?   

Các cụ chửi cũng có lý do vì thế “ bên trong còn lắm điều hay ” hay hơn nhiều mà tôi không dám 

nói tới, chỉ xin nói sơ qua về hậu qủa của bài học ( duyên hống đỉnh biên tương tiến hậu ).   Có 

một điều mà các học giả quốc tế hầu như đồng thanh công nhận là đang khi các văn minh đồng 

thời với Tàu thì hoặc đã chết ngóm từ lâu như Sumer, Babylon, Egypt, Greece, Roma, hoặc đã 

biến đổi nhiều như Ấn Ðộ, Âu Tây, chỉ có Tàu còn y nguyên về nền tảng và vẫn thịnh đạt, vẫn 

vươn lên, với một nền văn hoá có sức quy tụ đặc sắc, vậy xin hỏi bí quyết đó tự đâu?  

Ông Gulik cho người Tàu đã khéo léo duy trì được sự cân bằng giữa yếu tố Nam và Nữ và 

điều đó ngay từ đầu kỷ nguyên của chúng ta ( Gulik 412  414 ). 

Câu nhận xét đó quả là đúng, nên chúng ta đào sâu thêm.  Trước hết là câu giữ được quân bình 

từ đầu thì rất đúng thì rất đúng vì chúng ta đã thấy ngay từ đầu một đoàn giáo chức đã biểu lộ 

sự quân bình ngay trong thành phần của mình là 2 Nam 3 Nữ, tức con số vài ba của Việt tộc 

đó.  Thứ đến là đề tài đua ra hàm chứa một sự quân bình không đứt đoạn, tượng trưng bằng 

quẻ Ký Tế. 63 quẻ kia cũng đều là nét song trùng như thế : tức một quẻ trên, một quẻ dưới, 

nghĩa là bài học không bao giờ rời xa cái vụ làm tình.  Ðấy chính là Ðạo Trời Ðất đã xuất 

hiện ngay từ thuở khai thiên lập địa có bao giờ bị đứt quảng đâu.  Nếu đứt quảng thì chúng 

ta đâu có ở đây để mà kẻ viết người đọc. 
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VI.- Việt Nho lập Đạo ngay chỗ cho là hư hỏng đó 

Việt Nho nhằm ngay vào cái chỗ đó để lập Ðạo, sau này sách Trung Dung ( câu 12 )  tuyên bố 

“ Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ Phu Phụ ” Ðấy là điều kỳ lạ: Ðạo gì mà bắt đầu ngay từ chỗ lôi 

thôi nọ.   

VII.- Ai phải ai quấy 

Quả là kỳ lạ vì hầu khắp thế giới ít ra hai nền văn hoà lớn là Âu Tây và Ấn Ðộ không nói tới 

vụ đó nữa, Âu còn cho đó là hư hỏng, nói đến là hèn hạ, là tội lỗi? Ai đúng  ai sai ?   Ðây là 

chỗ mà nhiều triết gia và dân tộc học đang bù đầu tìm lý do tại sao cơ quan sinh dục ban đầu được 

hết mọi dân cổ sơ thờ lạy mà đến nay mới nói đến thì đã đỏ mặt cho là không đứng đắn để khỏi 

nói là hư hỏng! 

Nhưng ai đây mới thật là hư hỏng ?   Có phải những người bị lên án là hư hỏng hay chính 

những người lên án mới đích thực là hư hỏng tức làm đảo lộn trật tự thiên nhiên: cái được 

tôn thờ lại bị đảo ngược thành cái huý kỵ! Tại sao vậy ?  

VIII.- Lý do hư hỏng: Lật ngược trật tự thiên nhiên 

Người ta đưa ra đủ giả thuyết, rằng triết lý An Vi thì thấy đó là tại thiếu nét Song trùng tức 

không biết nhìn toàn bộ, mà đã vội ngưng tụ lại ở một điểm nào đó. 

Hãy lấy một thí dụ nhỏ nằm trong trào lưu lớn nọ là con Rùa: xa xưa ngay tự đời Ân, người Tàu 

cũng tôn thờ Rùa như một trong tứ linh. Thế mà tại sao từ đời Minh về sau thì lại coi là tục. 

Không còn gì thoá mạ cho bằng gọi ai là rùa đen.   Ðó là lời chửi tục tỉu nhất ( bên Nhật cũng như 

bên Việt không bị vạ nên vẫn kính Rùa ).    

Riêng vụ này có lý do lịch sử là tại người Mông Cổ khinh tất cả những gì của Tàu, đã vậy còn đẩy 

quẻ Ký Tế đến chỗ thái thậm.  

Sự vụ xẩy ra đại lược như sau:  Quân Nguyên theo Phật giáo Tây Tạng, bên đó có lối thiền 

bằng giao cấu. Người ta tạc tượng Nam thần đang giao hợp bằng cách ôm vào lòng một Thần 

Nữ, các tượng đó gọi là Yab Yum.  Tàu dịch là Lạc Phật. Các đôi tân hôn cưới xong thì đến 

đảnh lễ rồi lên sờ vào cái nút của Phật để học bài “ sinh dục ” ( Gulik 324 ).  Quá đáng là thế, 

nên một khi người Tàu lấy lại được độc lập liền phản đối đập phá om sòm.   

Do sự phản động quá mạnh đó mà mắc vào cái lỗi xem nhìn một phần thay vì cái nhìn thanh thản 

an vi cách bao trùm. Nếu nhìn bao trùm toàn thể sự vật, ở đây toàn thể con Rùa cả mu lẫn chân thì 

có thể vươn lên ý nghĩa Mu tròn chỉ Trời, 4 chân ( vuông ) chỉ Ðất.  Còn nhìn theo lối chấp ý 

thì chỉ chú mục vào có cái đầu, rồi nghĩ cái Dương vật lúc này đã bị tục hoá. Thế là có màn đảo 

lộn” tự vật thánh ra vật tục ”, rồi kinh tởm tục, rồi bỏ hẳn.  Cũng may nhờ bài học thâm sâu của 

“ hai lão với ba cô ” nên tuy cũng mắc bệnh, nhưng mới là sốt rét vỡ da, chưa đến nỗi nhập lý gây 

nên bệnh trầm trọng cả Tâm lý lẫn Siêu hình là chọn một bỏ một tức sự nghiêng hẳn về những cái 

bé nhỏ, khiến cho Văn hoá trụt mất bên Âm cũng gọi là nguyên lý Mẹ, mà trở nên duy dương đực 

rựa, gây nên tại họa tày trời cho nhân loại ngày nay. 

Riêng Văn hoá Tàu vẫn còn giữ được phần nào sự cân đối giữa Âm và Dương, nên vẫn 

trường tồn không cần thay đổi nền tảng. 

Bí quyết phải tìm ở đâu ?    Hãy trở lại với cái phallus để tìm căn do: hỏi tại sao bên Tàu không 

bao giờ bị hạ bệ, tức không bao giờ nó bị gọi là “ củ tội ” mà vẫn giữ tên là “ chày ngọc ” ( ngọc 

hành ) với sự cao quý ?  Tôi cho rằng bí quyết nằm trong chữ việt, nghĩa là Việt lên, siêu vượt.  

Chứ ban đầu trong giai đoạn tôn giáo Phong nhiêu thì quẻ Ký Tế cũng được thực hiện đậm nét 

lắm, như ta thấy tỏ trên cái nắp thạp Ðào Thịnh ( tỉnh Yên Bái ), bốn đôi đang làm tình cách trọng 

thể với dương vật to quá cở thợ mộc. 
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Hình thạp Ðào thịnh ( tỉnh Yên Bái ) 

                                         

 

Nhưng rồi nhờ Việt tính nó đã biến thể nhiều cách như hai giao long đang Giao Chỉ ( giao hai tay ). 

 
Hình Giao Long 

 
Hoặc như hình Nữ Oa phục Hy quấn đuôi nhau để rồi biến dần ra thanh thoát hơn nữa như : 

  Cá nước Chim trời 

  Số Chẵn số Lẻ 

  Gạch Đứt gạch Liền. 

 

Rồi những gạch chồng lên nhau thành quẻ đơn, rồi cứ hai quẻ đơn chồng lên nhau thành ra 

64 quẻ kép.  Rồi biến thể lần nữa thì ra thập tự nhai thẳng ( ┼ ) hay thập tự nhai chéo  ( × ). 

Thập chữ chéo này hóa ra chữ nghệ ( 乂 ) , chữ nghệ làm nền tảng cho chữ văn ( 文 ) trong 

Văn Lang hay giao  ( 交 ) trong Giao Chỉ, rồi vô số biểu tượng khác cũng như lược đồ tự 

phiền toái như Hà Ðồ, Lạc Thư, Minh Ðường, Nguyệt Lệnh cho đến vòng Con Giáp và bao 

danh từ như vũ trụ, núi sông, nước lửa, Tiên Rồng. . .tràn ngập vào nền văn hoá Việt Nho đến 

độ trở nên cơ cấu uyên nguyên của nền Văn hoá đó đem lại cho nó một sự cân bằng siêu tuyệt. 

Ðang khi hầu hết các Văn hoá vì thiếu chữ Dịch ( 易 ), chữ biến thể, cứ để phallus nguyên 

con mà thờ thì đến một lúc nào, con người bị chi phối vì một ý niệm tư riêng nào nên coi sự 

thờ phallus là chướng liền bỏ tuột, thế là trở nên duy Dương đực rựa.  Không duy Tâm thì 

cũng duy Vật.   

Xem thế đủ biết ba bài học của hai lão ba cô thực là quan trọng vô cùng, nó là tinh hoa của 

Kinh Dịch, nền móng của Văn hoá Ðông Nam. 

 

Nhờ đó là Âm Dương vẫn được duy trì, nhiều khi còn đem treo cả bên cạnh bàn thờ để tôn kính 

mà chẳng ai lấy làm lòng, vì nó đã được biến thể, có thể nói là trở nên trừu tượng để thanh thoát 
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vươn lên làm đà tiến đến chỗ cao siêu cùng cực như Ðất Trời, rồi cuối cùng đến chỗ chỉ Có với 

Không tức đi đến quân bình siêu linh.    

Nói khác là từ chỗ “ rất thấp ” Nam Nữ giao hợp mà bò lên tắp tít tới chỗ siêu hình Có 

Không, Không Có: Hữu Vô tương sinh ”:  Vô là Âm, Hữu là Dương, tức là nét song trùng ở 

đợt sâu xa nhất bao trùm cả vũ trụ hơn hết.  Ðó là nhờ tác động Việt. Chính nhờ tác động 

Việt nọ mà Tàu duy trì được sự quân bình nền tảng, làm cho Văn hoá trở nên trường tồn.  

Ðó là đại để khóa trình “ hai lão ba cô với một trò ”, nó vừa muốn chứng tỏ sự vụ Văn hoá 

Viêm Việt đã cải tổ nhuần nhã hoá Văn minh du mục Bắc phương, vừa nói lên sự hiệu nghiệm 

ơn ích của bài học, mới coi tưởng như trò đùa mà kỳ thực là đặt căn bản trên nền móng cực 

kỳ vững mạnh.  Nhờ đó mà Văn minh Tàu còn giữ được chất Nông nghiệp với nguyên lý Mẹ 

đến 60 %, còn Việt đến 90 % là do bà thầy ( đội tên Nữ Thần Mộc )  dạy làm nhà chữ Ðinh 

( 丁 ) thanh hơn quẻ Ký Tế một độ.”    ( Hết trích ) 

I.- Ba vụ trộm rùa 

( Văn Lang vũ bộ: 17.- Ba vụ trộm rùa.  Kim Ðịnh  ) 

I.-Rùa: Huyền sử tóm lược Đạo lý của Việt tộc 

“ Rùa đây là Ðạo Người thành bởi Ðạo Trời Ðạo Ðất. Xuyên qua cả huyền sử lẫn lịch sử, 

nước ta đã xẩy ra ba vụ ăn trộm rùa, cả ba lần đều gây ra đau thương cho quê hương đất 

nước.  

Vì vậy hôm nay, chúng ta bàn về ba vụ đó mong tài bồi cho Ðạo Người ngày thêm vững mạnh để 

bảo vệ con Người. Con Người được Việt Nho quan niệm như sự tổng hợp của đức Trời đức Ðất. 

Khi hai chỉ Trời Ðất giao thoa đúng liều lượng thì đó là con Người chân nhân. Tiền nhân đã dùng 

rùa làm biểu hiệu Người vì nó có lưng tròn tượng trưng Trời, mình vuông tượng trưng Ðất.  Do 

biểu hiệu như thế, nên kể nó vào một trong tứ linh: Lân, Ly, Quy, Phượng.    Quy đặt ở giữa Ly 

và Phượng chính là cơ cấu hoá biểu tượng Tiên Rồng: Tiên là Chim ( Phượng ); Rồng Là Ly 

( rồng biển ) sinh ra con là Quy, nên Quy chính là hình ảnh Người.  Người Việt là con của 

Mẹ Tiên, Cha Rồng, nên Rùa cũng được coi như bản tóm lược được Ðạo lý của Việt tộc.  Vì 

nền Ðạo lý này xuất hiện rất sớm mãi ở thời tiền ngôn, tiền niệm, tức thời chưa có văn tự 

cũng như chưa có lý thuyết, nên  

Ðạo lý được gửi vào những huyền thoại.. Về sau con cháu mất ý thức nên gọi là chuyện hoang 

đường.   

II.- Đạo Người với sử mệnh Dân tộc 

Vì muốn trả lại cho các truyện kể trên ý nghĩa thâm sâu của nó, nên tôi gọi là huyền sử.   

Như vậy huyền sử chính là sử trình của Ðạo Người nhưng được ghi lại bằng những nét u 

linh huyền ảo.  Bởi đó là điều đã xuất hiện rất sớm ngay từ thời hồng hoang.  Vì xuất hiện rất sớm 

nên cũng rất căn bản quan trọng. Hễ người giữ được thì hạnh phúc, mà lỗi Ðạo thì khổ lụy.   Chính 

vì thế nên sử trình của Ðạo Người gắn liền với sử mệnh của Việt tộc tức Việt tộc thịnh hay suy là 

tùy thuộc vào mức độ giữ được Ðạo Người nhiều hay ít. 

III.- Huyền sử với những cuộc hưng vong 

Sau đây là mấy huyền sử nói lên những cuộc hưng vong đó: 
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1.- Truyện trộm Rùa thứ nhất ở Bột Hải  

a.- Câu chuyện Long Bá câu Rùa 

Truyện đầu tiên ghi lại trong sách Liệt Tử về một vụ ăn trộm rùa như sau:   Ở phía Ðông trong 

Bột Hải có một vực thẳm không đáy, gần đó nổi lên 5 đảo, tên là: Ðại Dư, Viên Kiều, Phương Hồ, 

Doanh Châu và Bồng Lai.  Mỗi đảo cao 3 vạn dặm, rộng 9 ngàn lý, các đảo cách nhau 7 vạn dặm.    

Nhà cửa trên đảo làm bằng vàng ngọc, chim muông thân thiện với người, cây cối tốt tươi, hoa 

thơm quả ngọt, ăn vào làm cho không già không chết.  Vì vậy mà sống trên đảo toàn là thánh, mỗi 

ngày bay qua lại thăm nhau nhiều lần.  Chỉ phiền là các đảo cứ trôi nổi theo nước thuỷ triều.  

Thượng Ðế sợ một ngày kia các đảo sẽ trôi sang Tây, nên truyền cho thần Trung Cương liệu lý.  

Thần này sai khiến những con rùa khổng lồ đội đảo trên lưng, cứ mỗi đảo là 3 con, 5 đảo thành 15 

rùa, nhờ vậy mà các đảo trở nên vững như bàn thạch.  Không may ngày kia có người khổng lồ tên 

Long Bá từ miền Bắc đến câu mất 6 con đưa về lấy mu rùa dùng vào việc bói toán.  Thế là 2 đảo 

Ðại Dư và Viên Kiều trở nên bồng bềnh, dạt trôi về biển Bắc, rồi chìm mất, chỉ còn lại 3 đảo 

Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. 

b.-Nước Văn Lang  được hạnh phúc nhờ giữ được đảo 3 Rùa 

Trên đây quả là một trang huyền sử. Bột Hải hay Việt Hải cũng thế.  Có thời nhiều chi Việt cư ngụ 

trên sông Bộc, nên Bách Việt cũng có tên là Bách Bộc.  

Còn những con số toàn là huyền số quen thuộc của Việt tộc: số 3 chỉ Ðạo Ba, số 9 là “ Cửu 

thiên huyền nữ ” ( nguyên lý Mẹ ), số 15 là 3x 5 = 15, 15 bộ nước Văn Lang.   

Dân Văn Lang là những người giữ được Ðạo đó nên sung sướng như tiên thánh: thức ăn đầy đủ, 

đối với nhau bằng tình ái, trong nước không có cảnh chủ nô, đấu tranh giai cấp. Thần Trung Cương 

là cương vị của đạo Trung Dung tức Ðạo Người, Ðạo Trời, Ðạo Ðất hợp lại mà thành, nói bóng là 

đảo được chở bởi 3 con rùa, không cho trôi lên mạn Bắc hay sang Tây, vì đó là hai miền trái đạo 

Trung Dung. Bắc số 1 , Tây số 4, cả hai nhà những số chỉ sự thái quá ( bộ số giữa là 2 – 3 ) , nên 

là miền chưa vượt được bái vật ( bói rùa ) hoặc ý hệ ( ăn trộm tức chinh phục ).     Long Bá là Bá 

đạo ưa dùng số chẵn, số 6 ( trong 6 con rùa bị câu ) là số duy vật “ Con sông Lục đầu nước chảy 

xuôi một dòng, tức là duy nào đó, ( duy vật hay duy tâm  đều là nước chảy xuôi một chiều cả ), 

nên cũng làm chìm mất Ðại Ðạo.  Còn lại được 3 đảo: một đại biểu đức Ðất là Phương Hồ ( hồ 

vuông ), một đại biểu đức Trời là Doanh Châu ( Doanh là tròn đầy ngầm chỉ số 3  Trời. Bồng 

Lai là cộng hai đảo kia mà thành, nên rất đầy đủ.  

 

Doanh Châu ( Tròn ) / Phương Hồ ( Vuông ) lưỡng nhất → Bồng Lai 

( Thiên viên  /  Địa phương  lưỡng nhất  ) 

 

Ta quen nói : “ Bồng Lai tiên cảnh ” là do tích này.  Ðó là hình ảnh xa xôi diễn tả cùng một ý như 

bánh dầy bánh chưng tức đạo làm Người.  Hễ giữ được thì đạt hạnh phúc gọi là được “ Thiên 

sinh Ðịa dưỡng : vạn vật dục yên ” ( mọi vật đều được hưởng nhờ ), ngược lại là trầm luân khổ 

lụy, như được chứng minh bằng hai truyện trộm rùa sau: 

2 .- Truyện trộm Rùa thứ hai: Trọng Thuỷ 

Truyện trộm rùa thứ hai là Trọng Thuỷ mà ai trong chúng ta cũng đã biết là nó đã gây ảnh hưởng 

quyết liệt vào nước ta. Trọng Thủy cũng từ Phương Bắc như Long Bá, đánh lừa Mỵ Châu là tiêu 

biểu nguyên lý Mẹ ( lúa mễ : Mỵ hay Mễ là một ), nên nước Văn Lang bị tan tành, văn hoá Việt 

tộc bị Hán Nho che phủ. 
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3 .- Truyện trộm Rùa thứ ba: Hegel, Karl,  Marx 

Lần trộm rùa thứ ba xẩy ra khi Hegel lấy hứng từ Kinh Dịch để đưa ra Biện chứng pháp. 

Tuy không chỗ nào Hegel nói là mình đã lấy hứng từ Kinh Dịch, nhưng người ta có quyền suy 

đoán như thế do hai lẽ sau :  

4.- Kinh Dịch với Leibnitz, Hégel và Marx 

Trước hết là Kinh Dịch đã được Leibnitz ( 1646 – 1716 ) giới thiệu với Âu châu trước Hegel ( 1770 

– 1831 ). Hai là những luận đề của Hegel đều tương tự với luận đề Kinh Dịch, như dùng biện 

chứng động thay vì danh lý cứng đọng: dialectic thay vì logic.  Ðồng thời thuyết “ phiếm thần 

tương tự với thuyết “ Thiên Ðịa vạn vật đồng nhất thể ” . . .    

Tôi nói tương tự mà không nói y hệt, vì nếu Hegel cũng như Cộng sản múc được chính đạo 

của Dịch Lý thì đã là đại phúc cho con Người rồi, nhưng dàng này chỉ lấy được có cái vỏ.   

Học giả Armauryde Riencourt gọi Hegel là con hoang Á Châu ( xem The soul of China. 

Harper ; Colophon book, 1964 , từ trang 166 ). 

Theo Dịch pháp thì mọi sự biến động đều tự nội giữa hai đối cực âm dương, nói bằng biểu 

tượng là giữa Trời cùng Ðất mà Trung Ðạo là con Người.  

Khi nào người đánh mất một cực thì cũng là mất ý thức về sự biến động tự nội như trường hợp 

triết học Tây Âu chỉ là một chiều hoặc duy vật hay duy tâm nên là triết học im lìm làm bằng những 

ý niệm cứng đọng.  Mãi cho tới Hegel mới nhận ra sự sai lầm đó, nên đánh đổ danh lý, tức là lý 

luận căn cứ trên những ý niệm im lìm để đưa ra Biện chứng pháp thay vào.  Biện chứng có hai 

điều mới đối với logic cũ : một là nó động , hai là  sự động nằm ngay trong nội tại sự vật. Sự 

vật nào cũng biến động do đó mang trong mình yếu tố mâu thuẩn.  Hegel gọi đó là quyết đề 

và phản đề, khi giải hòa được quyết đề và phản đề thì có tổng đề.   Rồi tồng đề trở nên quyết 

đề mới hàm chứa phản đề mới và cả hai lại hoà giải trong tổng đề mới nữa Sự vật cứ thế mà 

tiến mãi cho tới tinh thần tuyệt đối. 

a.- Luận đề cũa Marx 

Karl Marx đã học được Biện chứng pháp với Hegel.  Nhưng Marx chê Hegel là sai lầm, vì đặt biện 

chứng trong ý niệm, mà lẽ ra phải đặt trong sự vật, trong nhân sự, vì chính vật chất quyết định tinh 

thần, tư tưởng chỉ là phản ảnh của sự vật. Chính sự vật là đầu mối tư tưởng. Tư tưởng tiến theo 

biện chứng là vì sự vật tiến theo biện chứng như thấy được trong các đợt kinh tế: kinh tế đời phong 

kiến bị phá vỡ do bourgeois.  Buorgeois bị phá vỡ do tư bản rồi tư bản sẽ bị phá vỡ  do phản đề 

của nó là vô sản.  Hiện tư bản đang mang trong mình mâu thuẩn sắc bén là giới vô sản của thợ 

thuyền, vì sự sản xuất có tính cách công cộng do vô sản làm ra, thế mà quyền sở hữu lại nằm trong 

tay mấy chủ nhân tư bản.  Ðó là mâu thuẩn nội tại, nên thế nào rồi tư bản cũng sụp đổ theo luật 

duy vật biện chứng mà tiến trình xảy ra đại khái như sau: giới thợ thuyền càng ngày càng đi lên 

đến chỗ nghèo khổ cùng cực, nên càng đoàn kết lại mạnh, càng được tổ chức chặt chẽ có kỷ kuật, 

đang khi giới chủ nhân càng ngày càng trở nên thiểu số thì càng không đủ sức điều hành guống 

máy sản xuất. . . thế là sụp đổ.   Chính giới tư bản với máy móc ngày càng tinh vi đang tự đào lỗ 

chôn mình để nhường lại quyền hành cho giới thợ, cho giới vô sản, từ đó sẽ thực hiện được chính 

sách ” tam vô, nhị các ” Tam vô là Không Tôn giáo, không quốc gia, không gia đình, còn nhị các 

là ai cũng sẽ làm tận khả năng của mình và  dùng theo sự cần dùng ( các tận sở năng, các tận sở 

nhu ) , nhờ đó sẽ chấm dứt cái nạn “ kẻ ăn không hết , người làm không ra ”. 
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b.- Sai lầm của Marx 

Ðó là những lời hứa hẹn  đầy sức quyến rủ, được truyền bá mạnh giữa lòng thế kỷ 19.    Nhưng 

đến nay thì ai cũng đã thấy những dự đoán của karl Marx đều xảy ra trái ngược hẳn lại. 

Thứ nhất : thợ thuyền không ngày càng nghèo cực mà trái lại đời sống càng ngày càng lên 

cao, có nơi lên tới 20 lần so với thời Karl Marx. 

Thứ hai:  Tư bản đã không sụp đổ, mà lại ngày thêm lành mạnh do những cải cách mới như 

thuế lũy tiến và chế độ an sinh phân phối lợi tức quốc gia cho mọi người được hưởng . 

Thứ ba : Thuộc địa không là nơi kéo dài cuộc sống tư bản thêm lâu như Lénine nói, trái lại các 

nước tư bản đã nhả hết thuộc địa, đang khi Nga chiếm thêm đất đai còn rộng hơn các thuộc địa cũ 

của các nước tư bản. 

c.- Sai lầm căn bản trong Biện chứng pháp 

Tất cả những dự đoán trật đó bày tỏ sự sai lầm căn bản nằm trong biện chứng pháp là duy tâm 

hoặc duy vật.  

Biện chứng là sự động giữa hai hạn từ, nay bỏ một thì còn đâu là động nữa, vì chỉ có biện 

chứng khi có sự biến động, nhưng hễ nơi nào Cộng sản cướp được chính quyền là tuyệt đối 

cấm đoán thay đổi, cấm đoán mâu thuẩn với chính quyền.  Thế là diệt mất căn do của tiến 

bộ, tức cũng là diệt mất biện chứng.  Ta thấy rõ điều đó trong tính chất độc hữu và bất tương 

dung của cộng sản. Chúng khai trừ đối lập : không chịu nhận bất cứ ý kiến nào trái ngược 

với hệ tư tưởng của chúng. 

d.- Đối đáp giữa  Proudhon và Marx 

Ðiều này đã xuất hiện ngay từ Karl Marx.  Marx đã dùng những lời thô bỉ tục tằn để mạt sát đối 

phương, thí dụ Proudhon, một nhà xã hội học nổi tiếng của Pháp cùng thời với Marx, được Marx 

hết sức ân cần mời mọc nhiều phen để cùng cộng tác, Proudhon đã trả lời đại để:  “ Chúng ta 

nên tìm hết cách để cộng tác với nhau đặng tìm ra luật xã hội, tìm ra con đường tác động của những 

luật lệ đó, nhưng không bao giờ chúng ta được đưa ra những lý thuyết độc đoán. Tôi hoan nghênh 

ý kiến phải đưa ra ánh sáng mọi ý nghĩ dị đồng.  Chúng ta hãy tỏ ra là những nhà học thức sâu xa 

với lòng bao dung rộng rãi.  Ðừng bao giờ trở nên những nhà lãnh đạo cho một sự bất tương dung 

mới. Chúng ta hãy hoan nghênh và khuyến khích hết mọi lời phản đối. Hảy lên án hết mọi sự khai 

trừ, mọi huyền thuyết.  Ðừng bao giờ coi một vấn đề như đã đóng hẳn, hãy bắt đầu lại nếu cần, cả 

với sự tự mỉa mai chính mình.  Trên điều kiện ấy, tôi sẽ thích thú có chân trong hội của ngài, ngược 

lại thì không ”.  Ðể trả lời Marx viết quyển “ Sự nghèo khổ của triết lý ” chọi lại với quyển “ triết 

lý của sự nghèo khổ ” của Proudhon.   

e.- Các Long Bá: Hégel, Marx, Mao, Hồ đã nhận chìm mất Đạo lý Nhân sinh 

Chủ trương của Karl Marx đã là mầm gieo ra những ác quả của bất tương dung không những 

trong chính trị kinh tế, mà luôn trong tư tưởng, lời nói cũng như cảm tình: tình nhà, tình nước, tình  

người, đều bị chống đối đến cùng cực. 

Mao Trạch Ðông đã học được trọn vẹn bài học vô phúc đó trong cuốn sách quan trọng của y nhan 

đề “ Mâu thuẩn ” theo nghĩa lấy mâu đâm thuẩn, tức chỉ có đối kháng, thiếu mất vòng trong tâm 

linh của Kinh Dịch, nên hai hạn từ tâm và vật mất đất hội thông hoà hợp, chỉ còn cách chọn một 

bỏ một, y như duy niệm ngày xưa. Thế là các Long Bá ( Hegel, Marx, Mao, Hồ ) đã làm chìm mất 

nền đạo lý  nhân sinh của con người Ðông phương đầy an vui, để gây nên cảnh đau thương muôn 

trùng mà người Việt đang cảm thấm thía tận tâm can tì phế.   Trong cảnh nước mất nhà tan, toàn 

dân phải từ bỏ đời sống an vui để đi vào cảnh sống thiếu thốn đến cùng cực, không những về thể 
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xác mà cả tinh thần cũng bị dày vò vì nạn khủng bố rình rập lo âu, đang khi xem về tương lai 

không thấy một tia sáng nào hết.  “( Hết trích ). 

 

Việt Nho đã tóm tính chất các lối cai trị vào câu sau trong 3 lối cai trị: 

IV .- Ba lối cai trị  

( Văn Lang vũ bộ: Ba vụ trộm rùa. Ba lối cai trị. Kim Định ) 

 

    Nhân giả An Nhân 

    Trí giả Lợi Nhân 

    Úy giả Cưỡng Nhân. 

1 .- Nhân giả an nhân 

“ Khi giữ được đạo Nhân hoàn toàn thì như 5 biển ở Bột Hải, của nuôi có đầy trong tầm tay, nói 

bóng là chim muông thân thiện với người, hoa trái đầy trên cây, người ăn không già, tức không bị 

lo âu làm cho tổn thọ.  Ðó là cảnh “ nhân giả an nhân ” , người giữ được đạo Nhân thì làm cho dân 

nước an vui. 

2 .- Trí giả lợi nhân 

Thì như Trọng Thuỷ tuy làm lợi được cho phe mình, nhưng lại gây hại cho bên Văn Lang, nước 

tan mà tình nhà cũng vỡ, cha đành tâm giết chính con mình. 

3 .- Úy giả cưỡng nhân 

Là các tên chuyên chế, đàn áp con người toàn triệt, nên bị người oán ghét căm thù chỉ mong lật 

đổ. Chính cái lòng oán ghét của toàn dân làm cho những kẻ thống trị đâm ra nghi ngờ sợ bị lật đổ, 

vì vậy chúng lập ra đủ phương thế để kiểm soát không những trong phạm vi công cộng mà còn 

xâm nhập vào gia đình, vào cả đời sống tư riêng làm tan biến trọn vẹn cảnh an nhiên thư thái, chỉ 

còn lại một bầu không khí nồng nực làm bằng lo âu sợ sệt. 

V.- Bài học của Huyền sử 

Mấy điều trên chứng tỏ rằng những trang huyền sử của ta chứa đựng những chân lý bất hủ, 

đời nào cũng thực, cái thực thiết thân đến nỗi hễ ly lìa thì lâm vào những cảnh đau thương 

thống khổ.   Như vậy nói truyện cổ mà hoá ra kim, nói chuyện xưa mà hoá nay, đủ biết sự 

học về đạo lý, về đạo làm người là điều phải được coi trọng vào bậc nhất trong đời vậy.  Từ 

bài học đau thương vừa rồi, chúng ta cần rút ra một kết luận là phải làm thế nào cho chút 

đạo lý mà người Việt tỵ nạn còn giữ được không bị mất cắp nốt, trái lại được nuôi dưỡng 

cho ngày thêm to lớn để mai sau về ràng buộc lấy nước Việt Nam, không cho trối sang Tây 

Bắc, đặng gây an vui hạnh phúc cho  toàn dân. 

Bài học xưa đã để lại: đó là biến Rùa thành sách Rùa, biến Quy thành Quy Thư, tức phải 

đem cái tinh thần Văn hoá còn mập mờ để làm sáng tỏ và truyền bá đến hết mọi người tỵ 

nạn khắp nơi. Làm được như vậy thì rùa sẽ không bị ăn trộm nữa mà còn được lớn lên cho 

15 bộ nước Văn Lang nhất định sẽ hưng phục ”.    ( Hết trích ) 

K.- Những bí ẩn trong hai bản Kim và Cổ văn 

( Tinh Hoa Ngũ Ðiển: VI.- Những bí ẩn trong . . . Kim Ðịnh ) 
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I .- Gốc tích Cổ văn Kim văn 

1.- Kim Văn 

“ Năm 213 tr. c . n . Tân Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho.  4 năm sau ông qua đời: đế quốc 

của ông lung lay, và 3 năm sau thì sụp đổ ( 206 tr. c. n. )   Vì nhà Tần cai tri trong một thời gian 

ngắn, nên còn có thể tìm ra được những học giả nhớ thuộc lòng Kinh Ðiển.  Trong đó có Phục 

Thắng tiên sinh quen gọi tắt là Phục Sinh nhớ được 28 thiên. Triều đình cho quan đến ghi lấy 

và sau chép ra bằng thứ chữ gọi là Tiểu truyện do Lý Tư đề nghị ra, nên gọi là Kim văn, và 

mọi người phải học theo đó .    

2.- Cổ văn 

Nhưng đến năm 96 tr. c. n. đời Hán Vũ Ðế  người ta tìm ra được Kinh Thư viết trên thẻ tre 

( trúc giản ) lấy trong vách nhà Khổng Tử, viết bằng chữ hình nòng nọc gọi là Khoa đẩu, vốn 

lưu hành trước đời nhà Tần, nên gọi là Cổ văn do Khổng An Quốc  ( 154 – 74 tr. c. n. ) tìm ra và 

sắp đặt lại, được cả thảy 60 thiên. 

3.- Cuộc tranh luận kéo dài 

Thế là từ đấy nẩy ra vấn đề cổ bản và tân bản tranh luận xem bên nào là chính truyền. 

Cuộc tranh luận kéo dài rất nhiều đời, nên muốn viết lại lịch sử là công việc rất phiền toái. Nếu 

như đó chỉ là vấn đề văn học suông thì không đáng cho chúng ta đề cập, nhưng đằng này cuộc 

tranh luận lại bao hàm một sự tranh chấp giữa hai chủ trương triết, và rất nhiều học giả vì 

không để ý đến, nên vấn đề dừng lại ở văn học, mà không nhìn thấy bề sâu. 

II .- Hai bản văn, hai nền triết 

Nhưng so sánh kỹ sẽ nhận ra được rằng có một chủ trương triết lý nằm ẩn trong đó giải 

nghĩa được thái độ của vương triều thiên hẳn về tân văn. Nếu vậy thì cổ văn và kim văn 

không còn là vấn đề văn học suông nữa, nhưng nó tàng chứa một chủ trương triết lý.  

Có truyền thuyết cho rằng lúc ấy Phục Sinh đã 90 tuổi, nói không rõ nữa, phải nhờ con gái làm 

thông ngôn cho quan chép lại, vì ngôn ngữ bất đồng nên để mất đi 30% và như thế Kim văn đã bị 

cắt xén từng ấy.    

Ta có quyền ngờ rằng đây lại là vụ xén bớt Kim văn theo lối “ Gác Thạch Cừ ” vào đời nhà 

Hán.  

Càng có quyền ngờ vực hơn nữa là thái độ ngoan cố của Vương triều không đếm xỉa đến Cổ 

văn và những lời minh giải của Khổng An Quốc.   Năm thứ 5 tr. c. n. khi Lưu Hâm vận động để 

Vương triều nhìn nhận Cổ văn thì suýt bị hại ( Xem Tiền Hán Thư, Sở Nguyên Vương, truyện 

đệ lục ).   Có lẽ nhờ ông mà trong trào Vương Mãng Cổ văn được nhìn nhận một thời ngắn, rồi 

người nối tiếp gìn giữ Cổ văn là Khổng Hy cũng thuộc dòng họ Khổng.   Ðến đời Tam Quốc có 

Vương Túc ( 221, 256 ) vận động, nên đến đời Tuỳ, Vương triều mới chịu nhìn nhận là trong công 

hàm có hai bản Cổ lẫn Kim.  

Ðời Ðông Hán có người tên là Ðỗ Lâm tìm ra được một bản Cổ khác viết trên thẻ tre sơn nên 

gọi là “ Tất Thư Cổ văn ” thêm được  13 chương, và có được 3 nhà chú giải là:  

   Giả Quỳ giải nghĩa rộng 

   Mã Dung chú thích  

   Trịnh Huyền chú giải bình luận. 

Và tự đấy Cổ bản tuy không được Vương triều chấp nhận, nhưng các học giả vẫn có người theo; 

kẻ nghiêng về bản “ Tất Thư ”, người nghiêng về bản của An Quốc, cho tới nhà Ðường, triều 
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đình mới chịu ra lệnh cho Khổng Dĩnh Ðạt ( 574 , 648 ) làm bản tổng hợp, tất cả tân bản lẫn 

cổ bản gọi là Khổng Dĩnh Ðạt Ðẳng Thượng  thư chính nghĩa ” ghi lại rất nhiều chú thích 

xưa.  Nhờ vậy mà chú giải của Khổng An Quốc cũng như Mã Dung và Trịnh Huyền còn giữ 

lại được tới nay. 

Ðến đời nhà Tống Chu Hy ( đại diện phương Bắc )  đặt lại vấn đề và tỏ ý nghi ngờ Cổ bản cũng 

như lời giải của Khổng An Quốc.  Nhưng ông cho là sách Thượng Thư quá khó, kể cả tân bản của 

Phục Sinh. Vì thế, ông chưa kịp làm và phải giối lại cho môn đệ là Thái Trầm thực hiện, dặn phải 

phân biệt ra Cổ bản và Kim bản. Thái Trầm đã làm việc 10 năm mới xong gọi là “ Thư Tập 

Truyện ”.   

Khi sách vừa ra mắt thì liền được rất nhiều người tán thưởng cho là quyển bàn về Kinh Thư lớn 

nhất từ trước tới nay, có lối văn chương sáng sủa duyên dáng, sách được ví với văn Chu Hy và từ 

đó “ Thư Tập Truyện ” đã trở thành cổ điển cho tới ngày nay.   Tuy Chu Hy không nói rõ nhưng 

thế giá ông đè nặng, khiến người ta vẫn cảm thấy ông nghi ngờ Khổng An Quốc.   Vì thế mối nghi 

ngờ đó lớn dần qua những người như Ngô Trừng đời Minh và nhất là đời Thanh có Diễm Nhược 

Cự ( 1636 , 1704 ) và Huệ Ðông , cuối cùng là Khang Hữu Vi ( 1889 ? ) .    Ông này không còn 

là  Khổng An Quốc ngụy tạo nữa, mà chính là Khổng Tử đã “ thác chế ” ( giả thiết có như vậy ) 

và tự đấy là số học giả hồ nghi Cổ bản đông hơn.  

III .- Cãi cho Cổ bản 

Tuy nhiên lý chứng của họ không đủ vững, nhất là không giải nghĩa ổn thỏa được tại sao cổ bản 

được trưng dẫn trong rất nhiều sách như Tả Truyện, Lễ Ký, Mạnh Tử , Tuân Tử . . .    Vì thế có 

nhiều học giả vẫn bênh Cổ bản như J.Legge, Vol. 3 tr. 15 , 46  hoặc vắn tắt hơn nơi Lin Yu Tang. 

The wisedom of China tr. 152 , 159;  chỉ nhận xét điểm này là những ý tưởng then chốt về dân 

chủ gặp được nhiều hơn trong cổ văn như Thái Thệ, Ngũ Tử ca, Thái Giáp, Thương Cáo, 

Thiệu Cáo, Hàm Hữu nhất đức. 

Thí dụ phương trình nổi nhất của Kinh Thư: Trời là Dân, tiếng Dân là tiếng Trời, gặp trong thiên 

Thái Thệ. Do phương trình đó để đi đến nguyên lý khác “ Dân là nền của nước ” gặp trong Ngũ 

Tử ca.  Vì thế mà cứu cánh của chính quyền phải lo cho Dân được hạnh phúc ( Thương Cáo ), nếu 

lo không nổi thì mất Thiên mệnh. Nên Thiên mệnh bất thường, đổi thay từ tay này sang tay kia . . .  

Ý tưởng này được nói lên rõ nhất trong Thiệu Cáo và Hàm Hữu nhất đức.    

Ðó là những ý tưởng dẫn đạo, vì sách nói đến 3 nhà thì cả 3 đều vì đức mà lên, rồi vì thất đức 

mà bị lật, lên hay xuống đều không vì dòng họ mà vì tài đức: rõ ràng là chủ trương Việt No 

khác với Hoa tộc chủ trương dòng tộc.   Xem qua như thế ta thấy phần cổ văn phong phú 

nhất về ý tưởng dân chủ.  

Và không lạ gì những sách đứng về phe dân trưng dẫn cổ văn nhiều hơn, chẳng hạn Tả Truyện 

trưng Kinh Thư 68 lần, thì 25 lần theo Kim văn, còn 43 lần theo Cổ văn.   1Như thế sự bênh vực 

Cổ văn cũng là tranh đấu cho Việt Nho. 

Mặc dầu vì lâu ngày các học giả không còn ý thức điều đó, nhưng ta có quyền nói đại cương như 

thế.  

Những nhận xét trên sẽ soi dọi vào việc học hành Kinh Ðiển những tia sáng mới, giúp nhìn 

ra trận tuyến giữa tự do con người một bên và bên kia là những mưu toan đặt ách nô lệ lên 

nó.   

Ðó là trận tuyến liên tục diễn ra liên tục trong lịch sử nhân loại.  Nhưng ở đây có sự khác biệt các 

nơi là phía tự do con người đã không đến nỗi khuất phục nhiều như ở các nền văn minh khác. Và 

do đó nó đã mang nhiều tên và trải qua nhiều trận địa mà ta có thể gọi là: 
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   Nông nghiệp chống Du mục 

   Thần Nông chống Hoàng Ðế 

   Viêm Việt chống Hoa Hán 

   Việt Nho chống Hán Nho 

   Cổ văn chống Kim văn  

   Vương đạo chống Bá đạo 

   Ðức trị chống Pháp trị 

   Quốc gia chống Cộng sản . . . 

 

“ Trận Trác Lộc đến nay vẫn chưa hưu chiến ” và sẽ chẳng bao giờ hưu. Biết sao được, đời là 

thế. Sống là chiến đấu như triết Tây nói : La vie est un combat.  

Còn triết Ðông nói : Sống là hoà, nhưng không là thứ hoà ba phải nên cũng cần chiến đấu 

cho phe Tự do để mãi mãi nó còn được góp mặt trên đời.”    ( Hết trích ) 

L.- Vụ Gác Thạch Cừ 

( Cửa Khổng: Chương  III: IV.- Hán Vũ Đế . . .Tr 68.  . .Kim Ðịnh ) 

1 .- Hán Vũ Ðế: Quan Thầy của Nho giáo 

“ Nhiều Nho gia đã ca ngợi Hán Vũ Ðế, coi như quan Thầy của Nho giáo, vì đã có công đưa 

Nho giáo đến chỗ toàn thắng. Nhiều học giả Tây phương coi Hán Vũ Ðế như Constantin của 

Công giáo hoặc như Acoka với Phật giáo.  Ðiều đó chỉ là cái dáng dấp bên ngoài. Còn chính 

nội dung thì khác.  . 

2 .- Nhà Hán với Nho giáo 

Nhà Hán đã kế tiếp nhà Tần không những trong di sản chính trị là tập quyền trung ương và luôn 

cả óc độc chuyên. Thực ra óc độc chuyên không cần cho thể chế trung ương tập quyền.  

Nhưng cứ sự, nó đã đi đôi ở đời Tần, và nhà Hán thừa tự thể chế Trung ương tập quyền thì 

cũng kế tiếp óc chuyên chế của nhà Tần nữa, như Ðổng Trọng Thư đã dám cả quyết nhiều 

lần.  Thế là Pháp Gia và Lão gia vẫn nắm then chốt trong guồng máy chính quyền ở đầu nhà 

Hán.   

Ðó là điều thuộc sử sách không ai nghi ngờ. Vì thế mà lệnh “ Cấm thư ” mãi cho đến đời thứ hai 

mới được “  bãi ” ( Huệ Ðế 194-187 tr. c. n. ) nghĩa là mới chịu công nhận một việc đã rồi.  Tuy 

bị triều đình cấm đoán nhưng Nho giáo vẫn được truyền dạy ở ngoài dân gian và càng ngày càng 

thấm nhập.   

Khi Tần Thuỷ Hoàng “ đốt sách chôn Nho ”,  thì Thái tử Phù Tô đã can rằng :  

“Chư sinh đều học và bắt chước Khổng Tử, nay lấy trọng pháp mà bắt tội, tôi sợ thiên hạ 

không yên” ( Kim: Nho ).   

 Câu đó chứng tỏ rằng ngay lúc ấy Nho giáo đã lan rộng lắm. Cho đến đời Hán Vũ Ðế thì càng ăn 

sâu hơn vào trong dân chúng. 

Khi Hán Vũ Ðế lên ngôi lúc 13 tuổi, tuy có vời mấy Nho gia vào triều để gọi là tham khảo ý kiến, 

nhưng sau bị bà Ðậu Thái Hậu đẩy đi.   Ðến khi bà qua đời, thì lòng sùng Nho đã nhạt xuống 

một độ, mới lại vời Nho vào triều và bất đắc dĩ nghe lời Ðổng Trọng Thư mà tuyên dương Nho 

giáo.   

Nói bất đắc dĩ vì thật ra Hán Vũ Ðế không ưa gì Nho giáo, bởi tự trong bản chất, Nho giáo 

vốn chống đối óc độc tài chuyên chế và vốn đề cao “ Ý dân là ý trời ” ( vox populi, vox Dei ). 
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Còn Hán Vũ Ðế tuy có nói là tuân theo ý trời trong việc cai trị, nhưng ý trời thì không tìm trong ý 

dân, mà lại đi tìm qua điềm trời, sấm vĩ, bốc phệ theo thuyết Âm Dương Gia, Mặc Ðịch. . .  

Chính vì Ðổng Trọng Thư giải nghĩa Xuân Thu theo lối tai dị đó như “ vua đi đâu có rồng 

theo ”,. . . nên mới được Hán Vũ Ðế chấp nhận và nghe lời ông mà đặt ra nhà Ðại học với 50 

chức bác sĩ.   

Làm việc đó bề ngoài Vũ Ðế có vẻ ủng hộ Nho giáo lắm, nhưng thực ra là tại Nho giáo đã lan quá 

rộng, không thể gạt bỏ được, nền tìm cách kiểm soát sự giải nghĩa Kinh sách và uốn nắn cho hợp 

với ý của mình : cố biến Nho giáo trở thành dụng cụ cho lối “ trung ương tập quyền chuyên chế ”, 

chứ không phải thành thực đề cao Nho giaó. 

3 .- Dã tâm che đậy 

Riêng về Ðổng Trọng Thư, Vũ Ðế chỉ muốn hại đi, nhưng lại sợ mang tiếng, nên lập kế mượn 

tay người khác hại thay: tức là tuy có đặt Ðổng Trọng Thư làm quan nhưng đày ra giữ chức phụ 

tướng giúp Ðịch Vương cai trị đất Giang Tô.   

Ðịch Vương là anh Vũ Ðế rất kiêu căng và thích vũ dũng. Nhưng vì Ðổng Trọng Thư khéo xử, 

nên không những không bị hại, lại còn cảm hoá được Ðịch Vương khiến Ðịch Vương rất kính 

trọng ông.  

Thấy không đạt đích, Vũ Ðế lại sai Ðổng Trọng Thư đi giúp một người anh khác dữ tợn hơn 

nhiều.   

Ðó là Giao Tây Vương, tính rất rông dài càn rỡ hay giết các quan đại thần.  Không dè ông 

nghe tiếng Ðổng Trọng Thư là người hiền, nên xử đại rất trọng hậu. Tuy vậy, sợ ở lâu có thể sinh 

nguy biến, nên Ðổng Trọng Thư xin cáo bệnh giải chức về hưu. 

Ðến khi Hán Vũ Ðế có gọi Thư đến hỏi ý kiến, nhưng chẳng qua là để che đậy dã tâm đã muốn 

mưu hại ông, chứ thực không có bụng dùng, bởi ông tuy có theo tai dị, nhưng tâm trí còn quá nặng 

óc Nho.  Ông nhấn mạnh điểm vua phải bắt chước trời mà yêu dân và cực lực phản đối việc cho 

người nộp nhiều thóc lên làm quan và làm quan lâu được thăng chức. . . Ông xin lấy tài đức làm 

tiêu chuẩn, và không cần phải làm việc lâu, miễn là có tài nhiều thì được thăng chức lớn. . .  Tóm 

lại những nguyên tắc của Nho giáo, Ðổng Trọng Thư còn duy trì được khá nhiều nên không 

bao giờ Hán Vũ Ðế dùng ông, mà chỉ dùng một người khác là Công Tôn Hoàng làm Tể tướng.  

 

Ông này trước bị tội giáng xuống coi heo, sau nhờ giỏi sách Xuân Thu mà được thăng chức theo 

lệnh Hán Vũ Ðế: “ Hễ kẻ nào thông được một nghệ ( trong lục nghệ ) trở lên thì đều được có chức 

cao ”.  Trong bài điều trần của Hoàng có 8 khoản thì hai khoản cuối cùng nói về hình với luật. Vì 

thế, Nho gia xếp xuống cuối cùng trong một trăm bài thi. Khi Hán Vũ Ðế soát lại thấy Hoàng khá 

nặng óc luật, đã thấm nhuần Hán Phi Tử và Lý Tư nên mới xếp lên hàng đầu.  

Chính vì đó Tư Mã Thiên cho Hoàng là “ vỏ Nho mà ruột luật ”, ngoài đại lượng mà trong 

mưu mô.  

Hoàng tuy có công trong việc vận động lập ra Ðại học, nhưng Ðại học cũng chỉ là bung xung. Sự 

thực thì Vũ Ðế cũng còn cho Hoàng là “ quá Nho ”, nên chỉ dùng làm tiêu biểu.   

Còn chính thực quyền thì trao cho các Luật gia như bọn Tăng Hoàng Dương, người ác cảm 

với Nho giáo ra mặt.     Vì thế mà Học Hiệu trở nên cái lò của Pháp gia biến chế Nho giáo 

theo ý muốn độc quyền của họ. 

4 .- Nho giáo bị uốn nắn 

Hán Vũ Ðế còn nghe Ðổng Trọng Thư mà bãi bỏ Bách Gia Chư Tử.  Ðiều đó làm cho nhiều 

người công phẩn với Thư, và đổ cho Thư là mở đường cho Nho giáo đi đến chỗ độc tôn.  
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Sự thật thì không phải bỏ Bách Gia chi hết, mà chỉ là kế hoạch chính phủ dùng để vừa lấy 

lòng dân vẫn sùng Nho giáo, vừa chiếm độc quyền kiểm soát chú sớ Kinh sách và cà đến 

“ san định ” lại các Kinh Truyện đã bị thất lạc sau vụ “ đốt sách chôn Nho ” của Tần Thuỷ 

Hoàng.   Do đó mà Lưu Hâm được sai ra làm sách Nguỵ Kinh của cổ nhân, gọi những sách 

bí thư trong Gác Thạch Cừ của riêng chính phủ, tư nhân không ai có.   

Ở cái thời mà sách vở làm được rất khó khăn, chính phủ lại độc quyền tư hữu, những nhà thái học 

chốn kinh đô đều phải dùng sách ở gác Thạch Cừ, làm sách Thái Sử coi như gia pháp . . . thì việc 

uốn nắn cho Nho giáo trở thành công cụ của óc độc tài chuyên chế có thể thi hành cách êm thắm.  

Vì thế trải qua bao đời mà rất ít người nhận ra, hay có nhận ra đôi chút, nhưng chưa bao 

giờ nghĩ tới việc gạn lọc cho Nho giáo trở nên tinh ròng.    Hầu hết chỉ thấy “ Tử viết ” thì 

cho là lời của Khổng Tử rồi lôi ra để hoan hô hay đá đảo tuỳ khuynh hướng, mà không nghi 

ngờ gì đến sự kiện lịch sử lớn lao trên đây. Do đó ta có thể cho việc bãi bỏ Bách Gia này là 

một cú chí tử đánh trúng tim gan Nho giáo, đem đặt vào miệng Khổng Tử những điều ông 

đả kích, để môn đệ ông phải chấp nhận và từ đấy Nho giáo biến ra Hán Nho.  

 5.-  Thứ tự đảo lộn 

Bây giờ đi vào kinh sách tức là Nho hay Tàu cũng không thiếu tang chứng tràn ngập.   Ở đây chỉ 

nói hai sách nền tảng là Kinh Dịch và Kinh Lễ. 

 

a .- Kinh Dịch 

Xây trên Âm Dương tức là thứ tự của Việt ( lady first ). Theo thứ tự này thì phải Khôn Càn 

như còn truyền lại tới đời nhà Thương và sau ở nước Tống, con cháu nhà Thương.  Khi Khổng Tử 

đến nước Tống nghiên cứu về Lễ Nhạc thì còn thấy nói Khôn Càn, mà không Càn Khôn : “ Thị 

cố chi Tống . . . ngô đắc Khôn Càn yên ” ( Lễ Ký VII 10, 5 ).  

Thứ tự Càn Khôn có từ nhà Chu là nhà đã đưa vào kinh văn rất nhiều yếu tố Du mục, đề cao 

Ông trên Bà , Dương trên Âm, Vua Tôi trên Vợ Chồng . . .  

 

b .-Kinh Lễ 

Với Kinh Lễ thì ấn tích của thứ tự Việt nhiều hơn một cách không ngờ: hầu hết nói Cha Con 

trước Vua Tôi.  Ở đây xin trưng ra một ít chứng từ trong chương Hồn Nghĩa, câu 3, sẽ thấy ảnh 

hưởng Việt Nho còn rất mạnh trong Nho.  Trước hết nói đến nghĩa Vợ Chồng. Kinh Lễ nhắc đến 

Phu Phụ trước hết : đại ý rằng phải có Phu Phụ trước mới có Phụ Tử ( cha con ) sau. Cha Con 

có thân thì sau mới có Vua Tôi ( quân thần ). Vì vậy Hôn lễ ( lễ cưới cho có Vợ Chồng ) là lễ 

Bổn gốc. 

  Phu Phụ hữu Nghĩa nhi hậu Phụ Tử hữu Thân 

  Phụ Tử hữu Thân nhi hậu Quân Thần hữu Chính 

  Cố viết: Hôn, Lễ giả, Lễ chi Bổn dã. 

Rõ ràng luân Cha Con đặt trước Vua Tôi. Ðã vậy còn thêm một câu: Hôn Lễ là Căn bổn, hợp trọn 

vẹn với câu :  ” Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ Phu Phụ ”.  Nhất khi đọc câu sau đây thì không 

còn hồ nghi được. 

  Phù Lễ, thuỷ ư Quan 

  Bổn ư Hôn 

  Trọng ư Tang tế 

  Tôn ư Triều sính 

  Hoà ư Hương xạ. 
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“ Này lễ khởi từ lễ Quan ( Lễ Gia quan là lễ đội Mũ ). Bổn gốc ở Hôn phối. Trọng đại ở Tang tế. 

Tôn quý ở Triều sính. Hoà hợp trong Lễ Bắn Tên ở xã thôn ”.     Xem câu trên rõ ràng thấy luân 

Vợ Chồng đặt trước Vua Tôi ( triều sính )  

Còn điểm nữa là giữa Phu Phụ thì thấy hay dùng chữ Phu Thê, chữ Thê bao hàm ý bình đẳng.  

“ Thê giả, tề dã ”: Thê là bằng nhau.  Ðó là chữ hay được dùng nơi dân gian.  

Trong Kinh Lễ, Vợ Vua gọi là Hậu, Vợ Chư hầu là Phu nhân, thứ dân là Thê.  

( Lễ Ký chương I, phần 2, câu 28 ).    

Do đấy Thê đối với Vua cũng có, nhưng là hàng thứ gọi là Thê Thiếp.  Tuy nhiên sau này chữ Thê 

lên bậc và dùng cho tất cả như khi nói : “ Thú Thê bất thú đồng Tính ”: Lấy Vợ, đừng  lấy người 

cùng họ ( Chương I phần 2, tiết 3, câu 31 ).     

Ðó là danh từ, còn về nội dung ta thấy đầy đủ trong câu nói về lối Chồng đối xử với Vợ như sau : 

“ Kính, thận trọng, chính nhi hậu thân chi ” : Hôn nghĩa là lấy sự kính nể, thận trọng làm đầu, 

rồi mới đến thân cận.  Ngoài ra khi lấy nhau còn có lễ Giao bái: hai bên bái lạy nhau, chứ không 

còn một bên được bái, còn bên kia phải bái. 

Lễ Giao bái còn được tăng cường bằng lễ Hợp cẩn: cùng ăn Một Đĩa thức ăn, uống trong cùng 

Một Chén làm bằng quả bổ đôi, mỗi người một nửa. Cùng nhau hưởng chức tước cao thấp. 

Người ta hay đưa ra hai chữ Tam tòng ra để chứng minh Nho giáo hạ đàn bà.  Ðiều đó có 

thực, nhưng là trong Hán Nho.  

 Ngoài ra nên nhận xét có những cái tòng rất thú vị như câu: “ Phụ nhân vô Tước, tòng Phu chi 

Tước ” : Vợ không có Tước, thì kể theo Tước Chồng, Chồng là Tướng, Vợ cũng Tướng luôn.    

Bây giờ xét đến nội dung xem có dấu vết đó chăng.   Nội dung đó là tất cả Nho chỉ là đạo 

Nghiêu Thuấn.  Vậy của Nghiêu Thuấn chẳng qua là Hiếu Đễ, tức là đặt trên Nhân luân. Xin hỏi 

luân nào trước?    Ông Cổ Tẩu là cha vua Thuấn rất khó tính, đến độ muốn hãm hại ông, nhưng 

ông ở hết lòng Hiếu thảo, nên được Trời Đất bang trợ.  Tiếng thơm nhân đức của ông bay tới triều 

đình, vua Thuấn muốn nhường ngôi cho ông.  Trước hết gả con gái mình  cho Thuấn mà không 

hỏi ý Cổ Tẩu.  Phần ông Thuấn cũng kết hôn mà cũng không lãnh ý Mẹ Cha.   Ðó là điều trái với 

chữ Hiếu, tức là điều tối quan trọng, vì đạo của Nghiêu Thuấn chẳng qua là Hiếu Đễ.  

“ Nghiêu Thuấn chi Đạo, Hiếu Đễ nhi dĩ hĩ ”  ( Mạnh Tử VI , b . 3 ).   

 Ðó là một vấn nạn nghiêm trọng nên đã được Vạn Chương đặt ra với Mạnh Tử  ( V.2 ) rằng Kinh 

Thi có nói: “ Thú Thê tất cáo Phụ Mẫu ”: lấy Vợ phải hỏi ý Cha Mẹ.    Tại sao ông Thuấn là 

gương mẫu đạo Hiếu lại không theo như thế ?   Mạnh Tử trả lời : “ Nếu lĩnh ý, thì cha mẹ ông 

Thuấn chắc chắn không chịu để cho ông lấy được Vợ. Thế mà Nam Nữ lấy nhau là mối Liên 

hệ lớn của con người, nếu báo cáo thì phế mất đại Luân đó, lại còn làm phiền Cha Mẹ ( vì 

không có cháu nối dõi tông đường ), vậy nên không báo cáo ”.   

Vạn Chương hỏi tiếp : “ về Thuấn đã vậy, còn vua Nghiêu khi gả con cho Thuấn cũng không 

hỏi ý ông bà Cổ Tẩu là nghĩa sao ” ? Trả lời rằng : “ vua Nghiêu biết rõ nếu báo cáo thì không 

thể gả con cho Thuấn được ”   

Ðoạn sách trên nói lên mấy điểm sau đây: trước hết luân Vợ chồng là quan trọng hơn hết, gọi 

là đại luân, trên cả luân Cha Con.    

Ðiều đó làm cho nhiều nhà chú giải Hán Nho sợ, nhưng nó hợp tinh thần Việt tộc được biểu lộ 

trong truyện Tiên Dung công chúa đã tự ý lấy Chử Ðồng Tử ngoài quyền của vua cha.   

Việc đó tuy có lỗi, nhưng là lỗi nhỏ, vì có thể giải nghĩa theo thuyết Nhân chủ coi trọng tự do mọi 

người như được nói lên trong lễ Thành Ðinh của Việt và lễ Gia Quan của Nho.   Tuy nhiên nhân 

chủ không bỏ phần dân tức là con người phải lệ thuộc vào mối nhân luân, nên lý tưởng là duy trì 

được cả hai: vừa theo ý mẹ cha mà vẫn bảo tồn được quyền tự quyết của mình.  Theo cơ cấu : 

“ Tham thiên lưỡng địa ”, thì báo cáo cha mẹ quan trọng 2, còn độc lập của mình 3, có vậy mới 
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hoàn hảo, còn khi bất đắc dĩ thì phải quyền biến như Thuấn, Nghiêu, Tiên Dung.  Một điểm nữa 

cần ghi nhận là cái nét đặc trưng của Việt khác Tàu. Tàu thì “ Nam nữ thụ thụ bất thân ” và nữ 

thường là thuận theo, không dám đưa sáng kiến.  Việt thì trái lại, gái lại đưa sáng kiến nhiều hơn 

như vụ Tiên Dung với Chử Ðồng Tử đã nói lên và sau này tuy bị Hán Nho tràn ngập, nhưng tinh 

thần Việt không mất hẳn bản sắc, nên gái ve trai vẫn không gây ngạc nhiên: 

 

  Anh về, em nắm cổ tay, 

  Em dặn câu này anh chớ có quên. 

 

Ðó là đạo Nhân luân, mà luân khởi đầu là vợ chồng. Trước khi là vợ chồng thì phải mở cuộc ngoại 

giao, tiếng Tây gọi là “ faire la court ”.  Việt Nam nói gọn là “ ve ”, nghe nó bình dân, thân mật 

hơn, nhất là có vẻ chơi mà thật, thật mà chơi, vì ve có nghĩa là dọ thử, mền nắn rắn buông: rất uyển 

chuyển là cái chuyện về vè ve bắt vè con nhện, bắt được thì hay, nếu không thì cũng chưa đến nỗi 

mang tiếng hỏi mà bị cự tuyệt.  Ðó là lý do tại sao trong ca dao ta, những câu trai gái ve nhau 

chiếm phần nổi bật và thường rất bạo, vào đề liền, nhưng bao giờ cũng lịch sự : 

 

  Cô kia khăn trắng tang ai ? 

  Nhất tang cha mẹ thứ hai tang chồng, 

  Tang chồng thì vất khăn đi, 

  Tang cha tang mẹ, ta thì tang chung. 

 

Giải quyết những khó khăn xã hội đặt ra dung dị là thế, cả đến thiên nhiên cũng không cản trở nổi, 

cách sông cách núi coi như không: 

 

  Cô kia cắt cỏ bên sông, 

  Muốn ăn sung chín thì lồng sang đây . 

  Sang đây anh bấm cổ tay, 

  Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng ? 

 

Ðầy rẫy như vậy trong ca dao.  Ðiều ấy chúng tỏ “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ” là đúng 

tinh thần Việt tộc.   Sách Ðại học đặt tề gia trước trị quốc cũng còn theo tinh thần Việt vậy.  Có 

thể nói rằng lâu về xa xưa thì những câu gái ve trai càng nhiều nhất là thời đàn ông còn bị bán seo : 

Có 3 đồng mà mua được những một mớ.   Ðưa về chưa kịp thi hoặc để cho kiến nó tha, hoặc cho 

nhau mượn: 

  Của chua ai thấy chẳng thèm, 

  Em cho chị mượn chồng em ít ngày. 

                       Chồng em đâu phải trâu cày, 

  Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. 

 

Ðó là vài điểm nhắc qua để nói lên nét đặc trưng của Việt Nho, cũng như ấn tích Việt còn đậm nét 

trên Nho, trên ca dao, tục ngữ.  Ðiều này không những cần trong việc truy tầm nguồn gốc văn hoá 

Việt, nhưng một trật cũng hé mở cho thấy tại sao Việt Nho còn duy trì được nguyên lý Mẹ đang 

khi các nền văn hoá khác đã đánh mất, đã trở thành đực rựa nên dang bị điêu đứng . 
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6 .- Chiến tranh Tâm lý của Việt Tộc 

a.- Truyện sợ Phong Long ! 

Ta đã biết Phong Long là tên của Hiên Viên, thế mà tâm lý chiến của Việt trình bày thế nào khiến 

các bà mới đẻ rất sợ phong long. Việt Nam có câu : “ sinh dữ tử lành ”  theo nghĩa các người mới 

sanh hay mang lại sự không may cho người khác gọi là phong long.  Vì thế sau khi sinh đầy cữ 

phải đi đổ phong long bằng cách mua một vật gì: đồng tiền do sản phụ trả ra có mang theo phong 

long, tức những sự không may mắn. Nếu giũa đường ai gặp sản phụ thì gọi là “ chạm phong long ”, 

ngày ấy làm cái gì cũng hỏng, đi thi tất trượt, buôn bán tất ế.  Muốn trút độc tất lại phải đi đổ 

phong long. Thế là dần chim Cú trở nên rất xấu xa.  Trong Kinh Thi bài thơ Si Hiêu ( số 155 

Bân Phong ) có câu: 

 

  Cú ơi Cú hởi 

  Cú đã bắt con ta 

  Xin đừng phá nhà ta. 

 

  Si Hiêu, Si Hiêu 

  Ký thủ ngã tử 

  Vô diệt ngã thất. 

 

Việc có tính cách phá nhà hơn cả là tội bất hiếu, vậy mà Cú là chim mang tiếng bất hiếu: dám 

ăn thịt mẹ cha. Xưa chửi ai là Cú là câu thoá mạ, điều đó là do ám chỉ văn minh du mục 

không coi trọng chữ hiếu.  Chính vì sự tuyên truyền bền bỉ như vậy, nên đến đời nhà Châu 

không dám coi trọng chim Cú nữa. Nhà vua còn bắt các quan phải ăn cháo Cú lấy cớ để 

tránh tội bất hiếu bất trung ( Ông Creel cho tục này có từ đời Hán ). Rồi Tàu nhận vật biểu 

Rồng, còn bao nhiêu vật biểu của Tàu trước như hùm, cú, cá . . đều lần lượt bị đào thải.   

b.-Văn hoá Việt chỉ thắng một nửa: Tàu bỏ Cú nhận Rồng 

Vậy có nghĩa là kết quả trận chiến kéo dài nhiều ngàn năm với hậu quả là Việt tộc bị mất đất, mất 

dân, mất tiếng của nhiều phát minh nhưng xét về văn hoá thì Việt có thắng: Thắng được một nửa, 

nghĩa là Tàu phải nhận Rồng, còn thiếu Chim Tiên ( thiếu nguyên lý Mẹ ) nên Hán Nho kể là khập 

khiểng: Có máu R thiếu máu T, chỉ có họ Cha, thiếu họ Mẹ. 

Kết luận là chúng ta có bằng chứng cụ thể về Tiên và Rồng.  

Rồng là Giao long, Xà Long, Bàn Quỳ. Còn Tiên là các loại chim nước mà dẫn đầu là Hồng 

Hộc với họ Hồng Bàng, nên kể là có tiêu điểm vững chắc để đẩy cuộc nghiên cứu xa hơn sang 

phần đất Trung Hoa cổ đại: phải nghiên cứu lại toàn bộ cổ Sử và tiền Sử nước Tàu từ tiên 

Tần về trước. Tuy đây là việc rất nặng nhọc nhưng bõ công, vì chính đó là nghiên cứu về 

nguồn gốc của một nền Văn hoá Nông nghiệp thuần tuý nhất, ơn ích hơn hết cho con người 

mà Việt Nam lại có may mắn là kẻ thừa tự có bằng khoán chói chang là Trống Ðồng Ngọc 

Lũ với Kinh Hùng, trong hai lâu đài ấy có đầy đủ ấn tích về Tiên ( chim ) và Rồng.”  ( Hết 

trích ) 

 

M.-Trung Thiên Ðồ : Phần Kinh Dịch được dấu kín, không bị chiếm đoạt 

Kinh Dịch: Di sản sáng tạo của Việt Nam. 
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Nguyễn Thiếu Dũng, đăng trên trang: “Diễn đàn Chân thuyên”, chúng tôi trích đăng với sự dè 

dặt.    

( Chúng tôi trưng dẫn bài này để cho  rộng dường  dư luận ) 

 

“ Từ hai ngàn năm trước khi chúng ta bị phong Kiến phương Bắc đô hộ, Tổ tiên chúng ta ở thời 

đại Hùng Vương đã sáng tạo Kinh Dịch và dùng học thuyết này xây dựng nền tảng cơ bản cho văn 

hoá Việt Nam, nhờ thế mà suốt một ngàn năm lệ thuộc Trung Hoa, chúng ta vẫn đứng vững không 

bị đồng hoá như các dân tộc ở Hoa Nam.  Người Trung Hoa không biết từ thời điểm nào đã tiếp 

thu được Kinh Dịch của Việt Nam và họ cũng đã dùng Kinh Dịch để góp phần xây dựng nền tảng 

văn hoá của họ. Cho nên trong sinh hoạt, chúng ta có nhiều điểm giống họ , sau  một ngàn năm 

mất chủ quyền, ta mất luôn tác quyền Kinh Dịch, và những gì ta nghĩ, ta làm, thấy giống Trung 

Hoa ta dều tự nhận mình học của Trung Hoa.  Kỳ thật không phải như vậy . Người Trung Hoa rất 

trọng hướng Ðông.  khi họ tiếp khách ngồi quay mặt về hướng Ðông để tỏ chủ quyền.  Trong thời 

lập quốc, họ luôn luôn hướng về biển Ðông, những Kinh đô danh tiếng của Trung Quốc đều lần 

lượt nối nhau tiến dần  từ Tây Bắc sang Ðông . Ngày nay những thành phố lớn của họ cũng đều 

tập trung ở bờ Ðông. Thế mà trong Kinh Dịch họ phải công nhận hướng Nam là hướng văn minh, 

mặc dầu trong sử sách họ vẫn cho Hoa Nam là xứ Man Di.  Mỗi khi bói Dịch, họ đặt Kinh Dịch 

trên Bàn thờ cho quay mặt về hướng Nam như hướng ngồi của Hoàng Ðế, rối lạy bái cầu xin. Cử 

chỉ này cho thấy trong tiềm thức họ không quên nguồn gốc kinh Dịch đến tứ phương Nam, đất 

nước của các vua Hùng.  Trong vòng 60 năm trở lại đây một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã trực 

giác thấy rằng Kinh Dịch là tài sản của Việt Nam, nhưng khi nói như thế, họ chưa thoát khỏi sự 

ràng buộc của truyền thuyết vẫn thừa nhận Phục Hy là nhân vật sáng tạo. Cho nên không tránh 

được mâu thuẩn.  Ngày nay chúng ta có đầy đủ chứng lý để nói ngay rằng Kinh Dịch là sản 

phẩm của Việt Nam , do chính Tổ tiên người Việt sáng tạo, trên chính quê hương Việt Nam với 

nhiều bằng chứng vật thể còn lưu dấu trên đồ gốm Phùng Nguyên, đồ dồng Ðông Sơn, Phục Hy, 

Văn vương chưa từng làm ra Dịch ( ? )” 

I.- Chứng lý vật thể 

“ Kinh Dịch xuất hiện tại Việt Nam 1 000 năm trước khi có mặt tại Trung Quốc.  Tại di chỉ xóm 

Rền, thuộc nền văn hoá khảo cổ Phùng Nguyên, các nhà khảo cổ đã đào được một chiếc nồi bằng 

đất nung ( 11 tr. 642 ) trên có trang trí 4 băng hoa văn, mỗi băng này tương đương với một hào 

trong quẻ Dịch, theo phép đọc Hổ Thể thì đây chính là hình khắc của quẻ Lôi Thuỷ Giải.  Ðây có 

thể xem là chứng tích xưa nhất trên toàn thế giới hiện chúng ta đang có được về Kinh Dịch. Chiếc 

nồi báu vật vô giá này mang trên mình nó là lời cầu nguyện của Tổ tiên chúng ta về cảnh mưa 

thuận gió hoà, mong sao được sống một đời an bình không có hoạ thuỷ tai Lôi Thuỷ Giải, là mong 

được giải nạn nước quá tràn ngập ( Lũ lụt )  hay nước quá khô cạn ( hạn hán ).  Niên đại của văn 

hoá Phùng Nguyên được Hà văn Tấn xác định : “ Phùng Nguyên xóm Rền đều là các di chỉ thuộc 

giai đoạn giữa của Văn hoá Phùng Nguyên.  Hiện tại chưa có niên đại C14 cho giai đoạn này.  

Nhưng hiện nay chúng ta có một niên đại C14 của di chỉ Ðồng Chỗ là di chỉ mà tôi cho là thuộc 

giai đoạn sớm của văn hoá Phùng Nguyên “ 3800+ 60 BP ( Bln-3081 ) tức 1850 + 60 BC ( Hà Văn 

Tấn 1986 : 181 – 182 )     Như vậy, các di chỉ Phùng Nguyên và xóm Rền phải muộn hơn niên đại 

này .  Nhưng Phùng Nguyên và xóm Rền sớm hơn các niên đại C14 của lớp dưới di chỉ Ðồng Ðậu.  

Hiện nay các lớp này có niên đại : 3330 + 100BP ( Bln-830 ), 3050 + 80BP ( BLn – 3711 ) ; 3015 

+ 65BP ( HCMV 05/93 ); 3100 + 50BP ( HCMV 06/93 ) .  Nếu tin vào niên đại C14 này thì giai 

đoạn giữa của văn hoá Phùng Nguyên nằm vào khoảng giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 14 tr. c. n.  tương 
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đương với văn hoá Thương ở Trung Quốc, thậm chí với giai đoạn sớm cuả văn hoá này ( 1 tr. 578 

– 579 ) . 

Về phía Trung Quốc, tuy theo truyền thuyết cho là Kinh Dịch do Phục Hy thời đại tối cổ Trung 

Quốc tạo ra, nhưng trên thực tế không có chúng cớ nào để xác nhận chuyện này. Triết gia đầy uy 

tín của Trung quốc Phùng Hữu Lan đã khẳng định trong Trung quốc triết học sử ; “ Suốt thời nhà 

Thương  chưa có Bát quái ( bản Hồng Kông 1950, tr. 457 ) .  Chứ có Bát quái nghĩa là chưa có 

Kinh Dịch. Quẻ Dịch xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc là trên sách Tả truyện thời Xuân Thu chiến 

quốc ( 772 – 221 ) . Vào thời kỳ này trên một số lớn trống đồng Ðông Sơn ở Việt Nam đã có khắc 

hình quẻ Lôi  

Thuỷ Giải bằng 6 dải băng  nghĩa là đầy đủ 6 hào. Vậy là rõ ràng Kinh Dịch đã có ở Việt Nam  từ 

thời các vua Hùng, so với chứng cớ cụ thể của Trung Quốc, Kinh dịch đã có ở nước ta trước Trung 

Quốc cả ngàn năm. 

Chuyện này chẳng khác chi chuyện Tổ tiên ta  đã biết trồng lúa nước 1000 trước Trung Hoa mà 

Trần Trọng Kim vẫn viết trong Việt Nam Sử Lược là người Trung Hoa có công dạy dân ta làm 

ruộng.” 

II .- Chứng lý Ngôn ngữ học 

“ Một số tên quẻ Dịch là tên tiếng Việt không phải tiếng Trung Quốc:  Người ta thường gọi Kinh 

Dịch hay Kinh Diệc và cứ đinh ninh Diệc là do Dịch đọc chệch đi, kỳ thật Tổ tiên ta nói Kinh Diệc 

và người Trung Hoa đọc chệch đi, kỳ thật Tổ tiên ta nói Kinh Diệc ( Xem Khang Hy Từ Ðiển ).  

Diệc là một loại chim nước, có họ với loài Cò.  Ðây là loài chim quen thuộc với đồng ruộng, với 

văn minh nông nghiệp, văn minh Văn Lang.  Kinh Dịch là kết tinh của văn minh nông nghiệp, các 

nhà sáng tạo Kinh Dịch Việt Nam lấy hình ảnh con Diệc, con Cò làm tiêu biểu cho hệ thống triết 

học của  mình là hợp lý, nhưng người Trung Quốc muốn làm biến dạng cho khác đi, cho rằng chữ 

Dịch là hình ảnh của loài tích dịch một loài thằn lằn hay biến đổi màu sắc theo thời gian chẳng 

thân thiết gần gủi với người nông dân chi cả.   Ðiều này đã được ghi chú rất rõ trên trống  Ðồng 

Ðông Sơn về sau sẽ giải rõ .  

Tên 8 quẻ : Càn , Khảm, Cấn, Chấn, Ly, Khôn, Ðoài đều là tiếng Việt không phải là tiếng Trung 

Quốc. Các học giả Trung Hoa rất lúng túng khi giải nghĩa nguồn gốc tên các quẻ này, vì họ cứ cho 

đó là tiếng Hoa, nên tìm mãi vẫn không lý giải được.   Ở đây xin dẫn một quẻ để minh chứng.  Quẻ 

Ly không có nguồn gốc Trung Hoa, đây chỉ là chữ ghi âm tiếng Việt, một dạng chữ Nôm dạng giả 

Tá . Kinh Dịch bản thông hành ghi là Ly, âm Bắc Kinh đọc là Lĩ , nhưng bản Thạch Thư Chu Dịch 

đào được ở Mã Vương Ðôi lại ghi là  La, âm Bắc Kinh đọc là Lúo ( đọc như lửa ) . Rõ ràng đây là 

hai cách ghi của người Trung Hoa ở hai nơi hoặc hai thời điểm nghe người Việt Nam nói là quẻ 

Lửa, một người bèn ghi là Lĩ ( lửa ) , một người lại ghi là Lúa ( La ) .  Còn người Việt Nam  viết 

chữ Nôm lữa thì là dùng chữ Lã làm âm. Cả ba âm : Ly, La , Lã đều là cận âm với âm Lửa , dùng 

để ghi âm âm Lửa . Như vậy quẻ Ly không phải là  quẻ có nghĩa là lìa  hay là dựa như người Trung 

Hoa nghĩ mà chính la quẻ Lửa tức lá quẻ Hoả như về sau họ đã dịch đúng nghĩa của nó. “ 

III .- Chứng lý đồ tượng 

“ Kinh Dịch Trung Hoa thiếu một đồ hình trọng yếu, trong khi hình đồ này đang được cất dấu tại 

Việt Nam. Chứng tỏ Việt Nam mới là nước sáng tạo Kinh Dịch.. Ðồ tượng và quái tượng ( quẻ ) 

là những hình tượng cơ bản cấu tạo nên Kinh Dịch. Cả hai đều có những giá trị bổ túc cho nhau 

để hình thành Kinh Dịch.  Ðọc Dịch mà chỉ chú trọng đến quẻ không chú ý đến Ðồ là một thiếu 

sót đáng tiếc vì như thế đã bỏ qua quá nửa phần tinh tuý của Dịch.  Những ứng dụng quan trọng 

của Dịch đa phần đều căn cứ trên Ðồ , như thuyết trọng nam khinh nữ chi phối sâu đậm nhân sinh 
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quan Trung Quốc thời kỳ phong kiến là ảnh hưởng Càn trọng Khôn khinh của Tiên Thiên Ðồ, xem 

phong thuỷ, coi Tử vi, học thuyết Độn giáp, Thái Ất phát sinh ở Trung Hoa là do ảnh hưởng của 

Hậu Thiên Ðồ .  Y học, võ thuật, binh thư đồ trận lừng danh của Trung Quốc đều từ các Thiên Ðồ 

mà ra.  Theo thuyết Tam tài cơ sở để xây nên toà lâu đài Kinh Dịch thì phải có  3 Ðồ chính là Tiên 

Thiên Ðồ, Hậu Thiên Ðồ và Trung Thiên Ðồ, nhưng suốt cả hai nghìn năm nay, Trung Quốc chỉ 

lưu hành hai Ðồ Tiên Thiên và Hậu Thiên.  Người Trung Hoa tuyệt nhiên không tìm ra Trung 

Thiên Đồ, cuối cùng họ đành bó tay, rồi thản nhiên kết luận, không cần có Trung Thiên Ðồ.  Ðã 

có Tiên Thiên Ðồ làm làm thể và có Hậu Thiên Ðồ làm dụng là đủ lắm rồi.    Ðây chính là khuyết 

điểm lớn nhất của Dịch học Trung Quốc mà cũng là cái may lớn nhất cho  ta , để từ chỗ sơ hở này 

ta tìm ra những chứng lý quan trọng nhất, quyết định nhất để xác nhận tác quyền của Việt Nam.   

Trung Quốc không có Trung Thiên Ðồ, một Ðồ  quan trọng bậc nhất dùng làm La bàn để viết nên 

Kinh Văn các lời hào. Việt Nam ta lại cất giữ Trung Thiên Ðồ.  

Vậy thì ai là chủ nhân Kinh Dịch ?   Câu hỏi đã được trả lời, bí ẩn hai ngàn năm đã được trưng ra 

ánh sáng.Tác giả bài này có may mắn là đã thiết lập được Trung Thiên Ðồ.   Ðồ hình quẻ Càn ở 

phương Nam, quẻ Ðoài ở phương Ðông Nam, quẻ Tốn ở phương Ðông, quẻ Khảm ở phương Ðông 

Bắc, quẻ Ly ở phương Bắc, quẻ Cấn ở Tây Bắc., quẻ Chấn ở Tây, quẻ Khôn ở Tây Nam. Ðây 

chính là đồ thứ ba trong số 3 Thiên Ðồ trọng yếu của Kinh Dịch , mà người Trung Hoa không tìm 

ra.  Nếu Tiên Thiên Ðồ là Thiên Ðồ, Hậu Thiên Ðồ là Ðịa Ðồ, thì Trung Thiên Ðồ là Nhân Ðồ , 

nghĩa là Ðồ nói về con Người. Có một danh họa tài ba nào chỉ trong một hình vẽ có thể biểu đạt 3 

hình thái khác nhau về con Người .  Ðiều này chưa ai làm được, ngay cả máy móc tân tiến nhất, 

hiện đại nhất cũng không thể làm việc này. Thế mà Trung Thiên Ðồ cùng một lúc có thể diễn tả 3 

trạng thái khác nhau đó: Trung Thiên Ðồ  có mục đích nói về những vấn đề liên quan đến con 

Người, cho nên hình Ðồ Trung Thiên có thể biểu thị 3 khía cạnh khác nhau của con Người về mặt 

sinh lý, siêu lý và đạo lý: “ 

1 .- Con Người Sinh lý 

“ Quẻ Càn tượng trưng cho bán cầu não Phải ( ? ) . Quẻ Khôn tượng cho bán cầu não Trái ( ? )   

[ Theo tinh thần Khoa học thì ngược lại: Bán cầu não Phải chỉ Tình ( thuộc Khôn: Mẹ) , Bán cấu 

Não Trái chủ Lý   ( thuộc Càn : Cha )  . Do người trích đem vào ] .  

Khi một người bị tai biến mạch máu não ở bán cầu phải thì tay chân bên trái thường bị liệt, ngược 

lại cũng thế.  Vì Càn thuộc dương, nên liên quan đến tay trái gồm hai quẻ Cấn dương và Chấn 

dương, và vì tay trái đã dương, thì chân trái lại thuộc về âm, nên chân có quẻ Ly âm. Trái lại bán 

cầu não Khôn âm sẽ ảnh hưởng đến tay phải Trạch âm và Tốn âm cùng với chân Khảm dương.  

Ðiều này tương đồng với kết quả thực nghiệm của Leokadia Podhorecka ( 1986 ) , trình bày năm 

1986 tại hội nghị quốc tế về trường sinh học tại Zagrev về tính chất bất đối xứng phải- trái  trong 

nhân thể ( 2 tr. 117 ) .  Hình đồ cũng thể hiện được y lý Ðông phương cho rằng Thiên khí tả truyền: 

Dương khí đi từ bên phải ( Càn dương ) sang bên trái Cấn Chấn dương.  Ðịa khí hữu truyền : Âm 

khí đi từ bên trái ( Khôn âm )  sang bên phải ( Ðoài Tốn âm ) . Con người muốn sống cần phải thở 

( Càn phế chủ khí ) sau đó phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn ( Khôn, tỳ vị ) . Con người khỏe 

mạnh khi tâm ( Ly )  giao hòa với Thận ( Khảm ) , nếu tâm thận bất giao sẽ sinh ra tật bệnh, vị y 

tổ Việt Nam là Lê Hữu Trác đã phát triển học thuyết này để chữa bệnh rất hiệu quả.” 

2 .- Con Người Siêu lý 

“ Theo trãi nghiệm của các hành giả Yoga  hoặc Khí công, Thiền, thì cơ thể có 7 trung tâm năng 

lượng tác động chi phối sự sống của con Người, gọi là 7 đại huyệt hay 7 luân xa . Trung Thiên Ðồ 
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chính là biểu đồ  hệ thống 7 luân xa đó theo thứ tự từ dưới lên : luân xa 1 là Hỏa xà Kundalinê, 

chính là quẻ Ly hỏa, luân xa 2 là là Mệnh Môn quan chính là quẻ Khảm ( Thận thuỷ ), luân xa 3 

là đơn điền Ngũ hành sơn chính là quẻ Cấn sơn, luân xa 4 là luân xa tâm gồm hai quẻ Tốn ( tâm 

âm )  và Chấn ( tâm dương ) , luân xa 5 là trung tâm Ấn đường chính lá quẻ Ðoài, luân xa 6 nằm 

ở chân mi tóc hay huyệt Thượng tinh mà Ðạo giáo thường gọi là Kim mẫu chính lá quẻ Khôn ( Ðịa 

mẫu ) , luân 7 là huyệt Thiên môn Bách hội chính là quẻ Càn Thiên.” 

3 .- Con Người Đạo lý 

“ Trung Thiên Ðồ còn biểu đạt một mẫu người đạo lý tâm linh: quẻ Sơn tượng cho tính người tham 

lam muốn tích luỹ như núi ( Tham ) , quẻ Ly hỏa tượng cho người có tính sân như lửa ( Sân ) , quẻ 

Khảm thuỷ tượng cho người có tính si như nước đổ dồn về chỗ thấp ( Si ) , ba thói xấu đó sẽ dẫn 

con người đến chỗ ác tượng trưng bằng quẻ Tốn ( Tâm âm, nhục tâm, vọng tâm ) , như thuyết tam 

độc của Phật giáo ) .  Nhưng nếu con người biết phát triển tâm từ bi như tình yêu của mẹ tượng 

trưng bằng quẻ Khôn ( Ðịa mẫu, từ bi )  khiến tâm thanh tịnh, an lạc tượng bằng quẻ Ðoài ( vui, 

hỉ ), lúc nào cũng sẵn lòng cảm thông tha thứ cho người, tượng bằng quẻ Càn ( xả ) thì con người 

sẽ đạt được cõi phúc, tượng bằng quẻ Chấn ( Tâm dương, chân tâm, Ðạo tâm )  ( như thuyết Tứ 

vô lượng tâm của Phật giáo ) “. 

 

IV .- Phát hiện Trung Thiên Ðồ trong truyền thuyết 

“ Kinh dịch có 8 quẻ đơn: Càn còn gọi là Thiên có tượng là Trời, là vua, là Cha .  Khôn còn gọi là 

Ðịa, có tượng là Ðất, là Hoàng hậu, là mẹ. Khảm còn gọi là Thuỷ , có tượng là nước là cá ( ngư ) . 

Ly còn gọi là Hỏa có tượng là lửa.  Cấn còn gọi là sơn có tượng là núi.  Ðoài có tượng là Trạch có 

tượng là đầm ( hồ ) .  Chấn còn gọi là Lôi có tượng là sấm, là con trai trưởng. Tốn còn gọi là 

Phong, có tượng là gió là cây ( mộc ) .   Khi 8 quẻ chồng lên nhau ta được 64 quẻ kép. Nhưng khi 

8 quẻ đơn được đặt trên vòng tròn ta sẽ được 3 Thiên Ðồ căn bản . Tiên Thiên Ðồ thường được 

người Trung Hoa gọi là Tiên Thiên Ðồ Phục Hy, vì cho là do Phục Hy chế ra, Hậu Thiên Dồ cũng 

được người Trung Hoa gọi là  Hậu Thiên Ðồ Văn Vương, vì cho là do Văn Vương thiết lập, ở đây 

chúng tôi chỉ gọi là Tiên Thiên Ðồ và Hậu Thiên Ðồ, vì đã chứng minh được Kinh Dịch do người 

Việt sáng tạo, nên Phục Hy, Văn Vương chẳng can dự gì vào việc sáng tạo ( ? ) các Thiên Ðồ . 

Dịch đồ thứ ba chính là Trung Thiên Ðồ đã được Tổ tiên Việt Nam cất dấu trong truyền thuyết 

Lạc Long – Âu Cơ . 

Truyền thuyết Lạc Long Quân  - Âu Cơ không chỉ là một huyền sử về nguồn gốc “ Con Rồng 

Cháu Tiên ”, một thông điệp về tình đoàn kết, nghĩa là yêu thương giữa các dân tộc anh em, đồng 

bào mà còn chứa đựng một thông tin về di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam đã được Tổ 

tiên chúng ta bí mật cất giữ trong đó : Tôi muốn nói đến Kinh Dịch đứa con lưu lạc của Việt Nam 

đã được Trung Hoa nuôi dưỡng và đã thành danh ở đó.  Nếu chúng ta kết hợp các thông tin rải rác 

trong các truyền thuyết Lạc Long - Âu Cơ , truyện Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh  ta sẽ thiết lập 

được một Trung Thiên Ðồ mà người Trung Quốc chưa hề biết đến.   

Theo Kinh Dịch Lạc Long Quân thường được nhân dân  gọi là Bố mỗi khi có việc cần  giúp đỡ  

có thể ký hiệu bằng quẻ Càn, có tượng là vua , là cha Lạc Long Quân, thường sống ở Thuỷ phủ ký 

hiệu là quẻ Khảm có tượng là nước. Lạc Long diệt được Hồ Tinh là con cáo 9 đuôi  sống hơn ngàn 

năm ở đầm Xác Cáo nay là Hồ Tây ( ? ) , sự kiện này có thể ký hiệu bằng quẻ Ðoài tức quẻ Trạch 

có tượng là đầm.  Ðất Phong Châu thời Thượng cổ có cây Chiên đàn sống hàng ngàn năm, chim 

Hạc thường đến đậu ở đấy nên nơi đó còn gọi là đất Bạch hạc ( nay thuộc tỉnh Phú Thọ  ? )  , lâu 

ngày cây hoá thành yêu tinh dân gọi là Thần Xương Cuồng , Kinh Dương vương và Lạc Long 

Quân ra sức đánh đuổi, cứu dân thoát khỏi sự bức hại của Xương Cuồng. Sự kiện này có thể ký 
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hiệu bằng quẻ Tốn , còn gọi là quẻ Phong có tượng là mộc. Lạc Long cũng có công diệt Ngư Tinh, 

con yêu ngư xà ăn thịt người, chuyện này cũng thuộc quẻ Khảm ký hiệu ở trên. Truyền thuyết 

thường nói chung là Lạc Long Quân ( quẻ  Càn )  diệt Hồ Tinh ( quẻ Ðoài ) diệt Mộc Tinh ( quẻ 

Tốn ) , diệt Ngư Tinh ( quẻ Khảm )  để cứu dân.  Từ đó ta có được một vế : Càn – Ðoài – Tốn – 

Khảm . 

Theo truyền thuyết Lạc Long Quân nói về Âu Cơ ( được tôn xưng là quốc mẫu,  là mẹ ) ký hiệu là 

quẻ Khôn ( 1. tr. 30 ) .    Như thế truyền thuyết đã xác định rất rõ tính cách tương phản giữa Lạc 

Long và Âu Cơ . Long Quân thuộc Khảm ( Thuỷ )  thì Âu Cơ thuộc quẻ Ly ( Hoả ) . Truyền thuyết 

kể tiếp : “ Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu  ( nay là huyện Bạch Hạc )  suy phục lẫn nhau, 

cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương , lấy tên nước là Văn Lang ”  Lên Phong 

Châu là lên núi ký hiệu là quẻ Cấn có tượng là núi, tôn người con cả ký hiệu là  quẻ Chấn , vì  

Chấn có tượng là người con trưởng .  Ta lại có thêm vế thứ hai :  của Trung Thiên Ðồ :  Ly – Cấn 

– Chấn – Khôn. 

Ðến đây ta đã khai quật được Trung Thiên Ðồ từ lớp ngôn ngữ truyền thuyết, các quẻ xếp theo thứ 

tự :  Càn – Ðoài – Tốn – Khảm – Ly  -- Cấn – Chấn – Khôn.”( Theo chiều ngược Kim đồng hồ ) 

V .- Vai trò Trung Thiên Ðồ trong việc hình thànhVăn bản Kinh Dịch 

1 .- Bố cục Kinh Dịch 

“ Kinh Dịch có 64 quẻ, 32 quẻ đầu thuộc về Thượng Kinh, 32 quẻ sau  thuộc về Hạ Kinh . Nhìn 

về cách xếp đặt  vị trí các quẻ Dịch trong bản Kinh Văn thông hành ta không thể không nghĩ rằng 

các nhà làm Dịch đã sử dụng Trung Thiên Ðô như La bàn để phân bố các quẻ. Mở đầu Kinh Văn 

là 2 quẻ Càn, số 1 Khôn số 2  đúng như vị trí Càn Khôn đứng bên nhau  trên Trung Thiên Ðồ. Cuối 

Thượng Kinh là 2 quẻ  Khảm số 29  và Ly số 30 đứng như vị trí Khảm Ly  dưới Trung Thiên Ðồ. 

Mở đầu Hạ Kinh là 2 quẻ Trạch Sơn Hàm số 31 và quẻ Lôi Phong Hằng số 32 đúng như vị trí quẻ 

Ðoài Trạch  đối qua tâm với quẻ Cấn Sơn tạo thành quẻ Trạch Sơn Hàm, quẻ Chấn Lôi đối qua 

tâm với quẻ Tốn Phong tạo thành quẻ Lôi Phong Hằng nằm giữa Trung Thiên Ðồ. Cuối Hạ Kinh 

là 2 quẻ Thuỷ Hoả Ký Tế số 63 và Hoả Thuỷ Vị Tế số 64  đúng như vị trí quẻ Khảm Thuỷ giao 

hoán với quẻ Ly Hoả  tạo thành. 

Khác hẳn với Tiên Thiên Ðồ và Hậu Thiên Ðồ, các quẻ Càn Khôn , Ly Khảm đứng đối nhau qua 

tâm, biểu hiện trạng thái phân ly, trên Trung Thiên Ðồ  các quẻ Càn Khôn, Ly Khảm  đứng gần 

nhau từng đôi một biểu hiện trạng thái giao hội. Ở tự nhiên mọi vật có thể đối nghịch, vừa tương 

phản vừa tương thành. Nhưng ở con người thì khác, con người là một chỉnh thể , một Thái cực, 

một toàn đồ âm dương phải tương hội điều hoà, nếu một bên thiên thắng, con người sẽ bất ổn, phát 

sinh bệnh tật.” 

2 .- Ðặt tên cho quẻ Dịch 

“ Nhiều nhà chú giải Kinh Dịch Trung quốc thích nghĩa chữ giao của hào Thượng cửu quẻ Thiên 

Hoả Ðồng Nhân  số 13 , “ Ðồng  nhân chi giao ” thường chỉ dừng lại ở vấn đề chính trị xã hội, nên 

hiểu giao theo nghĩa rất hẹp, họ cho giao là vùng đất ngoại ô kinh thành, nếu muốn đồng thì phải 

tìm người ở xa mà liên hiệp .  Hiểu như vậy thì không sát nghĩa và không đúng với lập ý của người 

làm ra Kinh Dịch.  Có lẽ vì người Trung Quốc trong tay  không có La bàn Trung Thiên Ðồ là Ðồ 

đã bị Tổ tiên người Việt Nam cất dấu rất kỹ không truyền ra ngoài nên không hiểu rằng, giao tức 

là giao hội, khi Hỏa xà Kundalinê từ lâu cuộn mình ở đốt xương cùng có đủ điều kiện lên hợp nhất 

với thần Vishnou  cư trú ở huyệt Tiên Môn, nghĩa là khi luân xa số 1 là quẻ Ly Hoả hoà nhập với 

luân xa số 7 là quẻ Cán Thiên là lúc con người  đạt đến trạng thái toàn thức, hạnh phúc hoàn hảo 
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nhất,  con người đạt đến mức độ giao hội cùng vũ trụ, tha nhân, vì thế mới đặt tên cho quẻ này là 

Thiên Hoả Ðồng Nhân  . Giao nằm ở hào Thượng cửu ( theo Dịch lý thuộc tài Thiên ) tức là ở mức 

độ đồng nhân cao nhất , mức độ hoà đồng siêu việt nhất.   Nếu hiểu giao như nghĩa Ðông giao 

( ngoại ô phía Ðông ), Nam giao ( ngoại ô phía Nam ) thì không phù hợp với cấu trúc quẻ Dịch , 

hiểu như vậy là mặc nhiên nhận giao thuộc về đất phải nằm ở hào 2 tài Ðịa .  Cũng như quẻ Ðồng 

Nhân, các Dịch học gia Trung quốc cũng bị hạn chế khi hiểu quẻ  Ðại Hữu chỉ là sở hữu  tài sản 

vật chất , họ không ngờ rằng Ðại Hữu là sở hữu  tài sản tinh thần vĩ đại, quẻ này chính là ghi lại 

thành tựu một quá trình công phu trãi nghiệm của hành giả đã hợp nhất với vũ trụ, mà mỗi hào mô 

tả thành quả một chặng đường liên tục từ hạ đẳng công phu đến thượng đẳng công phu.”  

3 .- Ðọc lại Kinh Dịch 

“ Nhờ có Trung Thiên Ðồ ta cò thể đọc lại Kinh Dịch một ách chính xác hơn , điều này nghe có 

vẻ nghịch lý, vì ta làm sao thông thạo ngôn ngữ Trung Hoa hơn người Trung Hoa được, nhưng vì 

ta có Trung Thiên Ðồ là La bàn Tổ tiên ta dựa vào đấy  để viết các lới hào , nên chúng ta có cách 

đọc thuận lợi hơn.  Ở đây tôi chỉ xin dẫn ra một thí dụ để minh chứng.   Kinh Dịch  có 3 quẻ nói 

đến Tây Nam , quẻ Giải : “ lợi Tây Nam ”, quẻ Kiển  “ Lợi Tây Nam bất lợi Ðông Bắc ”, quẻ Khôn 

“ Tây Nam đắc bằng , Ðông Bắc táng bằng ”. 

Căn cứ vào Hậu Thiên Ðồ , quẻ Khôn ( đất ) nằm ở hướng Tây Nam, quẻ Cấn ( núi ) nằm ở hướng 

Ðông Bắc , Vương Bật người thời Tam Quốc trong Chu Dịch chú giải như sau : “ Tây Nam là đất 

bằng, Ðông Bắc là núi non. Từ chỗ khó mà đi đến chỗ bằng, cho nên khó khăn sẽ hết, tứ chỗ khó 

mà đi lên núi, thì sẽ cùng đường ”  Khổng Dĩnh Ðạt trong Chu Dịch chính nghĩa viết :  “ Tây Nam 

thuận vì là hướng bằng phẳng dễ đi, Ðông Bắc hiểm vì là chỗ trắc trở khó khăn. Ðường đi lắm trắc 

trở tất cả đi đến chỗ bằng dễ đi, thì khó khăn sẽ hết, trái lại nếu đi vào chỗ hiểm, thì càng bế tắc 

cùng đường . Ði, ở phải hợp lý vậy .” ( 3 tr. 846 )  

Trương Thiện Văn trong Từ điển Chu Dịch  giải thích : “  Lợi cho việc di về đất bằng Tây Nam , 

không lợi cho việc đi về  phía núi non Ðông Bắc. Tây Nam tượng trưng cho đất bằng, Ðông Bắc 

tượng trưng cho núi non .  Ðây nói ở thời Kiển nạn , mọi hành động đều phải  tránh khó khăn hiểm 

trở , phải hướng về phía bằng phẳng thì mới có thể vượt qua kiển nạn , vì vậy nói lợi Tây Nam , 

bất lợi Ðông Bắc ” ( 3 tr. 907 )  

Nói chung lời giải thích của đa số Dịch gia Trung Quốc đều dựa vào vị trí các quẻ trên Hậu Thiên 

Ðồ  và đều cho núi là trở ngại, nhưng giải như vậy không thể khớp với Dịch lý , quẻ Kiền tức là 

quẻ Thuỷ Sơn Kiển, hình tượng nước ngập núi , trận Ðại Hồng Thuỷ . Vậy núi chỉ là trở ngại thứ 

yếu . Sự thật đối với nguời cổ đại núi tuy có khổ ải hơn nơi bằng phẳng, nhưng không phải là trở 

ngại đáng kể.  Ðối với người cổ đại, núi là nhà, hang hốc là nhà .  Núi che chở cho họ, cung cấp 

thực phẩm , đùm bọc nuôi dưỡng  họ. Nói cho cùng với tượng quẻ như vậy, người ta không lo về 

núi  mà nỗi lo triền miên chính là nước. Suốt thời cổ đại nhất là ở Việt Nam ( ? ) , chiến tranh bất 

tận là chiến cuộc giữa người với nước.  Con người khơi dòng lấy đất canh tác , đẩy lùi biển để 

dành đất sống. Khi con người thắng biển là khi Sơn Tinh  thắng Thuỷ Tinh. Kiển nạn được giải 

vấn đề lật ngược, quẻ Thuỷ Sơ Kiển lật thành quẻ Sơn Thuỷ Mông, thoán từ ca ngợi chiến công 

thần thánh này là Lợi Trinh ( Thắng lợi bền chặt ) . 

Ở Hậu Thiên Ðồ  cũng như Trung Thiên Ðồ  quẻ Khôn cùng ở vị trí Tây Nam , nhưng ở vị trí 

Ðông Bắc  thì quẻ của hai Ðồ hoàn toàn ngược nhau.  Nếu Hậu Thiên Ðố là quẻ Cấn ( núi ) thì ở 

Trung Thiên Ðồ lại la quẻ Khảm ( nước ) . Ta thấy rõ muốn hiểu lời hào của 3 quẻ đó  không thể 

dựa vào vị trí quẻ trên Hậu Thiên Ðồ, vì không chính xác .  Chỉ có thể dựa vào vị trí trên Trung 

Thiên Ðồ  mới làm sáng tỏ được nghĩa quẻ. Con người không ngại núi mà chỉ e sông, e biển. Câu : 

“ Lợi Tây Nam bất lợi Ðông Bắc ” phù hợp thực tiễn Trung Quốc, vì con đường sống của họ luôn 
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dịch chuyển từ Tây Bắc sang Ðông Bắc, hành trình các Kinh đô của các triều đại Trung Hoa từ 

núi ra biển : Tây An – Trường An – Lạc Dương – Khai Phong – Bắc Kinh  là hành trình ngược 

với lời hào  3 quẻ : Giải, Khôn, Kiển.  

Trong khi đó lời hào 3 quẻ trên lại hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Ðối với Việt nam. 

Ðông Bắc mới thực là bất lợi , đó là biển cả là  cửa ngõ cho phong kiến phương Bắc xâm lược . 

Việt Nam chỉ có con đường  sống là mở nước về phương Nam  và Tây nam. Lịch sử Việt Nam đã 

chứng thực lời đó , đã hai lần chúng ta tiến về hướng Tây Nam, đợt đầu về đồng bằng Thanh Nghệ, 

Tịnh , đợt sau tiến về vựa lúa châu thổ sông Cửu Long . Lời hào trên vẫn còn là lời dự báo ứng 

nghiệm với Việt Nam ngày nay: Tây Nam đắc bằng , khi gia nhập khối Ðông nam Á, con đường 

Tây Nam đang ở thế thuận lợi. “ 

VI .- Kết luận 

“ Chúng ta còn nhiều chứng từ từ vật thể đến phi vật thể , từ ngôn ngữ đến văn bản, nhưng mấu 

chốt hơn hết để chúng minh Kinh Dịch do Tổ tiên người Việt Nam sáng tạo vẫn là vai trò của 

Trung Thiên Ðồ.  Khi một người muốn chứng minh một vật là sản phẩm do chính mình đúc ra thì  

người đó phải  trưng ra khuôn đúc, ở đây cũng vậy Trung Quốc không có Trung Thiên Ðồ  giống 

như không có khuôn đúc thì làm sao bảo rằng Trung Quốc đã sáng chế ra Kinh Dịch.  Thật ra 

Trung Quốc chỉ có công phát huy ra Kinh Dịch , nhờ đó mà Kinh Dịch có bộ mặt vĩ đại như ngày 

nay , cũng như họ làm rạng rỡ cho Thiền nhưng không ai có thể quên Thiền có nguồn gốc từ Phật 

giáo Ấn Ðộ .  Ðã đến lúc cái gì của César phải trả lại cho César.  Khi chúng ta nhận ra rằng Kinh 

Dịch là di sản của Tổ tiên ta sáng tạo, ta sẽ hiểu được do đâu ta cũng cùng giải đất với  các dân tộc 

vùng Hoa Nam, núi liền núi, sông liền sông mà họ bị đồng hoá còn chúng ta thì không.  Kinh Dịch 

chính là cuốn Cổ Văn Hoá Sử  của Việt Nam mà Tổ tiên chúng ta còn lưu lại ngày nay, tuy có bị 

sửa đổi nhuận sắc nhiều lần, nhưng những vết tích của nền Văn minh các thời vua Hùng dựng 

nước vẫn còn đậm nét trong nhiều quẻ Dịch.  Người sáng tạo Kinh Dịch đã dựa vào Trung Thiên 

Ðồ để bố cục vị trí các quẻ đúng như bản thông hành hiện nay hiện đang phổ biến . Các Dịch học 

gia Trung Quốc căn cứ vào vị trí các quẻ theo Hậu Thiên Ðồ nên có nhiều câu trong Kinh Văn bị 

họ giảng sai với ý nguyên tác, muốn giảng cho đúng phải dựa vào Trung Thiên Ðồ, không thể làm 

khác được.  Trung Thiên Ðồ giữ một vị trí quan trọng và quyết định như vậy đã được Tổ tiên Việt 

Nam cất dấu rất kỹ trong truyền thuyết Lạc Long – Âu Cơ . Từ truyền thuyết này có thể tìm lại 

Trung Thiên Ðồ. Trung Thiên Ðồ được khắc ghi cẩn trọng trên Trống Ðồng Ðông Sơn, có điều 

kiện tác giả sẽ công bố sau.  Chúng tôi còn nhiều minh chứng khác để kiện toàn chứng lý cho kỳ 

án này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kinh Dịch chính là sáng tạo của Tổ tiên Việt Nam. Muốn hiểu 

đúng bản chất văn hoá việt Nam không thể không khão sát Kinh Dịch, như là sáng tạo của Việt 

Nam .” ( Hết trích ) 

( Nguyễn Thiếu Dũng, Thanh Niên on line ) 

 

[ Theo Thuyết Tam Tài, ta đã có Tiên Thiên đồ (đại diện  Thiên ) và Hậu Thiên Ðồ ( đại diện cho 

Ðịa ) tất ta phải có  Trung Thiên Ðồ ( đại diện cho Nhân ) .    

Trung Thiên Ðồ mới chất chứa tinh hoa của Tiên Thiên và Hậu Thiên Ðồ.  

Trung Thiên Đồ = Tiên Thiên Đồ + Hậu Thiên Đồ 

Cũng vậy ta đã có Hà Ðồ hình Tròn ( Thể phương Dụng viên ) , Lạc Thư có hình Vuông  ( Thể  

Viên Dụng phương )  thì cũng theo lý trên, ta đã có một Ðồ Thư hợp nhất.( Mẹ Tròn Con Vuông ) 

  Lời người trích dẫn  ] 
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    +               =         

 
Hà Đồ     +   Lạc Thư       =      Đồ Thư hợp nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN BA 
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  PHẦN HIẾN - NHÂN VẬT  

.  .   . 

 “Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, gây nền độc-lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng-cứ một phương, 

Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, 

Song Hào-kiệt đời nào cũng có “ 

 ( Bình Ngô đại cáo . Nguyễn Trãi ) 

 Chúng ta thử dở từng trang  Lịch sử Dân tộc, xem lời của Vua Lê Thái Tổ có như lời Ngài 

đã tuyên bố trong Bình Ngô đại cáo chăng?  Vì: Lịch sử  của Thế  giới  Hiện tượng là Tấm 

gương thấp thoáng phản chiếu  thế giới Nội Tâm hay Tinh thần Dân tộc  ( The outward is 

the dim reflection of the inward world ) 

Thế giới Hiện tượng là Hình cụ thể thuộc Vật thể , còn thế giới Nội Tâm là Tượng  ( trừu 

tượng ) thuộc Tinh thần. Văn Hoá Tổ Tiên là Văn Hoa Biểu tượng,  chúng ta có giải mã được 

các Biêu tượng   ( decoding the symbol ) thì mới tiếp cận được  với Tinh thần  Tổ Tiên    hay 

Hồn thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ).  

Khi sống sao cho Nhân Nghĩa nhập thần thì đạt Hùng / Dũng mới có khả năng Bao dung. 

Khốn nỗi Đạo Đức  đó là Quốc bảo về Dựng và Cứu nước Việt Nam, thỉ các vị duy sử , duy 

Lý lại gán cho là những thứ của Quân tử Tàu. Thực ra,  các nhà cầm quyền Tàu không thục 

sự là chủ Nhân của những trân quý đó , mà bảo vật của họ là Tham tàn và Cường bạo !  

Một Dân tộc mà con dân không thuộc nằm Lòng Huyền sứ và hiểu rõ những Phế Hưng của 

Lịch sử  Dân tộc  thì làm sao  mà nắm vững được Tinh thần Dân tộc, làm sao mà không  “ 

Lạc Hồn Dân tộc “ mà đi HOANG ! 

Trên kia chúng ta đã đề cập tới phần VĂN, nay chúng ta lướt qua phần HIẾN . 

 

VĂN nào thì nảy sinh ra HIẾN nấy. 

VĂN là  nền “Văn Hóa mang Tinh thần  : Nam phương chi cường dã  với Chí Nhân và Đại 

Nghĩa. 

HIẾN  là những Hiền nhân Quân tử đã hy hiến Thân Tâm cho đại Nghĩa Quốc gia     

 

Ta hãy lần trang lịch sử oai hùng của dân tộc để nhận diện ra một số Hiền nhân ( The sage ) tiêu 

biểu đã hy hiến thân tâm ( HIẾN ) cho nền văn hoá siêu việt của cha ông. Không có VĂN vẻ đó, 

tất không thể có HIẾN làm rạng danh cho giống nòi qua trường kỳ lịch sử gần 5000, tuy được 

xung tụng Văn hiến chi bang nhưng trước đó, người Tàu đã gán cho dân ta là giống Man Di mọi 

rợ ( Nam Man ).    Lời khen của Vua Thái Tổ nhà Minh chính là để khen nước Tàu của nhà vua, 

có nền Văn hoá cao siêu, đến nỗi học trò Việt Nam man Di mọi rợ của họ, nhờ được họ khai hoá 

hàng ngàn năm cũng trở nên Văn hiến chi bang ! 

Theo triết gia Kim Định thì sự thực là ngược lại. Chính Nòi Hoa Hán thuộc Văn hoá Du mục, khi 

chiếm đoạt được đất đai và người của chủng tộc Việt, thì chiếm luôn các phát minh cũng như nên 
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văn hoá của chủng Việt rồi công thức hoá thành Kinh Điển của Tàu .  ( xin xem 33 tác phẩm của 

Kim Định ). 

Đến thời nhà Hán lại tìm cách làm cho nền Văn hoá đó bị sa đoạ. Triết gia kim Định đã có công 

khai phá ra phương cách gạn đục khơi trong bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn như Văn hoá nông 

nghiệp của Tổ tiên ta xưa và Văn hoá du mục của Hoa Hán. Bản chất của nền văn hoá nông 

nghiệp là Thái hoà, còn văn hoá du mục là bạo lực, chiến tranh chiếm đoạt và bành trướng.   Ta 

hãy lướt qua những trang sử oai hùng của dân tộc để kiểm chứng xem Sách vở và sự sống của dân 

tộc có ăn nhập vào nhau chăng ?   Trong Bình Ngô đại cáo ( bản dịch của Trần Trọng Kim ), Cụ 

Nguyễn Trãi đã viết :  

 

“ Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng “ Văn Hiến “ đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong 

tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, 

Nguyên, hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song “ Hào Kiệt “đời nào 

cũng có . . “ 

 

Để thấy rõ sức sống hùng dũng của nòi giống, chúng ta lần theo các trang sử để xem ra những 

Hào Kiệt nước Việt đời nào cũng có hay không ? . 

 

 
 

 

THỜI TIỀN SỬ 
 

Họ Hồng Bàng tách ra khỏi khối Đại chủng Việt, lập nước Văn Lang vào năm -2879. 

“ Thời kỳ 2879 - 111 trước dương lịch, Huyền sử nói về họ Hồng Bàng với nước Văn Lang.  Họ 

Hồng Bàng ở trong miền Hoa Hạ tức bờ sông Hà và vùng Hồ Quảng, hồ Động Đình , Chiết Giang 

tức là vùng Trung Nguyên bên Tàu.  Viêm tộc hay Viêm Việt theo sông Dương tử khai thác vùng 

Trường Giang thất tỉnh ( 7 ) , lên khai thác vùng Hoàng hà lục ( 6 ) tỉnh, phía Nam là Việt giang 

ngũ tỉnh ( 5 ) , tức là 18 tỉnh .( Chu Quốc Thành : Trung quốc thông sử ).  

 

Hoa tộc ở vùng Tân Cương, Thanh Hải tiến vào đất Trung hoa chiếm đất của Viêm tộc. Lãnh 

tụ nông nghiệp là Si Vưu ( hiệu là Trung Quang ) đánh nhau 3 lần với Hiên Viên lãnh tụ của 

Du mục ở Trác lộc. Si Vưu đại bại, từ đó Hoa tộc thanh toán lần các tộc của Viêm Việt.  Lãnh 

tụ Hoa tộc xưng là Hoàng đế từ năm 2697 ( B. C. ) tức là sau Viêm Việt 182 năm.   Tiếp đến là 

nhà Hạ , 7 đời, nhà Thương 17 đời, nhà Chu 28 đời ( 1134-247 B. C. )   . Viêm Việt một phần bị 

giết, hoặc bắt làm nô lệ, phần đông sống dưới quyền giám thị của Hoa tộc, hoặc bị phân sáp ra 

khai thác vùng xung quanh gọi là Tứ Di : Đông Di, Tây Địch, Tây Nhung, Nam Man gọi là tứ 

hung.:”  ( Kim Định : Việt lý tố nguyên ) 
 

 

 
 

THỜI TỰ CHỦ  
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( 939 – 1010 ) 

Từ -111 đến 931 là thời người Tàu độ hộ Việt Nam.    Dân ta đã nhiều lần vùng lên đánh đuổi 

quận Tàu:  

 

 

KIỆT NỮ TRƯNG TRẮC & KIỆT NỮ TRƯNG NHỊ 

I.- TRƯNG TRẮC, TRƯNG NHỊ  ĐÁNH ĐUỔI QUÂN NHÀ HÁN 

Năm 41, hai vị anh thư Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai người Nữ đầu tiên nổi lên chống lại sự 

bạo tàn của nhà Hán, cũng là người đầu tiên đã huy động được lực lượng của dân tộc, trong thời 

gian ngắn đã thâu được 65 thành rồi lên ngôi vua ở đất Mê Linh. 

   Hịch ra quân của Hai Bà: 

   “ Một xin rửa sạch thù nhà, 

   Hai xin nối nghiệp xưa vua Hùng  

   Ba kẻo oan ức lòng chồng, 

   Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này “  
( Trích Phạm Trần Anh trong Thời Luận ngày 01/08/08 ) 

 

Đây là cuộc ra quân bảo vệ chính nghĩa quốc gia, báo đền thù nhà nợ nước, vẹn nghĩa với Vợ 

chồng.  Vua Quang Vũ sai Phục Ba tướng quân Mã Viễn cùng các tướng Lư Long và Đoàn Chi 

qua báo thù, hai Bà chống được đến năm 43, bị thua. Hai Bà nhảy xuống sông Hát Giang, tức là 

sông Đáy ngày nay mà tuẫn tiết.  Tuy lên ngôi được 3 năm, nhưng tấm gương sáng nữ liệt còn lưu 

lại tới muôn đời.  

Hai Bà đã sống cuộc sống anh dũng, và đã xem cái chết tựa lông hồng để trọn niềm danh tiết.  

Đây là hai người nữ anh hùng đầu tiên trong đất Việt cũng như trên thế giới làm rạng rỡ gống 

nòi. 

Khi đánh bại hai bà, Mã Viện tịch thu các trống Đồng ( Di sản Văn hoá Hòa bình ) đem về đúc 

ngựa ( phương tiện di chuyển của đoàn quân du mục ), có lẽ cũng đã đúc trụ đồng chúc dữ dân 

Giao chỉ; “ Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt “ : Khi trụ đồng bị gãy, thì dân Giao chỉ bị diệt . Mã 

viện còn đem cấy người để đồng hoá, nhưng tới nay những cuồng vọng của Mã Viện bất thành. 

Tương truyền khi cột trụ đồng được dựng lên, thì người Giao Chỉ nào qua đó, cũng ném vào hòn 

đó để trụ đồng khỏi gãy, nên trụ đồng đã bị che lấp. 

Theo Ông Phạm Trần Anh, đến nay người ta vẫn ghi nhận có hai trụ đồng ở Phân Mao Lĩnh, như 

vậy rõ ràng là cột trụ đồng do Mã Viện trồng ở động Cô Lâu thuộc Hồ Nam Trung Quốc ngày 

nay, phía Tây Phân Mao Lĩnh thuộc Khâm Châu. Hiện ở vùng Ngũ Lĩnh gần Hồ Động Đình vẫn 

còn địa danh “ Động Phủ Trưng Trắc cùng với những đến thờ, miếu thờ các anh hùng liệt sĩ vì 

nước hy sinh. 

Nhân dân các tỉnh vùng Hoa Nam Trung Quốc ( Thuộc đại chủng Việt ) vẫn tôn kính thờ phượng 

vị anh thư liệt nữ Trưng Trắc mãi tới ngày nay như một tín ngưỡng dân gian, gọi là đạo thờ Vua 

Bà. 

 

Có ba điều ta nên lưu ý:  

Thứ nhất đất nước chủng tộc Việt trước kia ở vùng Trung nguyên bên Tàu, như vùng Ngũ Lĩnh 

gần hồ Động Đình. 

Thứ hai, sở dĩ có đền thờ hai Bà ở đó là vì số dân Tàu ở đó cũng thuộc nòi giống Việt, khi người 

Tàu chiếm đất cũng chiếm dân luôn. 

 Thứ ba. Hai Bà có lẽ là những vị anh thư đầu tiên trên thế giới.  



- 106 - 

 

 

 

 

 

 

KIỆT NỮ TRIỆU TRINH NƯƠNG  

II.- TRIỆU TRINH NƯƠNG ĐÁNH ĐUỔI QUÂN NGÔ  

Tự xưng là Nhụy Kiều tướng quân.蕊 娇 将 军 Bà chống cự với quân thù được ba tháng, Bà 

bị thua, chạy tới xã Bồ Điền, tỉnh  Thanh Hoá thì tự tử. Lúc ấy Bà mới 23 tuổi.  Bà đã tuyên bố ý 

chí của mình :  

“ Ta muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân 

Ngô, dành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta . 

“.I want to ride the storm, tread the dangerous waves, 

Kill fierce sharks in the open sea, drive out the Ngo aggressors, 

Reclaim our country, break the yoke of slavery. 

I will not bow my head and be a concubine of man. " 

 [蕊:Nhụy: Bông hoa 娇: Kiều: Mềm mại, đáng yêu 将军: Tướng quân: Cầm quân : Bông 

hoa đáng yêu cầm quân đánh giặc ] 
 

Ngoài ra còn có LÝ NAM ĐẾ, tiếp đến TRIỆU QUANG PHỤC chống quân nhà Lương. 

 MAI HẮC ĐẾ chống quân nhà Đường,  

KHÚC THỪA DỤ được dân chúng cử làm Tiết Đô Sứ Giao Châu trong khi nhà Đường Có loạn 

Ngũ Quý. 

DUƠNG DIÊN NGHỆ chống quân Nam Hán, tiếp đến con rể của Dương Diên Nghệ là là NGÔ 

QUYỀN đánh đuổi quân Nam Hán. 
 

 

NHÀ TIỀN LÊ 

( 939 - 956 ) 

I.- LÊ ĐẠI HÀNH ĐÁNH QUÂN NHÀ TỐNG 

Nghe tin Đinh Tiên Hoàng bị giết, Quân Tống đem quân hai mặt sang đánh nước ta, tướng Hầu 

Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng dẫn quân đi đường bộ ngả Lạng Sơn . Lưu Trừng dẫn thuỷ quân 

qua lối Bạch Đằng .  Vua Lê Đại Hành sai tướng Phạm Cự Lượng đem quân ngăn giặc đường 

Lạng Sơn, còn nhà vua đem binh thuyền ngăn chặn ở sông Bạch Đằng. Khi Hầu Nhân Báu tới Chi 

Lăng, Lạng Sơn, mắc mưu bị bắt và bị giết , quá nửa quân giặc bị giết. 

II.- NGÔ QUYỀN VỚI TRẬN BẠCH ĐẰNG 
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Kiều Công Tiện bị Ngô Quyền đánh chạy qua Tàu cầu cứu quân Nam Hán, vua Nam Hán sai 

Hoằng Thao sang đánh Ngô Quyến. Ngô Quyền sai người đóng cọc nhọn dưới lòng sông Bạch 

Đằng, đợi quân Hoằng Thao tới, nhân lúc nước thuỷ triều lên, cho quân ra khiêu chiến. Bị dữ 

chiến, quân Nam Hán đuổi đánh. Lúc nước thuỷ triều bắt đầu xuống, Ngô Quyền hối quân 

đánh ập lại, quân Nam Hán thua chạy, bị cọc nhọn đâm thủng thuyền, quân sĩ chết nhiều vô 

kể. Hoằng Thao bị Ngô Quyền bắt được và đem giết đi. Đây là một sáng kiến biết dựa vào Thiên 

thời và Địa lợi để thắng giặc.  Lưu Trừng đi đường thuỷ nghe tin Hầu Nhân Báo bị thua, vội vàng 

kéo quân rút lui .  Vua nhà Tống đành phải phong cho vua Lê là Giao Chỉ Quận vương.   

 

III.- NHỮNG VĂN GIA 

 

Trong thời kỳ độ hộ tuy bị kiềm chế khắt khe, nhưng vẫn có những văn gia lỗi lạc.  

1.- TRƯƠNG TRỌNG 

Ông đã đi học ở Lạc Dương ( Hà Nam ngày nay ), làm quan Thái thú ở Kim Thành, đời Hán Minh 

Đế. 

2.- LÝ TIẾN 

Ông được bổ làm Thứ sử Giao Chỉ. Ông dâng sớ xin hậu đãi người Giao Chỉ, và cho bổ làm quan 

như người Tàu, nhưng nhà vua không chấp thuận, chỉ bổ những người đậu đạt cao như Mẫu tài và 

Hiếu Liêm làm lại thuộc trong sứ, không được làm quan tại nước Tàu. 

3.- LÝ CẦM 

Ông làm Túc vệ trong điện vua Hán, hưởng ứng xin việc kêu xin của Lý Tiến, vua Hán chịu và bổ 

một người Giao Chỉ đỗ Mẫu tài làm quan lệnh ở Hạ Dương. Lý Cầm về sau được thăng đến chức 

Tư lệnh Hiệu úy . 

4.- KHƯƠNG CÔNG PHỤ 

Ông đậu Tiên sĩ đời Đường Đức Tôn, làm quan đến chức Bình chương. 
 

 

 
 

NHỮNG MẪU TRAI HÙNG / DŨNG CỦA NHÀ LÝ 

( 1010 – 1225 ) 

Nhà Lý có nhiều vị Vua tài đức: 

I.- LÝ THÁI TỔ 

Là một ông vua anh hùng và thao lược. Ngài là Tả -Thân -Vệ Điện - Tiền Chỉ huy sứ nhà Tiền Lê.  

Ngài được triều thần nhà Lê tôn lên làm vua, niên hiệu là Thuận thiên, tức là vua Lý Thái Tổ. Ngài 

dời đô từ đất Hoa Lư chật hẹp về thành Thăng Long.   Về phía Bắc ngài dẹp giặc Nùng. Về miền 

Nam ngài bình được Chiêm Thành, lại thêm việc chính trị được mở mang, trong nước rất là thịnh 

vượng.  
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Nhà Lý là chế độ đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho quốc gia Việt Nam. 

II.- LÝ THÁNH TÔN 

Là một ông vua đã Nhân lại Dũng. Ngài rất thương dân, ngài có lần bảo các quan : “ Lòng Trẫm 

thương dân như thương con vậy “ ( phụ mẫu chi dân ).   Khi quân Chiêm Thành quấy rối bờ cõi 

nước nhà, ngài ngự giá thân chinh, bắt được vua Chế Củ. Để chuộc tội Chế Củ xin dâng ba châu 

Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính, nay là tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. 

 

III.- LÝ NHÂN TÔN 

Là một ông vua chăm lo về Dân sinh và Dân trí.   Để ngăn chặn nước sông Hồng Hà tràn vào kinh 

thành, ngài cho đắp Đê Cơ xá. Việc đắp đê nước ta bắt đầu từ đó.   Về dân Trí ngài mở khoa thi 

Tam tràng đầu tiên. Vua rất chăm lo việc học hành của nhân dân. Nhà vua mở khoa thi Tam 

tràng vào năm 1075.   Nhà vua cũng lập ra Quốc Tử giám và mở khoa thi chọn người tài vào Hàn 

Lâm viện.  

IV.- HOÀNG HẬU Ỷ LAN 

Là một cô gái nhà quê, trồng dâu nuôi tằm. Khi được vua Lý Nhân Tôn chọn làm Hoàng hâu, nhà 

vua bận đi đánh giặc, bà thay vua lo việc nội trị rất thành công . Khi vua Nhân Tôn đánh Chiêm 

không thắng, rút quân về, được tin Ỷ Lan thành công trong việc triều chính, nhà vua quay lại và 

đánh dẹp thành công.  

V.- CÁC TƯỚNG TÀI ĐỜI LÝ 

1.- LÊ PHỤNG HIỂU 

Là một võ tướng người rất cao lớn to tát, làm quan qua hai triều, lập được nhiều công trạng . Được 

vua Thái Tổ phong làm Đô Thống thượng tướng quân.   Khi thành công vua định phong thưởng 

cho, ông từ chối, chỉ xin vua cho đứng trên núi, ném cái đao tới dâu, cấp cho đất đến đó để lập 

nghiệp.   

Ông ném đao xa ngàn dặm, tính ra được ngàn mẫu?  Ông là con người tự lực tự cường rất mực.  

( Việc xin phong đất  có lẽ do ảnh hưởng phần nào của chế độ phong kiến bên Tàu ) 

2.- LÝ THƯỜNG KIỄT 

Là một tướng tài kiêm Văn Võ.   Để đánh bại ý tưởng nhà Tống lăm le xâm chiếm nước ta, Vua 

Nhân Tôn sai hai tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân 10 vạn binh qua đánh phủ đầu nhà 

Tống . Hai tướng đã chiếm được các châu Liêm, Khâm và Ung . 

Về sau, khi nhà Tống sai Quách Quỳ và Triệu Tiết sang đánh nước ta, Lý Thường Kiệt chặn lại ở 

sông Như Nguyệt tức sông Cầu ngày nay, Lý Thường Kiệt làm bốn câu thơ được xem như Bản 

Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta, đây cũng là một đòn Tâm lý chiến làm nức lòng quân 

dân, nên đánh bại quân giặc.  

 

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

“Tiệt nhiên định phân tại thiên thư 

“ Như hà nghịch lộ lai xâm phạm 

“ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư “. 

 

Tạm dịch : 
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Đất nước Nam, vua Nam ở 

Đạo lý này định sẵn ở sách Trời 

Nếu cứ tìm đường qua xâm lấn 

Tất lũ bay chuốc thảm bại mà thôi! 

 

Khi đã thất tuần, Lý Thường Kiệt vẫn tiếp tục điều binh khiển tướng, Ông cũng đi dẹp giặc Chiêm 

thành với vua Lý Thánh Tôn.  Chế Củ phải dâng ba châu để chuộc tội . 

 

3.- LÝ ĐẠO THÀNH 

Khi vua Nhân Tôn lên ngôi mới có 7 tuổi, Lý Đạo Thành giữ việc phụ chính. Tuy là người nhà 

vua nhưng ông ngay thẳng, đoan chính hết lòng lo việc nước. Ông thường để ý đến việc phúc 

lợi của dân, cất nhắc những người hiền lương. Ông chăm lo việc chính trị cũng như việc bình 

Chiêm phá Tống.  

4.- TÔ HIẾN THÀNH 

Cũng là một bậc trung thần, tài kiêm văn võ. Ông có công đánh phá Ai Lao cùng rợ Ngưu Hoàng 

. Khi quân Chiêm thành cướp bóc nhân dân ở miền bể, ông đem quân đến nước Chiêm đưa thư 

phân tích lợi hại, vua Chiêm phải giảng hoà và xin triều cống . 

“ Hiến Thành là bậc cô mệnh nguyên thần, hết lòng giúp ngôi vua ấu chúa, thời bấy giờ lấy 

làm ỷ trọng, lại khéo xử lúc biến cố, chẳng chút chuyển di, người đời sau thường ví Tô Hiến 

Thành cũng như Gia cát Vũ Hầu giúp vua Hậu chủ nhà Hán “ ( Phan Kế Bính : Đại Nam Dị nhân 

liệt truyện ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG MẪU TRAI HÙNG DŨNG CỦA NHÀ TRẦN 

NHÀ TRẦN 

( 1225 – 1400 ) 

 Chiến Lược và chiến thuật giữ Nước  

I.- HỊCH TƯỚNG SĨ    

“ Ta thường nghe: Kỷ Tín lấy thân chết thay, cứu thoát được vua Cao-đế; Do Vu chìa lưng 

chịu giáo che chở được vua Chiêu-vương; Dự Nhượng nuốt than để trả thù cho thầy; Thân 

Khoái chặt tay để gánh nạn cho nước; Uất Trì Cung một viên tướng nhỏ, còn biết che đỡ 

Đường-chủ, ra khỏi vòng vây của Thế Sung; Nhan Cảo-Khanh là bầy tôi xa, còn biết mắng 

chửi Lộc Sơn, không nghe lời dụ của nghịch-tặc.  
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Từ xưa, những bậc trung-thần nghĩa-sĩ, lấy thân theo nước, đời nào là không có đâu? Nếu 

mấy người kia, chăm chăm học thói dút-dát của con gái trẻ con, chẳng qua cũng đến chết dũ 

ở dưới cửa sổ, đâu được ghi tên vào trong thẻ tre lụa trắng, danh tiếng cùng trời đất cùng 

lâu bền? 

Các người đời đời là con nhà võ, không biết chữ nghĩa, nghe những chuyện ấy, thảy đều nửa 

tin nửa ngờ. Thôi thì những việc cổ xưa, hãy để đó không nói đến nữa. Nay ta hãy đem 

chuyện nước Tống, giống Thát(là chuyện gần đây) kể cho các người cùng nghe: Vương công 

Kiên là người gì? Nguyễn văn Lập tỳ-tướng của y lại là người gì, chỉ có vòng thành Điếu-ngư 

nhỏ bằng cái đấu hai người ấy chống nổi toán quân trăm vạn của Mông-kha, khiến cho con 

dân nước Tống, đến nay hãy còn nhớ ơn. Đường ngột Ngại là người gì? Xích tu Tư tỳ-tướng 

của y lại là người gì? xông pha lam-chướng trên đuờng muôn dặm, hai người ấy đánh được 

quân Nam-chiếu trong vài tuần, khiến cho vua chúa giòng Thát nay còn để tiếng! 

Huống chi ta với các ngươi, sinh ở buổi rối ren, lớn lên nhằm khi khó nhọc, chính mắt ngó 

thấy sứ ngụy đi lại, đường xá nghẽn-ngang, chúng múa cái lưỡi cú quạ làm nhục chốn triều-

đình, chúng giơ cái thân chó dê, kiêu ngạo với quan tể-phụ; chúng nhờ mệnh lệnh của chúa 

Mông-Cổ, mà đòi nào ngọc nào lụa, sự vòi vĩnh thật vô cùng; chúng mượn danh hiệu của 

vua Vân-nam mà hạch nào bạc nào vàng; của kho đụn đã hồ hết Cung-đốn cho chúng giống 

như đem thịt mà liệng cho cọp đói, sao cho khỏi lo về sau? 

Ta thường thì tới bữa quên ăn, giữa đêm vỗ gối, nước mắt tràn xuống đầy mép, tấm lòng 

đau như bị đâm, vẫn lấy cái sự chưa thể ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu của chúng làm 

tức. Dẫu cho một trăm cái thân của ta phải đem đốt ở đồng cỏ, một nghìn cái thân của ta 

phải đem bọc vào da ngựa, ta cũng vui lòng. Các ngươi lâu nay ở dưới cửa ta cầm giữ binh-

quyền, thiếu áo thì mặc áo cho, thiếu ăn thì sẻ cơm đỡ, quan nhỏ thì cho lên chức, bổng ít 

cho thêm lương, đi thủy cấp thuyền, đi bộ cấp ngựa, những khi trận mạc, sự sống thác thầy 

chung với trò, những lúc mừng khao, tiếng vui cười ai cũng như nấy. So với Công Kiên làm 

chức thiên-lý, Ngột Ngại ở ngôi phó nhị, có khác gì đâu. 

Thế mà các ngươi thấy chủ bị nhục chẳng lấy làm lo, gặp nước bị dơ chẳng lấy làm thẹn, làm 

tướng nhà nước phải hầu mấy đứa chum mường, mà không có lòng căm hờn, nghe khúc 

nhạc thờ đem thết một tên ngụy sứ, mà không có vẻ tức giận; kẻ thì chọi gà cho thích, kẻ thì 

đánh bạc mua vui, có người chỉ chăm vườn ruộng, cốt nuôi được nhà; có người chỉ mến vợ 

con, lấy mình làm trọng; cũng có kẻ chỉ lo làm giàu làm có, việc quân quốc chẳng thèm đoái 

hoài, cũng có người chỉ ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc là đam mùi rượu ngọt, hoặc 

là mê tiếng hát hay. 

Một khi giặc Mông đến nơi, thì cựa con gà nòi không thể đâm thủng áo-giáp của giặc; thuật 

ở bàn bạc không thể đem làm mưu mẹo ở trong quân; vườn ruộng tuy giàu, tấm thân ấy 

nghìn vàng khôn chuộc; vợ con tuy sẳn, trong đám ba quân khó dùng, của cải tuy nhiều, 

không thể mua được đầu giặc; chó săn tuy khỏe, không thể đuổi được quân thù, rượu ngon 

không đủ để cho giặc phải mê; hát hay không đủ làm cho giặc phải điếc; lúc đó thầy trò ta 

sẽ cùng bị trói, đáng đau đớn biết chừng nào! Nếu thế, chẳng những là thái-ấp của ta không 

còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng bị kẻ khác chiếm mất; chẳng những là gia- quyến của 

ta phải đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc của tổ tông 

ta sẽ bị dày xéo, mà đến mồ mả của cha mẹ ngươi cũng sẽ bị kẻ khác đào lên, chẳng những 

thân ta kiếp này chịu nhục, và trăm kiếp khác tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu vẫn còn, mà gia 
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thanh của các ngươi cũng chẵng khỏi mang tiếng là nhà bại tướng. Đã đến khi đó các ngươi 

muốn chơi bời cho thỏa, được chăng? 

Nay ta bảo rõ các ngươi: cái chuyện dấm lửa đống củi phải lo, mà câu sợ canh thổi rau nên 

nhớ. Các ngươi hãy nên huấn luyện quân-sĩ, rèn-tập cung tên, khiến cho người người giỏi 

như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, bêu đầu Tất-Liệt dưới cửa khuyết, ướp thịt 

Thoát-Hoan trong trại rơm. Như thế chẳng những là thái-ấp của ta mãi mãi là của gia truyền, 

mà bổng-lộc các ngươi cũng được suốt đời hưởng thụ; chẳng những gia- quyến của ta được 

yên giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng được sum họp đến già; chẳng những là tông-

miếu ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng 

những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các người dưới trăm đời nữa tiếng thơm vẫn lưu 

truyền; chẳng những tên tuổi ta không bị mai một, mà đến tên họ các người cũng để tiêng 

thơm trong sử xanh. Khi ấy các ngươi không muốn vui chơi, được chăng? 

Nay ta lựa chọn binh pháp các nhà, làm một quyển sách, đặt tên là sách "Binh-thư yếu-

lược". Nếu các ngươi biết chuyên-tập sách ấy, nghe lời dạy-bảo của ta, ấy là duyên thầy trò 

kiếp xưa; Nếu các ngươi bỏ bê sách ấy, trái lời dạy-bảo của ta, ấy là mối cựu thù kiếp xưa, 

Sao vậy? Bởi vì như vậy tức là kẻ thù không đội chung trời, thế mà các ngươi không nghĩ 

tới, điềm nhiên không lo đến sự rửa thẹn, không tinh; đến việc trừ hung, không nhớ đến 

chuyện dạy-tập quân-sĩ. Thế là giở giáo hàng giặc, nắm tay chống giặc. Rồi đây, sau khi dẹp 

yên quân giặc, các ngươi sẽ phải thẹn muôn đời, còn mặt-mũi nào đứng giữa khoảng trời đất 

che chở? Ta muốn các ngươi biết rõ bụng ta, nhân viết mấy lời đó làm Hịch. “  

( Trần Hưng Đạo . Trần Trọng Kim dịch ) 

Trước khi ra quân chống quân Nguyên, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã thào Hịch kể tội 

quân Nguyên, và động viên tinh thần của quân dân nước ta, để chống cự địch: 

 

 

English translation[edit] 

I have often read the story of Ji Xin who replaced the Emperor Gao of Han to save him from 

death, of Yao Yu who took a blow in his back to save King Zhao of Chu, of Yu Rang who 

swallowed burning charcoal to avenge his leader, of Shin Kuai who cut off an arm to save 

his country, of young Jing De who rescued the Emperor Taizong of Tang besieged by Wang 

Shichong, and Gao Qing (顏杲卿), a subject living far from the Court, who insulted the 

rebel An Lushan to his face. Every century has produced heroes who have sacrificed their 

lives for their country. If they had remained at home to die by the fire, would their names 

have been inscribed on bamboo and silk to live eternally in Heaven and on the Earth? 

But as descendants of warrior families, ye are not well-versed in letters; on hearing about 

these deeds of the past, ye may have some doubts. Let us speak of them no more. I shall tell 

you instead of several more recent events that have taken place during the years of the Song 

and Yuan dynasties. 

Who was Wang Gongjian? And who was his lieutenant Ruan Wen Li? They were the ones 

who defended the small citadel of Diao Yu against Möngke Khan's immense army; 

Therefore, the Song people will be eternally grateful to them. Who was Uriyangkhadai? And 

who was his lieutenant Qisusi? They were the ones who drove deep into an unhealthful 

country in order to put down the Nanzhao bandits and they did it within the space of a few 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%8Bch_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_s%C4%A9&action=edit&section=4
https://en.wikipedia.org/wiki/Ji_Xin
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Gao_of_Han
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yao_Yu&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Zhao_of_Chu
https://en.wikipedia.org/wiki/Yu_Rang
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhi_Yao
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Taizong_of_Tang
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Shichong
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Shichong
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=(%E9%A1%8F%E6%9D%B2%E5%8D%BF)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/An_Lushan
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ngke_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Song_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Uriyangkhadai
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanzhao
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weeks; therefore, their names have remained rooted in the minds of the Mongol military 

chieftains. 

Ye and I were born in a period of troubles and have grown up at a time when the Motherland 

is in danger. We have seen the enemy ambassadors haughtily traveling over our roads and 

wagging their owlish tongues to insult the Court; despicable as dogs and goats, they boldly 

humiliate our high officials. Supported by Kubilai Khan, they incessantly demand the 

payment of pearls, silks, gold and silver. Our wealth is limited but their cupidity is infinite. 

To yield to their exactions would be to feed their insatiable appetites and would set a 

dangerous precedent for the future. 

In the face of these dangers to the Motherland, I fail to eat during the day and to sleep at 

night. Tears roll down my cheeks and my heart bleeds as if it were being cut to shreds. I 

tremble with anger because I cannot eat our enemy's flesh, lie down in his skin, chew up his 

liver, and drink his blood. I would gladly surrender my life a thousand times on the field of 

battle if I could do these things. 

Ye have served in the army under my orders for a long time. When ye needed clothing, I 

clothed you; when ye lacked rice, I fed you; when your rank was too low, I promoted you; 

when your pay was insufficient, I increased it. If ye had to travel by water, I supplied you 

with vessels; if ye had to travel by land, I supplied you with horses. In time of war, we shared 

the same dangers; at the banquet table our laughter resounded in unison. Indeed, even Wang 

Gong Jian and Uriyangqatai did not show more solicitude for their officers than I have 

displayed for you. 

And now, ye remain calm when your emperor is humiliated; ye remain indifferent when 

your country is threatened! Ye, officers, are forced to serve the barbarians and ye feel no 

shame! Ye hear the music played for their ambassadors and ye do not leap up in anger. No, 

ye amuse yourselves at the cockfights, in gambling, in the possession of your gardens and 

rice fields, and in the tranquility of family life. The exploitation of your personal affairs 

makes ye forget your duties to the State; the distractions of the fields and of the hunt make 

you neglect military exercises; ye are seduced by liquor and music. If the enemy comes, will 

your cocks' spurs be able to pierce his armor? Will the ruses ye use in your games of chance 

be of use in repulsing him? Will the love of your wives and children be of any use in the 

Army? Your money would neither suffice to buy the enemy's death, your alcohol to besot 

him, nor your music to deafen him. All of us, ye and I together, would then be taken prisoner. 

What grief! And not only would I lose my fief, but your property too would fall into enemy 

hands. It would not be my family alone that would be driven out, but your wives and children 

would also be reduced to slavery. It would not be only the graves of my ancestors that would 

be trampled under the invader's heel, but those of your ancestors would also be violated. I 

would be humiliated in this life and in a hundred others to come, and my name would be 

ignominiously tarnished. Your family's honor would also be sullied forever with the shame 

of your defeat. Tell me: Could ye then indulge yourselves in pleasures? 

I say to you in all frankness: Take care as if ye were piling wood by the fire or about to imbibe 

a hot liquid. Exercise your soldiers in the skills of archery until they are the equals of Peng 

Meng and Hou Yi, those famous archers of olden times. Then we will display Kublai's head 

at the gates of the Imperial Palace and send the Prince of Yunnan to the gallows. After that, 

not only my fief will be safe forever, but your privileges too will be assured for the future. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cockfighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
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Not only my family will enjoy the comforts of life, but ye too will be able to spend your old 

age with your wives and children. Not only the memory of my ancestors will be venerated 

from generation to generation, but yours too will be worshipped in the spring and autumn 

of every year. Not only will I have accomplished my aspirations in this life, but your fame 

too will endure for a hundred centuries to come. Not only will my name be immortalized, but 

yours too will find a place in our nation's history. At that moment, would ye not be perfectly 

happy even if ye did not expect to be? 

I have studied every military treatise in order to write my manual entitled "Principles of 

Military Strategy". If ye will make an effort to study it conscientiously, to instruct yourselves 

in its teachings, and to follow my directions, ye will become my true companions-in-arms. 

On the other hand, if ye fail to study it and ignore my advice, ye will become my enemies. 

Why? Because the Mongols are our mortal enemies; we cannot live under the same sky with 

them. If ye refuse to fight the Mongols in order to wash away the national shame, if ye do not 

train your soldiers to drive out these barbarians, it would be to surrender to them. If that is 

what ye want, your names will be dishonored forever. And when the enemy has finally been 

defeated, how will ye be able to hold your head high between Heaven and Earth? The 

purpose of this proclamation is to let you know my deepest thoughts. 

 

( Trần Hưng Đạo . Trần Trọng Kim dịch ) 

Trước khi ra quân chống quân Nguyên, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã thào Hịch kể tội 

quân Nguyên, và động viên tinh thần của quân dân nước ta, để chống cự địch: 

1.- Hạch tội ác của Giặc Nguyên 

“ Huống chi ta cùng các người sinh ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy 

những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê 

chó má bắt nạt tể phụ, lại cậy thế Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, ỷ thế Vân Nam vương để vét bạc 

vàng; của kho có hạn, lòng tham không cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho 

khỏi tai vạ ngày sau “.( HTS ) 

2.- Tâm Tình phụ tử gắn bó với ba quân  

“ Ta đây ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức 

rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da 

ngựa, thì cũng đành lòng. Các người cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày, không có áo thì 

ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương còn ít thì ta tăng cấp, 

đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ 

thì cùng nhau vui cười, những cách cư xử so với Vương Công Kiên, Đường Ngột Ngãi ngày xưa 

cũng chẳng kém gì.” ( HTS ) 

 

3.- Khơi động lương tâm của quân sĩ 

“ Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ  mà không biết thẹn, 

thân làm tướng mà phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết 

căm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú ruộng 

vườn, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc nghĩ lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà 

quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiêng hát. Nếu có giặc đến thì cựa gà sao cho đâm 

thủng được áo giáp, mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu, dẫu rằng ruộng lắm tiền nhiều, 
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thân ấy ngàn vàng khôn chuộc, vả lại vợ con bìu díu, nước này trăm sự nghĩ sao: tiền của đâu mà 

mua được đậu giặc, chó săn ấy địch sao nổi quân thù, chén rượu ngọn không làm được giặc say 

chết, tiếng hát hay không làm cho giặc điếc tai, khi bấy giờ chẳng những thái ấp của ta không còn, 

mà bổng lộc các người cũng hết, chẳng những là gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng 

nguy, chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm tiếng xấu về sau vẫn còn mãi mãi, mà 

gia thanh các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dầu muốn vui 

vẻ, phỏng có được hay không. ( HTS ) 

4.- Căn dặn hết lòng gìn Nhà giữ Nước 

“ Nay ta bảo thật các ngươi, nên cẩn thận như nơi củi lửa, nên giữ gìn như kẻ húp canh, dạy bảo 

quân sĩ, luyện tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ, 

thì mới có thể dẹp tan được giặc, mà lập nên được công danh. Chẳng những là thái ấp của ta được 

vững bền, mà các người cũng đều hưởng được bổng lộc, chẳng những là gia quyến ta được yên 

ổn, mà các  

người cũng đều được vui vợ con, chẳng những là tiên nhân ta được vẻ vang, mà các người cũng 

được phụng thờ tổ phụ, trăm năm vinh hiển, chẳng những là mình ta được sung sướng, mà các 

ngươi cũng được lưu truyền sử sách, ngàn đời thơm tho, đến bấy giờ các ngươi không vui vẻ cũng 

tự khắc được vui vẻ “ ( HTS )  

5.- Trách nhiệm cụ thể của binh sĩ  

“ Nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia họp lại làm một quyển gọi là “ Binh Thư 

Yếu Lược “. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo, thì mới phải đạo thần tử; 

nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo, thì tức là kẻ nghịch thù. ( HTS ) 

6.- Trách nhiệm của cấp chỉ huy quân đội 

“ Bởi cớ sao ? bởi giặc Nguyên cùng ta là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các người cứ điềm 

nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà 

đi theo kẽ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận Bình Lỗ mà ta phải chịu 

tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa.   Vậy ta làm bài hịch này để cho 

các ngươi biết bụng ta “ ( HTS )   

 

Đó là Chiến lược Tâm công của Hưng Đạo Đại vương. 

II.- Chiến lược giữ Nước của Đức Trần Hưng Đạo 

( Thái sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc công, Bình Bắc đại Nguyên soái, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc 

Tuấn ) 

Hưng Đạo đại vương là danh tướng đệ nhất nước Nam. Khi ngài lâm bệnh, vua Anh Tôn đến thăm, 

thấy ngài bệnh nặng, mới hỏi rằng: 

 

“ Thượng Phụ một mai khuất núi, phỏng có quân Bắc kéo sang thì làm thế nào ? 

 

 Hưng Đạo vương tâu rằng: 

“ Nước ta thuở xưa, Triệu Võ vương dựng nghiệp, Hán đế đem quân đến đánh. Võ vương 

sai dân đốt sạch đồng áng, không để lương thảo cho giặc chiếm được ( 1 ), rồi đem quân sang 

Châu Khâm, Liêm đánh quận Trường Sa, dùng đoản binh mà đánh được ( 2 ). Đến đời Đinh 

Lê nhiều người hiền tướng giúp đỡ, bấy giờ nước Nam đang cường, vua tôi đồng lòng, bụng 
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dân phấn chấn, mà bên Tàu đang lúc suy nhược, cho nên ta đắp thành Bình Lộ ( thuộc Thái 

Nguyên ) phá được quân nhà Tống, đó là một thời ( 3 ) .   Đến đời nhà Lý, quân Tống sang 

xâm lấn, Lý đế sai Lý Thường Kiệt đánh mặt Khâm Liêm, dồn đến Mai Lĩnh, quân hùng, 

tướng dũng, đó là có thể đánh được ( 4 ). 

 

Kế đến bản triều, giặc Nguyên kéo đến vây bọc 4 bề, may được vua tôi đồng lòng, anh em 

hoà mục, cả nước đấu sức mà đánh, mới bắt được tướng kia, cũng là lòng trời giúp ta mới 

được thế ( 5 ).    Đại đế kẻ kia cậy có tràng trận, mà ta thì cậy có đoản binh, lấy Đoản chống 

với Trường, phép dùng binh thường phải thế, còn như khi giặc kéo đến ầm ầm như gió như 

lửa, thế ấy lại dễ chống ( 6 ).    Nếu nó dùng cách dần dà như tằm ăn lá dâu, thong thả mà 

không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới khó trị, thì ta nên dùng tướng giỏi, 

liệu xem quyền biến, ví như đánh cờ, tuỳ cơ ứng biến, dùng binh phải đồng lòng như cha con 

một nhà , thì mới có thể đánh được, cách ấy phải trị lúc bình, thì khoan sức với dân, để làm 

kế sâu rễ bén gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. ( 7 ) .   Vua Anh Tôn chịu lời ấy là 

phải. 

 

 Chú thích. 

1: Chiến thuật Tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống, chiến lược Trì cửu chiến  

2.-Theo tinh thần Triết lý Tả nhậm: Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường.  

3.- Quân dân một lòng, tuỳ cơ ứng biến. 

4.-Tuỳ cơ ứng chiến mà đánh như trận phủ đầu, preemptive war. 

5.- Hội Nghi Diên Hồng, yếu tố dẫn đến thành công. 

6.- Đây là chiên thuật ” Dĩ cường lăng nhược “ ,với chiến thuật “ tốc chiến tốc thắng “, thì ta 

phải lấy chiến lược “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường “ và chiến thuật “ trường kỳ 

kháng chiến “. 

7.-Nếu địch dùng kế tàm thực, thì ta phải dùng chiến lược: “ Lấy đại nghĩa mà thắng tham tàn, 

đem chí Nhân mà thay cường bạo” nghĩa là phải có thực lực thật sự, phải biết chuẩn bị thực lực 

trong thời bình. 

III.- Cuộc kháng chiến oai hùng chống quân Mông Cổ  

Nhà Trần dẹp tan quân Mông Cổ ba lần. Mông Cổ là một dân tộc hung tợn ở phía Bắc nước Tàu, 

xâm chiếm hết vùng Trung Á, Ba Tư, kéo qua Đông Bắc Châu Âu. Ở Bắc Á chúng đã chiếm lấy 

Tây Hạ, nước Kim và tràn sang Triều Tiên. Vó ngựa chúng tới đâu là gà không dám gáy, chó 

không dám sủa, cỏ không mọc nổi, thế mà ba lần kéo quân qua đánh Việt Nam là ba lần thảm bại 

.   Đọc qua trang lịch sử này Ông A. Pazi, tác phẩm người Việt cao quý ( Hồng  Cúc dịch đã viết 

như sau :  

“ Đọc lịch sử của người Việt chúng ta không ngăn được nỗi xúc động và sự thán phục. Nếu 

người ta nghĩ đến giặc Mông Cổ và cái đế quốc Thát Đát mênh mông chừng nào, có lẽ người 

ta mới thấy được cái sức chiến đấu lạ lùng của người Việt Nam. Người ta có thể nhận định 

một cách rõ ràng và dứt khoát rằng, chỉ mình dân tộc Việt Nam – duy nhất trên địa cầu này 

– đã đánh bại quân Mông Cổ xâm lăng. Đó là đoàn quân xâm lược vô cùng dũng mạnh, đã 

thôn tính biết bao nhiêu dân tộc lớn lao, đã đặt Trung Hoa dưới ách nô lệ bạo tàn, đã chiếm 

Tây Hạ, Tây Bá Lợi Á, xâm lăng Trung Âu, uy hiếp Áo Đức. Vậy mà đoàn quân bách chiến 

bách thắng của họ khi vào biên giới Việt Nam đã bị đánh bại liên tiếp ba lần .  Ba lần chiến 

thắng vinh quang của dân tộc Việt để chống cự lại kẻ thù số một của loài người trong lúc ấy, 

đã đặt Việt Nam vào những dân tộc oanh liệt hàng đầu “  
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Thi sĩ Phan Đanh có bài thơ  

 

“ Vượt thế giới quân Mông lồng ngựa sắt, 

  Đạp thành trì mà dày xéo non sông, 

  Hăm hở tiến về Nam toan nuốt chửng, 

  Nước Việt Nam những tưởng dễ như không . 

  Ba lần đánh là ba lần bại liệt  

  Điện Diên Hồng Bô lão quyết diệt Mông 

  Trần Quốc Tuấn giữ lời thề quyết liệt 

  Đầu có rơi thề chẳng mất non sông ! 

  Thăng Long mất mà lòng thêm cương quyết 

  Cờ lại về Hàm Tử, bến chương Dương 

  Tây Kết, Vạn kiếp đến sống Bạch Đằng 

  Còn ửng mãi máu quân thù thuở trước . . . “ 

1.- Chiến thắng lần thứ nhất:Trận Đông Bộ Đầu 

Từ Vân Nam, quân Mông cổ kéo sang chiếm thành Thăng Long, cướp phá giết cả nam phụ lão ấu 

trong thành. Trước thế nguy, vua Thái Tôn hỏi ý kiến bá quan. Trần Thủ Độ đã nói : “ Đầu tôi 

chưa rơi xuống đất, xin Bệ hạ đừng lo “   Sau quân ta phản công dữ dội, đánh tan quân giặc ở Đông 

Bộ Đầu, giặc thua to, chạy về Tàu, sau 6 tháng chiếm đóng. 

2.-Chiến thắng lần thứ hai ở:Hàm tử quan Bến Chương Dương,Tây Kết, và Vạn 

Kiếp  

Vua Mông Cổ sai con là Thoát Hoan cùng các tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi mang 50 vạn quân ( 

500,000.) theo nhiều ngả qua đánh nước ta.   

 

Vua Trần Nhân Tôn phong cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Tiết Chế thống lĩnh 

chóng quân Mông Cổ.    

Hưng Đạo vương cùng các tướng Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư cất đặt 20 vạn quân, trấn 

đóng phòng thủ các ngả ở: Bến Đông Bộ Đầu, Bình Than, Vân Đồn, Vạn Kiếp  

. 

 Vua triệu tập các bô lão hội tại điện Diên Hồng. Các bô lão đồng thanh quyết chiến. 

   Trước thế mạnh của giặc, quân ta bị thua phải lui binh, Vua bàn với Hưng đạo vương: 

 “  Thế giặc to như vậy, mà chống với nó thì dân sự tàn hại, hay là trẫm đầu hàng đi để cứu 

muôn dân”.     

 Trần Hưng Đạo tâu : “ Bệ hạ nói câu ấy thì thật là nhân đức, nhưng mà Tôn miếu xã 

tắc thì sao? Nếu Bệ hạ muốn hàng, thì trước hết hãy chém đầu thần đi đã, sau sẽ hàng “.  

 

Trần Hưng đạo bèn ra hịch khuyên răn tướng sĩ, ai nấy đều thích vào tay hai chữ Thát Đát ( giết 

quân Mông Cổ ).    Thế giặc lúc ấy đang mạnh, chúng tiến đánh Vạn Kiếp, tràn sang mạn Kinh 

Bắc, cướp Vũ Ninh , Đông Ngàn, đánh chiếm Thăng Long.   Trong khi đó Toa Đô đánh nước 

Chiêm Thành không xong, kéo quân theo đường bộ ra đánh Nghệ An, hợp với quân Thoát Hoan. 

Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đi đường bể tiếp ứng cho Toa Đô.   Trần Quang Khải phòng giữ Nghệ 

An không nổi, vì phải chống với Toa Đô lẫn Ô Mã Nhi, nên phải rút lui.  
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Trần Bình Trọng chống với quân Nguyên ở Thiên Trường bị vây bắt, giải nộp cho Thoát Hoan. 

Biết tướng tài Thoát Hoan biệt đãi để dụ hàng .   Trần Bình Trọng Trọng bảo thẳng vào mặt Thoát 

Hoan : “ Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc “ , nên bị đem ra chém.     Quân 

Nguyên thế mạnh lắm, đánh khắp mọi nơi, Hoàng tộc có nhiều người như Trần Ích Tắc, Trần 

Tú Viên ra hàng Mông Cổ.  

 

Quân của Toa Đô đánh chiếm Nghệ An, Trần Quang Khải lùi ra mặt ngoài giữ các nơi hiểm yếu. 

Toa Đô cùng Ô Mã Nhi không tiến quân được, bèn cùng nhau vượt bể ra Bắc hợp với quân Thoát 

Hoan.   Được báo tin, nhà vua sai Trẩn Nhật Duật, Trần Quốc Toản cùng Nguyễn Khoái đem quân 

ra đánh Toa Đô ở Hải Dương . Quân ta gặp quân giặc ở Hàm Tử Quan ( Hưng Yên ) đôi bên giáp 

chiến, quân ta đại thắng, quân giặc thua to, chết hại rất nhiều.  

Trận Hàm Tử Quân bắt đầu cuộc chiến thắng của quân ta . 

 

Trần Quang Khải được lệnh đánh Thăng Long, còn Trần Nhật Duật đóng quân giữ chặn đường 

không cho Toa Đô kéo quân lên hợp với quân Thoát Hoan.  

Thoát Hoan đóng đại quân ở Thăng Long, chiến thuyền đều đóng ở bến Chương Dương. 

Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, và Phạm Ngũ Lão kéo quân từ Thanh Hoá ra, dùng thuyền 

vòng đường bể đến bến Chương Dương, xô quân vào đánh chiến thuyền quân Nguyên. Quân ta 

anh dũng quá, quân Nguyên tháo chạy. Quân ta lên bộ đuổi đến chân thành Thăng Long hạ trại.   

Thoát Hoan đem quân ra cự, bị phục binh của Trần Quang Khải đánh úp, quân Nguyên 

phải bỏ Thăng Long, chạy qua Phú Lương, sang giữ mặt Kinh Bắc. Quân ta đại thắng, Trần 

Quang Khải kéo quân vào Thành, mở tiệc khao quân. 

 

Hai trận thắng Hàm Tử và Chương Dương làm nức lòng quân sĩ, quân thế lên cao lắm.  

 

Trần Nhật Duật được lệnh cùng Trần Quang Khải dẫn quân chặn các đường, không cho quân 

Toa Đô và Thoát Hoan liên lạc với nhau . Hưng Đạo vương kéo quân ta ra Tây Kết, chia binh đánh 

các trại quân Mông Cổ và phục binh để bắt Toa Đô . 

Toa Đô và Ô Mã Nhi đem quân lên bộ chạy ra mặt bể, nhưng lại bị quân ta vây đánh ở sau một 

dãy núi và bắn chết được Toa Đô. Ô Mã Nhi tìm đường chạy vào Thanh Hoá, nhưng vẫn bị quân 

ta truy đuổi phải xuống một chiếc thuyền chạy ra bể trốn vế Tàu. 

Trong trận Tây Kết, quân ta bắt được 3 vạn quân Nguyên, còn chiến thuyền và khí giới 

không biết bao nhiêu mà kể.   

 

Sau trận toàn thắng này, Hưng Đạo vương kéo quân ra miền Bắc để tiểu trừ Thoát Hoan. 

Lúc đó Thoát Hoan đóng quân ở Bắc Giang . Quân Mông Cổ được tin Toa Đô bị giết, Ô Mã Nhi 

trốn vế Tàu đều nhao nhác lo sợ. Lại thêm không hợp thuỷ thồ quân Tàu bị bệnh chết cũng nhiều, 

quân sĩ nản lòng muốn rút lui . 

Hưng Đạo vương sai Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão dẫn 2 vạn ( 20,000. ) quân phục sẵn ở 

hai bên rừng sông Vạn kiếp.   Ngài còn sai Hưng Võ vương Nghiễn và Hưng Hiếu vương Uý 

dẫn 3 vạn quân đi đường Hải Dương, ra mặt Quảng Yên giữ chặn đường về Châu Tư Minh 

.    

Còn Ngài Hưng Đạo vương dẫn quân lên Bắc Giang đánh quân Mông Cổ. Chúng thua chạy . 

Thoát Hoan dẫn bại binh đến Vạn Kiếp . Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão kéo quân ra đánh, quân 

giặc chết quá nửa, tướng Lý Hằng bị bắn chết. Thoát Hoan cùng Tướng Phàn Tiếp, A Bát Xích, 

Lý Quán cố sức đánh lấy mà chạy.  
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Quân ta đuổi kíp quá, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng, bắt quân kéo xe mà chạy trốn . 

 

Đến Tư Minh lại gặp quân Hưng Hiếu vương Nghiễn và Hưng Hiếu vương Úy đánh cho trận nữa. 

Lý Quán trúng tên bị chết, chỉ có Thoát Hoan, A Bát Xích và Phàn Tiếp chạy thoát về Tàu.     

Thế là 50 vạn quân Mông Cổ là đội quân mạnh nhất thế giới thời đó đã bị quân dân ta đánh 

cho đại bại, đến nỗi Thành Cát Tư Hãn phải than khóc la trời. 

3.- Chiến thắng lần thứ Ba với trận mở màn Vân Đồn 

a.- Phòng ngự và Cầm cự 

 Vân Đồn: Trận chiến thắng mở màn 

 * Đại quân nhà Minh kéo sang báo thù. 

Để phục thù trận thất bại lần thứ hai, quân Nguyên tuyển mộ quân sĩ 3 tỉnh Hoài Giang, Hồ 

Quảng, Giang Tây, ( năm 1287 dưới triều vua Trần Nhân Tôn ), sai Thoát Hoan cùng các tướng 

A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp kéo quân qua báo thù.  

Chúng đưa chiêu bài Trần Ích Tắc về nước lập làm An Nam quốc vương . Ngoài ra vua 

Nguyên còn sai Trương Văn Hổ tải 17 vạn thạch ( đơn vị đo lường ) lương tải theo đường bể để 

tiếp tế .  Thoát Hoan sai Trương Ngọc với 2,000 quân coi việc tải lương đi từ Châu Tư Minh . 

Trình Bằng, Áo Lỗ Xích, mỗi người một vạn quân ( 10 000 ) đi đường bộ.  Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp 

đưa thủy quân theo đường bể tiến sang. 

 * Hưng Đạo vương bố trí việc chống cự: 

Trần Nhật Duật và Nguyễn Khoái đưa 3 vạn quân giữ mặt Lạng Sơn. 

Trần Quốc Toản , Lê Phụ Trần đưa 3 vạn giữ mặt Nghệ An. 

Hưng Đạo vương thống lĩnh đại binh giữ mặt Quảng Yên, sai các tướng giữ cửa sông Đại Than. 

 

 * Thế giặc quá mạnh quân ta phải lui về Vạn Kiếp. 

Thoát Hoan chiếm núi Phả Lại và núi Chí Linh, Trình Bằng Phi đánh Vạn Kiếp, Ô Mã Nhi, 

A Bát Xích đáng xuống sông Hồng Hà.  

  Hưng Đạo vương rút quân về Thăng Long,  

Ô Mã Nhi đuổi theo không kịp, khi qua Long Hưng, Thái Bình phá hủy lăng miếu nhà Trần.  Thoát 

Hoan tiến đánh Thăng Long không được phải rút về Vạn Kiếp. 

Vì lương thực sắp cạn, Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi dẫn thuỷ quân ra cữa bể Đại Bàng, ( Kiến 

An ) đón thuyền lương của Trương Văn Hổ.  Ô Mã Nhi gặp quân Trần Khánh Dư chặn đường ở 

Vân Đồn, nhưng quân giặc đánh mạnh phải bỏ chạy.    

Khi gặp thuyền lương của Trương Văn Hổ, Ô Mã Nhi trở lại đi trước dẫn đường, Trương 

Văn Hổ theo sau.  Trần Khánh Dư đánh úp bất ngờ ở Lục Thuỷ Dương nay là Cửa Lực, đổ 

quân ra đánh cướp hết lương thực, bắt được quân sĩ và khí giới rất nhiều.  Trương Van Hổ 

xuống một chiếc thuyền nhỏ trốn về Quỳnh Châu . Trận chiến thắng Vân Đồn mở đấu cuộc 

toàn thắng lần thứ ba.  

b.- Tổng Phản Công 

Vua Trần Nhân Tôn bàn với Hưng Đạo vương thả những tù binh chở quân lương bị bắt về 

báo tin quân lương bị cướp sạch với Thoát Hoan.   Khi Ô Mã Nhi trở về không thấy quân lương 

đến phải rút về Vạn Kiếp.   Thoát Hoan sai người về Tàu cầu viện và xin thêm lương thảo, 

nhưng Hưng Đạo vương đã sai chặn các ngả ở núi Kỳ Cấp và ải Nhi Nữ không cho người 
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Tàu qua lại .  Thoát Hoan rút lui tháo chạy.    Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp dẫn quân theo đường 

sông Bạch Đằng về trước, còn mặt bộ thì Trình Bằng Phi và Trương Quân dẫn quân chặn hậu. 

Được tin, Hưng Đạo vương sai Nguyễn Khoái tới thượng lưu sông Bạch Đằng cắm cọc nhọn 

khắp giữa dòng sông, phục binh đợi lúc thuỷ triều lên thì khiêu chiến. Lúc thuỷ triều xuống 

quay binh lại hết sức mà đánh.   Nguyễn Chế Nghĩa, và Phạm Ngũ Lão dẫn quân lên phục ở ải 

Nội Bàng ( Lạng Sơn ) chờ quân Nguyên tới, đổ ra mà đánh. Phân phối các tướng xong, Hưng 

Đạo vương tiến quân đánh giặc, lúc qua Hoá Giang ( Kiến An ), ngài trỏ dòng sông mà thề rằng: 

“ Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến sông này nữa “  

 

Khi Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp kéo tới, Nguyễn Khoái kéo thuyền tra khiêu chiến, Ô Mã Nhi thúc 

quân đánh tới, Phàn Khoái cho quay thuyền chạy, Quân giặc vô tình đuổi theo, Nguyễn 

Khoái nhử quân giặc ra khỏi chỗ đóng cọc mới quay thuyền đánh bật lại .  Giữa lúc hai quân 

đang đánh nhau, thì đại quân Hưng Đạo vương tiếp đến, quân giặc phải quay thuyền trở lại. 

Khi tới chỗ sông có đóng cọc, nước thuỷ triều đã út xuống, thuyền giặc bị cọc đâm thủng, đổ 

nghiêng đổ ngửa. Quân ta đánh thật hăng, quân Nguyên chết như rạ, máu loang cả khúc 

sông.  

Quân ta bắt được tướng giặc Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc ( năm 1288 ) .  

Nghe tin thuỷ quân đạo bại ở Bạch Đằng Giang, Thoát Hoan cùng các tướng Trình Bằng 

Phi, A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Trương Quân, Trương Ngọc kéo quân chạy theo đường bộ.  

Khi tới Nội Bàng, bị Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa đổ quân ra đánh . Bọn chúng hết 

sức giữ gìn Thoát Hoan, Trương Quân đi đoạn hậu với 3 000 quân bị Phạm Ngũ Lão đâm 

chết.  Trong cảnh bi thương này Thoát Hoan than với các tướng rằng: “ Từ khi theo Hoàng 

phụ đánh Đông dẹp Bắc , chưa khi nào thảm nhục đến thế này “ 

Quân tướng Thoát Hoan đi khỏi ải Nội Bàng, đến ải Nhi Nữ lại bị quân ta đón đánh . Á Bát Xích 

Trương Ngọc bị bắn chết. Trình Bằng Phi hết sức giữ Thoát Hoan chạy về lối Tư Minh. Á Lỗ Xích 

đi đoạn hậu cũng thoát, nhặt nhãnh tàn quân về Yên Kinh.  

c.- Quân Mông Cổ bị đánh tan lần thứ ba. 

Tuy bị dẹp tan, nhưng thế quân Nguyên còn mạnh lắm, để tránh chiến tranh làm khổ dân, 

vua Nhân Tôn sai sứ Đỗ Thiên Sứ sang Tàu xin theo lệ cống hiến như xưa . Nguyên chúa 

thấy quân mình ba lần bị thua cũng thuận cho thông hoà.   

 

[ Cũng vào thời đó, quân Mông Cổ xâm lăng Nước Cao Ly ( Đại Hàn ngày nay ), Hoàng Tử Lý 

Long Tường là Đô Đốc Hải quân của nhà Lý, khi bị nhà Trần bách hại, chạy trốn sang Cao Ly, 

cũng giúp vua Đại Hàn đánh thắng Quân Mông Cổ hai lần, quân Mông Cổ phải đầu hàng ở Thụ 

Hàng Môn, và phong cho Hoàng Tử Lý Long Tường là Bạch Mã tướng công. ] 

III.- CÁC VÕ TƯỚNG 

Các tướng tài của nhà Trần thì đông vô kể, chủ soái là HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG  TRẦN 

QUỐC TUẤN, ngài rất giỏi về chiến lược và chiến thuật giữ Nước, Ngài có viết cuốn “ Binh Thư 

yếu lược “, nhưng sau bị quân Tàu lấy mất. 

Các Tướng tài nổi tiếng như: TRẦN BÌNH TRỌNG, TRẦN KHÁNH DƯ, TRẦN NHẬT 

DUẬT, TRẦN QUANG KHẢI, PHẠM NGŨ LÃO, NGUYỄN KHOÁI, LÊ PHỤ TRẦN, 

NGUYỄN CHẾ NGHĨA.     Đặc biệt có : 

1.- TRẦN QUỐC TOẢN  
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Trong lúc các bô lão cùng triều đình hội nghị Diên Hồng, vì nhỏ tuổi Trần Quốc Toản không được 

vào, đứng ngoài theo dõi cuộc họp, tức quá tay cầm quả cam bóp nát lúc nào mà không hay. Sau 

đó Trần Quốc Toản cũng chiêu một binh sĩ lập được nhiều công to !  Đây là tướng trẻ tài cao. 

Bài thơ ca tụng:  

  “ Giỏi thay ! Trần Quốc Toản 

  Tuổi trẻ dư can đảm 

  Dốc bụng báo Hoàng ân 

  Cả gan bình Quốc nạn 

  Cờ bay, giặc hãi hùng 

  Dáo trỏ, quân tan rã 

  Lừng lẫy tiếng anh hùng  

  Giỏi thay! Trần Quốc Toản “  

   Phan Kế Bính 

2.- TRẦN BÌNH TRỌNG 

Khi đánh nhau với quân Thoát Hoan ở Thiên Trường . Ông bị vây bắt, đem nạp cho Thoát Hoan. 

Biết là một tướng tài, Thoát Hoan dụ dỗ đầu hằng , Ông khảng khái nói vào mặt Thoát Hoan: “ 

Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc “ 

Thoát Hoan cho đem ra chém.. 

IV.- CÁC QUAN VĂN 

Ngoài những võ công oanh liệt, nền văn học thời nhà Trần cũng hưng thịnh lắm. 

1.- HÀN THUYÊN 

Hàn Thuyên chính tên là Nguyễn Thuyên, người huyện Thanh Lâm, nay là phủ Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương. Ông Thi đậu Thái Học sinh, làm quan đến Hình Bộ Thượng thư. Ông ưa sáng tác bằng 

chữ Nôm, ( là thứ chữ dùng chữ Nho ghép lại mà đọc được theo tiếng Việt, ví dụ chữ Năm, thì 

dùng chữ Niên là năm bằng chữ Nho, ghép với chữ Nam cũng chữ Nho, đọc là năm ). ( 1 ), ông 

sáng tác Phi Sa tập gồm nhiều bài thơ nôm . Vào năm 1282, vua Trần Nhân Tôn sai Nguyễn Tuyên 

làm bài văn tế Cá Sấu, vì có con Cá Sấu thường hay phá phách dân chài trên sông Phú Lương ( 

Hồng Hà ). Khi lập đàn tràng bên bờ sông, ông Nguyễn Thuyên ngâm bài thơ theo nhịp của chiêng 

trống, ngân xong đem đốt và tro được ném xuống sông. Sau đó con thủy quái biến mất. Nhà Vua 

bèn mới đổi họ Nguyễn tra họ Hàn, giống như Hàn Dũ bên Tàu cũng có làn bài thơ đuổi Cá Sấu. 

Bài thơ như sau: 

  Ngạc ngư kia hởi? mày có hay! 

  Biển Đông rộng rãi là nơi mày,  

  Phú Lương đây thuộc nơi thánh vực, 

Lạc lối đâu mà lại đến đây! 

 

  Há chẳng nhớ rằng nước Việt xưa: 

  Dân quen chài lưới chẳng tay vừa, 

  Đời Hùng vẽ mình vua từng dạy, 

  Xuống nước Giao long cũng phải chừa. 

 

  Thánh thần nối dõi bản triều nay, 

  Dấu từ Hải ấp, ngôi trời thay, 
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  Võ công lừng lẫy bốn phương tĩnh, 

  Biển lặng sông trong mới có rày. 

 

  Hùm thiêng ra dấu dân cày cấy, 

  Nhân vật đều yên đâu ở đây, 

  Ta vâng đế mạng bảo cho mày,  

  Hãy về biển Đông mà vùng vẫy. 

 

( 1 ) : Có lẽ chữ Nôm được khai sáng từ trước, đến đời Hàn Thuyên là người đầu tiên người áp 

dụng. Đến đời nhà Hồ và nhà Nguyễn Tây Sơn đều dùng chữ Nôm vào trong các văn thư của nhà 

nước, để người Tàu khó mà hiểu được. Đây là lối phản ứng với chính sách tịch thu sách vở của 

Tàu, mỗi khi qua đánh chiếm.   Về sau, các tác phẩm như truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc. . . 

đều được viết theo lối chữ Nôm. 

2.- NGUYỄN HIỀN 

Nguyễn Hiền quê ở Hà Dương, huyện Thượng Nguyên ( Nam Định ), đậu thủ khoa năm Bính Ngọ, 

đời vua Thánh Tôn, đến năm sau thi Đình đỗ Trạng Nguyên. Ông là một danh thần đời Trần. 

Nguyễn  

Hiền học các sách, qua một lần là nhớ ngay. Năm 11 tuổi nổi tiếng là thần đồng. Nguyễn Hiền đỗ 

thủ khoa, nhờ bài phú hay mà Vua cân nhắc lên đỗ Trạng Nguyên. Ông có tài ứng đối thơ văn. Khi 

ứng đối với sứ Tàu làm cho sứ Tàu phải khâm phục, vua phong cho ông làm Kim Tứ Vinh Lộc 

đại phu, làm quan đến Công Bộ thượng thư. Tàu phải chịu phục tài. 

3.- CHU VĂN AN 

Tiên sinh húy là Văn An, tự là Linh Triệu, người làng Quảng Liệt, huyện Thanh Trì.  Ông đậu 

Tiến sĩ về đời nhà Trần. Tính ông ngay thẳng và điềm đạm, không ham danh lợi, chỉ cốt lấy sự tỏ 

đạo thánh nhân mà triệt mối dị đoan làm việc mình . Ông mở trường dạy học, nhiều học trò làm 

nên hiển đạt, như ông Phạm Sư mạnh, Lê Bá Quát làm đến Tể tướng . Nồi tiếng là nhà mô phạm, 

nhà vua vời vào làm Quốc Tử Giám tư nghiệp để dạy Thái tử học.  Khi dâng sớ xin chém bảy 

người gian nịnh, vua không nghe, ông liền treo ấn từ quan về làng cũ.   Thế nhưng khi nào có việc 

triều hội gì thì lại vào chầu.   Vua Dụ Tôn muốn dùng ngài làm tướng, nhưng ngài nhất định không 

ra làm quan nữa. 

4.- TRƯƠNG HÁN SIÊU 

Ông có học thức uyên thâm, tính rất cương nghị, được vua Trần Anh Tôn bổ làm Hàn Lâm học sĩ. 

Tư tưởng ông rất phóng khoáng, làm qua đến bốn đời vua Anh Tôn, Minh Tôn, Hiến Tôn và Dụ 

Tôn. 

5.- PHẠM SƯ MẠNH 

Ông là học trò của Lê Quý Đôn, làm quan đến chức Tể tướng . 

 

6.- MẠC ĐỈNH CHI 

Mạc Đỉnh Chi, tự là Tiết Phu, là một người văn học tài giỏi. Ông quán làng Lũng Động, huyện 

Chí Linh, nay thuộc phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt. Ông người thấp bé, mặt mũi cổ 

quái, là một người văn học tài giỏi đỗ Trạng Nguyên . Ông ca ngợi nét thanh cao của hoa sen, tự 

ví mình với đoá hoa quân tử . 
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7.- ĐOÀN NHỮ HẢI 

Là một người học trò có tài, làm quan đến chức Ngự sử trung tán.  

V.- Đôi điều ghi lòng tạc dạ 

1.- Quân Nguyên là đội quân hùng mạnh nhất thế giới thuở ấy, đội kỵ binh Mông Cổ đã dẫm nát 

cà Âu Á, đã thôn tính và thống trị nước Tàu.   Quân Nguyên thua quân dân ta đến những ba lần, 

việc ta thắng không phải  là may rủi, mà là kỳ phùng địch thủ. 

2 .- Nước ta nhỏ, người ta ít, của ta không nhiều, không phải nhờ yếu tố vật chất mà thắng giặc, 

tất phải là do yếu tố tinh thần, nguồn mạch của đời sống tinh thần là do nếp sống Văn hoá của 

dân tộc ta cao.. 

3.- Qua kiện chứng lịch sử đó, ta có thể quả quyết rằng, dân Việt Nam ta không phải là quân man 

di mọi rợ như người Tàu đã gán cho, người Tàu phun nọc độc đó để phá huỷ tinh thần quật cường 

của dân ta, thực sự dân tộc ta có một nền Văn hoá cao hơn Tàu. Nhưng khốn nỗi ngày nay những 

tinh hoa đó vì sống trong cùng khốn qua trường kỳ lịch sử chúng ta đã bỏ quên, nay muốn vực lên, 

chúng ta phải quyết tâm khôi phục lại nền Văn hoá đó. Nền Văn hoá đó là nền Văn hoá Thái hoà 

của đại chủng Việt, mà ngày nay Việt Nam chỉ còn níu lại được cái gốc tên Việt ( siêu việt ) để 

cháu con nhận diện.. 

4.- Dĩ hoà vi quý :Vì một nước yếu ở cạnh một nước mạnh có bản chất sống bằng bạo lực, lại nữa 

cũng vì bản chất nền Văn hoá hiếu hòa, nên Tổ tiên chúng ta đã dùng phương pháp ngoại giao, 

hạ mình triều cống, để cho nhân dân tránh vòng can qua lao lý. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 

Tuy thế cũng có ý ngầm bảo cho quân thù truyền kiếp hiểu rằng: Vì hiếu hoà mà chúng tôi xuống  

nước, còn nếu muốn dùng tới bạo lực thì chúng tôi đây cũng cũng dư sức đối đầu. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

NHÀ HỒ 

( 1400 – 1407 ) 

Hồ Quý Ly cướp ngôi của Nhà Trần, làm vua không đầy một năm rồi truyền ngôi cho con.  Ông 

là một người có tài, có nhiều sáng kiến về công việc trị nước.  Ông đua ra chính sách mới, chỉnh 

đốn việc võ bị, tuyển và huấn luyện lính phòng xa việc xâm lấn của nhà Minh.     Nhờ việc kiểm 

soát hộ tịch dân số từ 15 đến 60 tuổi tăng lên gấp bội, do đó quân số tăng thêm rất nhiều. Về thuỷ 

quân biết làm những thuyền lớn, trên có sàn đi, dưới có người chống thật tiện cho việc chiến đấu.   

Ông lại sung những người giỏi làm khí giới và đặt ra kho để chứa khí giới.  Ông cho đóng cọc 

những chỗ hiểm yếu để phòng bị quân giặc.  Ông sửa đổi lại việc quân chế chia thành doanh đội. 

Lại có một vị đại tướng tống lãnh quân cẩm vệ.   Thuế má cũng được sửa sang, những người buôn 

bán phải chịu thuế .   Về giáo dục thì đặt ra việc học toán pháp, các khoa thi đều có thi toán pháp.  

Hình luật cũng được sửa đổi. Ông đặt ra Y Ty để trông nom việc thuốc thang .  

Hồ Quý Ly là một nhà cải cách có rất nhiều sáng kiến. 

“ Sử gia Trần Trọng Kim có phê bình : “ Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là 

một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài kinh tế như thế, mà giả sứ cứ giúp 

nhà Trần cho có thỉ chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa, cũng chưa hầu 

dễ đã cướp được nước Nam . . . “  
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NHÀ HẬU TRẦN 

( 1408 – 1413 ) 

Khi nhà Minh cất quân qua đánh nhà Hồ, lấy cớ là khôi phục lại nhà Trần, nhưng thực ra chỉ muốn 

chiếm nước ta, nên con thứ của Nghệ tôn, xưng là Giản Định hoàng đế chống lại quân nhà Minh .   

Nhà Hậu Trần chỉ có hai đời vua: 

I.- CÁC VUA  

1.- GIẢN ĐỊNH ĐẾ 

1407 – 1409 

2.-TRÙNG QUANG ĐẾ 

( Trần Quý Khoách ): 1409 – 1413 ) 

II.- CÁC TRUNG THẦN NGHĨA SĨ 

Đời Hậu Trần tập trung được nhiều trung thần nghĩa sĩ nặng lòng với tổ quốc như Nguyễn Cảnh 

Chân, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Suý, Nguyễn Biểu. 

1.-  GƯƠNG TRUNG DŨNG NGUYỄN BIỂU 

Nguyễn Biểu là một bậc anh hùng gan dạ, văn thơ rất giỏi, người Nội Thôn, xã Bình Hồ, huyện 

La Giang, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đậu Thái Học sinh vào cuối đời nhà Trần, làm quan đến chức Điện 

Tiền Thị Ngữ sử. Khi quân Minh sang, ông theo vua Trùng Quang ( Trần Quý Khoách ) vào Nghệ 

An. Vua Trùng Quang sai Nguyễn Biểu ra cầu phong với Trương Phụ, bề ngoài giả ra thế, bề 

trong cốt hoãn binh.    

Đến Nghệ An, ông vào yết kiến Trương Phụ. Phụ truyền ông lạy, ông không chịu, cứ đứng 

ngang nhiên. Phụ hỏi những câu ngão nghệ, ông trả lời rất đanh thép.   Để thử gan ông, Phụ 

sai dọn một mâm cơm, trong tô canh rất lớn có chiếc đầu lâu người. Không hề nao núng, ông 

thò đũa vào khoét hai mắt đầu lâu người, chấm vào giấm nhai ngon lành, và nói : “ Mấy khi 

được ăn thịt người Ngô.”  Đoạn vừa ăn, vừa ngâm thơ.  Trong chuyến đi sứ này ông bị Trương 

Phụ giết.   Câu truyện Nguyễn Biểu “ ăn cỗ đầu người “ được truyền mãi tới nay. Đây là gương 

trung dũng can trường của các trung thần nghĩa sĩ đời Hậu Trần. 

 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

NHÀ LÊ 
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( 1418 - 1428 ) 

A.- Chính sách giặc Minh 

Sau khi đánh tan được Trần Quý Khoách ở Hóa Châu vào năm 1413, kể từ năm 11414, quân Minh 

đặt ách đô hộ lên đầu cổ dân ta.  Tháng 8 năm 1414, khi Trương Phụ và Mộc Thạnh về Tàu, chúng 

bắt theo rất nhiều đàn bà con gái.  Chính sách nhà Minh rất tàn ác, chúng triệt từ Văn hoá triệt đi, 

bắt dân ta học sách của chúng, còn bao nhiêu sách vở của nước Nam từ nhà Trần về trước, chúng 

thâu cả đem về Kim Lăng. Về y phục chúng bắt ăn mặc theo người Tàu, chúng đặt ra Hộ thiếp như 

thẻ căn cước ngày nay, chúng lại đặt ra Hoàng sách để ghi số dân đinh. Thuế má chúng đánh rất 

nặng: ruộng phải nộp thóc, dâu phải nộp tơ, tơ phải nộp lụa. Chúng lại độc quyền kiểm soát sản 

xuất muối, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, sừng tê, xuống biển mò ngọc trai. Chúng đánh đập và giết 

hại người rất dã  man vì những cớ rất nhỏ mọn. Binh lính của chúng thường mổ người uống 

máu, ăn gan, đôi khi ăn cả thịt! Quan lại thì tham ô, lũ Nam gian như Trương Như Hốt, Đỗ Duy 

Trung thì a dua quan thầy hà khắc bóc lột và giết chóc dân chúng.  Trước tình trạng đó, nhân dân 

thật là khổ sở điêu đứng. Ai nấy đều căm thù muốn phanh thây xé xác chúng, trong nước luôn luôn 

có sự bất ổn, tuy chúng đã chia nước ta ra làm 17 phủ 5 châu. 

B.- VUA LÊ LỢI  & CHIẾN LƯỢC GIA NGUYỄN TRÃI 

VỚI CUỘC TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN 

Lam Sơn khởi nghĩa 

Cuộc kháng chiến trường kỳ của Lê Lợi diệt quân nhà Minh. 

I.- Chủ soái Lê Lợi : Cột trụ của cuộc chiến trường kỳ 

Lê Lợi người ở đất Lam Sơn, Thanh Hoá. Ông là người khảng khái, nhiều lần quân Minh vời ông 

ra làm quan, nhưng ông không chịu khuất phục, ông thường nói : 

“ Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời chứ sao lại 

chịu bo bo làm đầy tớ người “   

Ông bắt đầu khởi nghĩa năm 1418, sau 10 năm chống giặc, quân dân ta đã toàn thắng. 

II.- Tâm tư của người Chủ soái 

“ Ta đây: Núi Lam Sơ dấy nghĩa, chôn hoang dã nương mình. Ngắm non sông căm nỗi thế 

thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy nắng mưa, 

nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, 

ngắm trước đến nay, lẽ Hưng Phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ 

băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi cờ Nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. “  ( 

Bình Ngô đại cáo : Nguyễn Trãi ) 

III.- Mưu thần Nguyễn Trãi : Linh hồn của cuộc chiến trường kỳ 

Nguyễn Trãi là con ông Nguyễn Phi Khanh, làm quan đời nhà Hồ, bị quân nhà Minh bắt giải về 

Tàu, ông theo khóc lóc đến biên giới, nay là Ải Nam quan, Nguyễn Phi Khanh bảo: 

“ Con phải trở về nhà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, đi theo khóc lóc mà làm gì! “ 

Sau khi trở về Nguyễn Trãi học tập, quyết tâm nghiên cứu chiến lược và chiến thuật cứu nước để 

trả thù nhà đền nợ nước. Khi đã sẵn sách lược trong tay, Nguyễn Trãi đến gặp Lê Lợi để cùng 
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chung lòng chung sức cứu dân giúp nước .  Để thấy được cuộc chiến đấu cho chính nghĩa quốc 

gia, những chiến lược và chiến thuật cứu nước, ta hãy lần theo tinh thần của bài: “ Bình Ngô đại 

cáo “  

IV.- Tuyên ngôn Chính Nghĩa Quốc gia. 

“ Việc Nhân Nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo.  Như nước Việt ta từ trước, 

vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ 

Đinh, Lê, Lý, Trần gây nên độc lập. cùng Hán , Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương 

. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có “.   

( Nguyễn Trãi: Bình Ngô đại cáo. BNDC) 

V.- Hịch về Quốc nạn và quốc nhục: hạch tội nhà Minh 

“ Vì họ Hồ chính sự phiền hà để trong nước nhân dân oán hận. Quân cuồng Minh đã thừa 

cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi 

con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Chước dối đủ muôn nghìn khoé, ác chứa ngót hai mươi năm. 

Bại Nhân Nghĩa nát cả càn khôn, nặng khoa liễm vét không sơn trạch. Nào lên rừng đào mỏ, 

nào xuống biển mò châu, nào hổ bẩy hươu đen, nào lưới lò chim sả. Tàn hại cả côn trùng 

thảo mộc.  Nheo nhóc thay! Quan quả điên liên. Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no 

nê chưa chán. Nay xây nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa . Nặng nề những 

nỗi phu phen, bắt bớ mất cả nghề canh cưởi.  Độc ác thay! Trúc rừng không ghi hết tội. Dơ 

bẩn thay ! Nước bể không rửa sạch mùi . Lẽ nào trời đất tha cho! Ai bảo thần nhân nhịn 

được ! “ ( BNĐC )  

VI.- Gian truân bước đầu 

Năm 1419, Vương Lê Lợi bị vây ở Chí Linh, tình trạng nguy cấp quá . Nhờ có ông Lê Lại liều 

mình vì nước, mặc áo ngự bào, cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc, giặc lầm là Bình Định vương 

xúm lại vây đáng giết đi, nhờ vậy mà Vương thoát nạn. 

“ Ngặt vì : Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu!. Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ 

đầu, nơi duy ác kiếm người bàn bạc . Đôi phen vùng vẫy vẫn đăm đăm con mắt dục đông; 

mấy thuở đợi chờ, luống đắng đẵng cỗ xe lư tả ( triết lý Tả nhậm : Chú thích của người viết 

) . Thế mà , trông người , người càng vắng ngắt, vẫn mịt mờ như kẻ vọng dương; thế mà, tự 

ta, ta phải lo toan, thêm vội vã như khi chứng nghịch . Phần thỉ giận hung đồ ngang dọc, 

phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi Huyện quân 

không một đội. Có lẽ trời muốn trao gánh nặng, bắt trải qua bách chiết thiên ma, cho nên ta 

cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử . Múa đầu gậy ngọn cờ phấp phới, ngóng vân 

nghê bốn cõi đan hồ. Mở tiệc quân, chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. 

Thế giặc mạnh, ta yếu, mà ta địch nổi, quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn.”   ( BNĐC ) 

VII.- Chiến lược thần sầu quỷ khấp 

“ Đem Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn, 

Lấy Chí Nhân mà thay Cường bạo “ ( BNĐC ) 

VIII.- Chiến thuật Tâm công trúc chẻ ngói tan 

Nguyễn Trãi đã sáng kiến ra chiến thuật tâm công, cho người lên rừng cạnh bờ sông, lấy mỡ bôi 

vào cuống lá viết lên lá cây câu : “ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần “ để kiến ăn thủng lá cây 

trơ ra nét chữ và ăn mòn cuống lá, lá rơi xuống, trôi trên dòng sông, dân chúng nhặt được và đọc 
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hàng chữ trên lá tưởng là điềm trời, làm tăng thêm lòng tin tưởng của dân. Đây là chiến tranh tâm 

lý. 

IX.- Chiến thắng mở màn 

“ Trận Bồ Đàng sấm vang sét dậy, miền Trà Lâm trúc phá tro bay. Sĩ khí đã hăng, quân 

thanh càng mạnh . Trần Trí, Sơn Thọ mất vía chạy tan, Phương Chính , Lý An tìm đường 

trốn tránh.  Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều 

máu chảy thành sông , bến Tuỵ Động xác đầy ngoài nội. Trần Hiệp phải thiệt mạng, Lý 

Hương phải phơi thây. Vương Thông hết cấp lo lường, Mã Anh khôn đường cứu đỡ .  Năm 

Đinh Mùi tháng chín, Liễu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang, Mộc Thạnh từ Vân Nam kéo đến.  

Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường 

lương đạo.  Mười tám Liễu Thăng thua ở Chi Lăng, hai mươi Liễu Thăng thua ở Mã Yên. 

Hai mươi lăm, Lương Minh trận vong , hai mươi tám Lý Khánh tự vẫn.  Lưỡi dao ta đang 

sắc ngọn dáo giặc phải lùi. Sĩ tốt ra oai tỳ hổ, thần thứ đủ mặt trảo nha. Gươm mài đá, đá 

núi cũng mòn. Voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận, sạch không kình ngạc. 

Đánh hai trận tan tác chim muông. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hổng sụt toang đê 

cũ.” ( BNĐC )  

X.- Chiến công dồn dập 

“ Thôi Tụ phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thây 

chất đầy đường . Xương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước.  Gớm ghê thay! Sắc phong vân 

cũng đổi.  Thảm đạm thay! Sáng nhật nguyệt phải mờ.   Binh Vân Nam nghẹn ở Lệ Hoa, sợ 

mà mất mặt . Quân Mộc Thạnh tan chưng cầu trạm, chạy để thoát thân.   Suối máu Lãng 

Câu, nước sông rầu rỉ, thành xương Đan Xá, cỏ nội đầm đìa, hai mặt cứu binh cắm đầu trốn 

chạy; các thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục 

tội .” ( BNĐC ) 

XI.- Chính sách hàng binh : Chí Nhân, Hiếu Hoà 

“ Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho 500 chiếc thuyền, ra tới bể chưa thôi trống ngực. Vương 

Thông, Mã Anh , phát cho vài ngàn cỗ ngựa, về đến Tàu còn đổ mồ hôi . Nó đã sợ chết cầu 

hoà, ngỏ lòng thú phục. Ta toàn quân là cốt, cả nước nghĩ ngơi.” ( BNĐC )  

XII.- Nên công đại định 

“Thế là mưu kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có.  Non sông từ nay mở mặt, xã tắc từ 

nay vững bền.  Nhật nguyệt hối mà lại minh, Càn Khôn bỉ mà lại thái. Nếu vạn thế xây nền 

chăn chắn, hẹn ngàn thu rửa rạch làu làu . Thế là nhờ Trời Đất Tổ Tông khôn thiêng che 

chở giúp đỡ cho nước ta vậy.  Than ôi !   Vẫy vùng một mảnh nhung y, nên công đại định, 

phẳng lặng bốn bề thái vũ, mở hội vĩnh thanh.  Bá cao xa gần, ngỏ cùng nghe biết. “ ( BNĐC 

) 

C.-Mưu thần Nguyễn Trãi với Tâm công ( 1380 – 1442 ) 

Theo văn sĩ Y. Feray người Pháp: Nguyễn Trãi vừa là một thi hào, một nhà viết văn kỳ khôi, 

vừa là một chiến lược gia có tầm nhìn nhất quán, một nhà ngoại giao tài tình, một nhạc si 

lịch lãm, một nhà địa lý thông thái và là một nhà sư phạm tuyệt vời . Nhưng trên hết, Nguyễn 

Trãi đã cống hiến cho Đất nước và Anh Chị Em đồng bào MỘT TẤM LÒNG. Trong từng 



- 127 - 

 

hoàn cảnh, Tâm Công nhắn nhủ mọi người:  “ Hãy mang đến cho nhau một Tấm Lòng. 

Không có cách xây dựng đất nước nào hữu hiệu và cơ bản cho bằng cách trao cho nhau một 

Tấm Lòng đầy Yêu Thương vả Tha Thứ . Trách nhiệm của mỗi người là : 

 

  “ Mở rộng cửa Nhân, chờ khách tới 

  Vun trồng cây Đức cho con ăn “ 

 

Nói đến Nguyễn Trãi là nói đến “ Tấm Lòng vì Nước vì Dân “.  Nguyễn Trãi đã bị dày vò vì 

tình trạng bi thảm của đất nước quê hương .   Trước đó Trần Thủ Độ đã lập mưu chiếm đoạt 

ngôi của nhà Lý. Để trừ hậu hoạn, Trần Thủ Độ đã chôn sống tất cả những anh em bà con 

họ Lý trong Hoàng tộc, bắt những ai mang danh họ Lý phải đổi ra Họ Nguyễn.  Tiếp đền Hồ 

Quý Ly cưỡng bức Hoàng đế Trần Thuận Tông nhường ngôi, rồi sai người tới thắt cổ nhà 

vua, rồi loại trừ một lúc 370 vị quan trung thành với nhà Trần.   Nhà Hồ bị nhà Minh thanh 

toán, thân phụ Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh, một công thần của nhà Hồ bị bắt giải về 

Tàu . Nguyễn Trãi đi theo khóc lóc cho đến ải Nam Quan.  Những biến cố đau thương lặp đi 

lập lại của lịch sử nước nhà chắc đã ảnh hưởng không ít đến con Người Nguyện Trãi.  Nguyễn 

Trãi đã trở về nguồn của Mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long. Mẹ dòng Tiên, Cha giống Rồng, hai 

bên xung khắc, nhưng nhờ có cành đồng Tương mà Cha Mẹ có thể tương liên . Mẹ lên non 

phối Thiên ( cao minh phối Thiên ) để un đúc lòng Nhân, Cha xuống biển sâu để luyện đức 

Trí, ( bác hậu phối Địa ), Nhân Trí hài hoà tạo nên đức Dũng : 

Mẹ Non Nhân, Cha Nước Trí, Con Hùng cường . Cánh đồng Tương đây là sự quân bình giữa 

hai đối cực Non và Nước, Tiên và Rồng, Nhân và Trí Đây là nền tảng của Kinh Dịch . Chiến 

lược Chống quân Nhà Minh được khai sáng từ đây :  

                                   

Chiến lược Bảo vệ Quốc gia Dân tộc 

 

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Hung tàn 

Đem Chí Nhân để thay Cường bạo “ 

  

Chiến thuật Chiến thắng  quân Thù 

 

“ Dĩ Nhu thắng Cương 

 “Dĩ Nhược  thắng Cường “ 

 

Muốn có Chí Nhân và đại Nghĩa thì mọi người dân phải rèn luyện để có ‘ Một tư cách làm người, 

tất cả phải có một tấm Lòng vừa Tình vừa Lý, ‘”Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình “   Sách lược 

Tâm công khởi nguyên từ đây: Tâm công là sách lược đánh vào lòng người để thu phục Nhân 

Yâm.  Có xây dựng được con người Nhân Trí, mới tôn trọng và phục vụ được con người, khi đó 

thì mọi người dân thuộc mọi tầng lớp ủng hộ hết mình. Đó là mối giây liên kết toàn dân thành một 

khối.   Ta có thử khai triển tinh thần này qua 5 bước sau: 

1.- Bước thứ nhất 

Muốn vận dụng đến Tâm công là phải đi về cõi Tâm, ( Tâm đạo ) , dùng cái động lực của Tâm 

để lo việc Nhà việc Nước, muốn cứu Nước thì phải có cái Tâm của Nhà Nước, đó là cái Bọc Âu 

Cơ Tổ mẫu, là nền tảng của nguồn Tình Đồng bào.   Không ngừng xây dựng mối Tình Đồng bào, 
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để mọi người ai cũng có quyền làm người, được đối xử với nhau như anh chị em một bọc, không 

phải riêng cho đồng bào, mà còn là Tứ hải giai huynh đệ nữa . 

2.- Bước thứ hai 

Muốn xây dựng cái Tâm thì phải vận dụng đến phương cách “ Hợp nội ngoại chi đạo “, tức là 

hợp Thiên với Địa, vì con Người là Thiên Địa chi đức ( tinh hoa của Trời Đất ) Thiên là Tinh thần, 

là Tâm linh ( Chí Nhân, đại Nghĩa ). . ., Địa là vật chất là Thế sự, ( mở rộng cửa Nhân chớ khách 

tới, vun trồng cây Đức cho con ăn, để đoàn kết toàn dân ) về con người thì phải un đúc nguồn 

Tình Lý, làm sao cho Tình lý tương tham. Ngũ thường là tiêu chuẩn để mọi người tu Tâm dưỡng 

Tính, đó là Đạo đức cá nhân, là gốc Hoà của gia đình, còn về xã hội thì phải phát triển cuộc sống 

luân thường đạo lý bằng sống theo tiêu chuẩn Ngũ Luân, Ngũ Luân là mối liên hệ Hài Hoà của 

xã hội, đây là lẽ Công bằng xã hội. 

3.- Bước thứ ba 

Việc nhà việc nước là những vấn đề phúc tạp, nên cần phải biết việc, vì : “ Vật hữu bản mạt, sự 

hữu thuỷ chung; tri kỳ chung thuỷ, tất cận đạo hĩ “ : Vật có gốc ngọn, việc có trước sau, biết 

thực hiện theo thứ tự trước sau, tất gần với đạo sống làm người vậy. Đó là con Tu, Tể, Trị, Bình 

, Đây là lộ đồ căn bản, nếu muốn mưu phúc lợi lâu dài cho mọi người dân, vì : “ Dân chi bang 

bản, bản cố bang ninh “ : dân là gốc của nước, gốc có vững, nghĩa là dân giàu thì nước mới được 

hùng cường, làm sao mà chẳng được an ninh. Mưu lợi ích cho dân,chăm lo hạnh phúc người dân, 

làm sao mà chẳng được toàn dân ủng hộ, tham gia. 

4.-Bước thứ tư 

“ Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng “ : Biết mình biết người, trăm việc đều thành công. Biết 

mình là yếu tố đầu tiên để có thể sống với người khác, phải ý thức mình là con người phải có 

Tình có Lý mới có thể ăn ở tốt vói người khác, khi đó thì mói tính đến việc xây nhà giúp đời . 

Bước thứ hai là biết người, muốn biết người thì phải hiểu người, muốn hiểu người thí phải hiểu 

được nguyện vọng chính đáng của người ta để mà ăn ở cho : “ Có đi có lại mới toại lòng nhau “, 

cách hành xử chấp kỳ lưỡng đoan là nên luôn theo để cho cách sống được ngay đường ngay thẳng 

lối.  Đối với kẻ thù cũng vậy, biết được mình và biết rõ kể thù thì mới có thể tìm ra chiến lược và 

chiến thuật đẩy lui được giặc . 

Con đường Tổ tiên xưa là con đường Vương đạo, biết lấy dân làm gốc, phúc lợi người dân là 

mục tiêu hàng đầu và tối hậu, lối sống nầy là lối sống nhu thuận, là “ Nghĩa khí chi dũng “ . cái 

dũng hợp Nội Ngoại chi đạo, còn kẻ thù của dân tộc đều là Bá đạo. vỉ con đường của họ là chỉ 

mưu ích cho một người ( vua ) , một nhóm người (đảng phái) , bản chất của họ là bạo lực là đốt 

giết là chiếm đoạt, là bành trường , lối sống của họ là :’ Huyết khí chi dũng “, cái dũng của sự 

chém giết ngoài chiến trường .  Cha ông chúng sống theo triết lý Tả nhậm ( Cỗ xe lư Tả: BNĐC 

) là triết lý sống của kẻ yếu, biết mình yếu nên phải có chiến lược Nhân Nghĩa, đây là nguồn 

sức mạnh tổng hợp để thắng mình và thắng kè thù, và chiến thuật : “ Dĩ nhu thắng cương , dĩ 

nhược thắng cường “ Chiến lược và chiến thuật này đã đưa lại cho nhân dân nhiều cuộc chiến 

thắng vẻ vang . 

5.- Bước thứ năm: Dĩ hòa vi quý 

Mục tiêu tối hậu là Thái Hoà: Hoà Ta nội với Ta ngoại, thuận vợ thuận chồng, hoà với anh 

em đòng bào, hoà với lân nhân , hoà với huynh đệ nơi tứ hải, hoà củng trời cùng đất ( dự 

thiên địa tham thông, tam gia tương kiến ).  Và cũng hoà vói kẻ thù, trong lịch sử nước nhà có 
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bao giờ Tổ tiên chúng ta đã đánh bại quân thù, mà không quên tới cầu hoà với họ.  Đó là “ nghĩa 

khí chi dũng”, cái dũng biết nhún nhường để sống hoà với nhau, trong này có yếu tố Nhu, 

còn yếu tố Cương thì đã giúp kẻ thù nhận biết qua việc thua trận nhục nhã. Cái hoà này để 

khóa lòng tham sân si của giặc .  

 

 .  

 

D.- CÁC DANH TƯỚNG 

 

Các tướng giúp vua Lê Lợi phải kể đến TRẦN NGUYÊN HÃN ( dòng dõi Trần Quang Khải ) , 

LÊ SÁT,  LÝ TRIỆU, NGUYỄN XÍ, ĐINH LỄ, ĐỖ BÍ, LÊ THẠCH ( bị giết ). . . Đây là những 

danh tướng đã thắng quân Minh nhiều trận.  Tiêu biểu cho lòng trung nghĩa nhất phải kể đến Lê 

Lai. 

LÊ LAI 

Năm 1419, Lê Lợi bị vây ờ Chí Linh nguy cấp lắm. Nhờ có Ông Lê Lai liều mình vì nước , mặc 

áo ngự bào, cưỡi voi ra trận, đánh nhau với giặc để giặc tưởng lầm là Bình Định vương Lê 

Lợi, xúm lại vây đánh và giết đi, nhờ vậy mà Lê Lợi thoát nạn. Ông là người hy hiến thân 

tâm cho đại Nghĩa. Không có sự hy sinh dũng cảm của Ông Lê Lai thì đất nước chúng ta đâu có 

thoát được sự cai trị tàn bạo của nhà Minh! 

E.- CÁC VĂN GIA 

I.- NGUYỄN TRÃI 

CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT GIA 

Nguyễn Trãi không những là bậc khai quốc công thần, một chiến lược gia  và chiến thuật gia đã 

giúp vua Lê Thái Tổ đánh đuổi quân Minh, để khôi hục lại nền tự chủ. Ông còn là một văn hào lỗi 

lạc, đã đem cái tài học, mà trứ thuật ra những tác phẩm rất giá trị: 

 

 1.- Tác phẩm bằng chữ Nho ( Hán văn ) 

Tác phẩm bằng chữ Nho của ông rất nhiều, nhưng tác phẩm còn truyền lại đều in trong Ức Trai 

tập gốm có 6 quyển: 

 1.- Ức trai tập: Gồm hơn 100 bài thơ ngũ ngôn hoặc thất ngôn. 

 2.- Văn loại : Trong có bài “ Bình Ngô đại cáo “, Lam Sơn, Vinh lăng thân đạo bi ký của 

vua Lê Thái Tổ và Băng Hồ di sự lục ( viết về Bành Hồ Trần Nguyên Hãn là ngoại Tổ của Tác giả 

). 

3.- Quân trung từ mệnh: Tập sử liệu quan trọng về việc vua Lê Lợi giao thiệp với quân nhà Minh 

. 

 

2.- Tác phẩm bằng chữ Nôm 

 1.- Quốc âm tập: không còn được truyền lại nữa. 

 2.- Tập Gia huấn ca: Chủ ý của Tác giả là đem những điều cốt yếu trong luân thường diễn 

tả văn nôm để giáo dục những thành phần trong gia đình, theo văn hoá Việt thì gia đình là nền tảng 

của xã hội. Đây là một việc rất nền tảng để duy trì Hồn Nước.  Lời văn của ông bình thường giản 
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dị lưu loát và êm ái.  Nguyễn Trãi có thể coi như ngôi sao sáng chói của Văn hoá Việt Tộc trên 

nền trời Việt Nam. 

 

BÌNH NGÔ  ĐẠI CÁO 

 ( Ngô Tất Tố dịch  ) 

Thay trời hành hóa, hoàng thượng truyền rằng. 

 

Từng nghe: 

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo 

Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 

Núi sông bờ cõi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau 

Song hào kiệt thời nào cũng có. 

 

 

Cho nên: 

Lưu Cung tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, 

Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 

Việc xưa xem xét, 

Chứng cớ còn ghi. 

 

Vừa rồi: 

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà, 

Để trong nước lòng dân oán hận. 

Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa, 

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. 

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. 

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, 

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm. 

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi. 

Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng. 

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc. 

Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng, 

Nhiễu nhân dân, bắt hươu đen, nơi nơi cạm đặt. 

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, 

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng. 
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Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ; 

Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. 

Nặng nề những nổi phu phen, 

Tan tác cả nghề canh cửi. 

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. 

Lẽ nào trời đất dung tha, 

Ai bảo thần dân chịu được? 

 

 

Ta đây: 

 

Núi Lam sơn dấy nghĩa 

Chốn hoang dã nương mình 

Ngẫm thù lớn há đội trời chung 

Căm giặc nước thề không cùng sống 

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời 

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, 

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. 

Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 

Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, 

Chính lúc quân thù đang mạnh. 

 

Lại ngặt vì: 

 

Tuấn kiệt như sao buổi sớm, 

Nhân tài như lá mùa thu, 

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, 

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc, 

Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, 

Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả. 

 

Thế mà: 

 

Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi. 

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

Phần vì giận quân thù ngang dọc, 

Phần vì lo vận nước khó khăn, 

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, 

Lúc Khôi Huyện quân không một đội. 

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn 

Ta gắng trí khắc phục gian nan. 

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới 

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. 
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Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, 

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. 

 

Trọn hay: 

 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo. 

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. 

Sĩ khí đã hăng 

Quân thanh càng mạnh. 

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 

Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân. 

Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, 

Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. 

Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm 

Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. 

Phúc tâm quân giặc Trần Hiệp đã phải bêu đầu 

Mọt gian kẻ thù Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. 

Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy 

Mã Anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng. 

Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt, 

Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. 

Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ 

Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan. 

Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, 

Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian. 

 

Bởi thế: 

Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng 

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy 

Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại 

Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang. 

Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong 

Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực 

Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế 

Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu 

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong 

Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. 

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá 

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau 

Lại thêm quân bốn mặt vây thành 

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc 

Sĩ tốt kén người hùng hổ 

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh 

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 
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Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận tan tác chim muông. 

Cơn gió to trút sạch lá khô, 

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ. 

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội, 

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. 

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường 

Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước 

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi, 

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ 

 

Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật! 

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân. 

Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc 

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. 

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp, 

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng 

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng 

Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh 

 Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay 

phách lạc, 

  Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân 

run. 

Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng 

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức. 

Chẳng những mưu kế kì diệu 

Cũng là chưa thấy xưa nay 

Xã tắc từ đây vững bền 

Giang sơn từ đây đổi mới 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 

Nhật nguyệt hối rồi lại minh 

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu 

Muôn thuở nền thái bình vững chắc 

Âu cũng nhờ Trời Đất Tổ Tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ; 

 

Than ôi! 

 

Một cỗ nhung y chiến thắng, 

Nên công oanh liệt ngàn năm 

Bốn phương biển cả thanh bình, 

Ban chiếu duy tân khắp chốn. 

 

Xa gần bá cáo, 

Ai nấy đều hay. 
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Bình Ngô đại cáo :Great Proclamation upon the Pacification of the Wu 

  

This article contains Vietnamese text. Without proper rendering support, you may 

see question marks, boxes, or other symbols instead of  chữ Nôm chữ Nho and chữ Quốc ngữ. 

Bình Ngô đại cáo (Hán tự: 平吳大誥, literally: Great proclamation upon the pacification of 

the Wu[1]) was an announcement written by Nguyễn Trãi in 1428, at Lê Lợi's behest and on 

Lê Lợi's behalf, to proclaim the Lam Sơn's victory over the Ming imperialists and affirm the 

independence of Đại Việt to its people. 

Naming[edit] 

Bình Ngô đại cáo literally means Great Proclamation upon the Pacification of the Wu. Zhu 

Yuanzhang, the founder of the Ming dynasty, was a native of Hao Prefecture -which is now 

in Fengyang, Anhui, China and lies in the territory of the former state of (Eastern) Wu ([東
]吳; Sino-Vietnamese: [Đông] Ngô) - and, in 1356, he himself took the title Duke of Wu (吳

國公; SV: Ngô Quốc Công) and later King of Wu (吳王; SV: Ngô Vương). Therefore, one 

could reason that Nguyễn Trãi named his work Pacification of the Wu instead of Pacification 

of the Ming in order to subtly emphasize the victory of Đại Việt and the failure of the Ming 

dynasty which was called, in the proclamation, merely by the name Wu after its founder's 

ancestral land.[2] The second part of the name, đại cáo (大誥) is commonly understood as the 

denotement of its literary genre, a great edict (cáo), or the announcement's great scale (đại 

cáo). The former was the name of a chapter in the book Classic of History in which great 

edict was a special form of an edict. But during the time of the early Ming dynasty, great 

edict was used by Hongwu Emperor for his official documents of imperial laws and thus 

became a symbol of power and authority of the Ming emperor. For this reason, there was an 

opinion that Nguyễn Trãi named his announcement đại cáo for the purpose of reversing the 

meaning of great edict from the symbol of Ming emperor to the representation of Đại Việt 

victory over his very own army.[2][3] 

Background[edit] 

Although we have been at time strong, at time weak. We have at no time lacked heroes.[4] 

Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo[5][6] 

 

In 1427, Lê Lợi led the Lam Sơn uprising to the ultimate victory over the Ming imperialists 

and ended the Fourth Chinese domination in Vietnam. As a result, in 1428 Lê Lợi 

ordered Nguyễn Trãi to write an announcement for people in the country about the total 

pacification of the Ming imperialists and the affirmation of the independence of Đại 

Việt.[7] From that demand, Nguyễn Trãi wrote Bình Ngô đại cáo which not only proclaimed 

the independence of the country but also claimed the equality of Đại Việt with China during 

the long history and expressed many own ideas of Nguyễn Trãi about the fairness, the role 

of people in history of the country and the way to win a war of independence.[8] Besides, 

Nguyễn Trãi used Bình Ngô đại cáo to prove the just cause of the Lam Sơn uprising and why 
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Lê Lợi's army could drive out the Ming imperialists with its policies of relying on people to 

fight against the invaders.[9] After it was announced, the proclamation was considered a 

success, while Nguyễn Trãi became one of the most crucial figures of the royal court after 

the coronation of Lê Lợi, now Lê Thái Tổ. However, Nguyễn Trãi was finally executed in 

1442 during the political struggle in the royal court and royal family of the early Lê 

dynasty.[10][11] The earliest version of Bình Ngô đại cáo that remains today was found in the 

1697 edition of the Đại Việt sử ký toàn thư which was compiled by Ngô Sĩ Liên.[9] 

Content[edit] 

Bình Ngô đại cáo is an edict-like (Vietnamese: cáo) announcement written in the literary 

form of parallel constructions (văn biền ngẫu). The proclamation was divided in four 

parts:[9][12] 

The first part demonstrated the history of Đại Việt with its identity and tradition of fighting 

against Chinese dynasties for the purpose of independence and equal position as China. 

The second part denounced the heinous crimes of the Ming imperialists during their 

domination in Đại Việt when they enslaved the people and deprived resources of the country. 

The third part narrated the Lam Sơn uprising from the difficult beginning to the final 

victories. 

The fourth part summarized the lesson from history and reaffirmed that righteousness 

would win. 

Originally, Bình Ngô đại cáo was written in Hán tự, ( Chữ Nho ) [7] it was translated 

into Vietnamese by several scholars such as Ngô Tất Tố, Bùi Kỷ or Trần Trọng Kim, the 

translated version by Trần Trọng Kim in his Việt Nam sử lược and the revised version by 

Bùi Kỷ are considered the more popular and included in the schoolbook in Vietnam.[2] 

 

Bình Ngô đại cáo in Hán tự (read from right to left), collected into Hoàng Việt văn tuyển which 

was published in 1825. 

Significance[edit] 

It was said: To ensure peace for the people, such is the essence of humanity and justice. To 

eliminate violence, such is the primary aim of our soldiers.[13] 

Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo[5][14] 

Bình Ngô đại cáo is considered the second declaration of independence of Vietnam after the 

poem Nam quốc sơn hà which was attributed to Lý Thường Kiệt in the early Lý dynasty. The 

proclamation is highly appreciated not only for its value of propaganda and history but also 

for its fine literary quality which is praised as the "Incomparably powerful writing 

document" (Thiên cổ hùng văn) in the History of Vietnam.[7][9][15] With Bình Ngô đại cáo, 

Nguyễn Trãi asserted the obvious independence and equal status of Vietnam with China and 

more importantly, reckoned that independence could be achieved only when the rulers had 
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concern for their people and made decision for the interest of the masses.[8][9] Today, Bình 

Ngô đại cáo is taught in both secondary (grades 6–9) and high school (grades 10–12) in 

Vietnam.[2] 

  

  

               — Lam Sơn thực lục, Nhà xuất bản Tân việt, 1956 

 

nhưng theo nhà sử học Lê Quý Đôn, Lam Sơn thực lục đã bị sửa chữa nhiều lần, không phải là 

bản gốc nữa. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: 

“ Sau khi dẹp yên giặc Ngô, vua ban bố Đại cáo khắp thiên hạ. Toàn văn bài Đại cáo 

như sau 

Ôi! 

Một gươm đại định, nên công oanh liệt vô song, 

Bốn biển thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn, 

Bố cáo gần xa, 

Mọi người đều biết. 

(Bản Đại cáo này do văn thần Nguyễn Trãi soạn) 
” 

              — Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, chương X 

Theo sách Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận[7], soạn giả Lê Tung [8] khi bình về vua Lê Thái Tổ, 

Lê Tung viết rằng: Bình Ngô Đại Cáo không câu nào không là lời nhân nghĩa, trung tín; Lam Sơn 

Thực Lục không chỗ nào không là đạo tu tề trị bình. 

Ý nghĩa   

Bình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học chức năng hành chính quan trọng không chỉ đối với lịch sử 

dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển văn học sử Việt Nam. 

Trong tác phẩm này, tác giả đã kết hợp một cách uyển chuyển giữa tính chân xác lịch sử với chất 

sử thi anh hùng ca qua lối văn biền ngẫu mẫu mực của một ngọn bút tài hoa uyên thâm Hán học. 

Chính vì thế, Bình Ngô đại cáo đã trở thành tác phẩm cổ điển sớm đi vào sách Giáo khoa từ Phổ 

thông cơ sở đến Phổ thông trung học và được giảng dạy ở tất cả các trường Cao đẳng, Đại học 

ngành khoa học xã hội - nhân văn ở Việt Nam.[1] 

 
Nguyên tác: 

代天行化皇上若曰。 

蓋聞： 

CHỮ NHO  

Đại thiên hành hoá hoàng thượng nhược viết: 

Cái văn: 

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-Womack130-8
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-bktt-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_school
https://en.wikipedia.org/wiki/High_school
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-dangna-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o#cite_note-phebinhvanhoc.com.vn-1


- 137 - 

 

仁義之舉，要在安民， 

弔伐之師莫先去暴。 

惟，我大越之國， 

 

實為文獻之邦。 

山川之封域既殊， 

南北之風俗亦異。 

自趙丁李陳之肇造我國， 

與漢唐宋元而各帝一方。 

 

雖強弱時有不同 

而豪傑世未常乏。 

故劉龔貪功以取敗， 

而趙禼好大以促亡。 

唆都既擒於鹹子關， 

 

烏馬又殪於白藤海。 

嵇諸往古， 

厥有明徵。 

頃因胡政之煩苛。 

至使人心之怨叛。 

 

狂明伺隙，因以毒我民； 

惡黨懷奸，竟以賣我國。 

焮蒼生於虐焰， 

陷赤子於禍坑。 

欺天罔民，詭計蓋千萬狀; 

 

連兵結釁稔惡殆二十年。 

敗義傷仁，乾坤幾乎欲息; 

重科厚歛，山澤靡有孑遺。 

開金場塞冒嵐瘴而斧山淘沙， 

採明珠則觸蛟龍而緪腰汆海。 

 

擾民設玄鹿之陷阱， 

殄物織翠禽之網羅。 

 

昆虫草木皆不得以遂其生， 

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân, 

Điếu phạt chi sư mạc tiên khử bạo. 

Duy, ngã Đại Việt chi quốc, 

 

Thực vi văn hiến chi bang. 

Sơn xuyên chi phong vực ký thù, 

Nam bắc chi phong tục diệc dị. 

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

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

 

 

Tuy cường nhược thì hữu bất đồng, 

Nhi hào kiệt thế vị thường phạp. 

Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại, 

Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong. 

Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan, 

 

 

Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.[6] 

Kê chư vãng cổ, 

                Quyết hữu minh trưng. 

Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà. 

Chí sử nhân tâm chi oán bạn. 

 

 

Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân; 

Ác Đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quốc. 

Hân thương sinh ư ngược diệm, 

Hãm xích tử ư hoạ khanh. 

Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng; 

 

Liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên. 

Bại nghĩa thương nhân, càn khôn kỷ hồ dục tức; 

Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi hữu kiết di. 

Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào 

sa, 

Thái minh châu tắc xúc giao long nhi căng yêu thộn hải. 

 

 

 

Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh, 

Điển vật chức thuý cầm chi võng la. 
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鰥寡顛連俱不獲以安其所。 

浚生靈之血以潤桀黠之吻牙； 

 

極土木之功以崇公私之廨宇。 

州里之征徭重困， 

閭閻之杼柚皆空。 

決東海之水不足以濯其污， 

罄南山之竹不足以書其惡。 

 

神民之所共憤， 

天地之所不容。 

予： 

奮跡藍山， 

棲身荒野。 

 

 

念世讎豈可共戴， 

誓逆賊難與俱生。 

痛心疾首者垂十餘年， 

嘗膽臥薪者蓋非一日。 

發憤忘食，每研覃韜略之書， 

 

即古驗今，細推究興亡之理。 

圖回之志， 

寤寐不忘。 

當義旗初起之時， 

正賊勢方張之日。 

 

奈以： 

人才秋葉， 

俊傑晨星。 

奔走先後者既乏其人， 

謀謨帷幄者又寡其助。 

 

特以救民之念，每鬱鬱而欲東; 

故於待賢之車，常汲汲已虛左。 

然其： 

得人之效茫若望洋， 

 

Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh, 

Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở. 

Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha; 

 

Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ. 

Châu lý chi chinh dao trọng khốn, 

Lư diêm chi trữ trục giai không. 

Quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô, 

Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác. 

 

 

Thần dân chi sở cộng phẫn, 

Thiên địa chi sở bất dung. 

 

Dư: 

 

Phấn tích Lam Sơn, 

Thê thân hoang dã. 

 

Niệm thế thù khởi khả cộng đới, 

Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh. 

Thống tâm tật thủ giả thuỳ thập dư niên, 

Thường đảm ngoạ tân giả cái phi nhất nhật. 

Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chi 

thư, 

 

 

Tức cổ nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lý. 

Đồ hồi chi chí, 

Ngộ mị bất vong. 

Đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì, 

Chính tặc thế phương trương chi nhật. 

 

Nại dĩ: 

Nhân tài thu diệp, 

Tuấn kiệt thần tinh. 

Bôn tẩu tiên hậu giả ký phạp kỳ nhân, 

Mưu mô duy ác giả hựu quả kỳ trợ. 

 

 

Đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông; 
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由己之誠甚於拯溺。 

 

憤兇徒之未滅， 

念國步之遭迍。 

靈山之食盡兼旬， 

瑰縣之眾無一旅。 

蓋天欲困我以降厥任， 

 

故與益勵志以濟于難。 

揭竿為旗，氓隸之徒四集 

投醪饗士，父子之兵一心。 

以弱制彊，或攻人之不備; 

以寡敵眾常設伏以出奇。 

 

卒能： 

以大義而勝兇殘， 

以至仁而易彊暴。 

蒲藤之霆驅電掣， 

茶麟之竹破灰飛。 

 

士氣以之益增， 

軍聲以之大振。 

陳智山壽聞風而;褫魄， 

李安方政假息以偷生。 

乘勝長驅，西京既為我有； 

 

選兵進取，東都盡復舊疆。 

寧橋之血成川，流腥萬里; 

窣洞之屍積野，遺臭千年。 

陳洽賊之腹心，既梟其首; 

李亮賊之奸蠹，又暴厥屍。 

 

王通理亂而焚者益焚， 

馬瑛救鬥而怒者益怒。 

彼智窮而力盡，束手待亡; 

我謀伐而心攻，不戰自屈。 

謂彼必易心而改慮， 

 

Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả. 

Nhiên kỳ: 

Đắc nhân chi hiệu mang nhược vọng dương, 

Do kỷ chi thành thậm ư chửng nịch. 

 

Phẫn hung đồ chi vị diệt, 

Niệm quốc bộ chi tao truân. 

Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần, 

Khôi Huyện chi chúng vô nhất lữ. 

Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm, 

 

 

Cố dữ ích lệ chí dĩ tế vu nan. 

Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập; 

Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm. 

Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị; 

Dĩ quả địch chúng thường thiết phục dĩ xuất kỳ. 

 

 

Tốt năng: 

Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, 

Dĩ chí nhân nhi dị cường bạo. 

Bồ Đằng chi đình khu điện xế, 

Trà Lân chi trúc phá hôi phi. 

 

Sĩ khí dĩ chi ích tăng, 

Quân thanh dĩ chi đại chấn. 

Trần Trí, Sơn Thọ văn phong nhi sỉ phách, 

Lý An, Phương Chính giả tức dĩ thâu sinh. 

Thừa thắng trường khu, Tây Kinh ký vị ngã hữu; 

 

 

Tuyển binh tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương. 

Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý; 

Tốt Động chi thi tích dã, di xú thiên niên. 

Trần Hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ; 

Lý Lượng tặc chi gian đố, hựu bạo quyết thi. 

 

 

Vương Thông lý loạn nhi phần giả ích phần, 

Mã Anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ. 

Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong; 
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豈意復作孽以速辜。 

執一己之見以嫁禍於他人， 

貪一時之功以貽笑於天下。 

遂靈宣德之狡童，黷兵無厭; 

仍命晟昇之懦將，以油救焚。 

 

丁未九月柳昇遂引兵猶邱溫而進

， 

本年十月木晟又分途自雲南而來

。 

予前既選兵塞險以摧其鋒， 

予後再調兵截路以斷其食。 

本月十八日柳昇為我軍所攻，計

墜 

 

於支稜之野； 

 

 

 

本月二十日柳昇又為我軍所敗，

身死於馬鞍之山。 

二十五日保定伯梁銘陣陷而喪軀

， 

二十八日尚書李慶計窮而刎首。 

我遂迎刃而解， 

 

 

彼自倒戈相攻。 

繼而四面添兵以包圍， 

期以十月中旬而殄滅。 

爰選貔貅之士， 

申命爪牙之臣。 

 

飲象而河水乾， 

磨刀而山石鈌。 

一鼓而鯨刳鱷斷， 

再鼓而鳥散麇驚。 

決潰蟻於崩堤， 

Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất. 

Vị bỉ tất dị tâm nhi cải lự, 

 

 

Khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô. 

Chấp nhất kỷ chi kiến dĩ giá hoạ ư tha nhân, 

Tham nhất thì chi công dĩ di tiếu ư thiên hạ. 

Toại linh Tuyên Đức chi giảo đồng, độc binh vô yếm; 

Nhưng mệnh Thạnh Thăng chi noạ tướng, dĩ du cứu 

phần. 

 

 

Đinh vị cửu nguyệt Liễu Thăng toại dẫn binh do Khâu 

Ôn nhi tiến, 

Bản niên thập nguyệt Mộc Thạnh hựu phân đồ tự Vân 

Nam nhi lai. 

Dư tiền ký tuyển binh tái hiểm dĩ tồi kỳ phong, 

Dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kỳ thực. 

Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở 

công, kế truỵ ư Chi Lăng chi dã; 

 

Bản nguyệt nhị thập nhật Liễu Thăng hựu vị ngã quân 

sở bại, thân tử ư Mã An chi sơn. 

Nhị thập ngũ nhật Bảo Định bá Lương Minh trận hãm 

nhi táng khu, 

Nhị thập bát nhật Thượng thư Lý Khánh kế cùng nhi 

vẫn thủ. 

Ngã toại nghênh nhận nhi giải, 

 

 

 

Bỉ tự đảo qua tương công. 

Kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, 

Kỳ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điễn diệt. 

Viên tuyển tì hưu chi sĩ, 

Thân mệnh trảo nha chi thần. 

 

 

Ẩm tượng nhi hà thủy càn, 

Ma đao nhi sơn thạch khuyết. 

Nhất cổ nhi kình khô ngạc đoạn, 

Tái cổ nhi điểu tán quân kinh. 

Quyết hội nghĩ ư băng đê, 



- 141 - 

 

 

振剛風於稿葉。 

都督崔聚膝行而送款， 

尚書黃福面縛以就擒。 

僵屍塞諒江諒山之途， 

戰血赤昌江平灘之水 

 

風雲為之變色， 

日月慘以無光。 

其雲南兵為我軍所扼於梨花，自

恫疑虛喝而先以破腑; 

其沐晟眾聞昇軍所敗於芹站， 

 

遂躪藉奔潰而僅得脫身。 

冷溝之血杵漂，江水為之嗚咽； 

丹舍之屍山積，野草為之殷紅 

兩路救兵既不旋踵而俱敗， 

各城窮寇亦將解甲以出降。 

 

賊首成擒，彼既掉餓虎乞憐之尾

； 

神武不殺，予亦體上帝孝生之心

。 

參將方政，內官馬騏，先給艦五

百餘艘，既渡海而猶且魂飛魄散

; 

 

總兵王通，參政馬瑛，又給馬數

千 

餘匹，已還國而益自股慄心驚。 

彼既畏死貪生，而修好有誠; 

予以全軍為上，而欲民之得息 

。 

非惟謀計之極其深遠， 

蓋亦古今之所未見聞 

社稷以之奠安， 

山川以之改觀。 

乾坤既否而復泰， 

 

 

Chấn cương phong ư cảo diệp. 

Đô đốc Thôi Tụ tất hành nhi tống khoản, 

Thượng thư Hoàng Phúc diện phọc dĩ tựu cầm. 

Cương thi tái Lượng Giang, Lượng Sơn chi đồ, 

Chiến huyết xích Xương Giang, Bình Than chi thủy. 

 

Phong vân vị chi biến sắc, 

Nhật nguyệt thảm dĩ vô quang. 

Kỳ Vân Nam binh vị ngã quân sở ách ư Lê Hoa, tự 

đỗng nghi hư hạt nhi tiên dĩ phá phủ; 

Kỳ Mộc Thạnh chúng văn Thăng quân sở bại ư Cần 

Trạm 

 

 

Toại lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân. 

Lãnh Câu chi huyết chử phiếu, giang thủy vị chi ô yết; 

Đan Xá chi thi sơn tích, dã thảo vị chi ân hồng. 

Lưỡng lộ cứu binh ký bất toàn chủng nhi câu bại, 

Các thành cùng khấu diệc tướng giải giáp dĩ xuất hàng. 

 

Tặc thủ thành cầm, bỉ ký trạo ngạ hổ khất liên chi vĩ; 

Thần võ bất sát, dư diệc thể thượng đế hiếu sinh chi 

tâm. 

Tham tướng Phương Chính, Nội quan Mã Kỳ, tiên cấp 

hạm ngũ bách dư sưu, ký độ hải nhi do thả hồn phi 

phách tán; 

Tổng binh Vương Thông, Tham chính Mã Anh, hựu 

cấp  

mã sổ thiên dư thất, dĩ hoàn quốc nhi ích tự cổ lật tâm 

kinh. 

 

 

 

Bỉ ký uý tử tham sinh, nhi tu hảo hữu thành; 

Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức. 

 

Phi duy mưu kế chi cực kỳ thâm viễn, 

Cái diệc cổ kim chi sở vị kiến văn. 

Xã tắc dĩ chi điện an, 

Sơn xuyên dĩ chi cải quan. 

Càn khôn ký bĩ nhi phục thái, 
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日月既晦而復明。 

于以開萬世太平之基 

于以雪天地無窮之恥。 

是由天地祖宗之靈有， 

以默相陰佑而致然也！ 

 

於戲！ 

一戎大定， 

迄成無兢之功; 

四海永清， 

誕布維新之誥。 

播告遐邇， 

咸使聞知。 

 

Nhật nguyệt ký hối nhi phục minh. 

Vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ, 

Vu dĩ tuyết thiên địa vô cùng chi sỉ. 

Thị do thiên địa tổ tông chi linh hữu, 

Dĩ mặc tương âm hữu nhi trí nhiên dã. 

 

 

Ô hô! 

Nhất nhung đại định, 

Hất thành vô cạnh chi công; 

Tứ hải vĩnh thanh, 

Đản bố duy tân chi cáo. 

Bá cáo hà nhĩ, 

Hàm sử văn tri. 

  

Sách Lam Sơn thực lục chép rằng: 

“ Ngày mười bốn tháng tư, Nhà vua lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Bèn 

sai Nguyễn Trãi làm bài "Bình Ngô Đại Cáo ” 

   

 

II.- LƯƠNG THẾ VINH 

Ông ở xã Cao Hương, huyện Thiên Bản, tỉnh Nam Định, sinh năm 1430.  Ông thông minh bạt tuỵ, 

nổi tiếng là thần đồng, có rất nhiều sáng kiến. Năm 33 tuổi Ông đậu Trạng Nguyên. Cùng khoa ấy 

có ba người nổi tiếng, vua Lê Thánh Tôn sai chế cờ Tam khôi, thêu bốn câu thơ: 

  Trạng Nguyên Lương Thế Vinh 

  Bảng Nhỡn Nguyễn Đức Trinh 

  Thám Hoa Quách Đình Bảo 

Văn chương ông quán thế, ngôn ngữ hoạt bát, ông không ưa phù hoa lòe loẹt, rất ghét sự Bất công.  

Khi về trí sĩ , ông mặc áo vải, ăn cơm rau, giao du với người làng không phân chia giai cấp, nên ai 

ai cũng mến. 

III.- VŨ CÔNG DUỆ 

Ông người làng Trịnh Xá,huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn tây. Ông rất thông minh, các sách vở chỉ đọc 

qua một lần là thuộc lòng, ngoài 20 tuổi đã đậu Trạng Nguyên.   Lúc làm quan, ông rất cương trực, 

các quan ai cũng kính sợ.   Lúc nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, Đặng Dung sai người dụ Ông về làm 

quan với mình.  Ông chửi mắng thậm tệ, nhất quyết không theo nịnh Thần, biết không thể thoát 

chết, ông bèn đeo quả ấn Ngự sử vào cổ, đâm đầu xuống cửa bể Thần Phù mà chết. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_S%C6%A1n_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c
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G.- TAO ĐÀN NHỊ THẬP BÁT TÚ 

Đây là Hàn Lâm Viện đầu tiên của Việt Nam, do vua Lê Thánh Tôn có sáng kiến thành lập, mang 

tên là Nhị Thập Bát Tú ( 28 ngôi sao của Văn đàn ) .   28 vị này là những văn giai, thi nhân và 

nghệ sĩ được tuyển trong nhân tài của xứ sở. Các vị này phải có tài năng về : Cầm, Kỳ, Thi, Họa.  

Tao Đàn gốm có: 

1.- NGUYÊN ÚY LÊ THÁNH TÔN. 

2.- PHÓ NGUYÊN SÚY: 2 vị  

3.- ĐÔNG CÁC HIỆU THƯ:  2 vị 

4.- HÀN LÂM VIỆN THỊ ĐỘC: 6 vị   

5.- HÀN LÂM VIỆN HIỂU LÝ: 7 vị   

6.- HÀN LÂM VIỆN KIỂM THẢO : 7 vị  

H.- CÔNG NGHIỆP CỦA TAO ĐÀN 

I.-ĐIỀU CẦN CHÚ Ý 

Một điều đặc biệt cần lưu tâm là ngày xưa những người làm văn hoá không đặt nặng vấn đề tác 

quyền, vì làm văn hoá là viết văn để giúp cảm hoá nhau mà sống theo Đạo lý Tổ tiên, chứ không 

có ý bán tác quyền để thủ lợi.  Ngày nay ở Tây Âu  vì sống theo lối cá nhân chủ nghĩa, rất tôn 

trọng tác quyền, đến sản phẩm trí tuệ của cá nhân, ai muốn đọc thì phải mua sách, khi dùng sách 

để tra cứu cũng hay trích dẫn cũng phải xin phép tác giả. 

I.- Quỳnh Uyển cửu ca: 

Năm 1495, vua Lê Thánh Tôn sáng tác tập Quỳnh Uyển cửu ca ( 9 bài ca ở vườn Quỳnh ) để chứng 

tỏ vị trí của ngài rất thuận với điềm Trời Đất ( Thuận thiên giả tồn . . .): 

 

 1.-Phong niên: Tả năm phong phú ( phú chi ) 

 2.-Quân đạo: Vạch rõ đạo làm vua  

 3.-Thần tiết: Định rõ bổn phận bầy tôi 

 4.- Minh lương; Tỏ trí sáng suốt của nhà vua. 

 5.- Anh hiền: Chứng tỏ có nhiều bậc hiền tài 

 6.- Kỳ khí: Miêu tả điềm tốt. 

 7.- Thư thảo: Việc thu thập sách vở. 

 8.- Văn nhân : Chứng tỏ có nhiều bậc văn học. 

 9.- Mai hoa: Tả cảnh đẹp hoa mai. 

 

Mỗi người trong 28 vị phải họa 9 bài, thành ra có: 9 + ( 28. 9 ) = 271 bài. 

Đây là những vần đề thuộc về quốc kế dân sinh để mưu toan phúc lợi cho toàn dân. 

II.- Thiên Nam Dư hạ tập: 
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Do các học sĩ Thân Nhân Trung, Quách Đình Bảo, Đỗ Nhuận và Đàm Văn Lê biên khảo. Bộ 

sách này gồm 100 quyển, có ghi những việc tổ chức hành chánh, luật pháp, tư pháp và tài chánh 

trong nước .  Trong đó có bộ luật Hồng Đức là bộ luật rất là tiến bộ. 
 

 
 

 

NHÀ MẠC 

( 1527 – 1592 ) 

Mạc Đăng Dung là bầy tôi nhà Lê, đã giết vua Lê Chiêu Tôn, lập ra nhà Mạc Truyền được 5 đời. 

Thực sự nhà mạc chỉ cai quản được phần đất ở phía Bắc, còn từ Thanh Hoá vào năm 1553 , Nguyễn 

Kim đã phò vua Trang Tôn để trung hưng nhà Lê.  Trong suốt đời không có sự nghiệp nào đáng 

kể, trong nước thì nhân dân không phục, ngoài thì nhà Minh dòm ngó. 

 Cắt đất dâng nhà Minh 

Khi nhà Minh lấy cớ phù Lê sang đánh, Mạc Đăng Dung tự trói xin hàng và dâng 5 động và đất 

Khâm Châu cho nhà Minh, quân Minh mới thôi. Mạc Đăng Dung là ông vua Việt đầu tiên đắc tội 

với đất nước: 

“ Làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp ngôi, ấy là một nghịch thần; đã làm chủ một đất 

nước, mà không giữ lấy bờ cõi, mà lại cắt đất mà dâng cho người, ấy là một người phản quốc 

. Làm ông vua mà không giữ được danh giá cho trọn vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình 

lại, quỳ lạy trước một người tướng của quân nghịch, để cầu lấp phú quý cho thân mình, một 

nhà mình, ấy là một người không biết liêm sỉ. Đối với vua là nghịch thần, đối với nước là 

phản quốc, đối với cách ăn ở của loài người là không có nhân phẩm, như thế thì ai kính 

phục? “  
( Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược ). 

Đây là một tấm gương mù đầu tiên làm ô danh nòi giống Tiên Rồng.   Dưới triều nhà Mạc, cũng 

có nhiều người tài giỏi, nhưng sợ lòng dân, không ai dám ngang nhiên làm quan với nhà Mạc. Tuy 

vậy vẫn có hai Trạng tham gia: Trạng Trình và Trạng Giáp Hải 

1.-TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Ông sinh vào đời Hồng Đức, niên hiệu vua Lê Thánh Tôn, người đẫy đà to lớn, mặt mũi khôi ngô. 

Đến 5 tuổi đã học chính văn trong kinh truyện, học đến đâu thuộc lòng đến đó. Ông Lương Đắc 

Bằng cho ông cuốn Thái Ất Thần kinh, nên ông rất tinh về nghề lý số, việc gì cũng tính biết trước 

được.  Khi nhà Mạc chiếm kinh thành, bốn phương đã yên, bạn bè khuyên ông ra làm quan. Ông 

bất đắc dĩ phải ra thi, đỗ Trạng Nguyên lúc 44 tuổi.   Ông làm quan được 8 năm , trước sau dâng 

sớ hạch 18 người, lại có con rễ là Phạm Dao cũng kiêu hoạnh, sợ phải vạ lây, nên ông cáo quan về 

dưỡng lão.  Ông làm thơ rất nhiều, nay còn để lại một tập thơ Bạch Văn và một cuốn Sấm ký, gọi 

là Sấm Trạng Trình. 

2.-TRẠNG GIÁP HẢI 

Giáp Hải tự là Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai , tục gọi là Trạng Kế. Ông quê làng Dĩnh Kế, huyện 

Phượng Nhãn, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Năm 23 tuổi, Giáp Hải 

đỗ Trạng Nguyên năm Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính thứ Chín ( 1538 ), đời Mạc Thái Tông. Dưới 
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triều Mạc ông giữ chức Tuyên phủ đồng tri, thăng Lại bộ Thượng thư, kiêm Đông các Đại học sĩ 

Nhập thị kinh diên, thăng hàm Thiếu bảo tước Sách quốc công, trông coi cả lục bộ. 

Giáp Hải tính tình ôn hòa, phong cách đàng hoàng, từ tốn, nói năng khúc chiết nhỏ nhẻ sâu lắng. 

Ông là nhà thơ, nhà chính trị yêu nước thương dân sâu sắc. Thấy triều đình đổ nát, quan lại tham 

nhũng, dân tình lầm than, nhiều lần ông đã dâng kế sách chấn hưng đất nước.  Giáp Hải rất giỏi về 

văn học và ngoại giao, nhiều lần đi sứ phương Bắc, ông được người Minh kính phục và trang trọng 

gọi là Giáp Trạng nguyên. Vua Mạc Mậu Hợp tặng ông lá cờ thêu hàng chữ khi về hưu: “ Trạng 

đầu Tể tướng Đẩu Nam tuấn, Quốc Lão, đế sư, thiên hạ tôn : Đỗ Trạng nguyên, làm Tể tướng, 

danh tựa Nam Đẩu, là Quốc lão, làm thầy vua, được mọi người kính trọng “ .   Năm Đinh Dậu, 

nhà Minh mượn cớ phò Lê diệt Mạc hòng thôn tính nước ta, sai Đô đốc Cửu Loan và tướng Mao 

Bá Ôn đem quân hùng hổ tiến vào cửa ải Pha Lũy. Chúng gửi chiến thư cho triều đình Mạc, bảo 

phải đầu hàng thì mới tránh khỏi họa. Kèm theo thư là một bài thơ “ Bèo “ thách hoạ , dưới ký tên 

Mao Bá Ôn. 

 

  “ Tuỳ điền trục thuỷ mạc ương châm 

  Đáo xứ khan lai thực bất thâm 

  Không hữu căn miêu không hữu diệp 

  Cảm sinh chi tiết, cảm sinh tâm 

  Đồ chi tụ sứ ninh chi tán 

  Đản thức phù thời ná thức trầm 

  Đại để trung thiên phong khí ác 

  Tảo quy hồ hải tiện nan tầm.” 

  “ Mọc theo ruộng nước hóp như kim 

  Trôi dạt lênh đênh chẳng đứng im 

  Nào có gốc sâu nào có lá 

  Dám sinh cành nhánh, dám sinh tim 

  Tụ rồi đã chắc không tan tác 

  Nổi đó nào hay chẳng đắm chìm 

Đến lúc trời cao bung gió dữ 

  Quét về hồ bể hẳn khôn tìm.” 

 

Tuy Vịnh Bèo nhưng dụng ý của Mao Bá Ôn là coi khinh nước Nam sức yếu lực nhỏ, mong manh 

trôi dạt như cánh bèo mặt nước lênh đênh, chỉ một cơn gió là tan tác. Vua Mạc Đăng Dung giao 

cho Giáp Hải lên tận biên ải. Trong khi giao tiếp, Trạng Giáp Hải đã họa đáp: 

 

  “ Cẩm lâm mật mật bất dung châm 

  Đái diệp liên căn khởi kế thầm 

  Thường dữ bạch vân tranh thuỷ diện  

  Khẳng giao hồng nhật trụy ba tâm 

  Thiên trùng lãng đả thành nan phá 

  Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm 

  Đa thiểu ngư long tang giá lý 

  Thái công vô kế hạ câu tầm “ 

 

  “ Ken dầy vải gấm khó luồn kim 

  Rễ lá liền nhau, động vẫn im 
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  Tranh với bóng mây che mặt nước 

  Chẳng cho tia nắng rọi xuyên tim 

  Sóng dồi muôn lớp thường không vỡ 

  Gió táp ngàn cơn cũng chẳng chìm 

  Nào cá nào Rồng trong ấy ẩn 

  Cần câu Lã Võng biết đâu tìm.” 

 

Trong bài thơ họa, thấy lời lẽ mạnh mẽ, Mao Bá Ôn và Cửu Loan bàn bạc với nhau, nhận định 

rằng nước Nam có thực lực, chưa thể nuốt trôi được, lặng lẽ có trật tự cho lui binh về.  
( Trích trong Vườn Cổ tích: http: // vanhoc.xitrum,net/truyencotich ) 

 

 Lời bàn của Trích giả 

Hai Trạng đều là hai nhà Nho lỗi lạc, rất nỗi tiếng ở Việt Nam, nhất là Trạng Trình, còn Trạng 

Giáp Hải thì ít được biết đến hơn.  Dân Việt Nam thì ai cũng biết đến Trạng Trình về sấm ký của 

Trạng ,truyền rằng những câu sấm của Trạng có thể đoán biết những chuyện 500 năm về trước 

cũng như 500 năm về sau. Trong những câu Sấm được nhân dân Việt Nam lưu tâm nhất là: “ 

Thân Dậu niên lại kiến thái bình “. Câu sấm đoán thời cơ này đánh đúng khát vọng Hòa bình 

tha thiết của người dân Việt, đã làm cho nhiều người đoán hàn đoán nhiệt hoài, mà chưa bao giờ 

thấy hoà bình ló dạng.   

 

 Đặc biệt về hai lời khuyên: 

 1.- Khuyên nhà Mạc đời đô lên Cao Bằng ở phía Bắc để cho êm dằm, mà hưởng thêm 

được mấy đời vua. 

2.- Khuyên Nguyễn Hoàng vào phía Nam dãy núi Hoành Sơn tức là Thuận Hoá để vạn đại dung 

thân, qua lời khuyên: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân “.  

Hai lời khuyên này quả có đúng thật, nhưng đây là lời khuyên khởi đầu cho tình trạng huynh đệ 

tương tàn trong 300 năm, do tinh thần” Mạnh được yếu thua; Cá ăn kiến, kiến ăn cá “ của các 

triều đại vua quan, đây là tinh thần bá đạo của Hán Nho. Xem thế Trạng đã bị ảnh hưởng quá 

nặng của nền học vấn Hán Nho.  Còn về Trạng Giáp Hải tuy ít được ai biết đến, nhưng là một nhà 

Nho thuần tuý, theo con đường “ Khoan nhu dĩ giáo. . .  “ 

Qua Bài thơ đối đáp với quân nhà Minh, ta thấy Trạng Giáp Hải đã được thấm nhuần Nho giáo 

của Tổ tiên Việt một cách sâu sắc. Đó là lối sống theo đường lối của Nho:” Dĩ nhu thắng cương 

dị nhược thắng cường” đã toát ra tràn trề trong bài thơ. Chính tinh thần nhu thuận, lối sống 

thuận thiên này đã giữ cho Việt Nam khỏi bị đồng hoá, mà giữ được nền tự chủ .   Một bài thơ có 

sức mạnh dẹp tan ý chí xâm lược đội hùng binh của Thiên quốc Bắc phương, là một bài thơ vô 

địch, đáng giá nhất. Đứng về lập trường dân tộc thì Trạng Giáp Hải quả là một hiền nhân quân 

tử đã hy hiến thân tâm cho một “ Văn hiến chi bang”. 

Còn Mao Bá Ôn là một Hán Nho, Thanh Nho sống theo nền văn hoá du mục là nền văn hoá bạo 

động, một nền Văn hoá :’ Dĩ cường lăng nhược ”, rất khinh thế ngạo vật, luôn theo đuổi tinh 

thần” cá lớn nuốt cá bé “. Tinh thần này gây ra tai hoạ ngàn đời cho dân tộc Việt Nam. 

 

______________________________________________________________________________ 
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NAM BẮC PHÂN TRANH 

Tuy là thời tự chủ, nhưng hai họ Trịnh Nguyễn chia đôi sơn hà, cùng nhau tranh chấp quyền hành 

làm cho đất nước mất sự thống nhất.  Thời kỳ này bắt đầu từ nhà Lê trung hưng (1533 ), khi còn 

đang ở ngôi nhà Mạc đã chuyển Cao Bằng theo lời gợi ý của Trạng Trình.  Nhà hậu Lê từ khi trung 

hưng, tuy con cháu vẫn giữ ngôi, nhưng quyền bình nằm trong tay Chúa Trịnh.  Cả hai họ Trịnh 

Nguyễn đều xưng Chúa, và bề ngoài vẫn tôn phù nhà Lê. 

A.-NHÀ LÊ TRUNG HƯNG  

( 1533 – 1789 ) 

Khi Mạc Đăng Dung thoán đoạt, NGUYỄN KIM trốn sang Ai Lao, tìm đường khôi phục nhà Lê 

. Ông là Hữu vệ Điện tiền tướng quân, tìm được con vua CHIÊU TÔN là DUY NINH lập lên làm 

vua tức là Vua LÊ TRANG TÔN, truyền được 16 đời, đến vua Lê Chiêu Thống ( 1786 – 1789 ) 

mới dứt hẳn.  Nhưng khi Nguyễn Kim bị Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc chết, rễ là TRỊNH 

KIỂM thay cha vợ nắm chính quyền.  Lúc đó, Giang sơn chia hai:Từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà 

Mạc, từ Thanh Hóa trở vào nhà Lê. Khi vua Lê Trung Tôn không có con, Trịnh kiểm cũng theo 

lời khuyên của Trạng Trình tìm “ giống cũ mà gieo mạ “, tức là dòng dõi nhà Lê, Trịnh Kiểm tìm 

ra LÊ DUY BANG là dòng dõi vua Lê Thái Tổ lập lên vua LÊ ANH TÔN. Khi Trịnh Kiểm mất 

, quyền hành về hết tay TRỊNH TÙNG, Trịnh Tùng giết vua Lê Anh Tôn, lập Hoàng tử Duy Đàm 

làm vua Thế Tôn. 

Khi Trịnh Tùng ra Bắc, dẹp xong họ Mạc. vua Thế Tôn cho người sang giao thiệp với nhà Minh, 

nhà Minh phong cho làm An Nam Đô Thống sứ.  

B.- TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH 

Trong khi Trịnh Tùng tiến đánh nhà Mạc, chiếm giữ quyền hành vua Lê, rồi xưng Chúa, thì ở 

trong Nam, NGUYỄN HOÀNG, con trai của Nguyễn Kim trấn đóng Thuận Hoá cũng tự xưng 

Chúa. Sợ Trịnh Kiểm giết, Nguyễn Hoàng mới cho người đến vấn kế Trạng Trình, Trạng Trình 

bảo: “ Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân “: Hoành Sơn ( Thuận Hoá ) một giải, dung thân 

muôn đời .  Nguyễn Hoàng mới nhờ Chị là Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho Vào trần thủ Thuận 

Hoá. Nguyễn Hoàng thu dụng hào kiệt, sự nghiệp mở mang vế phía Nam ngày càng lớn.    

Trịnh và Nguyễn bắt đầu Nam Bắc phân Tranh.  Trong khi đất nước chia đôi, quân Trịnh 

Nguyễn luôn luôn đánh nhau, tất cả 7 lần giao chiến, trong 200 năm, dân tình thật là khổ sở 

. 

Tuy vậy trong thời kỳ ngưng chiến, hai bên đều lo chăm sóc chính trị, nên việc cai trị cũng có kết 

quả tốt đẹp.  Đến khi quân Tây Sơn dấy binh, mới mở đầu cho một kỷ nguyên mới. 

 

C.- NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT  

Về phía Chúa Nguyễn ở phía Nam có những người như NGUYỄN HỮU DẬT, ĐÀO DUY TỪ, 

NGUYỄN HỮU TIẾN đều là những người có tài trí giúp đỡ Chúa Nguyễn.  Còn về phía Bắc thì 

có  

LÊ QUÝ ĐÔN là bậc nhân tài, làm quan thời vua Lê Hiển Tôn ( 1740 – 1786 ).  Tuy không tham 

gia chính quyền nhưng Trạng Trình cũng đóng một vai trò đặc biệt trong thời Trịnh Nguyễn phân 

tranh.  Một mặt, trạng Trình khuyên nhà Mạc tìm lên Cao bằng ở miền giữ ngôi Chúa, mặt khác 

lại khuyên Nguyễn Hoàng vào miền Nam ở Hoành Sơn để dung thân vạn đại.   Ta không hiểu vì 

sao Trạng Trình  
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là vị được coi như thông hiểu mọi việc trước sau, mà lại hiến kế cho hai nhà Trịnh Nguyễn chia 

xé đất nước, mỗi bên tìm miếng đỉnh chung cho riêng mình, để bao nhiêu di lụy cho nhân dân và 

đất nước ! 

1.- ĐÀO DUY TỪ 

Ông sinh năm 1572 tại Thanh Hoá . Ông có tư chất thông minh, biết rành binh thư đồ trận, lại giỏi 

về khoa lý số, vì thuộc con nhà xướng ca, nên không được ứng thí. ( Do Xướng ca vô loại của 

Hán Nho) .  Ông quyết chí vào Nam, đến Bồng Sơn, Bình Định chăn trâu cho một nhà phú hộ. 

Ông được quan Khám lý Trần Đức Hòa mến tài gả con cho và tiến cử với Chúa Sãi Nguyễn Phúc 

Nguyên, ông được làm chức nội tán.  Ông giúp Chúa Nguyễn sửa sang việc binh bị, bày mưu cho 

Chúa Nguyễn chống lại Chúa Trịnh. Ông có công đắp lũy Trường Dực ở Đồng Hới, Quảng Bình, 

tục gọi là Lũy Thầy.  Ông tự ví mình như Gia cát Lượng ở Trung Hoa, làm bài Ngọa long Cương 

vãn và bài Tư Dung vãn đều viết bằng quốc âm theo thể lục bát.  Ông được ví như khai quốc công 

thần của nhà Nguyễn. 

2.- LÊ QUÝ ĐÔN 

Lê Quý Đôn ( 1726 – 1784 ) người xả Duyên Hà ( Thái Bình ), đậu Tiến sĩ .  Ông nổi tiếng thông 

minh từ thuở nhỏ, năm 18 tuổi đậu Giải Nguyên, năm 27 tuổi đậu Bảng Nhỡn ( Tam Nguyên ). 

Ông làm quan đến Cộng Bộ Thượng Thư đời vua Lê Hiển Tôn.  Ông học thức rộng, kiến thức 

nhiều, lại sang Tàu xem nhiều sách lạ, nên ông trứ thuật rất nhiều.  Ông đi sứ sang Tàu cùng Sứ 

thần Cao Ly xướng họa, được họ khen ngợi. Ông viết nhiều tác phẩm : 

3.-Tác phẩm bằng chữ Nho 

a.- Các sách bàn giảng về Kinh Truyện 

 *.- Dịch Kinh phụ thuyết ( lời bàn nông nổi về Kinh Dịch ): 6 quyển. 

 *.- Thư Kinh diễn nghĩa: Giảng nghĩa Kinh Thư. 

b.-Cách sách khảo cứu về cổ thư 

*.- Quần thư khảo biện ( xét bàn các sách ): có Chu Bội Liên ( người Tàu ) và Hồng Khải Hi ( 

Người Cao Ly ) đề tựa năm 1761. 

*.- Thánh mô hiền phạm lục: Chép mẫu mực của các bậc thánh hiền, cũng có Chu Bội Liên và 

Hồng Khải Huyền đề tựa,gồm 12 cuốn. 

*.- Vân Đài loại ngữ: Lời nói chia ra từng loại, ở nơi đọc sách. Sách chia ra 9 mục: Lý khí ( lý 

khí trời đất ) 48, Điều, Hình tượng ( trăng sao núi sông ), 38 Điều, Khu vũ (địa dư ), Điền vựng 

(điển lệ ), Văn nghệ ( văn chương ), 18 Điều, Âm tự ( tiếng và chữ ), 111 Điều, Phẩm vật (đồ dùng 

va vật loại ). Sách được trích dẫn nhiều quyển hiếm có ( cổ thư ngoại thư của Tàu ) 

 

c.- Các sách sưu tập thơ văn  

*.- Toàn Việt thi lục gồm 15 quyển, gồm các thi gia từ đời Lý đến thời Hậu Lê, gồm 200 nhà. 

 *.- Hoàng Việt văn hải ( Bể văn của nhà vua ) 

 

d.- Các sách khảo cứu về Sử ký, Địa chí: 
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 *.- Lê triều thông sử hoặc Đại Việt thông sử, nay chỉ còn lại: 

Đế kỷ : từ vua Lê Lợi ( 1418 ) đến năm Thuận Thiên thứ 6 ( 1433 ).  Nghệ văn chí ( Chép về 

sách vở văn chương ).  Liệt truyện có mấy quyển về Hoàng tử, danh thần, nghịch thần, tiểu sử 

các vua nhà Mạc. 

*.- Phủ biên tạp lục, 6 cuốn, chép lẫn lộn về chính trị cõi biên thuỳ. Bắc sử thông lục: 4 cuốn 

chép việc sang sứ bên Tàu.  Kiến văn tiểu lục: chép những điều nghe thấy, 12 cuốn. 

e.- Các thơ văn  

 a.- Quế đường thi tập: Các bài thơ có chú thích. 

 b.- Liên châu thi tập: 400 bài ( có bài trả lời các thi sĩ Tàu và Cao ly khi sang sứ ) 

 c.- Quế đường văn tập: 4 cuốn. 

4.-Tác phẩm bằng tiếng Việt ( Chữ Nôm ) 

Về văn nôm chỉ có bài thơ: Rắn đấu biếng học, bài kinh nghĩa khuyên gái về nhà chồng, và bài 

văn sách: Lấy chồng cho đáng tầm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen.    Lê quý Đôn là 

một nhà bác học về đời Lê mạt. Ông biên tập, trứ thuật rất nhiều sách, tuy dã thất lạc đi nhiều, 

những tác phẩm còn lại là một kho tài liệu để ta khảo cứu về lịch sử, địa dư và văn hoá nước nhà. 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

NHÀ NGUYỄN TÂY SƠN 

( 1765 – 1802 ) 

 

NGUYỄN HUỆ 

 

ANH HÙNG ÁO VẢI 

 

với 

 

CUỘC CHIẾN  THẦN TỐC  5  NGÀY 

 

 

Nhà Nguyễn Tây Sơn gồm ba anh em: NGUYỄN NHẠC, NGUYỄN HUỆ và NGUYÊN LỮ, 

quê ở Huyện Phù Ly, Quy Nhơn.   Lúc bấy giờ là lúc Trịnh Nguyễn phân tranh chia đôi đất nước, 

lấy sông Gianh làm giới hạn . Chúa Trịnh phò Lê ở xứ Bắc, Chúa Nguyễn ở trong Nam, lo chống 

nhau  

với Trịnh, Nam thì đánh với Chiêm Thành Chân Lạp .  Đến đời Vũ Vương lên làm Chúa, quyền 

thần Trương Phúc Loan tham lam tàn ác nhân dân oán hận, lại thêm Chúa Trịnh đem quân vào 

đánh Phú Xuân , khiến nhà Tây Sơn nổi lên dấy nghiệp . 

A.- Nhà Nguyễn Tây Sơn chiếm lấy miền Nam 
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Năm Tân Mão, anh em ông lập đồn trại ở đất Tây Sơn, chiêu nạp quân sĩ, thanh thế ngày một 

mạnh.  Nguyễn Nhạc dùng mưu lấy được thành Quy Nhơn.  Quân Trịnh do Hoàng Ngũ Phúc vào 

đánh lấy Phú Xuân, nhưng tiến không được xa.   Khi Ngũ Phúc chết Nguyễn Nhạc lấy Quảng 

Nam, ( 1776 ) Nguyễn Lữ tiến chiếm Sài gòn, kế đó nhà Tây Sơn lấy được toàn đất Nam Việt. 

B.- Quân Tây Sơn mở rộng ra xứ Bắc 

Nguyễn Huệ cùng Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh chiếm được Thuận Hoá vào 1786.  Nguyễn 

Huệ kéo quân ra Bắc diệt Chúa Trịnh, Chúa Trịnh Khải chống không nổi đâm cổ tự tử ( 1786 ).  

Nguyễn Huệ vào Thăng Long yết kiến vua Lê, trình bày lẽ kéo quân để phù Lê diệt Trịnh.  Vua 

phong cho Nguyễn Huệ làm Nguyên Soái Uy Quốc công và gả Công chúa Huyền Trân .  Khi vua 

Hiến Tôn mất, Lê Chiêu Thống nối ngôi  

. 

C.- Quân Tây Sơn ra Bắc ít ngày rồi rút về Nam 

Trịnh Bồng mưu toan trở lại quyền Chúa, vời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp . Thấy Hữu Chỉnh lộng 

quyền, Nguyễn Huệ kéo quân ra, vua Lê Chiêu Thống chạy trốn cầu viện quân nhà Thanh. Tôn Sĩ 

Nghị kéo quân qua, bị vua Quang Trung đánh bại ở Đống Đa vào ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu 

(1789 ) . 

D.- Trận Đống Đa 

Đây là một chiến công oanh liệt của nước nhà . 

  Cuộc chiến thần tốc 5 ngày 

Tháng 11 năm 1787, Tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm đem quân ra đánh Bắc Hà, vua Lê Chiêu 

Thống bỏ Kinh Độ chạy sang Kinh Bắc, Hoàng Thái Hậu qua cầu viện quân Tàu. Nhân đó nhà 

Thanh mượn tiếng phù Lê để chiếm nước ta.  Bắc Bình vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, ( 

25 thánh chạp, năm Mậu Thân ) truyền hịch đi các nơi, đường đường chính danh đem quân đánh 

đuổi quân nhà Thanh. 

1.- Hai bên bày binh bố trận 

Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị điều khiển gốm quân sĩ 4 tỉnh: Quảng Đông, Quảng tây, Quý Châu 

và Vân Nam, chia quân ra ba đạo theo ba ngả Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn cùng tiến 

sang.   Tướng Tây Sơn là Ngô Van Sở đóng quân ở Thăng Long, trước thế lực quân nhà Thanh 

quá mạnh phải lui về Tam Điệp.  Tôn Sĩ Nghị tới Kinh Bắc rồi về Thăng Long, đóng đồn ở giữa 

bãi, mé sông Nhị Hà, bắc cầu phao ở giữa, rồi chia quân đóng các ngả.  Bắc Bình vương họp các 

tướng sĩ bàn việc Bắc tiến.   Kế hoạch hành quân : Bắc Bình vương thống lãnh thuỷ bộ đại binh ra 

đánh Tôn Sĩ Nghị .  Ra đến Nghệ An, cho quân nghỉ 10 ngày, lấy thêm quân, cả thảy được 10 vạn 

( 100,000.) và 100 thớt voi. 

Ngày 29 tháng chạp đến Tam Điệp, Ngô Văn Sở, Nhô Thời Nhậm ra tạ tội về việc lui ninh . Vua 

Quang Trung cười mà nói :   “ Chúng sang phen này là rước lấy cái chết đó thôi . Ta ra chuyến 

này, thân coi việc đáng giữ, đã định mẹo rối , đuổi quân ta về chẳng qua 10 ngày là xong việc . 

Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 lần, sau khi chúng thua một trận rồi, chúng lấy làm xấu 

hổ, lại muốn báo thù, như thế đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh 

xong trận này ta phải nhờ Thời Nhiệm dùng lời nói khéo đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm 

nữa , nước ta dưỡng  
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được sức phú cường rồi, thì ta không phải sợ chúng nữa ”.   Vua Quang Trung ra lệnh cho tướng 

sĩ ăn Tết Nguyên đán, để đến hôm trừ tịch cất quân đi, định ngày 7 tháng giêng thì vào thành Thăng 

Long mở tiệc ăn mừng . Đoạn truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh Bắc tiến . 

2.- Chiến lược và chiến thuật  “ Tốc chiến tốc thắng “ 

Vua Quang Trung dùng Chiến lược bất ngờ và chiến thuật tứ phương công địch: Tìền công, hậu 

tập, tả xung, hữu đột .  

a.- Đại Tư Mã Sở, Nội Hầu Lân đem tiền quân đi làm tiến phong, Hô Hổ Hầu đem hậu quân đi 

đốc chiến . 

b.- Đại Đô Đốc Lộc, Đô đốc Tuyết đem Hữu quân cùng thuỷ quân, vượt bể vào sông Lục 

Đầu.  

 c.-Rồi Đô Đốc Tuyết kinh lược mặt Hải Dương, tiếp ứng mé Đông.  

 d.- Đô đốc Lộc thì kéo quân về vùng Lạng Giang, Phượng Nhỡn, Yên Thế để chặn đường 

quân Tàu chạy về . 

e.- Đại Đô đốc Báo, Đô đốc Mưu đem Tả quân cùng quân tượng mã đi đường núi ra đánh phía 

Tây, Mưu thì xuyên qua huyện Chương Đức ( Chương Mỹ, Hà Đông ) trên đường kéo đến làng 

Nhân Mục, ( Thanh Trì) đánh quân Điền Châu. Báo thống suất quân tượng mã theo đường huyện 

Sơn Lãng ra làng Đại Áng ( Thanh Trì ) tiếp ứng cho mặt Tả . 

Năm đạo quân được lệnh đều chuẩn bị đâu đấy, đến đêm 30 khuya khua trống kéo quân ra Bắc. 

Khi qua sông Giản Tuỷ ( bến đó Giản giữa Ninh Bình và Hà Nam : theo Trần Trọng Kim ) cánh 

nghĩa quân của nhà Lê tan vỡ. Vua Quang Trung thân đốc đuổi theo bắt sống được hết quân Tàu 

đóng ở đấy, nên không còn tin được báo về, quân đóng ở Hạ Hồi và Ngọc Hồi không biết gì cả.    

Nửa đêm mồng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu,vua Quang Trung đến làng Hạ Hồi vây kín đồn giặc, 

bắc loa kêu gọi, các quân dạ ầm ran cả lên, có hàng muôn người. Quân canh đồn mới biết, sợ hãi 

thất thế, phải xin hàng. Hết cả quân lương và khí giới đều bị ta tịch thu.  Sáng mờ hôm sau, quân 

Tây Sơn tiến lên làng Ngọc Hồi, quân Tàu bắn ra như mưa. Vua Quang Trung sai lấy 3 mảnh ván 

ghép lại làm một lấy rơm thấm nước quân ở ngoài, cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi người dắt 

một con dao nhọn, lại có 20 người mang khí giới theo sau.  Vua Quang Trung cưỡi voi đốc chiến. 

Đến cửa đồn, quân ta bỏ ván, rút dao ra, xông vào mà chém, quân đi sau cũng ùa vào mà đánh. 

Địch không nổi quân Tàu xôn xao tán loạn, xéo nhau mà chạy. Thây quân Thanh nằm ngổn ngang 

khắp đồng, máu chảy như nước tháo. Các đạo quân khác cũng toàn thắng.   Bọn các tương nhà 

Thanh như Đề đốc Hứa Thế Hanh, tiên phong Trương Sĩ Long, , Tả dực Thượng Duy Thăng đều 

tử trận cả. Quan phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống cũng thắt cổ chết.  Nửa đêm, Tôn Sĩ Nghị được 

tin báo, hoảng hốt không kịp mặc áo giáp và lắp yên cầu chạy trốn, cầu đổ, sa cả xuống sông chết 

đuối, sông Nhị Hà đầy thây xác chết. ngựa, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang Bắc . Nghe 

tin, quân các trại tràn nhau qua.     Đội quân Vân Nam và Quý Châu đang đóng ở miền Sơn Tây, 

nghe tin Tôn Sĩ Nghị chạy trốn cũng rút quân về.   Đến trưa, vua Quang Trung vào thành Thăng 

Long sai tướng đem quân đem quân đuổi quân Thanh đến cửa Chi Lăng.  Đại thắng quân Tôn Sĩ 

Nghị,Trận Đống Đa cũng như các Trận Bạch Đằng, Chi Lăng trước đây là những nét son trong 

lịch sử mà phàm người Việt Nam, ai đọc tới đều phải lấy làm vinh hạnh.  

E.- TẤM GƯƠNG RỰC SÁNG 

I.- Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu ( 1789 ) 

“ Hoàng Đế Quang Trung trong trận đại thắng quân Thanh Trung Hoa, mùa Xuân Kỷ Dậu, người 

anh hùng “ bách chiến bách thắng “đã hiểu rõ tâm địa sài lang của giặc xâm lược Bắc phương. Vua 
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quan định rõ trước khi xuất quân: Ngoài sứ mệnh cứu nước đánh đuổi giặc ngoại xâm Bắc phương, 

còn có sứ mệnh bảo vệ văn hoá và truyền thống dân tộc. 

Trong trận Rồng lửa “ kinh thiên động địa “ đã đánh tan 280.000 quân Tôn Sĩ Nghị ra mây khói. 

Trận Rồng lửa đã vang lừng khúc quân hành của dàn nhạc võ Tây Sơn. Tổ tiên ta đã diệt giặc 

ngoại xâm bằng tiếng trống, mõ, tù và, thanh la, không thể thiếu với chiếc phèng với thanh âm rợn 

người.  Trống chiến có hai cái, một cặp Đực Cái “ Toong- Tang “. 

Đoàn nhạc võ Tây Sơn ngồi trên mình ngựa trống chiêng nổi lên dồn dập như vũ bão. Tam tổ 

hành trạng gọi là âm của chim Phượng hoàng, khi lặng lẽ thì “ tịch nhiên vô thanh “, khi nổi lên 

thì ầm ầm như sấm vang một cõi trời . Dàn trống trận Tây Sơn có 12 chiếc , có giàn dùng đến 

17, 18 cái trống.   Người Việt cổ xưa ứng dụng Dịch Việt vào quân nhạc, phối hợp với trận pháp ( 

lập trận đồ theo đồ hình của Dịch ). Đó là 24 thanh Bồ tát của Trúc Lâm Yên Tử . Nhạc võ Tây 

Sơn ứng dụng rất hoàn hảo. 

Từ không thanh tướng - lặng lẽ như thinh không, ầm một cái, ào ào nổi lên . Đó là âm Lửa “ là 

Dương , mà gốc ở Âm “, Nước “ là Âm , mà gốc ở Dương “. Động và Tĩnh không có đầu mối. Âm 

và Dương không có bắt đầu, nếu không phải người biết Đạo thì có ai mà hiểu được. Người Việt 

xưa đã đạt Đạo ( Đạo Âm Dương hoà ), đưa Đạo vào âm nhạc. 

( Tam tổ hành trang, 24 thanh Bồ tát. Hành trạng của 3 vị Tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: Đức 

Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp loa tôn giả, Trạng nguyên Huyền Quang tôn giả ).   

 

Nói lên khúc nhạc “ dậy đất dậy trời: Đánh “.  

Vua Quang Trung sáng tác bài ca này chỉ có chữ “ Đánh “ Từ đèo Tam Điệp kéo thẳng ra Thăng 

Long , vừa đi vừa ca hát rực lửa đấu tranh dũng liệt oai hùng chỉ có 4 câu: 

 

   “ Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen, 

  “ Đánh cho nó chích luân bất phản 

  “ Đánh cho nó phiền giáp bất hoàn 

  “ Đánh cho sử tri Nam quốc Nam quốc anh hùng tri hữu chủ.” 

Nghĩa là :  

Đánh để bảo tồn Văn hoá: Đầu để tóc dài, răng nhuộm đen. 

Người tàu Mãn Thanh thống trị để tóc bím đuôi sam, người Tàu không ăn trầu để răng trắng. 

Đánh cho cỗ xe trận của nó tan tành mất cả bánh xe không về nước được. 

Đánh cho nó một mảnh giáp không còn. 

Đánh cho lịch sử biết rằng nước Việt Nam anh hùng có Chủ. 

 

Kết quả trận đánh Tôn Sĩ Nghị và tuỳ viên chạy cố chết về Bắc.  Thấy Nghị tất tả chạy về dân tình 

rất là nôn nao. Kế đó nghe quân Tây Sơn đuổi đến Lạng Sơn, nói bắn tin rằng: “ Sẽ giết hết rợ 

Hung Nô, bên Tàu cực kỳ khiếp sợ. Từ ải về Bắc, con trai con gái, người già người trẻ, dắt nhau 

tìm đường chạy trốn.  Suốt mấy trăm dặm, không đâu có bóng người ở. 

 

( Xem : Quân doanh Kỷ lược của Trần Nguyên Nhiếp trong “ cách mạng Tây Sơn. Trần Văn Giáp 

và Văn Tân, sư tầm và dịch. Nxb SĐ 1958, tr.115 ). 

 

Trần Nguyên Nhiếp , tuỳ viên của Tôn Sĩ Nghị kể lại đoạn đường thảm bại của hai thầy trò: “ Tôi 

và hiến chế ( Tôn Sĩ Nghị ) đói cơm khát nước, không biết kiếm ra đâu được mà ăn uống, cứ phải 

đi suốt 7 ngày 7 đêm mới đến trấn Nam Quan “.   Về cảnh tàn quân bại trận, hắn viết: “ Quân ta 

không còn gì ăn, bắt bộc phải vừa đánh vừa chạy “. 
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Tác giả An Nam quân doanh kỷ yếu, phải nhìn nhận quân Tây Sơn “ Mạnh như nước triều dâng 

“, ẩn hiện như quỷ thần “.  

Hoàng Lê Nhất Thống Chí mô tả trận đánh “ Tướng như trên trời xuống, quân như dưới đất 

chui lên”, hành quân như bay, tiến quân rất gấp, đi lại mau chóng vùn vụt như tần, chống 

không thể được, đuổi không thể kịp “.    

Quân Thanh bỏ lại khí giới vàng bạc chừng 70 con ngựa chở mới hết.  Từ đấy quân Thanh không 

dám sang Việt Nam xâm lấn quấy nhiễu nữa.” 
( Trích trong bài : Tội ác cao ngất Trời của Bắc phương : Báo Thời Luận ngày 17/08/2008 . Cao Thế Dung 

Ph.D. ) 

 

Bài thơ ca tụng võ công oanh liệt của vua Quang trung: 

 

           “ Xuân tới, mừng Xuân nhớ Đống Đa, 

 Chiến công oanh liệt rạng sơn hà, 

 Quang Trung đại Đế ra oai tướng, 

 Sĩ Nghị nguyên nhung cụp vía gà, 

 Phất phới cờ bay, màu chiến thắng, 

 Vang lừng súng nổ khúc hoan ca, 

 Thanh triều, tôi, chúa kinh hồn khiếp 

 Trời Việt tưng bừng vạn sắc hoa! “ 

 
 Vận hội Xuân lành mạnh, Tết Quý Mão ( 1963 ) 

II.- Hết đấu lực tới hồi đầu trí  

Ngô Thời Nhiệm phụng mạng Quang Trung dùng ngoại giao để đối phố với Trung Hoa. Phúc An 

Khang được cử đem quân 9 tỉnh sang đánh để rửa hờn, ta mua chuộc được, và mua chuộc được cả 

Tế Tướng nhà Thanh là Hoà Thân, để hai người xin tâu bãi binh.   Ngô Thời Nhiệm thân thảo các 

bải Biểu trần tình hay yêu sách, khi thì nhũn nhẵn, khi thì khảng khái đến kiêu ngạo, ông đã tùy 

thời tuỳ cảnh mà lung lạc triều đình Mãn Thanh, khiến cho việc bang giao chỉ còn là một cuộc cãi 

lý lễ đỗ trên giấy tờ, không dùng đến sung đạn đao kiếm.  Vua Quang Trung đã tỏ lời khen: “ Ngòi 

bút của  

Ngô Thời Nhiệm có sức mạnh bằng 20 vạn quân “, ngay cả tay biện thần giảo hoạt của nhà 

Thanh cũng phục tài, cho rằng một từ thần như Ngô Thời Nhiệm là một nhân vật hiếm có. 

Tiếc thay! Tài cao, nhung vua Quang Trung lại đoản mệnh.  Ta nên biết trong thời tiền sử, Tổ tiên 

Việt tộc là Si Vưu, một lãnh tụ nông nghiêp, biệt hiệu là Trung Quang, sau 3 lần tử chiến đã thua 

Hiên Viên là lãnh tụ du mục ở Trác Lộc. Từ đó trở đi, Việt tộc mới bị Hoa Hán thanh toán lần lần,  

70 %  đã bị thôn tính và đồng hoá với Tàu, chỉ có chi tộc Lạc Việt Nam tiến mà giữ được mảnh dư 

đồ nhỏ xíu ngày nay . 

Quang Trung là tên đảo ngược của Trung Quang ( Tức là Si Vưu lãnh tụ của nền văn hoá nông 

nghiệp bị quân Du mục Hiên Viên  đánh bại ở Trác Lộc ), vua Quang Trung tính sau trận toàn 

thắng này, lật lại thế cờ, đánh lấy lại đất Tổ là Lưỡng Việt là Quảng Đông và Quảng Tây, nhưng 

cơ trời chưa đến.  

G.-  ANH HÙNG HÀO KIỆT 

NGÔ THỜI NHIỆM 
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( 1747 – 1803 ) 

Ông nguyên quán làng Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ông cực thông minh, ngoài 20 tuổi đã đỗ Tiến 

sĩ, được chúa Trịnh vời làm tư giảng dạy con Trịnh Khải.  Năm 1787, Nguyễn Huệ đem quân ra 

Bắc diệt Trịnh, do Trung thư lệnh trần Văn Kỳ tiến cử được Nguyễn Huệ phong làm tước Tinh 

Phái hầu, dùng làm mưu thần, chuyên về từ hàn. 

Khi rút quân về Nam, Nguyễn Huệ dặn Ngô Văn Sở:  Ngô Thời Nhiệm tuy là người mới phục, 

song ta coi như bậc thầy. Hễ gặp việc gì khó, người phải bàn với Nhiệm mới làm, vì Nhiệm thông 

hiểu mọi sư. 

Lúc Đặng Trần Thường đến yêu cầu Nhiệm cho làm chức nho sĩ trong phủ, thấy thái độ khúm 

núm quá, không ưa, khuyên Đặng tìm đường tiến thủ khá hơn, nhưng lời nói cứng cõi quá trước 

chỗ đông người, nên Thường xấu hổ bỏ đi. 

Khi 200.000 quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị kéo sang, Ngô Thời Nhiệm bày kế cho quân ta rút lui 

khỏi đất Bắc, để tránh bạo khí và khiến địch sinh lòng khinh chiến, đợi lúc Nguyễn Huệ ở Nam ra, 

dồn lực cùng tiến đánh một lúc. Nhờ đại binh của Nguyễn Huệ kéo ra đánh chớp nhoáng khiến 

Tôn Sĩ Nghị phải chạy trốn vế Tàu.  Tiếp đó Ngô Thời Nhiệm lại tiếp tục công việc đấu trí với nhà 

Thanh để đi đến chỗ giảng hoà.   Khi cơ nghiệp nhà Nguyễn Tây Sơn bị mất vào tay nhà Nguyễn, 

Ngô Thời Nhiệm bị bắt về kinh đô Thuận Hoá, sau lại giải ra Bắc.  Gặp dịp này Đặng Trần Thường 

tìm cách  

rửa hờn. Ngô Thời Nhiệm bị trói trước văn miếu, chính Đặng Trần Thường giám sát cuộc đánh 

đòn. Khi bị áp giải tới sân, Đặng Trần Thường mỉn cười, đọc một câu đối: 

 

  Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai! 

Ngô Thời Nhiệm đối liền: 

  Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế! 

Đặng giận lắm, ngầm bảo lính đánh cho đến chết. Sau đó Đặng cũng bị dèm pha, bị khép án tử 

hình, phải thắt cổ chết. 
 

Tây Sơn thất hổ tướng (西山七虎將) 

Là danh hiệu của 7 tướng lĩnh, thủ lĩnh quân sự của nhà Tây Sơn ở thời kì đầu, gồm có: 

 

Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, 

 

Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu và Nguyễn Văn Lộc. 

Danh sách Tây Sơn thất hổ tướng 

1. Võ Văn Dũng hay còn gọi là Vũ Văn Dũng. Ông lần lượt giữ các chức: Đô đốc, Đại Đô đốc, Tư 

khấu, Đại Tư khấu, Đại Tư đồ. Tước phong của Vũ Văn Dũng: Hám Hổ Hầu, Chiêu Viễn Hầu, 

Vũ Quốc công. 

2. Võ Đình Tú hay còn gọi là Vũ Đình Tú. Ông lần lượt giữ các chức: Đổng lý, Đại Đổng lý, Binh 

bộ Thượng thư (triều Thái Đức), Binh bộ Tham tri (triều Cảnh Thịnh), An phủ sứ Phú Yên 

3. Trần Quang Diệu hay còn có bản ghi là Nguyễn Quang Diệu. Ông lần lượt giữ các chức: Đô 

đốc, Đại Đô đốc, Đại Tổng quản, Trấn thủ Nghệ An, Thiếu phó. Tước phong của Trần Quang 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_V%C4%83n_D%C5%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_T%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Di%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_Tuy%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_H%C6%B0ng_(t%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y_S%C6%A1n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_V%C4%83n_B%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_V%C4%83n_D%C5%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_V%C4%83n_D%C5%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_T%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Di%E1%BB%87u
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Diệu: Siêu Vũ hầu, ông còn được phong tước Quận công và Quốc công nhưng không rõ danh hiệu 

do chưa tìm được nguồn tư liệu. 

4. Nguyễn Văn Tuyết hay còn gọi là Đinh Công Tuyết. Ông lần lượt giữ các chức: Đô đốc, Đại 

Đô đốc, Tư lệ, Đại Tư lệ, Trấn thủ Hải Dương, An Quảng. Tước phong của Nguyễn Văn Tuyết: 

Tuyết Quang hầu, ông còn được phong tước Quận công và Quốc công nhưng không rõ danh hiệu 

do chưa tìm được nguồn tư liệu. 

5. Lê Văn Hưng. Ông lần lượt giữ các chức: Đề đốc, Đô đốc, Đại Đô đốc, Thái úy, Trấn thủ Diên 

Khánh, Bình Thuận (triều Thái Đức), Binh bộ Thượng thư, Thái úy (triều Cảnh Thịnh). 

6. Lý Văn Bưu: hay còn gọi là Lý Văn Mưu (Miêu). Ông lần lượt giữ các chức: Đô đốc, Đại Đô 

đốc. 

7. Nguyễn Văn Lộc. Ông lần lượt giữ các chức: Đô đốc, Đại Đô đốc, Trấn thủ Quảng Nam, Quảng 

Ngãi. 

Kết cục 7 vị hổ tướng  

Võ Đình Tú tử trận. 

Nguyễn Văn Lộc, Lý Văn Bưu từ quan ở ẩn. 

Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Tuyết tận lực giúp Tây Sơn đến lúc chết (riêng 

trường hợp Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Tuyết còn tồn nghi). Trần Quang Diệu bi. Nguyển Ánh 

hành quyết bắng cách lột da ! 

Lê Văn Hưng bị Cảnh Thịnh giết (còn tồn nghi). Theo Đại Nam thực lục thì trong các tướng bị 

bắt, xử tử lúc làm lễ Hiến Phù có Thống tướng Lê Văn Hưng. 

 
 

Bùi Thị Xuân (1752 – 1802) là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, cuộc đời và sự nghiệp vợ 

chồng vị nữ tướng này (chồng bà là Trần Quang Diệu) gắn liền với những chiến công hiển hách 

và thăng trầm của triều đại Tây Sơn. Tuy nhiên, dù có chí khí như bà Trưng bà Triệu, nữ tướng 

vẫn không ngăn được sự sụp đổ tất yếu của vương triều Tây Sơn. Vậy, vì sao Bùi Thị Xuân lại để 

mình rơi vào tay quân Nguyễn Ánh (tức vua Gia Long), và Nguyễn Ánh đã “xử tử” bà sau đó như 

thế nào? Hi vọng bài viết nhỏ này có thể giải đáp phần nào những câu hỏi trên đây. Cần lưu ý, vì 

tư liệu về nhà Tây Sơn là rất ít ỏi, nên đa phần những chi tiết trong bài viết này, nếu không được 

ghi chép trong sử Nguyễn (tức Ngụy Tây Liệt Truyện), thì đều là lời kể lại của các giáo sĩ Tây 

phương, hoặc của nhân dân đương thời. 

Tây Sơn Ngũ phụng thư 

 [ Phụng là chim Phượng, Phung thư là chim Phượng mái : Chim Loan] 

( Chữ Nho: 西山五鳳雌   ) là danh hiệu của năm phụ nữ nổi bật của nhà Tây Sơn, gồm có:    

Phụng là chim Phượng, Phung thư là chim Phượng mái 

Bùi Thị Xuân (1752 - 1802), là vợ Thiếu phó Trần Quang Diệu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_Tuy%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_H%C6%B0ng_(t%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y_S%C6%A1n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_V%C4%83n_B%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Th%E1%BB%8B_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1752
https://vi.wikipedia.org/wiki/1802
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Di%E1%BB%87u
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Bùi Thị Nhạn (? - 1802), là một trong số vợ của tướng Nguyễn Huệ (về sau là vua Quang 

Trung). 

Trần Thị Lan (? - 1802), là vợ của Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết. 

Huỳnh Thị Cúc (? - 1802), không có chồng. Bà là nữ tướng dưới quyền của Bùi Thị Xuân. 

Nguyễn Thị Dung (? - 1802), là vợ của tướng Trương Đăng Đồ. 

 

 

HỒI TRỐNG TRẬN TÂY SƠN 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

CẬN KIM THỜI ĐẠI 

NHÀ NGUYỄN 

( 1802 – 1945 ) 
 

Nhà Nguyễn có 12 đời vua, được 143 năm. Nhà Nguyễn chỉ thực sự làm vua có thực quyền từ vua 

Gia Long cho đến hết đời vua Tự Đức, còn từ đời Hiệp Hoà trở đi thì thực quyền ở trong tay người 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Th%E1%BB%8B_Nh%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%8B_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_Tuy%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Th%E1%BB%8B_C%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Dung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C4%83ng_%C4%90%E1%BB%93
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Pháp.    Theo Hoà ước 1862, Ta phải nhường cho Pháp ba tỉnh miền Nam là Biên Hòa, Gia Định 

và Định Tường.   Kế đến Hoà ước năm 1874, ta phải nhường cho Pháp ba tỉnh còn lại Vĩnh Long, 

Hâu  

Đốc và Hà Tiên. Nam Việt trở thành thuộc địa của Pháp.  Sau cùng là Hoà ước năm 1883, nước ta 

phải nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn lãnh thổ còn lại. 

  

Trong thời ký 80 năm đô hộ người Pháp, cũng như trong khi người Pháp đem quân sang xâm 

chiếm nước ta , họ luôn gặp sự kháng cự mãnh liệt của dân ta. Tuy vì khí giới thô sơ không chống 

nổi lại với vũ khí tối tân của Pháp, nhưng, ta cũng đã nhiều phen làm cho quân Pháp lao đao kinh 

hoàng., nhiều tướng tài của Pháp đã bị giết trong đó có Francis Garnier và Henri Rivière.  Trong 

các đời vua nhà Nguyễn thì có ba vị: Vua HÀM NGHI, vua DUY TÂN  và vua THÀNH THÁI 

vì yêu dân yêu nước nổi lên chống Pháp, phải đày ra ngoại quốc. 

 

Trong các phong trào nổi lên có những vị đã làm cho Pháp nhiều phen lung túng như ông PHAN 

ĐÌNH PHÙNG, LÊ TRỰC, ĐINH CÔNG TRÁNG, HOÀNG HOA THÁM, VÕ DUY 

DƯƠNG v. v.   Năm 1907 có Đông Kinh nghĩa thục của PHAN BỘI CHÂU và PHAN CHÂU 

TRINH. 

Cụ Phan bị HỒ CHÍ MINH chỉ điểm, Pháp bắt từ Trung Hoa đem về xữ tữ hình, nhưng bị toàn 

dân phản đối , nên đem an trí tại Huế cho đến chết.  Năm 1908 , ở Nghệ Tĩnh và Nam Ngãi dân 

nổi lên kêu Sưu ( thuế thân ) 

Ở Thái Nguyên, HOÀNG HOA THÁM nổi lên đánh phá.  Sau thế chiến lần thứ nhất lính khố 

xanh nổi lên ở Thái Nguyên do Đội Cấn, TRỊNH VĂN CẤN và LƯƠNG  NGỌC QUYẾN cầm 

đầu. 

 

Năm 1930, Ông NGUYỄN THÁI HỌC với cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái. Khi bị Pháp đưa ông và 

13 chiến sĩ Quốc Dân đảng lên đoạn đầu đài, ông khảng khái tuyên bố: Không thành công thì 

thành Nhân.   Năm 1940 có ông TRẦN TRUNG LẬP với cuộc nổi dậy ở Lạng Sơn. 

Ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chánh Pháp, giao quyền lại cho vua BẢO ĐẠI.  Váo tháng 8 

năm 1945 có cuộc cách mạng dành độc lập lập nên chế độ dân chủ nhân dân của Việt Nam cách 

mạng đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh, do ông HỒ CHÍ MINH làm Chủ tịch nước.  Năm 

1948, Pháp ký hiệp ước Élysée trao trả độc lập cho Việt Nam. 

I.- NHÂN VẬT TIÊU BIỂU 

1.- PHAN HUY CHÚ 

( 1782 – 1840 ) 

Nhân đọc bài: “ Chỉ nói lại lời người xưa “ của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đăng rên báo 

Thời Luận, ngày 12 tháng 6 năm 2008.  Tôi xin phép được chép lại đây để chúng ta có dịp nhận 

diện hai thứ Nho : Thứ Nho của Tổ tiên đại chủng Việt, và thứ Nho của Hán Nho. Nho của Việt là 

thứ Nho chủ trương : “ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh “, muốn bản được cố thì phải lo cho 

mọi người dân no ấm, bằng cách quân phân tài sản bằng chế độ bình sản nghĩa là biết dùng công 

điền công thổ để điều hoà với tư điền tư thổ để cho ai cũng có quyền ăn quyền nói (đến 50 tuổi 

được vào Hội đồng kỳ mục ). Phan Huy Chú đại diện cho thứ Nho của nông nghiệp, là thứ Việt 

Nho này. 

Còn Hán Nho là thứ Nho thuộc nòi Du mục của Tàu của nhà Hán, là thứ chỉ biết tôn Quân, tôn 

Thiên tử lên mây xanh, mà không để ý đủ đến dân. Đây la thứ Nho “ Dĩ cường lăng nhược “ theo 
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văn hoá Du mục. Các vua triều Nguyễn đều theo Hán Nho, đa số chỉ chú ý đến văn chương thi phú 

sao cho giống Tàu và lo xây lăng tẩm cho to và đẹp..  Đến nỗi có vị vua, khi được triều thần tâu 

là dân đói, thì nhà vua bảo một câu xanh rờn rằng: Sao dân đói mà không nấu chào giò cho nó 

ăn !!!“   Vua của Ta là vị có Tâm đạo như thế đó, làm sao mà dân không khổ, nước không bị nô 

lệ!  Có một số vị vua chỉ lo cho mình, cho ngôi vị mình, cho hoàng tộc mình, cho sự chết của mình 

và lờ đi sự đau khổ của mọi người dân, đây là sự Bất công xã hội quá to lớn.. 

a.- Kẻ Sĩ thuộc Văn hoá Việt Nho 

“ Phan Huy Chú sống qua hai thời vua Gia Long và Minh Mạng. Là người am hiểu thời cuộc sâu 

sắc, có chí lớn, làm quan nhưng luôn đứng về phía Dân, che chắn cho nỗi khổ của Dân.  Ngay từ 

những năm đầu của thế kỷ 19, tuy mới ngoài 30 tuổi, ông đã từ bỏ chốn quan trường, vào trong 

núi dựng lều ở ẩn để chuyên tâm vào việc viết sách.   Tại núi Sài Sơn ( quê hương của Mẹ non 

Nhân Âu Cơ ), ông đã hoàn thành một tác phẩm vô cùng đồ sộ là “ Lịch Triều Hiến Chương Loại 

Chí “, gồm 10 bộ môn có liên quan mật thiết với nhau,và đều là vấn đề cốt lõi của quốc gia ( còn 

gọi là 10 Chí, như Địa dư chí, Quan chức chí, nhân vật chí, khoa bảng chí, Lễ nghi chí. . . Trong 

đó bộ môn đầu tiên được coi là quan trọng nhất có tên là Địa dư chí .  Tại đây qua việc khảo sát 

vế đất đai phong thổ từ các đời trước và trong thời của mình, ông viết : Muốn cho dân có tài sản, 

chủ yếu là việc quản điền ( Quân điền ? ) . Bởi tại hoạ trong một nước là do chỗ ruộng đất không 

quân bình ( Do bất công xã hội ). Nếu tài sản mọi người được bình thường thì nhân dân tất nhiên 

đầy đủ. 

Tiếc thay chế độ ruộng đất tại Bắc Hà từ trước tới nay sổ sách thiếu sót không thể tra cứu được .  

Về đại thể ruộng đất của nông dân để mặc cho bọn cường hào chiếm đoạt.  Hơn một ngàn năm 

nay, những người làm vua, làm chúa trong nước không ai khôi phục lại chế độ ruộng đất của đời 

xưa để từ bỏ tai vạ cho dân. Của báu của một nước không gì bằng đất đai, nhân dân và của cải do 

đó mà sinh ra .  Đọc sử xưa để liên hệ tới hiện tại mà không khỏi bùi ngùi xót xa cho hiện trạng 

đất nước hôm nay.   Trong khi nông dân chiếm gần 80%, mà chế độ ruộng đất của người dân càng 

ngày càng bị thu hẹp, phần do công nghiệp hóa, nuốt chửng phần rơi vào tay các “ quan đồng chí 

“ . Cái gọi là : “ của dân, cho dân, vì dân “, chỉ là những ô ruộng lày thụt, đất trủng đồng chiêm, 

sống ngâm da, chết ngâm xương. Các quan không xực được. Phần bờ xôi ruộng mật, bằng cách 

này hoặc cách khác, từ năm trước đến năm sau sẽ biến thành nhà vườn, trang trại hay quán ăn nhà 

nghỉ của các quan lớn địa phương.   Từ chỗ “ dân bất ly hương “ thành “ dân ắt ly hương “ , vì 

ruộng đất đã ít lại cằn cỗi, nên không thể đủ để “ thoả mãn bần cố nông “ theo kiểu ông bà dạy : “ 

Cơm 3 bát, áo ba manh “  

Người xưa nói : “ Giặc giã là ai, giặc giã là dân đấy, nuôi dân không đủ thì dân thành giặc “ .  Suy 

xét trong thời đại của mình từ 1774 đến 1819 ( triều Tây Sơn ), tứ 1802 đến 1819 ( thời Gia Long 

) , rồi từ 1820 đến 1840 ( thời Minh Mạng ) , Phan Huy Chú thấy rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong 

lòng xã hội, trung bình cứ một tháng lại nổ ra một cuộc khởi nghĩa nông dân, tất cả đều xuất phát 

từ đói, rét, bất công trong chuyện chia ruộng canh tác .  Chứng kiến mọi sự học giả họ Phan lo 

lắng: “ Chỉ riêng chuyện nhà vua phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa xảy ra quanh năm suốt 

tháng đã quá mệt, lại còn cảnh cung tần mỹ nữ, thê thiếp lẻ mọn ( một đêm ngủ với 7 cung phi, đẻ 

ra một công chúa và 5 hoàng tử ) , một năm . . . lòi ra vài chục quý tử, còn đâu tâm trí thời gian 

mà lo cho nước cho dân, cho sự đổi mới canh tân đất nước ?  

Chính vì mối canh cánh đó nên ngay khi khi hoàn thành bộ sách bách khoa toàn thư của mình, ông 

đem vào triều, kính cẩn dâng lên nhà vua. Thời gian đầu, ông được vua Minh Mạng ban thưởng 

hậu hĩnh: Ngoài 30 lạng bạc, đủ để mua cả đụn gạo ăn rả rích trong năm, còn một chiếc áo sa để 

mặc khi lâm triều, 30 cái bút, 30 thỏi mực để ông tiếp tục nuôi chí lớn: “ Câu thần lại được bút hoa 



- 159 - 

 

vẽ vời “  Đương nhiên cả những lời ngợi khen, khuyến khích. Sau đó được nhà vua vời vào triều 

ban cho chức Biên Tu Quốc Tử giám ( Biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa cho trường )  

Năm 1823, khi sang tuổi 41, ông được thăng chức Lang Trung bộ Lại (tương đương với chức vụ 

trưởng bây giờ ). Không ỷ lại việc được vua yêu, quần thần kính nể, ông luôn đề cao nhân cách kẻ 

sĩ của mình, quyết đánh thức lương tâm đang thiếp ngũ trong lòng cung tần mỹ nữ của vị vua háo 

sắc “ mắn đẻ “  

b.- Điều trần về Quốc kế dân sinh 

“ Vì thế ông viết bản điều trần từ tất cả sự hiểu biết tâm đắc của mình, gồm 4 việc : 

1.- Hãy xem Dân là Gốc của Nước, Gốc có vững Xã tắc mới yên. Muốn vậy triều đình phải 

thư sức cho dân, bớt thuế, bớt lính, bớt những phiền hà khác. 

2.- Thực hiện chế độ Quản Điền, làm thế nào để mỗi tấc đất của lãnh thổ phải được khai 

khẩn, mọi người đều có ruộng để trồng cấy, dập tắt nạn áp bức chiếm đất của bọn cường 

hào, lý dịch. Khi dân có ruộng để cày cấy thì làng xã mới yên ổn, từ đó mà hướng dẫn xây 

dựng phong tục kỷ cương cho dân. 

3.- Bãi bỏ các cuộc hành binh dẹp loạn. Dân nổi loạn là vì đói rét, nếu không giúp họ được 

no đủ thì mầm loạn diệt được chỗ này thì sẽ sinh ra chỗ khác. 

4.- Nghiêm trị bọn quan lại tham nhũng. Thượng bất chính, hạ tác loạn, các quan phải tự 

mình tu nhân tích đức, thì mới giáo hoá được dân. 

Đơn giản vì dân bắt chước người trên còn nhanh hơn pháp luật. Pháp luật sở dĩ không 

nghiêm, không thi hành được là do người trên phạm vào. . . , không thể bỏ qua được.  Thuốc 

có cam thảo, nước có lão thần, thuốc phải có cam thảo mới dung hòa được các vị thuốc trong 

toa để tăng hiệu lực, không công kích nhau, đông thời dẫn giải thuốc ngấm đều vào mao 

mạch, tế bào. Nước không c1 lão thần can gián thì vua sa đà vào chuyện truỵ lạc dâm ô, gió 

Sở mưa Tần, làm sao trị vì nổi thiên hạ?   Sau đó ông viết cáo quan về tại vùng núi Sài Sơn 

mở trường dạy học. 

Trị vì 20 năm vua Minh Mạng phải đương đầu với 234 cuộc khởi nghĩa Khi triều Minh Mạng cáo 

chung cũng là lúc Phan Huy Chú qua đời ( 1840 ).   Tiếc thay! Một lão thần giỏi giang và xuất 

chúng như Phan lại không được nhà vua trọng dụng .” 

c.- Phản ứng của vị Vua rập theo Văn hoá Tàu ( Hán Nho ) 

“ Vừa đọc xong Minh Mạng xanh xám mày mặt, lớn tiếng: “ Phan Huy Chú là con một đại thần ở 

Tây Nguỵ, phụ thân hắn tức Phan Huy Ích đã từng làm Lễ bộ thượng thư của triều Tây Sơn, một 

triều nổi tiếng là nguỵ tặc, đánh hết nhà Nguyễn đàng trong, đánh cả nhà Trịnh đàng ngoài, lại còn 

thôn tinh cả nhà Lê để cướp ngôi của họ.( nên trước đó vua Gia Long đã quật mồ lấy sọ dừa của 

vua Quang Trung Nguyễn Huệ để làm bô đi tiểu! )   Nhờ có chút học vấn mà trẫm không những 

không nỡ hẹp bụng, còn trọng dụng, cho hưởng quyền cao chức trọng, ai ngờ hắn không biết mình, 

muốn bay bổng trèo cao, nên ăn nói như kẻ ngoa ngôn loạn trí.  Hãy xem trong lúc giặc có nổi lên 

làm loạn, mà hắn lại khuyên trẫm nên bài binh dẹp loạn? Hoá ra trẫm chỉ là kẻ khoanh tay đứng 

nhìn ư ? Trong lúc trẫm ban thưởng ruộng đất cho những người có công của triều đình ngày càng 

vững mạnh, hắn lại khuyên trẫm chia ruộng đất cho dân đen, vì dân là gốc.  

Thử hỏi nếu trẫm không muốn mang tiếng ác, thì riêng những việc sàm tấu này cũng đủ giao hắn 

cho hình quan xét xử rồi . 

 

Sang đời vua Thiệu Trị tồn tại 7 năm ( 1841 – 1847 ) phải đương đầu với 58 cuộc khởi nghĩa nông 

dân, nghĩa là khoảng 2 tháng lại có một cuộc khởi nghĩa nổ ra.  Triều Tự Đức ( 1448 – 1883 ), số 
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cuộc khởi nghĩa tuy có ít hơn, nhưng toàn là những cuộc khởi nghĩa lớn, như cuộc khởi nghĩa Mỹ 

Lương của Lê Duy Cự, Nguyễn Kim Thanh, Cao Bá Quát ( 1854 ) được coi là điển hình nhất trong 

lịch sử, tiếp đó là cuộc khởi nghĩa của quận He, quận Hẻo tại Hải Dương . . . Sau đó ông viết cáo 

quan về tại vùng núi Sài Sơn mở trường dạy học. Trị vì 20 năm vua Minh Mạng phải đương đầu 

với 234 cuộc khởi nghĩa.  Khi triều Minh Mạng cáo chung cũng là lúc Phan Huy Chú qua đời ( 

1840 ) 

Tiếc thay! Một lão thần giỏi giang và xuất chúng như Phan lại không được nhà Vua trọng dụng . 

“ 

Tuy cũng có những cuộc nổi dậy của các vị vua như Duy Tân, Hàm Nghi nổi lên chống Pháp, 

nhưng là những cuộc nổi dậy thiếu đường lối và nội lực.   Nhà Nguyễn truyền ngôi đến vua cuối 

cùng là Bảo  

Đại.   Một xã hội mà dân gian đói nghèo và ngu dốt, chẳng những không được nuôi dưỡng, mà 

còn bị bóc lột nhiều bề, các vua quan thì quê mùa và hủ lậu như thế, ta hiểu tại sao đến năm 1862 

phải nhận sự đô hộ của ngoại thù Pháp, đến 1945, thì bị nội xâm của CS quốc tế lưu manh đi vào 

chính trường như chỗ không người.     ( Trại tù 30 – 01 – 2008.   Trần Khải Thanh Thuỷ  ) 

 

2.- PHAN THANH GIẢN 

(1796 – 1867 ) 

Phan Thanh Giản tự là Tịnh Bá, hiệu là Lương Khê, biệt hiệu Mai Xuyên, sinh ngày 12 tháng 10 

năm Bính Thìn ( 1786 ) tại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Biên, trần Vĩnh Thạnh, 

nay là làng Bảo Trạch, quân Ba Tri, tỉnh Bến Tre.  Năm 1825, ông thi Hương ở Gia Định, đâu Cử 

Nhân, năm sau thi Hội ở Huế, đậu Tiến Sĩ , khoa này chỉ có một mình ông đậu Tiến sĩ. 

a.- Hy hiến Thân Tâm cho Đất Nước  

Năm Minh Mạng 12, ông làm Hiệp trấn ở Quảng Nam, sau được thăng Viên ngoại lang bô Hộ, rồi 

lên Hồng Lô tự khanh, và được cử làm phó sứ đi công cán ở Trung Hoa. Năm Minh Mạng thứ 15 

( 1834 ) ở Trung Hoa về được thăng Đại Lý tự khanh, sung Cơ Mật viện đại thần, năm sau đi kinh 

lược Trấn Tây ( Hà Tiên ) và được bổ làm Bố Chánh Quảng Nam. 

Năm Tự Đức thứ 2, ( 1849 ), vua mở trường Kinh niên giao cho ông soạn và giảng sách. 

Năm Tự Đức thứ 4 ( 1851 ), ông được lệnh vào trấn Nam kỳ.    Năm 1861 Nguyễn thua trận , Pháp 

thừa thế lấy Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, lại quay sang Mỹ Tho, rồi hoãn binh để đặt nên 

cai trị các đất mới chiếm.  Triều đình sai Phan cùng Trần Duy Hiệp làm chánh phó Sứ vào Nam 

giảng hoà. 

b.- Nỗi nhục ngàn đời  

Phan gặp Bonard cũng liệu là phải nhượng bộ rồi, không ngờ điều kiện của Pháp quá gắt gao: 

 1.- Tự do giảng đạo. 

 2.- Nhường 3 tỉnh Biên Hoà, Gia Định, Định Tường và Côn Lôn 

 3.- Cho mượn đường thủy sông Cửu Long thông tới Cao Mên 

 4.-Bồi thường cho Pháp 4 triệu đồng 

 5.- Binh Nghĩa dũng của Ta phải hàng. 

c.- Hoà ước Quốc Nhục năm 1862. 

Vua sai Phan làm Tổng Đốc Vĩnh Long, Lâm làm Tuần phủ Khánh Thuận, để tìm Cách thương 

thuyết với Pháp.  Song không thể thương thuyết được, Pháp càng ngày càng đòi hỏi nhiều, Phan 
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dâng sở vê Huế trình bày nguyên nhân thất bại, lần này Phan bị cách chức .  Năm 1863, Bonard ra 

Huế để xác nhận Hoà ước năm 1862.  Vua lại phán cho điều đình lần nữa, cho rằng nếu cho người 

sang Pháp điều đình tất sẽ có kết quả. 

Cụ Phan cầm đầu sứ bộ đi Pháp. 

Sau 2 tháng 7 ngày lênh đênh trên mặt biển, sứ bộ tới đất Pháp được tiếp đón long trọng.  Cuộc 

đàm phán dây dưa nhiều ngày, chỉ được hứa sửa hiệp ước nói về 3 tỉnh mà thôi.  Vì thời gian cư 

trú đã dài, sứ bộ quyết định trở về, với điều hứa hẹn suông như trên.  Ngày 24 tháng 3 năm 1864, 

về tới Huế, Phan được thăng làm chức Hộ Bộ Thượng thư.  Sứ bộ tâu trình về những điều nghe 

thấy ở Âu Châu, có câu đề cao kỹ thuật của Pháp và xin canh tân cải cách để theo kịp xứ người, 

thì đình thần lại cho là tâng bốc người ngoại quốc làm giảm uy thế của mình. 

Cụ  Phan có mấy câu phàn nàn: 

 

Từ ngày đi sứ Tây Kinh 

  Thấy việc Âu Châu phải giật mình! 

  Kêu tỉnh đồng bang mau kíp bước,  

  Hết lời năm nỉ chẳng ai tin! 

 

Năm 1864, Pháp cử Aubaret sang giải quyết việc bang giao. Phan lại đại diện Nam triều tiếp xúc. 

Phan mở ngay cuộc thương nghị với Aubaret ở Huế.  Aubaret trình bày quan điểm của Pháp: Pháp 

trả lại 3 tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, giữ lại Sàigòn, Thủ Dầu Một để làm căn cứ quân 

sự, nhưng được quyền bảo hộ cả 6 tỉnh, Việt Nam mỗi năm phải đóng thuế 2 triệu đồng. 

Bàn đi tính lại mãi không xong, Phan lúc này đã 70 tuổi, dâng sớ xin trí sĩ. 

Quân Pháp sang chiếm Cao Miên, Chasseloup – Laubat chủ trương nhất quyết không trả l

 ại 3 tỉnh nữa. 

Tự Đức bèn cử Phan làm Kinh lược sứ vào trần nhậm Vĩnh Long để đối phó với biến cuộc. 

Năm 1867, Lagrandière vờ đi duyệt binh ở Định Tường rồi kéo thẳng đến VĩnhLong, đưa tối hậu 

thư cho Phan, Phan bàn với Tả Hữu:   Tôi 71 tuổi rồi, giá như giao binh với Pháp mà được chết ở 

sa trường, thì vinh dự cho tôi lắm, nhưng dân chúng sẽ điêu linh, vì ta khó nỗi thắng được cường 

địch. Thôi lại đi hàn gắn lại xem sao.   Lagrandière tiếp Phan ở dưới tàu, đưa yêu sách đòi luôn 3 

tỉnh miền tây, Phan chết điếng cả người đáp:  

Tôi được ủy nhiệm giữ đất, không có quyền giao đất, vậy xin để hỏi ý kiến Hoàng thượng đã. 

Lagrandière ưng thuận chờ, nhưng khi Phan vừa cáo biệt thì Lagrandière đem quân ào vào chiếm 

thành, Vĩnh Long thất thủ vào ngày 20- 6- 1867, Châu Đốc ngày 22, Hà Tiên ngày 24. 

d.- Không cứu được Non Sông thì nát với cỏ cây 

Phan lánh ra một căn nhà tranh, thảo sớ về triều, trong đó có đoạn:  Nam Kỳ chẳng may gặp 

buổi khó khăn, hơi dữ dấy lên từ ngoài cõi đưa vào, thế không ngăn được. Hạ thần tội đáng 

muôn thác, không dám cố công để làm nhục vua cha, đến lúc thoi thóp cứng miệng nghẹn 

hầu, không biết , chỉ còn rơi lụy trông về cõi khuyết, ước mong bệ hạ lo trước toan sau, cứu 

vãn thời thế.  Viết xong Phan xếp triều phục và sắc phong cho người đem về Kinh rồi tuyệt 

thực luôn.  Con cháu đều khóc, Phan mỉn cười:  Ta nay là phế nhân, sống không, thác cũng 

chẳng thiệt gì cho xã hội, chỉ khuyên các người cố gắng học hỏi để phò vua giúp nước, may 

ra Sự này làm vẻ vang cho tổ quốc cho gia đình.  Nhịn đói 17 ngày mà không lìa đời được. 

Phan quyết dùng đến thuốc độc. Phan cho gọi con cháu đến trối trăng :    Ta không có tài 

sản gì để lại cho các con, chỉ mong các con cố giữ gìn cho trọn Đạo làm Người,. các con chớ 
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nhận chức chi của Lạng Sa ( Pháp ) cả. Sau khi ta chết đem về chôn bên mộ tiền nhân ở Ngao 

Châu. 

Rồi tự viết lấy dòng chữ Minh Tinh: Hải nhai lão thư sinh Phan chi cữu ( Linh cữu của học trò già 

nơi ven biển ) .  Đêm đến Phan nâng chén Á phiện uống cạn rồi nhắm mắt. Lúc này nhằm ngày 5 

tháng 7 năm Đinh Mão, Tự Đức thứ 20 năm 1867  La Grandière gửi thư đến điếu, mong lấy danh 

lợi để nhử con cháu.   Ba tháng sau, Phan Thanh Tòng và em Phan Tôn dựng cờ khởi nghĩa trong 

vùng Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc. Tiếc thay việc không thành.  ( Giai thoại làng Nho ) 

3.- NGUYỄN TRƯỜNG TỘ  

“ Ông người thôn Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ ông học chữ Nho với 

thân phụ là một nhà Đông Y. Năm 1858, nhà thờ Công giáo ở Tân Ấp mời ông làm thầy dạy Chữ 

Nho ( Hán Văn ). Giám mục Gauthier ( Ngô Gia Hậu ) phục ông là người thông minh, bèn dạy 

ông học Pháp văn và khoa học phổ thông, chỉ 2 năm sau, lực học ông đã khá cao, lúc này ông đã 

31 tuổi. Năm 1860, Giám mục Gauthier đưa ông qua Âu Châu . Trên đường về Pháp, ông được 

ghé nước Ý yết kiến đức Giáo Hoàng. Khi tới Paris, ông ở đó học vài năm, ông lưu tâm học văn 

nghệ học thuật Tây phương, ông cũng nghiên cứu cả về chính trị, kỹ nghệ, cơ khí.” 

 

a.-Mắc kẹt với thực dân 

“ Khi về tới Hương cảng, Giám mục người Anh mến ông muốn lưu giữ ông lại, nhưng lòng đã 

nặng về quê hương đất nước, ông không thể quên đất nước bấy giờ đang chuẩn bị chiến tranh 

chống xâm lăng . Ông là người công giáo thông Pháp văn, quân Pháp trong Nam đang cần đến ông 

làm thông dịch viên, ông bị đặt vào tình thế bất lợi. Tuy phải làm cho người Pháp, nhưng lòng ông 

luôn hướng về quê cha đất Tổ.”    ( Trích trong Người Việt Đất Việt : Toan Ánh ) 

b.-Các bản điều trần 

 *Thiên Hạ Phân Hợp Đại Thế Luận 

Ông bàn đến thế Hợp Tung mới của quốc gia mà chúng ta phải học hỏi ngay để ứng phó uyển 

chuyển với thời thế. 

 * Tế Cấp Luận 

Ông đã đưa ra nhiều phương pháp khẩn cấp để cứu nguy toàn diện và triệt để tất cả tiềm năng của 

dân tộc. 

 *Giáo Môn Luận 

Ông đã khẩn khoản bỏ chính sách cấm đạo để tìm kiếm sự liên kết thống nhất lương và giáo dân 

trên Đạo lý dân tộc. 

 *Trần Tình 

Ông đã tỏ lộ tất cả những ưu tư khắc khoải và khao khát của một con người không bao giờ màng 

danh lợi , mà ông chỉ muốn giúp dân giúp nước làm sao cho dân tộc va quê hương này c1 thể tự 

giác, tự tri, tự kiến, tự cường, tự chủ trước cảnh tranh dành khủng khiếp của thiên hạ. 

 * Lục Lợi Từ 

Ông đề ra nhiều chính sách đối nội và đối ngoại rất khôn ngoan khéo léo để thoát vòng vây hãm 

của thực dân Pháp . 

 * Khai Hoang Từ  

Ông đề nghị phát triển triệt để và toàn diện về kinh tế và khai thác tài nguyên trên rừng dưới biển 

và trong lòng đất. 

 *Nền Học Thuật Mới 
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Ông đề nghị bỏ lối học bác cổ, từ chương, cổ luật để xây dựng bộ luật mới, học thật mới thích hợp 

với đà tiến hoá và hoàn cảnh mới của lịch sử, ông nói:   “Đọc kinh sách chì cốt hiểu rõ nghĩa lý, 

không cần phải hao tốn tinh thần, têu ma ngày tháng với cái thứ văn chương bác cổ vô dụng ấy . 

Còn văn sách thì nói chuyện Hán tự tạp bá. Đuờng tự vị thuần. Tạp bá vị thuần của người ta mặc 

kệ người ta . Mình hãy nói chuyện trị nước mình ngày nay ra sao thôi. Nước chưa giàu sao không 

đặt kế hoạch làm giàu ? Binh chưa mạnh, sao không chăm lo võ bị cho mạnh. Nhân dân đói khổ 

sao không lập kê  

mưu sinh để cứu. Kẻ địch bên ngoài muốn nô dịch dân ta, cướp bóc của cải của ta, tại sao không 

hỏi han nhắc nhở nhau tìm mưu lập kế ngăn ngừa ?   Dân gian không biết luật lệ, phạm nhiều sai 

lầm, sao không chỉ dạy rõ ràng để biết mà tránh ? Tại sao không đem tâm lực ra mà lo những việc 

cần kíp trước mắt, lại đem dùng vào những việc xa xôi không thiết thực. Tôi sợ kẻ địch chung 

quanh đang bức bách ta ngày kia sẽ đem cái giáo hoá luật lệ của chúng đến sai khiến chúng ta. 

Chừng đó ăn năn sao kịp.  ( Trích Di cảo Tế cấp bát diều của Nguyễn Trường Tộ, Lm. Trương Bá 

Cần biên soạn )  

 

Khốn thay, những lời tâm huyết không được nghe, vì vua Tự Đức đang bận thôi xao làm thơ cũng 

như lo việc xây lăng tẩm, mặt khác chỉ biết giữ nước bằng cách lo việc cấm đạo để ngoại bang 

khỏi xâm chiếm nước ta ! Các quan cũng chỉ biết tầm chương trích cú theo lối Hán văn, ngoài ra 

chẳng biết gỉ hơn, làm sao mà canh tân đổi mới ! 

Nguyễn Trường Tộ là người công giáo thiết tha yêu nước, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng 

cao cả “ Mến Chúa Yêu Người “ Yêu Người và mến Chúa là một, nói và làm không hai. Tuy không 

được vua quan nhà Nguyễn lưu tâm, nhưng ông không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục công việc phục vụ con 

người cho đến lúc thân tàn ma dại . Ông đã cố gắng thể hiện việc đem Đạo và Đời. Ông là một 

con dân Việt rất thức thời, một ngôi sao sáng trên vòm trời âm u của nước nhà . 

c.- Tiếng nhạn kêu sương ! 

Đến ngày 22 tháng 11 năm 1871 thì ông trút hơi thở cuối cùng.  Với tâm huyết đó, với tấm lòng 

thiết tha với dân với nước đó,với kiến thức ưu thời mẫn thế đó, thế mà cũng chỉ là những tiếng 

nhạn kêu trong sương đêm, làm sao có thề thấu được tới vua quan,với nhà vua chỉ biết làm thơ 

văn cho giống Tàu, xây lăng tẩm to lớn để ghi danh với thiên cổ, còn các quan toàn là những nhà 

hủ Nho chỉ biết tầm chương trích cú cho hệt với những gì bá đạo của Hán Nho ! 

4.- BÙI VIỆN 

Ông quê làng Trình Phổ, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đỗ Cử nhân khoa Mậu Thìn ( 1868 ), 

triều Tự Đức năm thứ 21 . Ông rất có tài về kinh tế, ông dâng sớ xin giao thiệp buôn bán với ngoại 

quốc.  

a.- Sáng kiến cứu nước táo bạo 

Ông sang Trung Hoa, đến Hương Cảng, giao thiệp được với viên Lãnh sự người Mỹ tại đây. Ông 

có ý định nhờ sự can thiệp của Hoa Kỳ để chặn đứng việc xâm lăng của Pháp.  Về nước ông thấy 

vua Tự Đức không sốt sắng theo đề nghị của ông. Ông liền giả mạo một tờ quốc thư, rồi sắm áo 

mũ theo hàng tam phẩm cùng người bạn qua Mỹ lo việc thương thuyết, Tổng thống Hoa kỳ là 

Ulysse S. Grant đang có mối bất hoà với Pháp là Napoléon đệ tam về vụ tranh chấp ở Mễ Tây Cơ, 

liền tiếp kiến Bùi Viện và hứa giúp đỡ.  Chính phủ Hoa Kỳ ưng thuận, lại phái người qua nước ta 

xem xét tình hình.  Ông trình mọi sự với vua Tự Đức, vua liền tha thứ, rồi chính thức cử ông cầm 

đầu sứ bộ sang Mỹ thương thuyết để xin cứu viện. 
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b.-Vận may nước nhà vụt biến 

Rủi thay chính sự Mỹ đã thay đổi hẳn, không quan tâm đến lời hứa trước, lại ra điều kiện phải tâu 

lên Nam triều trả hai triệu quan để chi tiêu vào việc xuất quân, đó là một lối thoái thác.  Về nước 

Bùi Viện được bổ làm Tham Biện thương chính, làm Tuần Tải Nha Chánh Quản đốc, ông tổ chức 

được đội tuần dương quân, dẹp yên được giặc bể ở Đông Hải.  Ông mất vào năm 1875.  

5.-NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1882 ở làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Thân sinh 

là Nguyễn Đình Huy, người tỉnh Thừa Thiên, làm quan trong Văn Hàn ty của Tả quân Lê Văn 

Duyệt. 

Ông đỗ Tú tài ở Gia Định.  

a.- Vận số thầy Đồ 

Năm 1847 ông ra Huế để chờ thi Cử Nhân, nhưng mẹ mất ông phải về cư tang, trên đường về ông 

bị đau mắt nặng, vì bệnh quá nặng nên bị mù, lại được thầy thuốc Trung dạy cho học thuốc.  Năm 

1850, ông về Gia Định mở trường dạy học từ đó có danh là Đồ Chiểu.  Chiến tranh Việt Pháp bùng 

nổ, năm 1858 ( Tự Đức 11 ) quân Pháp hạ thành Gia Định, ông về quê vợ ở Cần Duộc, có lẽ truyện 

Lục Vân Tiên được ông viết ở đây. Nhưng rồi Cần Duộc cũng thất thủ năm 1861,ông phải chạy 

về Ba Tri ( Bến Tre ) cũng vẫn dạy học và viết cuốn Ngư Tiều vấn đáp. 

b.- Khi thầy Đồ mù yêu dân yêu nước 

Trong thời gian ở đây, ông thường đàm luận với các nhà lãnh đạo kháng chiến chống Pháp như 

Trương Định, Phan Văn Trị.  Ông mất ngày 3 tháng 7 năm 1888.  Trong lãnh vực văn học, ông để 

lại cho người đời những truyện Lục Vân Tiên, Dương Tữ Hà mậu, Ngư Tiều vấn đáp y thuật, 

những bài thi văn Chạy giặc, điếu Phan Công Tòng, điếu Trương Định, tế Nghĩa sĩ trận vong 6 

tỉnh, tế Nghĩa sĩ Cần Duộc, có soạn Tứ thư ngũ Kinh, và ba bộ Tam thập lục nạn, Huệ Hiên mạch 

phú và Lư Sơn mạch phú để dạy làm thầy thuốc.  Đây là một gương sáng của người mù có lòng 

với nhân dân đất nước. 

 

Sau nhà Lê và Nguyễn Tây Sơn, ta thấy như mạch sống của dân tộc ta vụt tắt, có lẽ cái Hán Nho 

đã bót nghẹt sức sống của dân tộc Việt.  Nhà vua và vua quan thì trí óc hẹp hòi, cái học chỉ giam 

hãm trong lối từ chương trích cú, ngủ mê trong giấc nô lệ . Trên đây, ta chì ghi ít nét đặc biệt mà 

thôi, về sử sách và nhân vật hy hiến thân tâm cho giống nòi đất nước làm sao kể xiết. Nhưng từ 

vua Quang Trung trở đi thì các nhân tài của Việt Nam, tuy không bao giờ thiếu, nhưng chỉ còn là 

những ngôi sao le lói trên vòn trời ảm đạm phương Nam trong thế kỷ 19 và 20. 

Di hại của hơn 1000 năm nô lệ phương Bắc, 7 cuộc đại chiến với Tàu, gần 100 năm Pháp thuộc, 

các chế độ phong kiến tàn bạo của phương Bắc, thực dân và Cộng sản phương Tây đã giam hãm 

đất nước ta trong cành bần hàn và ngu dốt. Cha ông chúng ta đã anh dũng giữ được nền độc lập, 

nhưng “ cuộc sống bần cùng không tránh được sinh đạo tặc “đã khiến cho nhân dân Việt Nam đã 

đánh mất Hồn nước, nội lực tiêu tán. Con dân tan ra từng mảnh, tinh thần suy thoái, đất nước tan 

hoang! 

Tuy thế nhưng sĩ khí Việt khi nào cũng ngùn ngụt trong huyết quản của con cháu Rồng Tiên. Ta 

sẽ trưng thêm mốt ít người tiêu biểu: 

6.-NGUYỄN CÔNG TRỨ 
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( 1728 – 1858 ) 

Con Người  toàn diện 

a.-Nguyễn Công Trứ : Con Người Nhân chủ  

  Vùng trời đất dọc ngang ngang dọc 

  Nợ tang bồng vay trả, trả vay, 

  Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây, 

  Cho phỉ chí vẫy vùng trong bốn bể 

    . . . 

  Cũng có lúc mây dồn sóng vỗ, 

  Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong , 

  Chí những toan xe núi đắp sông , 

  Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ 
    ( Chí làm trai ) 

b.- Nguyễn Công Trứ: con người Xử thế 

  Vũ trụ chức phận nội 

  Đấng trượng phu một túi kinh luân, 

  Thượng vị đức, hạ vị dân, 

  Sắp hai chữ “ Quân Thân “ mà gánh vác , 

  Có trung hiếu, nên đứng trong trời đất, 

  Không công danh thà nát với cỏ cây, 

  Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây, 

  Phải hăm hở ra tái kinh tế, 

  Người ở thế, trả nợ đời là thế, 

  Của đồng lần thiên hạ tiêu chung 

  Hơn nhau hai chữ anh hùng. 
   ( Phận làm trai ) 

Trót đem thân thế hẹn tang bồng, 

  Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung 

  Hết hai chữ Trung Trinh báo quốc, 

  Một mình để vì Dân vì Nước , 

  Túi kinh luân từ trước để ngàn sau, 

  Hơn nhau hai tiếng Công Hầu. 

c.-Nguyễn Công Trứ: Kẻ sĩ đạt quan 

  Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, 

  Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên , 

  Có giang sơn thì Sĩ đã có tên, 

  Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quý, 

  Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị, 

  Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường, 

  Khí hạo nhiên chí đại chí cương, 

  So chính khí đã đầy trong trời đất, 

  Lúc vị ngộ, hối tàng nơi bồng tất, 

  Hiêu hiêu nhiên điếu Vị canh Sằn, 
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  Xe Bồ Luân dầu chưa gặp Thang Văn, 

  Phù thế giáo một vài câu thanh nghị, 

  Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí, 

  Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên, 

  Rồng mây khi gặp hội ưa duyên , 

  Đem quách cả Sở Tồn làm Sở Dụng 

  Trong lăng miếu ra tài lương đống, 

  Ngoài biên thuỳ rạch mũi can thương, 

  Làm sao cho bách thế lưu phương  

  Trước là Sĩ, sau là khanh tướng . 

  Kinh luân khởi tâm thượng,  

  Binh giáp tàng hung trung, 

  Vũ trụ cho gian giai phận sự  

  Nam nhi đáo thử thị hào hùng 

d.- Nguyễn Công Trứ: Đạo sĩ già xuất thế 

  Nhà nước yên mà sĩ được thung dung  

  Bấy giờ Sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch, 

  Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch, 

  Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn, 

  Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đàn 

  Đồ thích chí chất đầy trong một túi, 

  Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, 

  Ngẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh. 

  Này này Sĩ mới hoàn danh. 

Tóm lại Nguyễn Công Trứ, một sĩ phu của Việt Tộc, một con người toàn diện: Khi là danh tướng, 

lúc làm lính quèn, lúc làm quan võ, lúc là quan văn, lúc làm dinh điền ở Yên Sơn Tiền hải, lúc về 

già làm thi sĩ với bầu rượu túi thơ cùng các tiểu đồng tiêu dao cùng sơn thuỷ để hoàn danh kẻ Sĩ, 

khi nào cũng ngẩng đầu cao cùng trời đất, sống hết cở làm người sĩ phu, khi nào cũng sống tận kỳ 

tính, luôn luôn là con người đang thành, sống cho hết cỡ làm người, con người của đạo hành vi 

của Việt tộc.  

7.-NGUYỄN DU 

Nguyễn Du là một không những là một ngôi sao sáng chói trên vòm trời văn học Việt Nam, mà 

cũng xứng là một thiên tài văn hào của thế giới .  Kiều là tác phẩm Nguyễn Du đã gởi gắm nhiều 

tâm sự nhất của Ông, ta có thể tìm thấy con người của Tố Như qua chàng văn nhân Kim Trọng và 

đấng anh hùng Từ Hải, cùng con người con gái tài sắc vẹn toàn Thuý Kiều  

a.- Nguyễn Du: Chàng Kim phong nhã  

Kim Trọng là con người văn nhân tao nhã, tâm hồn đầy thơ mộng, phong cách tao nhã của chàng 

Kim làm cho khung cảnh trai thanh gái lịch gặp nhau trở nên sáng sủa hữu tình :  

 

  Trông chừng thấy một văn nhân 

  Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng 

  Đề huề lưng túi gió trăng 

  Sau lưng theo một vài thằng cỏn con 
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  Tuyết in sắc ngựa câu dòn 

  Có pha màu áo nhuộm non da trời 

  Nẻo xa mới tỏ mặt người 

  Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình 

  Hài văn lần bước dặm xanh 

  Một vùng như thể cây quỳnh cành giao. 

b.- Nguyễn Du: tướng Từ Hải hào hoa 

Con Người Nguyễn Du không những chỉ có cốt cách chàng văn nhân, mà còn là con người Từ Hải 

văn võ kiêm toàn biết sống “ đội Trời đạp Đất ở đời “ : 

  Làn thu gió mát trăng thanh 

  Bổng đâu có khách biên đình sang chơi 

  Râu hùm, hàm én, mày ngài 

  Vai năm tấc rộng thân mười thước cao 

  Đường đường một đấng anh hào 

  Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài 

  Đội Trời đạp Đất ở đời 

  Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông 

  Giang hồ quen thòi vẫy vùng 

  Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo 

  Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều 

  Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng 

    . . .  

Từ Hải gốc người Việt Đông là quê hương của chủng Việt, con người nhân chủ của Việt Tộc, sống 

hiên ngang đội Trời đạp Đất, với dáng điệu hiên ngang, oai phong lẫm liệt, côn quyền lược thao 

cũng giỏi nhưng mới chỉ là nửa gánh, còn nửa kia lại là gươm đàn, nên rất đỗi đa tình. Nòi tình 

réo gọi giống đa tình, chàng đã tìm đến với Thuý Kiều, một nàng tài sắc cũng vẹn toàn, thuộc dòng 

dõi con nhà viên ngoại họ Vương :  

 

  Đầu lòng hai ả tố nga 

  Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân 

  Mai cốt cách , tuyết tinh thần 

  Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười 

Vân xem trang trọng khác vời 

  Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang 

  Hoa cười ngọc thốt đoan trang 

  Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da 

  Kiều càng sắc sả mặn mà 

  So bề tài sắc lại là phần hơn 

  Làn thu thuỷ nét xuân sơn 

  Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh 

  Một hai nghiêng nước nghiêng thành 

  Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai 

  Thông minh vốn sẵn tính trời 

  Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm 

  Cung thương lầu bậc ngũ âm 
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  Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương 

  Khúc nhà tay lựa nên xoang 

  Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân 

  Phong lưu rất mực hồng quân 

  Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê 

  Êm đềm trướng rủ màn che 

  Tướng đông ong bướm đi về mặc ai . 

 

Thuý Kiều đã tàì sắc tuyệt vời, lại thêm đủ mùi cầm kỳ thi hoạ. Đây cũng chính là nàng con gái 

thuộc dòng Việt, là thuộc nòi tình, không có sống theo lối Du mục của nòi Hoa Hán. Hoa Hán là 

phường thanh giáo, chuộng võ lực, coi nhẹ tình cảm, kết án cầm kỳ thi hoạ nhất là đối với nhi nữ, 

cho rằng “ gia trung hữu cầm nữ tử tắc dâm “ , nhưng họ lại có những năm thê bảy thiếp, sống 

theo lối chồng chúa vợ tôi !   Trai anh hùng gái thuyền quyên đều là những con người được phát 

triển toàn diện về Tình củng như về Lý, về văn cũng như về võ. Đây là những con người được phát 

triển toàn diện. 

Thân thế của nàng Kiều cũng phản ảnh phần nào là thân thế của Nguyễn Du.  Cuộc sống trôi nổi 

của nàng Kiều cũng là cuộc sống thăng trầm của Nguyễn Du. Tâm tư của nàng Kiều cũng mang 

nỗi niềm của Cụ Tố Như . Ta hãy lần qua ba tiếng đàn của nàng Kiều để thấy phần nào tâm sự 

của Cụ Tố Như. 

c.- Nguyễn Du với Tiếng Đàn Bạc mệnh 

Nàng Kiều và Kim Trọng đều là những người bạn tri kỷ của Nguyễn Du 

Kiều gảy đàn cho người yêu Kim Trọng, tức chẳng khác nào Nguyễn Du tấu lên khúc đàn lòng để 

nghe thấm thía cái thân phận của mình: 

  “ So lần dây Vũ, dây Văn. 

  Bốn giây to nhỏ, theo vần Cung Thương 

  Khúc đâu Hán Sở chiến trường, 

  Nghe ra Tiếng Sắt, tiếng Vàng chen nhau 

  Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu 

  Nghe ra như oán như sầu phải chăng ? 

  Kê Khang này khúc Quảng Lăng 

  Một rằng Lưu Thuỷ, hai rằng Hành Vân 

  Quá quan này khúc Chiêu Quân 

  Nửa phần Luyến Chúa , nửa phần Tư Gia 

  Trong như Tiếng Hạc bay qua 

  Đục như Tiếng Suối mới sa nửa vời 

Tiếng khoan như Gió thoảng ngoài 

  Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa 

  Ngọn đèn khi tỏ khi mờ 

  Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu 

  Khi tựa gối, khi cúi đầu, 

  Khi vò chín khúc khi chau đôi mày 

  Rằng hay thì thật là hay 

  Nghe ra ngậm đáng nuốt cay thế nào ! 

  Lựa chi những bậc tiêu tao 

  Rột lòng mình cũng nao nao lòng người ! 
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  Rằng quen mất nết đi rồi 

  Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao ! 

 

Để thấy rõ được sự thăng trầm của cuộc đời Nguyễn Du, những réo rắt của con Tim của Nguyễn 

Du, do sự lỗi nhịp của Thiên lý, ta hãy lằng nghe tiếng đàn bạc mệnh. 

Để thấy rõ được sự lỗi nhịp của tiếng đàn, cơ duyên đưa nàng Kiều vào bước đường trầm luân 

lưu lạc, ta để ý đến hai đối cực trong cách miêu tả tiếng đàn : 

Giây Vũ / Giây Văn ; chiến trường Hán / Sở ; Tiếng Sắt / Tiếng Vàng ;Tiếng Suối đục/ Tiếng 

hạc Trong, Tiếng mau sầm sập của trời đổ mưa / Tiếng khoan gió thoảng, Đèn tỏ / đèn mờ; Cử 

động Tựa gối/ cử động cúi đầu; niềm đau Vò Chín khúc/ nỗi xót chau đôi mày; cảm xúc Rột 

lòng mình / nao nao lòng người.   

Tất cả là hai đối cực tương tranh tương đố với nhau :  

Giây Vũ giây Văn là giây sầu giây oán; Hán thuộc văn hoá Du mục bạo động, Sở thuộc Văn 

hoá Nông nghiệp nhu thuận, sư xung khắc giữa Hán Sở là sự xung khắc của hai nền Văn hoá 

Nông nghiệp và Du mục, tạo nên cảnh máu đổ thịt rơi ;  

 

Tiếng Sắt là tiếng réo gọi của chiến tranh, tiếng Vàng là lời ngọc của nền Văn hoá Hoà bình; 

Tiếng Hạc trong, tiếng khoan gió thoảng là âm hưởng của nền văn hoá nhu thuận, tiếng suối 

đục, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa là tiếng va chạm của đao kiếm chiến tranh;  

 

Nỗi xót xa khi vó chín khúc khi chau đôi mày là niềm đau của nạn nhân của chế độ bạo tàn , 

của nền văn hoá Du mục bạo động .   

 

Tất cả hai đối cực trên không giao thoa với nhau được hay không tương hoà được là vì mất quân 

bình. Sự mất quân bình giữa hai đối cực là nguyên nhân cho mọi sự khổ đau của con người của 

nhân loại . tức là phải lập cho được trạng thái quân bình động .  

 

Nguyễn Du đã ăn đã nói, đã hít thở, đã cảm nghĩ, đã rung cảm thuận theo nhịp Thiên lý, nhưng 

cuộc sống cũng vẫn đã bị Sự mất quân bình là do nghịch với Dịch Lý, vì không thuận Thiên 

cuốn trôi theo nhịp mất quân bình đoạn trường của đại chủng Việt!. 

 

Sử mệnh của quốc gia, định mệnh của con người đều bị chi phối bởi sự mất cân bằng của hai 

đối cực, không giao thoa được để tương hợp để được thái hoà yên ổn, khi mất quân bình là chiến 

tranh đổ nát.  

Số kiếp con người cứ trôi theo hai dòng nước ngược chiều của sông Tương : dòng trong trôi 

xuôi, dòng đục chảy ngược, Khi hai dòng cứ biền biệt đôi ngả thì đâu có có tương liên được mà 

tạo nên cảnh thái hoà khắp mặt.  

d.- Nguyễn Du với tiếng Đàn oan nghiệt 

Vì Chế độ xã hội bất công, đầy tham quan ô lại, mà Vương ông mắc nạn. Vì chữ Hiếu mà Kiều 

phải bán mình chuộc cha. Khi đã rơi vào tay những hạng người bất lương chỉ biết có lợi lộc và 

vật dục, thì Kiều cứ theo kiếp đoạn trường mà đi : “ Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần “, thế mà 

đâu đã chấm dứt, Hoạn Thư bắt Kiều gảy đàn cho người chồng ngoại tình, Thúc Sinh phải ngậm 

đáng nuốt cay để cho hả dạ hờn căm : “ Chồng chung ai dễ đã chiều cho ai “ 

Sau khi chén tạc chén thù với chồng Thúc Sinh, Hoan Thư đem gia nô Kiều ra gảy đàn cho Thúc 

sinh nghe để : “ Vui này cho bỏ đau ngầm xưa nay ! “ 
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Chưa tàn cuộc rượu lại bày trò chơi 

  Rằng : “ Hoa nô có đủ tài 

  Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe 

  Nàng đà choáng váng tê mê 

  Vâng lời ra trước bình the vặn đàn 

  Bốn dây như khóc như than 

  Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng 

  Cùng trong một tiếng tơ đồng  

  Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. 

 

Kiều là một nạn nhân vô tội, vì muốn sống trọn đạo làm người, bằng cách bán mình cứu cha để 

tròn đạo Hiếu. Muốn bảo vệ đạo Hiếu thì buộc Kiều phải trả giá, giá hy sinh cả cuộc đời thanh 

xuân tài sắc, là của quý nhất của con người . Không có giá trị nào trên cuộc đời mà không phải 

trả giá . Liên tưởng tới ngày nay, các trẻ em Việt Nam bị bán dâm, các thanh thiếu nữ phải gạt 

nước mắt rời bỏ cha mẹ quê hương, đi làm vợ bất đắc dĩ khắp người ta, cũng như số kiếp những 

thanh niên phải đi lao tác khắp năm châu với đồng lương rẽ mạt, đều là do nếp sống nghịch 

thiên lý của con người. 

e.- Nguyễn Du cùng nàng Kiều tới bến Giác 

Sau khi ân oán đã trả xong, nhưng Kiều lại lâm vào cảnh : 

  Rằng Từ công hậu đãi ta 

  Chút vì việc nước mà ra phụ lòng 

  Giết chồng mà lại lấy chồng 

  Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời 

Nên Khi đứng trước cảnh: 

  Trông vời con nước mênh mông 

  Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang. 

 

Được thổ dân vớt lên, khi bùng tỉnh lại thì : 

  Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề 

  Thấy nhau mừng rỡ trăm bề 

  Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư 

  Một nhà chung chạ sớm trưa 

  Gió trăng mát mặt , muối dưa chay lòng 

  Bốn bề bát nát mênh mông 

  Triều dâng hôm sớm , mây lồng trước sau 

  Duyên xưa quét sạch làu làu 

  Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. 

 

Khi đã bị đày đọa ê chề, Thuý Kiều đã tìm về con đường Tâm linh theo đường lối của Tiên Nho : 

“ Dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, Vịnh nhi quy “ nghĩa là Tắm mát ở sông Nghi, để tẩy sạch 

trần ai, ( Nước biểu thị Trí, nước để thanh tẩy ) rồi lên hóng gió ở núi Vũ Vu ( lên núi hóng gió 

Trời để đón nhận đức Nhân, nên Núi biểu thị Nhân ), đó là lương thực từ Trời ( Đạo chi bổn 

nguyên xuất ư thiên ), xong rồi thơ thới ngâm vịnh ca hát mà về quê ( Cõi Tâm linh) . Thì nàng 

Kiều cũng vậy, phải trầm mình xuống sông Tiền Đường để :  



- 171 - 

 

 

  Trúc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi 

    . . . 

  Duyên xưa quét sạch làu làu. 

 

Nay tuy không lên hóng gió Vũ Vu để tiếp nhận ánh linh quang của Trời,nhưng đã có : 

Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau,để ca hát mà trở về nơi sâu thẳm của lòng mình, hầu 

huyền đồng cùng non nước trời mây. Thật đúng với lời của Tam Hợp đạo cô trước đó :  

  Gặp bà Tam hợp đạo cô 

  Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng 

  Người sao hiếu nghĩa đủ đường 

  Kiếp sao chịu những đoạn trường thế thôi 

  Sư rằng : Phúc Họa đạo trời 

  Cội nguồn cũng ở Lòng người mà ra 

  Có Trời mà cũng có Ta 

  Tu là cõi phúc, tình là dây oan.. 

Nhờ nương cõi am mây tu tâm dưỡng tính, Kiều đã giải thoát được tiền oan nghiệp chướng, nhờ 

đó khi tái ngộ với Tình quân, Kiều đã tấu lên được khúc đầm ấm dương hoà: 

  Tình xưa lai láng khôn hàn. 

  Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa 

  Nàng rằng : Vì mấy đường tơ 

  Lầm người cho đến bây giờ mới thôi 

  Ăn năn thì sự đã rồi 

  Nể lòng người cũ, vâng lời một phen 

  Phím đàn dìu dặt tay tiên 

  Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa 

 

   “ Khúc đâu đầm ấm dương hoà 

  “ Ấy là Hồ Điệp, hay là Trang Sinh 

  “ Khúc đâu êm ái xuân tình 

  “ Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên 

  “ Trong sao châu rỏ duềnh quyên 

  “ Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông “ 

 

  Lọt tai nghe suốt năm cung 

  Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao! 

  Chàng rằng: Phổ ấy tay nào ? 

  Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy 

  Tẽ vui bởi tại Lòng này 

  Hay là khổ tận đến ngày cam lai . 

 

Lúc này đời sống Kiều đã được tinh luyện để trở thành trong như châu, trắng như ngọc, Kiều sống 

huyền đồng với nhịp điệu của vũ trụ, không phân biệt được giũa Hồ Điệp và Trang sinh 

(Trang Tử hay bươm bướm ) , Thục Đế hay Đỗ quyên, không còn phân biệt thiện ác, không ân 

không oán nữa, nên đã “ hết ngày khổ hạnh, tới ngày cam lai.”  
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Qua các trích đoạn trên, ta thấy thấp thoáng được cuộc sống Tam giáo đồng nguyên: Tiếng 

đàn bạc mệnh là tiếng đàn của con người Nho giáo, con người lăn lưng vào con đường tu, tề, 

trị, bình để xoá bỏ bất công. Tiếng đàn oan nghiệt đã dẫn lối cho Kiều phải tìm về đời sống tâm 

linh nơi am mây, nương theo cửa Phật để tìm phương giải thoát, vì nhận biết :  

 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Tu là cõi phúc, tình là dây oan. 

 

Tấu được khúc đàn cứu độ là khi trình độ tu trì đã đạt, đã nhập thất để huyền đồng cùng vũ 

trụ, hầu tìm về cuộc sống vĩnh cửu. Đây có hơi hướng của Lão giáo.  Thế là Kiều đã sống cuộc 

sống tròn đầy theo cả Tam giáo. 

Ta nhận thấy Tiên Điền Nguyễn Du là một nhà văn hào kiệt xuất, là con người đã sống tận 

kỳ Tính, biết tham thông cùng Thiên Địa, sống trọn cuộc sống : Đội Trời, Đạp Đất, Ở Đời.   

Có đội Trời thì mới vào cửa ngỏ Tâm linh được, có đạp Đất thì mới lăn lưng vào Đời để giúp 

Người, có Ở Đời thì mới sống tận kỳ Tính để phát triển con người toàn diện được 

 

Qua đó ta thấy Trai Gái Việt đều là những con người vẹn toàn, rất giàu tình cảm, trai thì 

văn võ song toàn, gái thì tài sắc cân đối, sống cuộc sống rất no đầy, lúc còn trẻ thì lăn lưng 

vào thế sự, khi về già thì vào Chùa ngồi thiển theo đạo Phật, hay lên núi tu tiên theo đạo Lão, 

chứ không là những con người phiến diện.  

_____________________________________________________________________________ 

8.- PHAN BỘI CHÂU 

( 1867 – 1940 ) 

“ Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng cả, 

Anh hùng hào kiệt có hơn ai ” 

P.B.C. 

Cụ đậu Giải nguyên. Năm 17 tuổi cụ đã  hưởng ứng phong tráo Cần vương và  vận động lập hội 

Duy Tân, sau đó cùng Tăng Bạt Hổ sang Tàu và Nhật lập phong trào Đông Du, bị Nhật trục 

xuất, lại sang Thái Lan và sang Tàu  lập Việt Nam quang phục hội. Cụ bị Pháp bắt và đem về an 

trí tại Huế.  Cụ Phan Bội Châu là một chí sĩ Việt Nam. Cụ là con người khoa bảng, thói thường 

thì sống theo đường “ nuôi thân để thành nô tài “ còn Cụ thì lại nuôi Tâm nuôi Trí để thành 

thiên tải nhân tài để mong đem nước nhà ra khỏi cảnh bị áp bức lầm than. Cụ lập ra Phong trào 

Đông Du, đem các phần tử thanh niên xuất du để học những tiến bộ của nước ngoài để về giúp 

nước . Cụ đã hiến thân cuộc đời buôn ba khắp Đông Á để mong phục quốc. Trong tình thế từ vua 

quan đến nhân dân còn mê trong giấc ngũ nô lệ ,Cụ đã viết Hải ngoại Huyết Lệ thư để lay Hồn 

Thiên Cổ dậy:  

a.- Đàn hạch tội ác Thực dân Pháp 

Cụ đã nói lên cảnh sống tủi nhục của kiếp sống nô lệ của dân tộc: 

 

  Lấy Nam nhân trị Nam nhân 

  Xẻo mạch nước, róc xương dân 

  Quăng cho một lũ chó săn chim mồi 

  Khi nó đã thuộc nơi phong thổ 
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  Mỏ nó khai, người nó, nó dùng 

  Thương ôi! Cái lũ làm công 

  Cơm thừa canh cặn, thôi xong còn gì! 

b.- Gọi Hồn về với Nước 

  Cụ đau xót kêu gào thức tỉnh người dân: 

  Mình có khôn phải nghĩ mà suy 

  Trời sinh ta có tội gì 

  Sao cho gọi được Hồn về Nước ta 

  Lời Huyết lệ gởi về trong nước : 

   . . .  

Tình trạng thời bấy giờ, từ vua quan cho tới dân ít ai ý thức tới tiền đồ của dân tộc, Cu than thở :  

 

  May người nước lâu dần hối ngộ 

  Đem lời này khuyên nhủ cùng nhau, 

  Nước ta mất bởi vỉ đâu ? 

  Tôi xin lược kể mấy điều tệ nhân 

  Một là vua, sự dân chẳng biết 

  Hai là quan, chẳng thiết gì dân 

  Ba là dân chỉ biết dân 

  Mặc quân với quốc, mặc thần với ai ! 

  Nghìn muôn ức triệu người chung góp 

  Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà 

  Người dân ta của dân ta 

Dân là dân nước, nước là nước dân 

    . . . 

  Dân mặc dân, chẳng dân thì chớ 

  Cứ của mình mình giữ khư khư 

  Nỗi niềm tưởng đến bao giờ 

  Mây đen tẻ ngắt, mù sa tối dần 

  Lũ sống sót còn năm mươi triệu 

  Thịt đầu dao chắc liệu toàn không 

  Vì đâu nước khốn dân cùng. 

c.- Nêu gương anh dũng Cha Ông  

Cụ ôn lại trang sử nước nhà ngàn xưa để lay tỉnh ý thức trách nghiệm của người dân: 

 

  Mà gương truyện xưa kia 

  Kể công hùng vĩ ai bì được đâu! 

  Nọ thuở trước đánh Tàu mấy lớp 

  Cõi trời Nam cơ nghiệp mở mang 

  Sông Đằng lớp sóng Trần vương 

  Núi Lam rẽ khói mở đường nhà Lê 

  Quang Trung đế từ khi độc lập 

  Khí anh hùng đầy lấp giang sơn 

  Lòng trời mỏ rộng nước non 
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  Ta nay may vẫn hãy còn nước ta 

  Song chước ấy nghĩ ra chẳng khó 

  Trong vòng trời riêng có một câu 

  Thử ngồi suy trước nghĩ sau 

  Cốt rằng người nước cùng nhau mộ lòng 

d.- Mất Nước vì đâu? 

  Lỗi mất nước là tại những ai ? 

  Của nhà ta phải trả ta 

  Dẫu tham muốn nuốt ắt là chẳng trôi 

  Song trong nước mỗi người một khác 

  Vốn cùng nhau xung khắc bất hoà 

  Nhưng là Ta lại hại Ta. 

   . . . 

  Người ta ai chẳng biết lo 

  Cùng nhau sao vẫn thờ ơ cái lòng 

  Nỗi ngu dại nói không kể xiết 

  Lại ngờ nhau chẳng biết tin nhau 

  Coi nhau như thể quân thù 

  Bụng có hợp thì nhà mới kịp 

  Lòng đã tan thì nước cũng tan 

e.- Giải pháp Đồng Tâm 

Cụ đặt câu hỏi, chúng ta ngày nay là vậy, còn cha ông ta trước kia thì sao ? 

 

  Tổ tông mình chẳng cậy nhờ ai 

  Thương ôi trăm sự tại người 

  Chữ Đồng ai dám ngăn rời chữ Tâm 

Vậy nay chúng ta phải : 

  Xúm tay kéo lại non sông 

  Làm cho sáng rõ Tổ tông 

Tôi xin kể hết cách dùng như sau: 

  Nào là kẻ phú hào trong nước 

  Nào là người quan tước thế gia 

  Nào là sĩ tịch bây giờ 

  Nào là lính tập nào là Gia tô 

  Nào là kẻ côn đồ nghịch tử 

  Nào là những nhi nữ anh si 

  Bếp bồi thông ký chi chi 

  Cừu gia đệ tử nào thì những ai? 

  Ấy kể bậc số người trong nước 

  Còn có người du học mọi nơi 

  Người trong cho đến người ngoài 

  Chữ Tâm cốt phải ai ai cũng Đồng. 

g.- Những dòng Huyết Lệ 
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Trách nhiệm ai đây? 

  Hồn máu uất chất quanh đầy ruột 

  Anh em ơi! Xin tuốt gươm ra 

  Có Trời có Đất, có Ta 

  Đồng Tâm như thế mới là Đồng tâm 

  Nào nữ kiệt nước Nam đâu tá? 

  Trải xưa nay chuyện lạ bao giờ 

  Từ ngày nội thuộc khi xưa 

  Họ Trưng hai ả là Vua anh hùng 

  Việc nữ Tướng xem trong sử lược 

  Bùi Thị Xuân thuở trước đem quân 

  Cùng phường cân quắc thoa quần 

  Mày râu lắm kẻ chịu phần kém thua. 

  Dòng huyết lệ chứa chan từng nét bút, 

  Gởi cho người tỏ lộ tấm lòng chung . 

  Trong đêm tối gương anh linh chói rạng, 

  Mang cho đời dấu tích của ngàn xưa . 

  Cơn quốc nạn bầy chim bỏ xứ. 

  Tiếng gọi đàn khắc khoải chờ mong , 

  Mong cho trong ấm ngoài êm , 

  Mong chim liền cánh, mong cây liền cành. 

  Đời hải ngoại quan san cách trở,    

  Mượn bút thần nối kết muôn dân. 

Cụ khắc khoải chờ mong: 

  Trong với ngoài hô ứng chưa thông 

  Đường Tây cách trở lối Đông 

  Kẻ sào người lái vẫn không hợp lòng 

  Trước chẳng biết vun trồng tân hoá 

  Sau mong gì kết quả Duy Tân 

  Nào người du học ngoại lân 

Mười phần phải có một phần mới mong 

  Khuyên ai phải ra công gắng chí 

  Dẫu đào non tát bể cũng nên 

  Tinh thần tấc dạ như in 

  Đá vàng cũng rút một tên bắn nhằm 

  Này Cha mẹ anh em chú bác 

  Dẫu trong ngoài ai khác gì hai 

  Người trong phải có người ngoài 

  Đồng tâm há phải những người ở trong 

  Nếu cả nước đòng lòng như thế 

  Việc gì coi cũng dễ như không. 

  

Cụ xót xa than thở: 

  Ngồi nghĩ càng đau cả ruột 

  Ai ngăn dòng chống cột là ai? 

  Ấy ai đua sức gắng tài 
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  Rẽ mây phẩy gió, quạt trời cho quang 

  Ngoài muôn dặm mơ màng chiếc bóng 

  Khách bôn đào gấc mộng tha hương 

  Trông về một giải Nam bang 

  Nghìn năm nước cũ tìm phương Hồn về 

  Nào là kẽ khôi kỳ danh sĩ 

  Nào là người tuần vĩ cao nhân 

  Ấy ai nhẹ miệng nhanh chân 

  Cùng tôi giúp một vài phần là ai ? 

  Trách thế đạo hai vai nặng gánh 

  Sức vãn hồi Bút mạnh hơn Binh 

  Báo thư, ai có cấm mình tự do 

  Xin những bậc sĩ phu trong nước 

  Có chữ rằng Đạo Giáo Tứ dân 

  Đem lòng nghĩ đến quốc dân 

  Lựa dân khuyên nhủ nhau dần từ đây 

  Miệng diễn thuyết dao này chém quỷ 

  Lưỡi hùng đàm , gương ấy soi yêu 

  Mình không cắp súng đeo dao 

  Nhưng không có nó làm sao được mình 

  Đem những chuyện nhiệt thành yêu nước 

  Bảo một người, tỉnh được một người 

  Dần dần từ một đến mười 

  Trăm, ngàn, vạn, ức, ai ai tỉnh dần. 
( Trích Phan Bội Châu toàn tập. Lê Đại dịch ) 

 

Cụ là một chí sĩ yêu nước nồng nàn, là một con chim đầu đàn của người quốc gia thời đó . Qua 

Hải ngoại huyết thư, máu cụ đã sôi lên sùng sục vì quốc nạn và quốc nhuc, tuy là một vị khoa bảng 

xuất chúng, nhưng Cụ không đứng trên và ngoài dân tộc, mà sống trong sâu thẳm của niềm đau 

dân tộc.Chẳng thế mà khi quân Nhật đổ lên Bắc Việt, lòng Cụ quặn đau hét lên những tiếng kêu 

trời!   Cái tài của Cụ rất cao, mà cái Đức của Cụ lại dày. 

Nhưng khốn thay, những dòng huyết lệ nóng hổi của Cụ chưa làm bừng tỉnh một dân tộc đã sống 

trong nhiều ngàn năm nô lệ. Con chim đầu đàn Quốc gia này là một cản trở cho Quốc tế cộng 

sản, nên Cụ bị CS đem bán cho Pháp. Vì bị nhân dân biểu tình chống đối, Pháp không dám giết, 

mà bắt về an trí tại Huế . Cụ đã để lại cho nhân dân ta một gương yêu nước thương nòi sáng chói 

. Trên hết Cụ đã dâng hiến cho đồng bào, đất nước chúng ta một con Tim vĩ đại ! 

Còn Hồ Chí Minh, một đồng hương của Cụ, là một khối óc Khổng lồ không Tim !  

Cụ là một nhà thâm Nho, hiểu được tinh tuý của đạo Nho. Cụ trước tác rất nhiều tác phẩm rất có 

giá trị, như Khổng Học Đăng, và về Kinh Dịch . . .  

 

______________________________________________________________________________ 

 

9.- PHAN CHU TRINH  

Là nhà cách mạnh yêu nước và chủ trương “ Bất bạo Động” Cụ đã vận động và cô súy phong 

trào Duy Tân, mở trường dạy học, truyền bá quốc ngữ, mở mang công thương nghiệp, theo nếp 
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sống văn minh Âu Tây, bỏ lối học từ chương, theo đường lối Dân chủ tiến bộ. Cụ trốn qua Nhật 

theo phong trào Đông Du, nhưng bất đồng Chính kiến  với nhà cách mạng Phan Bội Châu, tuy 

thế hai cụ rất kính trọng nhau. Cụ về nước hoạt động và bị Pháp bắt, đày ra Côn đảo năm 1911.  

Nói đến Cụ Phan Bội Châu là phải nhắc đến Cụ Phan Chu Trinh. Trong khi Cụ Phân Bội Châu 

bôn ba hải ngoại để vận động ngoại lực giúp nước, thì Cụ Phan Chu lại ra sức lay tỉnh các sĩ tử 

ở nhà, các Sĩ phu còn ở trong vòng ngủ mê . Trong kỳ thi Hội ở Huế, Cụ Phan Chu đã làm bài “ 

Văn tế sống “ để cảnh giác sĩ tử: 

a.- Cảnh giác Sĩ tử  

“ May mà đặng cử nhân, tiến sĩ, lăng xăng như chấu nọ gặp đèn.  Mang những đồ áo rộng, 

khăn dài, lốm nhốm như mèo kia bị ướt.  Dại đến nỗi cúng đất tống ôn, trồng nêu đốt giấy, 

sự đã dại mà cứ theo hoài.   Quen những điều coi giờ nhắm địa, đoán số cúng sao, thói phi lý 

mà bỏ đi không dứt.  Đất công thổ bao canh bao tá, trút vào bị cho đầy thịt tế thần, phần 

biếu phần chia , xách mà ăn lấy được.  Lẽ thì thương mới phải, anh em ta mà xứ sở cũng ta.  

Sao đành hại lẫn nhau, ở đất nước lại soi bao mạch nước . . .” 

b.- Cảnh giác tham quan ô lại 

Nhìn đến hàng quan lại thời đó, Cu thở than: 

“Ôi ham muốn tự do, mưu toan độc lập, xấu hổ làm nô lệ cho người , lấy cái đó mà ngờ cho 

dân tộc Âu châu là phải rồi; chứ như lấy cái đó mà ngờ cho dân An Nam , thì có khác gì ngờ 

cho người có bện tê bại lại leo tường đi ăn trộm . . .” 

 

Cụ đi khắp nới diễn thuyết để thức tỉnh đồng bào: 

“ Dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về đây, bọn học 

trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả dối 

nịnh hót, chỉ biết có vua, mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mãi mãi, địa vị 

của mình được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp luât, Phá tan đoàn thể quốc dân. . . Dân 

khốn mà chi, dân ngu mà chi, dân lợi mà chi. Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài, bọn 

quan lại càng phú quý. . . “ 

c.- Nhận diện Văn hoá bá đạo của Tàu  

Đối với các sĩ phu cam tâm làm nô lệ, Cụ nêu lên: 

“ Ngày xưa ta nhắm mắt lại, một là Văn minh Tàu, hai là Văn minh Tàu, bị độc khoa cử làm 

mờ ám trí khôn. .Ấy chúng ta nước ta có chân đạo đức thì nên nhân dịp này phá tan dây xích 

chuyên chế đã ràng buộc ta hơn ngàn năm và thâm nhập những tư tưởng tự do của Âu châu 

để làm phương thuốc cho nước ta vậy. “ 

 

d.- Cách học Văn hoá của Người ( Âu Tây ) 

“ Có người hỏi luân lý ta mất thì ta đem luân lý của Âu châu về ta dùng hẳn có được không 

? Tôi xin trả lời rằng : Không . Một nước luân lý cũ đã mất là nước không có cơ sở, nay bảo 

đem luân lý mới về thì đặt vào đâu ?  

Vẫn biết phép cắp cây của người Tây tài tình thật, nhưng nay đem một cây tươi tốt như cây 

luân lý ở các nước bên Âu châu kia mà chắp với một cây đã cằn cổi như cây luân lý nước ta 

thì tưởng không tài nào sinh hoa tươi, quả tốt được. Muốn cho sự kết quả sau được tốt đẹp, 

tưởng trước khi chắp cây cũng nên bồi bổ cho hai bên có sức lực bằng nhau. Tôi diễn thuyết 
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hôm nay là cốt ý mong anh em nên cứu chữa lấy cây Luân lý cũ của ta, rồi sẽ đem chắp nối 

với cây Luân lý của Âu Tây vậy .”  

( Trích Phan Chu Trinh của Thế Uyên , trong Việt Đạo của Nguyễn Anh Tuấn ) 

e.- Trực diện với chế độ bảo hộ Pháp 

Cụ trực diện với chế độ bảo hộ, nói lên những lời khảng khái: “ Nếu chính phủ Bảo hộ cứ cố 

lòng thi hành cái chính sách ngược đãi dân An Nam, muốn đem hai mươi triệu dân này mà 

giết cho chết đi, thì cứ đem tôi ra mà trị vào cái tội hủy báng cho thiệt nặng, để làm gương 

cho các thân sĩ trong nước khoá cổ ngậm miệng mà lánh cho xa, chứ bắt chước như tôi đường 

đột dám nói mà mắc tội.” 

Vì những lời phản kháng đanh thép này, Cụ bị Pháp đày ra Côn đảo, Cụ thản nhiên mỉn cười: 

Thôi, âu cũng là dịp cho quốc dân thấy rõ cái khổ tâm khổ trí,. .. , cái án tù tội chính là bằng cấp 

của những người làm quốc sự, cái dấu kỹ niệm với quốc dân mà !  

e.- Tâm sự đi đày 

Khi bị đày ờ Côn Lôn, Cụ đã cảm khái : 

 

  Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn 

  Lừng lẫy làm cho lở núi non 

  Xách búa đánh tan năm bảy đống 

  Ra tay đập bể mấy trăm hòn 

  Tháng ngày bao quản thân sành sỏi 

  Mưa nắng chi sờn dạ sắt son 

  Những kẻ vá trời khi lỡ bước 

  Gian nan nào sá sự cỏn con. 

 
( Trích Phan Chu Trinh của Thế Nguyên, trong Việt Đạo của Nguyễn Anh Tuấn ) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

10.-THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

 

Lý Đông A là một trong nhà đấu tranh cách mạng chống Pháp. Ông thông hiểu Dịch Lý, ông là 

một nhà tư tưởng lớn, ông đã đề ra lý thuyết Duy Dân cách mạng dự phóng cho năm 2000, đây 

là một viễn kiến gây cảm hứng cho nhiều người. Ông còn là một thĩ sị với một sức sống mãnh liệt. 

Chúng tôi chỉ muốn đề cập tới sức sống của ông, sức sống đó khơi nguyền từ mạch sống dân tộc. 

a.- Sự Biết và sự Học 

Trong Cuốn Huyết Hoa, Ông đã có đề cập tới vấn đề rất quan trong :  

“ Trong quá trình sống của mình, hạt bụi sợi cỏ, từ những cái rất nhỏ đến cái rất to, từ cái vô hình 

đế cái hữu hình, đều là tài liệu của Sự Biết. Biết là trục của sống, mà Học là cửa của Biết . Ôi 

Đạo học khó thay !   

Cùng một cửa mà ra thiên tài, mà ra nô tài, mà ra nhân tài . 

Cho nên dạy người hay cầu học tóm lại có 3 phương châm : 
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Nuôi Tâm sinh Thiên tài      ( Nhân giả An Nhân ) 

  Nuôi Óc sinh Nhân tài          ( Trí giả Lợi Nhân ) 

  Nuôi Thân sinh Nô tài “        ( Uý giả Cưỡng Nhân)  

 

Việt Nam là cửa ngỏ giao lưu của thế giới, nên có cơ tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng, nên 

chúng ta phải ý thức các cửa học để biết cách làm chủ: Có 4 cửa học : 

 

  “ Nhập Nô xuất Chủ 

  Nhập Chủ Xuất Nô 

  Nhập Chủ xuất Chủ 

  Nhập Nô xuất Nô” 

b.- Lối học Nhập Chủ xuất Chủ 

Nhờ vào lối học Nhập Chủ Xuất Chủ mà Thái Dịch đã thấm niềm đau của quốc nạn quốc nhục 

hàng ngàn năm : 

  Nòi giống Hán trên non sông phụ mẫu 

  Từ muôn xưa dày xéo bao ê chề 

  Viết sỉ nhục Giao Châu đầy đẫm máu 

  Cỏ cây cùng ai oán dục hồn quê. 

 

Đây là hùng tâm dũng chí của chàng trai Nhập Chủ đầy nhiệt huyết: 

 

  Hồn lịch sử sống trong dây nguyện ước 

  Vẫn chu lưu tồn tại sá phong sương 

  Bừng tỉnh ngộ bằng đồ thư đất nước 

  Chàng thiếu niên, Chí Thành hành chữ Vương 

  Sinh ra đời gặp lúc đại nhiễu nhương 

  Dân muôn nhà trầm luân trong núi lửa 

  Chàng thiếu niên gầm thét động bi thương. 

                        [ 王 Vương: là con người kết nối đồng nhất Thể với Tam tài 

Chữ Vương gồm chữ Tam 三:Tam tài : Thiên – Nhân - Địa, nét dọc ∣nối Thiên Địa Nhân làm 

Một. 
   

c.- Dòng máu của Cha Ông 

  Chàng thiếu niên gốc cháu con Hồng Lạc 

  Máu nóng sôi, hồn nóng lửa Viêm phương ( phươngNam của Viêm Đế Thần Nông ) 

  Năm nghìn năm trong mạch sống chứa chan 

  Hoa thiên tài bừng nở khắp Đông Dương 

    . . . 

  Lòng trong trắng như vầng trời cao sáng 

  Đức uy nghi tiên cách khác ai thường 

  Tình yêu thương những ngày thương mệnh sớm 

  Vì giống nòi trút lại chẳng tơ vương 

  Vết phấn đấu như rồng bay tuyệt cảnh 

  Tài lược thao cái thế có ai đương 
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  Lưỡi gươm thề quyết mở đường vạn thắng 

  Gồm một nhà trăm giống Việt Kinh Dương ( Vương ) 

     . . . 

  Lý tưởng Việt như trời xuân sáng tỏ 

  Chép sử Việt ánh dương soi màu đỏ 

  Trang tráng sĩ cầm gươm của cha ông 

  Phấn hồn xưa giết giặc đòi lại nhà 

  Lưỡi gươm Việt Vương đấu gồm thánh chiến. 

 

略鞱 Lược thao: Tức tam lược và Lục thao, chỉ chung binh pháp thời xưa. Cũng chỉ tài binh bị. 

Đoạn trường tân thanh có câu: » Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược 

thao gồm tài «. 
 

                                   d.- Chính khí rực sôi 

Chính khí 正氣:  Khí mạnh mẽ lớn lao trong trời đất. 

Phần vô hình ngay thẳng tốt đẹp Trời phú cho Người. 
 

Nguồn sống của Tổ tiên rạo rực trong người trai đầy chính khí: 

 

  Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc ( Hai Bà Trưng ) 

  Sông Bạch đằng sống vỗ, thuyền cắc cắc ( Ngô Quyền ) 

  Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao ( Nguyễn Trãi ) 

  Đồng Đống Đa xương người phơi man mác. ( Quang Trung ) 

. . . 

  Buổi Sát Thát chàm vai thề đâu mất  ( 1 ) 

  Ngày bình Ngô nổi cờ không khuất tất  ( Lê Lợi, Nguyễn Trãi ) 

  Khi Cần vương nhổ mặt lũ gian hung ( Phan Bội Hâu. Phan Chu Trinh) 

                       Thà làm vua nước Nam không vua Bắc ( Nguyễn Biểu ) 

  Đầu chẳng còn quyết đường không cắt tóc ( Quang Trung 

                        Nghĩ đến sự nước nỗi lòng tan nát 

  Có ai còn nhớ đến chữ Trượng Phu chăng     

  Núi Lam sơn còn sống lại Thánh vương ( Lê Lợi ) 

  Để mở lại nước non hồn Đại Việt. 

  Hãy hét lớn hai bàn tay nắm lấy 

  Hãy khua tan quân địch của Rồng Tiên 

  Hãy làm cho giống Việt hãy đoàn viên 

  Quê nước ở trong Đáy Dòng Sông Máu. 

 

                        

  屈膝 khuất tất: Cong gối. Quỵ gối — Ta còn hiểu là mờ ám dấu diếm  

 

  ( 1 )  Sát Đát 

'Sát' là giết còn 'Đát' là tên gọi chung cho các bộ tộc Mông Cổ ngày xưa là Thát Đát, phiên âm 

từ chữ Tatar, gồm Đột Quyết, Mông Cổ, Thanh Tạng, sống rải rác ở Bắc Trung Á trước khi đế 
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quốc Mông Cổ xuất hiện. 'Sát Đát' là danh từ dùng để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội 

nhà Trần trong thời kỳ chống quân Nguyên Mông. Quân sĩ dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo Đại 

Vương khắc 'sát đát' vào thân của mình để đề cao cảnh giác thà chết không bao giờ hàng 

giặc, nung đúc khí thế chống quân Mông đến cao độ. 

 丈夫 Trượng phu: Ngưòi đàn ông tài giỏi đáng kính trọng 

 团圆 Đoàn viên: sum họp, gặp gỡ. 

 

Nguyễn Biểu 
•  

•  

Bách khoa toàn thư   

Nguyễn Biểu (chữ Hán: 阮表), ( - 1413), là tướng nhà Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, quê ở 

quê làng Bình Hồ, huyện La Sơn, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh). 

Cuộc đời sự nghiệp 

 

Bài viết hoặc đoạn này cần được wiki hóa để đáp ứng tiêu chuẩn quy 

cách định dạng và văn phong của Wikipedia. Xin hãy giúp sửa bài viết 

này bằng cách thêm bớt liên kết hoặc cải thiện bố cục và cách trình 

bày bài. 

Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) cuối thời Trần, làm quan đến chức Điện Tiền Thái sử (Ngự Sử) [1]. 

Khi quân nhà Minh xâm lược Đại Ngu, ông đã phò vua Trùng Quang Đế tổ chức cuộc kháng chiến. 

Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, Trùng Quang Đế chạy vào Hóa Châu, sai ông 

đi sứ giảng hoà, gặp Trương Phụ xin cầu phong, thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để 

cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, 

ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn để 

thị oai [2]. 

Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: "Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc (người 

Tàu)!", lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ Cỗ đầu người [1]:  

Ngọc thiện[3] trân tu [4] đã đủ mùi 

Gia hào[5] thêm có cỗ đầu người 

Nem cuông chả phượng [6] còn thua béo 

Thịt gụ[7] gan lân cũng kém tươi 

Ca lối lộc minh so cũng một 

Đọ bề vàng sắt bội hơn mười[8] 

Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn 

Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời[9] 

Chú thích  

  1.-  Nguyễn Biểu - sứ thần ăn cỗ đầu người”. 

2.- Trí, Dân. “Kỷ niệm 600 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Biểu”.   
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            3.- Thức ăn sang quý. 

            4.- món nem quý 

5.- thức ăn ngon dùng nhắm rượu. 

 6.-nem công ("cuông" là thổ âm Nghệ Tĩnh phát âm lệch chữ "công"). 

7.- con gấu (Thổ âm vùng Nghệ Tĩnh) 

 

Trương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy tâu 

với Trương Phụ rằng Nguyễn Biểu nói: "Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ" (Có khả năng nuốt 

được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, đưa 

câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu đối 

lại rằng: "Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần" (Còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn). Trương 

Phụ giận lắm, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông. Kế đó, Trương Phụ sai trói ông vào 

chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng 

tay vạch vào thân cầu tám chữ: "Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử" (Nguyễn Biểu tử 

tiết ngày 11 tháng 7).  

________________________________________________________________________ 

 

e.- Mơ về hội Long hoa 

Cũng như các nhà hiền triết đi trước,Thái Dịch Lý Đông A cũng mơ đến Đại Hội Long Hoa: 

 

  Công tội Xuân Thu hiển 

  Long Hoa mấy vận lành 

  Áo vải đòi nhương nhiễu 

  Thuỷ Hoả luyện nên mình. 

 

春秋 Xuân Thu: Hai mùa Ngày Đêm dài bằng  nhau. Là mùa tượng trưng cho  Nhân.Mùa Hạ 

Ngày dài hơn Đêm cho Thiên, mùa Đông Đêm dài hơn Ngày cho Địa . 

龍花 Long hoa: Tiếng nhà Phật, chỉ lễ tắm Phật, tổ chức ngày mồng 3 tháng 4 âm lịch hàng năm. 

擾攘 Nhiễu nhương;Hỗn loạn, loạn lạc. 

水 Thuỷ: Vật chất  火:Hỏa: Tinh thần. Luyện Thủy Hỏa là trau dồi vật chất và Tinh thần cho 

nên Người trưởng thành, 

 
Hội Long Hoa chưa tới, mà chàng trai tuấn anh nòi Việt đã bị chính người Việt vong nô thảm sát 

trong trận Nga Mi ! 

 

 

11.- ĐỨC GIÁO CHỦ HUỲNH PHÚ SỔ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Li%C3%AAu&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ph%E1%BB%A5
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Ngài là Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo 

( Trích trong Sấm giảng Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ ) 

 

a.- Một kỳ nhân 

Khi tìm hiểu về Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, ta thầy vô số điều lạ: 

* Đức Thấy chỉ học xong cấp tiểu học, sau đó bị bệnh đau ốm liên miên, vì Ngài mắc cơn  bệnh 

nan y.  

*Nam 19 tuổi , Ngài đi viếng Các am động miền Thất Sơn và Tà Lơn, Ngài tỏ ra Đại Ngộ, sau đó 

Ngài chính thức mở đạo và bắt đầu công việc chữa bệnh.    

* Song song với việc chữa bệnh, Ngài rảo khắp miền Lục tỉnh thuyết pháp thao thao bất tuyệt, ai 

cũng nhận Ngài là bậc siêu phàm. Ngài sáng kệ giảng có nội dung tiên tri chiến cuộc và kêu gọi 

mọi người trau dồi thiền tịnh để trở thành thiện nhân. 

Văn chương rất bình dân, nhưng rất hấp dẫn và hàm súc . 

* Ngài lập một Tôn giáo, không có giáo đường, chỉ có sấm giảng, Kệ giảng . . không có giáo sản, 

không có giai cấp tu sĩ.  Ngài cắt bỏ tất cả những nghi lễ phiến toái, mà nguyên căn không phải 

Đức Phật Thích Ca chủ trương, nói cách khác là Ngài hướng dẫn đạo hữu đi tìm Trăng, chứ không 

là ngón Tay chỉ trăng của Đức Phật . 

* Năm 25 tuổi ( 1945 ) Ngài đem Đạo vào Đời ( hoạt động Chính trị ) bằng cách đứng ra bảo vệ 

quốc gia và cứu nguy dân tộc. Ngài lập Phật Giáo Liên Hiệp hội để đoàn kết đạo Phật và Việt Nam 

Độc Lập hội để để vận động cuộc độc lập nước nhà .  Ngài còn đoàn kết với các lãnh tụ quốc gia 

để thành lập mặt trận Quốc Gia Liên hiệp .  Ngài chẳng những là một nhà cách mạng tôn giáo anh 

minh , mà còn là một lãnh tụ chính trị đại tài .  Tiếc thay ! Ngày 16 -04 – 1947, Ủy Ban Hành 

Chánh Việt Minh âm mưu bắt Ngài Tại Đốc Vàng Hạ ( Vùng Đồng Tháp ) .  Từ đó tới nay không 

còn có tin tức gì về Ngài nữa.  

b.- Sấm giảng khuyến Tu 

Một ít Sấm giảng Khuyên Người đời tu niệm: 

 

  A Di Đà Phật từ bi, 

  Ở bên Thiên Trước chứng tri lòng này 

  Từ ngày thọ giáo với Thầy 

  Dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu Dân 

  Ngày nay chẳng kể tấm thân 

  Miễn cho bá tánh được gần Bồng lai 

  Đời này vốn một lời hai 

  Khắp trong trần hạ mấy ai tu trì ! 

  Đời này dành giật làm chi. 

c.- Phật tại Tâm 

Ngài chỉ dẫn đường tu: Phật không ở đâu xa bên Tây Trúc, mà ở ngay trong Tâm mình : 

( Từ đây hay ốm hay đau ) 

 

  Rán tu đem được Phật vào trong Tâm 

  Lời hiền nói rõ hoạ thâm 

  Đặng cho bá tánh tỉnh Tâm tu hành 
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  Ngày nay Điên ( Ngài tự xưng) mở Đạo lành 

  Khắp trong bá tánh được rành đường tu. 

    . . . 

  Đường Đạo lý chớ nên chán nản 

  Hay bền lòng tầm Phật trong Tâm 

  Phật Tây phương thiệt quá xa xăm. 

 

d.- Cơn Mê thế gian 

Ngài cảnh tỉnh thế gian: 

  Thế gian nhiều việc nực cười 

  Tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh 

Người già ham muốn gái xinh 

  Đến sau chẳng biết thân mình ra sao ? 

    . . . 

  Tu hành hiền đức thảnh thơi 

  Ngay Cha, thảo Chúa , Phật Trời cứu cho. 

e.- Đức Phật: Cánh tay chỉ Trăng  

Đường lối tu của Ngài rất đơn giàn: bớt hình thức để chú trọng vào Đạo mầu: 

 

  Lúc này Điên mắc lăng xăng 

  Dương trần biết đặng Đạo Hằng mới thôi 

  Chẳng ham cúng kiếng chè xôi 

  Phật Trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu ! 

  Muốn cho dân hiểu Đạo mầu 

  Chớ không có muốn Chùa lầu cho cao 

  Bao nhiêu cũng biết vàng thau 

  Dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu!  

g.-Kệ Dân của Người Khùng 

Với lòng từ bi hỷ xả, Ngài thương hết mọi người dân, nhất là những thành phần nghèo khó, Ngài 

bôn ba khắp nới chốn miền Nam, khuyên bà tánh ăn ở theo đường ngay lẽ phải . Những cảnh sống 

nghèo nàn đói khổ do sự áp bức của chế độ thực dân phong kiến cũng như lối sống bất công trong 

xã hội . Đây là lãnh vực dân sinh dân trí, Ngài biết rằng không giúp người dân thoát ra cảnh : “ 

cái khó bó cái khôn” thì mong chi họ hiểu được Đạo màu, mà mơ tưởng đến việc giác ngộ đời sau 

! Đi ngược lại trào lưu xã hội, Ngài Tự nhận là người Điên người Khùng . 

h.- Thương xót dân nghèo 

  Ngồi Khùng trí đoái nhìn cuộc thế 

  Thấy dân mang sưu thuế mà thương , 

  Chẳng qua là Nam Việt vô duyên 

  Nên tai ách xẩy ra thảm thiết 

  Bạc không cánh đổi thay chẳng biết 

  Vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn 

  Mới mấy năm sao quá hao mòn 
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  Mùa màng thất, đói đau không thuốc 

  Thương hại thấy lê dân đứt ruột 

  Thảm vợ con đói rách đùm đeo 

  Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo 

  Thêm gạo lúa lại tăng giá mắc 

  Nhìn cuộc thế đổ thay quá gắt 

  Mà Thiên cơ mỗi phút mỗi thay. 

i.- Tu Đạo làm Người của Dân tộc 

Ngài cổ xúy bá tánh sống theo đạo làm người của Dân tộc. 

  Ai phú quý vào đài ra các 

  Ta điên khùng thương hết thế nhân 

  Khuyên chúng sinh chẳng biết mấy lần 

  Nào ai có Tĩnh Tâm tìm Đạo 

Trai trung kiệt đáng trai hiền thảo 

  Gái tiết trinh mới gái Nam trào 

  Lời Thánh Hiền để lại xiết bao 

  Sao trai gái chẳng lo mà sửa 

  Đời tận thế mà còn lần lựa 

  Chẳng chịu mai cải Dữ về Lành ? 

k.- Tu theo Đạo lý Khổng Mạnh 

  Tu hành mà vị kỷ quá chừng 

  Thì làm sao thoát khỏi trầm luân 

  Khuyên bổn đạo rán tầm nẻo chính 

    . . . 

  Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh 

  Sách Thánh Hiền dạy Đạo làm Người 

    . . . 

  Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão 

  Gái bé thơ biết trọng tuổi già 

  Rán tỉnh Tâm dẹp được lòng Tà 

  Thì thấy được Phật,Tiên, Thần, Thánh 

  Việc hung dữ hãy nên xa lánh 

  Theo gương hiền trao sửa làm Người. 

    . . . 

l.- Dẹp bỏ Tham, Sân, Si  

  Ai muốn tìm Đạo cả cao sâu 

  Thì hãy dẹp tánh tình Ích Kỷ 

  Mau trở lại đừng theo Tà quỷ 

  Tham, Sân, Si chớ để trong lòng 

  Phải giữ gìn cho được Sạch Trong 

  Mới thoát khỏi trong vòng bịnh khổ. 

    . . . 

  Trung với Hiếu ta nên trau trỉa 
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  Hiền với Lương bổn đạo rèn lòng 

  Thường xuyên cầu siêu độ Tổ tông 

    . . . 

  Hãy thương xót những người Tàn tật 

  Thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. 

    . . . 

Ngài cảnh cáo những kẻ giả hình cùng những hình thức hành Đạo bề ngoài làm che lấp nội dung 

Đạo màu. 

k.-Cảnh cáo Con đường Tà đạo 

  Ngục A Tỳ dựa kế một bên 

  Chờ những Kẻ Tu Hành Giả Dối 

  Khuyên Sư Vãi mau mau cải hối 

  Làm Vô vi chánh Đạo mới màu 

  Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu 

  Hãy tìm kiếm Cái Không mới Có 

Cõi âm phủ đâu ăn của hối 

  Đức Phật chốn Chùa cao bối rối 

  Mà làm cho Phật giáo suy đồi 

  Tu Vô vi chớ cúng chè xôi 

  Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót 

  Tăng với Chúng ưa ăn đồ ngọt 

  Nên bày ra cúng kiếng hoài hoài 

  Ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai 

  Cúng với lạy khó trừ cho đặng 

  Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng 

  Không cẩu siêu Phật bỏ hay sao ? 

  Lập trai đàn chạy chọt lao xao 

  Bôi lem mặt làm tuồng hát Phật 

    . . . 

  Ăn không hết lo dành lo cất 

  Đem bạc trăm cúng Phật làm chi? 

  Phật Tây phương vốn tánh từ bi 

  Đâu túng thiếu mà quơ mà tởi 

  Khùng cả tiếng kêu dân ơi hởi 

  Hãy giúp cho kẻ đói mới nhằm 

  Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm 

  Còn hơn đúc chuông đồng Phật bự 

  Chẳng làm phước để làm hung dữ 

  Rồi vào Chùa lạy Phật mà trừ ! 

  Dụng Tâm ý chớ không dụng Vật 

  Muốn bổn đạo tánh tình chơn chất 

  Rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau 

   . . . 

  Khuyên Sư Vãi bớt dùng của thế 

  Tu thật tâm thì được thảnh thơi 
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  Tu giả dối thì lao thì lý 

  Gắng công tu đặng có xem đời! 

 

Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một vài nét độc đáo về Phật giáo đậm màu sắc Việt Nam ( Cả Phật 

Khổng Lão ) của Ngài mà thôi, chứ không đi sâu vào Đạo lý. Ngài đã thấy được nan đề của Tôn 

giáo cũng như nan đề của đất nước một cách sâu xa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN BỐN 

 

TINH THẦN BẤT KHUẤT  CỦA DÂN TỘC  

 

QUA QUÁ TRÌNH  BẢO VỆ QUÓC GIA 

 

  

. QUÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐÁNH BẠI MƯỜI BA   

CUỘC XÂM LĂNG CỦA GIẶC PHƯƠNG  BẮC 
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ÔN CỔ  TRI TÂN 

  

Ôn Cổ để nhận ra Nguồn gốc của Dân tộc cùng  những giai đoạn Phế Hưng của Quốc gia Dân tộc.  

Muốn nhận ra Nguồn Gốc Dân tộc  - Nguồn mạch của Văn Hoá - thì  chúng ta phãi đi ngược lên 

thời Tiền sử  với  các  Huyền thoại, đúng hơn là Nhân thoại .  Giai đoạn Huyền sử này là giai đoạn 

sáng tạo hay giai đoạn kết  tinh  Văn Hoá  với các Nhân vật Huyền sử. 

Nhân vật Huyền sử sáng tạo ra Văn Hoá Dân tộc  hay Tinh thần Dân tộc. 

Kế đến là  giai đoạn Lịch sử là giai đoạn  Nhân vật Lịch sử đem Tinh thần Dân tộc quy tụ nhau 

lại mà xây dựng Nước hay xây dưng Lịch sử Dân tộc với những cuộc Phế Hưng 

   

______________________________________________________________________________ 

TỨ  BẤT  TỬ 

Tứ bất tử là  bốn Vị đã để lại Tinh Thần bất tử  về công cuộc xây dựng và bảo vệ   Quốc gia 

Dân tộc .  

Đó  là: 

    1.-Thần Tản Viên.  

2.- Phù Đổng Thiên Vương,  

3.- Chử Đồng Tử   

4.- Công  Chúa Liễu Hạnh    

I.- THẦN TẢN VIÊN   

SÁCH ƯỚC GẬY THẦN 

Nguồn gốc của Sách Ước, Gậy Thần  

(  Cơ cấu Việt Nho: Sách Ước. . . Tr. 216 – 227. Kim Định ) 

 

Cơ Cấu Văn Hóa Việt Nam: 

 

VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

( 2 – 3,  5 ) 
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Sách Ước  Gậy Thần 

“ Khi trở về nghiên cứu Văn hóa nước nhà, chúng ta có thể lấy làm lạ lâu lâu lại nghe nói tới Sách 

Ước, gậy Thần, rồi tìm không thấy đâu bàn đến cách triệt để hay nói lên ý nghĩa thâm sâu, mà chỉ 

thấy xuất hiện trong bầu khí âm u của cõi tiên phi phàm.  Sau khi nghiên cứu so đo, chúng tôi mới 

nhận ra đó cũng là một điển chương quý báu của tiền nhân giối lại, và vì thế hôm nay ghi lại đây 

một hai két quả trong việc tìm hiểu.   Xin hãy khởi đầu bằng việc duyệt qua  một số truyện có liên 

hệ tới hai báu vật trên, trước hết là gậy Thần được thấy xuất hiện nhiều lần trong tay Tiên, hoặc 

Tiên cho để làm phép, như : 

Công chúa Tiên Dung dùng gậy mà biến ra thành quách. . .cũng như gậy trỏ vào xác chết làm 

cho sống lại. 

Ngọc Tâm trong truyện con muỗi ( Văn học II. Tr. 95 ) gặp được Tiên để xin cứu sống cho vợ. . . 

thì Tiên cũng chống gậy trúc. 

 Từ Thức cũng chống gậy trúc trên đường gặp Tiên. 

 Tú Uyên cũng gặp ông già chống gậy. 

 Thần lúa hay là Thần Nông đi đâu cũng chống gậy ( Văn học I. Tr.73 ). 

 Cây tre được nhận làm tiêu biểu cho người lý tưởng. 

Nhưng có lẽ không đâu có phép thần thông qua cái gậy được biểu lộ rõ cho bằng câu truyện Ra đê 

sau:  “ Thuở ấy, người miền Thượng đang sống ở theo Duyên hải. Ngày kia, có một con cá voi bơi 

sát bờ, trên lưng cá rộng lớn như bãi cỏ mọc lên một cây xoài.  Nhiều heo rừng đến ăn trái xoài 

rụng bởi gốc cây.  Một thằng bé đi đến thấy trái ăn ngon, trèo lên cây, không biết là đang ở trên 

lưng con cá khổng lồ. Cá voi bổng chuyển mình bơi ra biển khơi, mang theo thằng bé cùng bầy 

heo rừng. Thằng bé vẫn ở trên câu xoài, ăn trái cây mà sống và làm rơi quả xuống nuôi bầy heo 

rừng. Cá voi mẹ làm mọc thêm nhiều cây xoài nữa ở trên lưng để nuôi sống người và thú đi theo 

nó. Thằng bé lấy chiếc mền đã mang theo mắc làm võng trên cành cây xoài, rồi ở luôn trên đó, nổi 

trôi trên mặt biển, sống bằng trái cây.  Một hôm nó thấy một cây song mọc lên trên lưng cá voi, 

bèn nhổ lấy làm một chiếc gậy. . .Từ đó, phép tắc thần thông của cá voi đã truyền qua cho đứa bé.   

Con cá voi nghĩ rằng đứa bé có nhiệm vụ cứu giúp loài người khốn khổ trên mặt đất nên mới 

truyền phép thần thông cho.  Đứa bé ngủ mơ nghe cá voi nói với nó rằng:  Giờ đây mày đã thành 

người anh hùng có quyền phép nhiệm màu rồi, mày hãy bước xuống nước, nước sẽ đặc lại dưới 

chân mày đi,  mày lên mặt đất mà trừ diệt hết thảy những kẻ oai quyền độc ác, chỉ một mình mày 

là hùng mạnh lớn lao. . .    Thằng bé ở trên cây tuột xuống biển, đi đến đâu nước cứng đến đấy. Nó 

lạnh lùng bước đi, tất cả bầy heo theo như một lũ chó ( vì thế nên từ đó loài heo, mà thủy tổ là heo 

rừng, cứ chiều tối nghe tiếng gọi là  kéo nhau về nhà ).   Bấy giờ ở trên mặt đất Quạ, Rắn, Kên 

Kên và Cọp là lũ quyền thế độc ác vô cùng làm chủ loài người. Chúng buộc phải đem mạng người 

dâng cho chúng ăn thịt, nếu không thì chúng phá hại cả các làng.     Đến ngày đã định vào đêm 

trăng rằm dân các làng phải tụ họp để dâng sinh vật cho chúng ngự ở trên cao.    Mỗi gia đình phải 

đem đứa con đầu lòng, không hạn kể tuổi, miễn là khỏe mạnh cho ngon miệng các giống quyền 

thế .   Những trai trẻ bị hy sinh, mặc áo quần tốt đẹp sặc sỡ, người ta ép chúng uống rượu say rồi 

đem quay đế cho lũ quái ác khoái trá trước khi ăn.  Đúng lúc sắp dâng lễ vật cho lũ quái ác thì 

thằng bé cá voi đặt chân lên mặt đất, ngay chỗ đang sửa soạn quay sống đám trai trẻ.  Nó liền cất 

tiếng bảo mọi người:  “ Các người việc gì mà chịu hy sinh đám trai trẻ khôi ngô như thế kia?   Này 

đây (nó trỏ vào bầy lũ heo rừng đi theo ) là một bầy heo, hãy làm một cái chuồng để nhốt chúng 

lại, các người học cách nuôi heo rồi dùng heo mà tế thay cho người ta “.    Đám đông ngạc nhiên 

sửng sờ.   Thằng bé cá voi nói lớn:  “ Đem tôi ra mà cúng thay cho đám trẻ khôi ngô này! “.  Lũ 

quái ác gạt đi: “ Chúng tao không muốn ăn thịt mày vì mầy gầy lắm, lũ trẻ kia béo tốt mới thích 

miệng chúng tao “ 
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“ Thằng bé cá voi mình gầy trơ xương sau cuộc phiêu lưu ngoài biển khơi, nó cầm một miếng chăn 

tung về phía Tù trưởng Quạ: tức khắc đôi cánh mọc ngay lên mình, Quạ vôi vàng bay trốn. Tù 

trưởng Kên Kên  cũng bị thằng bé làm cho mọc cánh, bay trốn luôn theo Quạ.  Thằng bé thổi khói 

thuốc ở ống điếu vào Tù trưởng Cọp, lông mọc đầy khắp cả người, cọp xấu hổ lủi mất vào rừng. 

Còn lại Tù trưởng Rắn. Thằng bé dẫm lên làm cho nó mất cả tay cả chân, phải bò mà trốn.  Dân 

chúng được giải thoát khỏi ách các tù trưởng độc ác, đồng thanh hoan hô thằng bé thần đồng, yêu 

cầu nó lên cầm đầu.   Thằng bé  không nhận, sống chung với mọi người như anh em.  Nó không 

muốn lấy vợ và gọi đàn bà  là “ Bà Nội “.  Có xẩy ra việc gì khó khăn thì một mình nó đi dàn xếp 

là xong.   Mọi người được sống  một cuộc đời êm thắm. “ ( Trích trong Văn học ) 

 
“ Đọc xong truyện trên ta nhận ra gậy Thần chính là nền Minh triết nông nghiệp, giúp cho con 

Người đạt độ Tâm linh, và nhờ đó cứu gỡ khỏi những nanh vuốt của thời Bái vật và Ý hệ.   Trong 

truyện nhắc tới Bái vật ở chỗ “ Quạ, Kên Kên, Cọp là lũ quyền thế độc ác vô cùng làm chủ loài 

người “.   Đó là lúc con người còn bị các thế lực ngoại tại sai sử, và con người trở nên hùng mạnh 

có quyền phép nhiệm màu, khả dĩ trừ diệt hết thảy những kẻ oai quyền độc ác “ từ lúc “ có được 

cây gậy.   Từ đó phép tắc thần thông của cá voi đã được truyền qua cho đứa bé. Quyền phép cá voi 

là những khả năng thuộc lý trí kỹ thuật, nếu ở lì lại thì ra Ý hệ , còn nếu vượt lên đợt Tâm linh thì 

nó thăng hoa lên cùng.    Đó là đại để ý nghĩa câu truyện: Cũng nói lên quá trình tiến hóa của dân 

tộc.  Bây giờ  chúng ta đọc một câu truyện khác có tính cách tổng hợp văn minh Mẹ ( gậy Thần ) 

với văn minh Bố ( sách Ước ) “. 

 

  Sách Ước, gậy Thần 

“ Sách Ước là sách huyền diệu có sức màu ban cho người gặp được quyền ước gì được nấy, giống 

cái đèn của Aladin. Tìm vế nguồn gốc chúng, ta chỉ gặp thấy có nói đến sách Ước có lẽ là câu 

truyện Thần núi Tản Viên sau đây:  “ Thần xưa kia là một đứa con bị bỏ rơi giữa rừng được 

một người tiều phu gặp đem về nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng.  Sở dĩ Thần có tên này là vì trước 

khi gặp cha nuôi đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. 

Kỳ Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi. Một hôm 

Kỳ Mạng đốn một cây đại thọ. Cây to lớn quá chặt từ sáng tới chiều mà vẫn chưa hạ nổi. Bỏ 

dở ra về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sức ngạc nhiên thấy những vết chặt 

đã dính liền lại khắp thân cây. Kỳ Mạng lại xách rìu chặt nữa, suốt ngày rang hết sức không 

xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề đụng tới. Không 

nản chí, Kỳ Mạng lại ra công chặt nữa, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây 

rình xem sự thế. Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ 

vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ, Kỳ Mạng nhảy ra 

khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão sao lại phá công việc làm ăn của mình. 

Bà lão nói: “ Ta là Thần Thái Bạch, ta không muốn cho cây này bị chặt, vì ta cứ nghỉ ngơi 

trên cây “.  Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống ?   Bà thần đưa cho Kỳ mạng  cái gậy 

rồi biến mất. Được chiếc gậy Thần, đời sống của cha con Kỳ Mạng từ đấy có phần dễ chịu 

lắm, và chàng đem vật ra cứu giúp những người bệnh tật ốm đau. Một hôm Kỳ Mạng đi chơi 

gặp xác một con rắn nước bị trẻ chăn trâu đập chết vứt ở bờ sông, mới dùng gậy Thần chỉ 

cho con rắn sống lại, bò xuống nước. Vài ngày sau có một người lại tới tự xưng là Tiểu Long 

Hầu, đem nhiều châu báu tạ ơn Kỳ Mạng đã cứu sống hôm rồi, nhân lúc đi chơi bị trẻ đánh 

chết. Thần Tiểu Long lại mời Kỳ Mạng xuống chơi dưới thủy phủ.   Kỳ Mạng nhận lời theo 

con Long Quân rẽ nước xuống biển chơi, được Long Quân mời ở lại 3 hôm, bày yến tiệc tiếp 

đãi nồng hậu và dẫn chàng đi xem khắp thế giới dưới nước. 
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Khi về Kỳ Mạng lại được Long Quân biếu cho một cuốn sách Ước, có thể nhờ sách mà cầu 

ước chuyện gì cũng đều được thực hiện cả. Kỳ Mạng sung sướng đem sách về trần. 

 

Cuốn sách Ước chỉ gồm có 3 tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa, 3 trang sách mỗi trang chứa 

một tính chất: Kim, Mộc, Hỏa. . ., chỉ thiếu một trang về Thủy mà Long Quân đã giữ lại. Kỳ 

Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra, đặt tay vào trang Hỏa khấn 

khứa, được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh. Tức thì chỉ trong nháy mắt trên 

trời vần vũ dày đặc, rồi chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời. Kỳ Mạng mỉm 

cười đắc ý, đặt tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tức thì những cây ở trước 

mặt chàng tự nhiên bổng tiến bước lên như một đạo quân. Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình 

từ đấy uy quyền, sức mạnh không còn ai sánh kịp. Rồi từ đấy lang thang đó đây, giúp đời.  

Cuối cùng chán cảnh trần tục, Kỳ Mạng lên núi Tản Viên ở luôn tại đấy. Với cuốn sách Ước, 

chàng dựng len những lâu đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng hoang vu. Từ đó tiếng đồn 

đi rằng núi Tản Viên do một vị thần pháp thuật thần thông cai quản “  ( Văn Học ) 

3.- Giải nghĩa 

“ Câu truyện trên cung cấp cho ta nền tảng giải nghĩa cả sách Ước lẫn gậy Thần, cả hai không là 

chi khác hơn là hai khía cạnh của Kinh Dịch.  

Vì sách Ước giống Kinh Dịch ở chỗ không có chữ: Những chữ hiện nay chỉ là hệ từ thêm vào 

sau.  

Còn gậy Thần chẳng qua là những con số của Kinh Dịch trong đó số 5 là quan trọng.  Gậy Thần 

làm bằng cây trúc có 9 đốt chia hai đầu sinh tử (Âm Dương ), ai biết cầm trúng đốt 5 mà xoay thì 

tử sinh biến hoá: chết có thể làm cho sống lại v. v. . . 

 

( 1   2    3    4     5       6       7     8      9: 

 

Vòng Trong : 1 /  2   5   3  /  4 

 

 Vòng Ngoài: 6  /  7  -   5  - 8 / 9  

 

 của Ngũ  hành ) 

 

Xem thế đủ biết đó là những con số của Lạc Thư, của Hồng Phạm. Sách Việt sử lược bảo 

Hùng vương biết dùng ảo thuật thì có nghĩa là biết ứng dụng  nền Minh triết Lạc Thư: đem 

đạo ( Tròn ) Tản vào đời sống ( Vuông ) đó la Tản Viên, tức Tròn Vuông xoắn xuýt, Trời Đất 

tổng hợp. 

Gậy Thần đi với Mẹ với nông nghiệp, nên gây ra được nhiều ơn ích thiết thực, còn sách Ước là 

do Bố , Lạc Long quân tuy cũng có thần thông nhưng mang nhiều tính  vu nghiễn như khi Kỳ 

Mạng đặt tay vào trang Hỏa khấn được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh tức thì có 

sấm sét nổi lên rung cả bầu trời, để tay vào trang Mộc, thì thấy cả một rừng cây đi. . ., đó toàn là 

những kiểu nói bóng về khả năng biến hoá của Kinh Dịch, nhưng về sau vì bị hiểu theo lối vu 

nghiễn, nên không ơn ích cho đời sống như gậy Thần. Gậy Thần biểu thị Minh triết nông nghiệp, 

nên mỗi lần chặt cây là biểu thị chối bỏ nền Minh triết đó.  
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4.- Ý nghĩa gậy Thần 

“ Vậy gậy Thần không chi khác hơn là nền Minh triết nông nghiệp.  Khi người nào đạt độ 

Minh triết đó thì không cần đến tôn giáo vu nghiễn nữa, còn khi chì có triết học duy niệm như 

trong văn minh Cha thì không đủ thỏa mãn Tâm linh nên cần đến vu nghiễn, như phần nào đã thấy 

xẩy ra trong Hán Nho có pha nhiều chất tai dị.    Đã là Minh triết thì nó biểu lộ ra trong nét Nhất 

quán tức như sợi dây xỏ xuyên qua hai bờ Âm Dương, mà không Duy bên nào.  Nói bóng là gậy 

Thần.   Gậy là để xỏ qua, Thần là khắp hết, tức đem đạo ( tròn ) tản ra mọi việc ( vuông ).  Vậy 

trong nền văn hoá Việt Nam ta thấy cái gì cũng Lưỡng nhất tính kể từ vật tổ trở đi là Tiên Rồng 

cho đến thể chế, làng nước, mẹ cha, cách tính tuổi, cách đặt tên. . ., và vì thế tiếng nước ta rất nhiều 

danh từ đi đôi: Mặt trời, chiếu chăn, non nước, bàng bạc, mênh mông. .   Tưởng không ngôn ngữ 

nào trên thế giới diễn đạt nét gấp đôi rõ như vậy, tiếng ngoài rõ rệt, tiếng trong lờ mờ.   Lối nói lại 

đặt chữ Kỳ tức lấy mình làm trung tâm: Ta nói xe chạy ngoài đường là quy chiếu vào mình tức 

con đường ở ngoài mình.  Đó là hậu quả Tam tài, lấy con người làm trung tâm “ Trời che Đất chở 

ta thong thả “ và do đó hiện thực được sứ mạng của mình ( Kỳ Mạng ), tức là của con người đại 

ngã Tâm linh mà các nền văn minh khác chưa đâu thực hiện nổi ( xin  xem Nhân chủ ) “ 

5.- Sách Ước gậy Thần với Dịch Kinh 

“ Như trên đã nói cả hai là một, một trong nội dung cũng như trong lối bày tỏ.  Nội dung của 

nền Minh triết hòa Âm Dương, còn trình bày là những gạch, đó là những gậy và chỉ có vậy 

chứ không có chữ, y như sách Ước không có chữ mà chỉ  có những trang Thủy, Hỏa, Mộc, 

Kim. . . tức Ngũ hành: nghĩa là gồm hết mọi sự nên nói bóng là Ước gì được nấy.  Như thế 

cả hai là một, nhưng tên gọi khác nhau, có lẽ vì đó là lối biến hóa nên thay đổi tên, để nói lên 

cái sức biến thông cần thiết phải có khi dùng tới, tức là phải đạt độ quyền biến (đợt thứ 4 sau 

Học, Thích, Lập ).  Nếu không thì Dịch chẳng là cái chi cả, như sau này đã bị Hán Nho chiếm 

đoạt đánh mất tinh hoa, nên chỉ còn có chất “ bát quái “ mà không biết đến “ Cửu trù “, có 

sách biến mà thiếu sách hóa. Có số Phá mà không biết số Hoá.   Sách Ước thiếu hai trang 

nhất là Thủy và Thổ, cho nên từ đấy Kinh Dịch trở thành đề tài tán dóc bằng biểu tượng đồ 

thị trong hơn 20 thế kỷ vừa qua.   Có thể vì thế mà tiền nhân đã đặt ra tên khác để chỉ phần 

tinh hoa của Dịch đã được thiết lập từ đời Phục Hy.    Lúc ấy chưa có chữ mà chỉ có gạch 

liền gạch đứt đẻ cái nhiệm màu của nó trong con người nên gọi là Kỳ Nhơn, Kỳ Dịch, y như 

cái hay của cây đàn Kinh nằm trọn vẹn trong người biết gảy đàn vậy.  Thế nhưng ” Kỳ Nhơn 

“ quá hiếm, nên thánh hiền thêm vào ít lời ( Hệ từ ) để giúp nhiều người hơn nắm được then 

chốt, không may về sau nó rơi vào tay Hán học lấy Hệ từ làm trọng hơn cái tinh hoa. 

Vì thế mà người ta cứ tưởng Kinh Dịch là của riêng Tàu.   Tin như thế cho đúng chữ nghĩa 

Hệ từ, nhưng xét về cấu tố uyên nguyên thì là làm hư Kinh Dịch, biến nó thành sách có chữ, 

có nghĩa mà hết là một điển chương. 
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7.- Cây đàn Kinh 

Tinh thần HÒA của nền Văn Hóa 

 

 

“ Nếu hỏi trên hoàn cầu có cây đàn nào giàu chất triết nhất thì phải thưa là cây đàn bầu hay đôc 

huyền.  Huyền có nghĩa là dây cũng có nghĩa là huyền bí, huyền nhiệm, nhiệm màu. Có rất nhiều 

lý do để gọi như vậy: 

 Trước hết chỉ có một dây mà làm nẩy ra đủ mọi cung trong âm giai. 

 Thứ đến lạ lùng hơn nữa là cung nào cũng là cung Hòa.  

Các đàn khác chỉ có tiếng đơn ( Soni ), một hai cung là hòa ( harmonique ): một mình đàn Kinh 

thì cung nào cũng là hòa.  Nói khác đi nó là âm thanh thứ ba phát sinh ra bởi “ Tiếng Sống “ và 

“ Tiếng Chết “. ( * )  Khi đánh thì dùng cái nạy gảy vào dây, đó là “ Tiếng Sống “, nhưng 

đồng thời cạnh bàn tay lại đè xuống dây, đó là “ Tiếng Chết “, cả hai tiếng phát ra một trật 

làm nên tiếng thứ ba “ không Sống , “không Chết “  mà là “ Tiếng Hòa “. 

Thứ ba đây không phải là Hòa thường mà là HÒA cùng cực ở chỗ không tìm ra được kẽ hở, 

như trong các đàn khác, ở dương cầm thí dụ tự Do đến Re là một quảng cách có thể chia ra 9 

hoặc 27 coma, nên nếu không kép cung vào để làm nên một âm thanh hòa thí dụ Do Mi Sol  thì 

vẫn còn quảng cách giữa Do - Mi và Mi – Sol. Đàng này ở đàn huyền dù một coma cũng không 

thể có, vì tự đó lướt êm sang Re. 

Thứ bốn nhờ cung nào cũng là âm hòa nên có thể diễn tả cả một bản nhạc toàn bằng âm Hòa 

trọn vẹn.      

Đức tính Hòa hợp là tính chất thâm sâu của Triết lý Việt Nho có thể hàm ngụ trong những 

Huyền thoại về quả bầu trăm hột hay cái bọc trăm trứng Âu Cơ.   Đó là tính chất Tổng Hợp 

hay là Cơ cấu. Nhớ lại Cơ Cấu là Tổng Hợp.  Càng có lý do nghĩ như vậy nên đàn bầu có nơi 

gọi là đàn Kinh, vì Kinh có nghĩa là sợi dây xâu tất cả yếu tố Lẻ tẻ lại làm thành một nét 

Nhất quán hay là Mạch lạc nội tại, mà đó là dấu hiệu của Minh triết. 

Cái bọc Âu Cơ cũng là nền Minh triết tổng hợp và được biểu lộ ra bằng những điển chương đầy 

chất Tổng hợp. Vì thế mà đàn bầu quả là một trong những điển chương của nền MINH TRIẾT 

VIỆT NHO nằm trong sự Hoà hợp giữa Âm và Dương: Đạo không phải nhất Âm, Đạo cũng 

không phải là nhất Dương. Nhưng là cả Âm lẫn Dương hòa hợp: Nhất Âm nhất Dương vị 

chi Đạo. 

 

Tiếng Đàn chính cũng là tiếng Đạo vậy. 
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Và như thế còn một điểm cuối cùng cần được nhấn mạnh, đó là vai trò quan yếu của con 

Người: mọi yếu tố khác như bị xoá nhòa đi để cho vai trò Người nổi bật. Vì rằng hay hay dở 

là ở nơi Người.   Với các đàn khác thì Người không biết động tới ít ra cũng làm phát sinh được âm 

thanh chẳng hạn trên piano người nào cũng có thể kéo ra một âm giai. Còn với đàn Kinh mà không 

biết thì chẳng kéo ra được gì ngoài mấy tiếng phèng phèng vô duyên.  Trái lại nếu giỏi thì làm nảy 

sinh ra những tiếng tuyệt vời u linh man mác.  Vì thế có thể nói đàn bầu biểu lộ Linh hồn người 

gảy hơn bất cứ cây đàn nào khác, nên có thể nói nó là cây đàn người hơn hết, cũng như biểu 

lộ nền Triết lý nhân bản Tâm linh  là một triết lý Người hơn bất cứ nền triết lý nào trên thế 

giới.   

Vậy mà cây đàn này lại là của Việt Nam, vì thế ta có thể coi là một di sản nhiệm màu và 

mong mỏi cho nó vẫn âm vang mãi mãi dưới bầu trời của Việt tộc.   Và đấy là sứ mạng của 

Văn Triết, của Văn hoá Việt Nam.   Hiện nay nền Văn hoá này đang như con thuyền không 

lái xoay quanh tứ phía đầy hiểm nguy.  

 

Nếu các nhà  làm Văn hoá  biết dùng Triết Việt làm kim chỉ Nam thì rồi nó sẽ trở nên cây 

đàn bầu kinh nghiệm: quy tụ tất cả vào Thống nhất. 

   

Kinh Đức bỉnh Triết là vậy.” 

 ( Kim Định ) 

 

 

BÀN VỀ  CƠ CẤU CỦA  SÁCH ƯỚC GẬY THẦN 

 

NGUỒN GỐC CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 

1. Sách Ước và Gậy Thần là sách Lạc Long Quân ban cho thần Tản Viên khi xuống thăm Thủy 

phủ.  

Sách có 3 trang không chữ. Thần đọc hai trang Mộc và Hỏa. Lại ban cho Gậy Thần 9 đốt để 

làm nhiều việc ơn ích cho đời, gọi là phép cai trị Cửu Lạc mà Trang Tử khen rằng "Cửu Lạc 

chi sự trị thành đức bị". Ai cằm vào được đốt 5 thì coi sống chết như nhau" 

. 2. Ðể hiểu truyện Sách Ước ta hãy phân ra số 2, 3, 5.  

Đồ hình Ngũ hành: Thủy / Hỏa - THỒ - Mộc / Kim 

Số độ Ngũ hành:1 / 2 – 5 – 3 / 4 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 
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Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và số độ 

 

Số 2 ẩn trong trang hỏa chỉ hỏa lực, sức  mạnh. Ðây là con số đã xuất hiện đầu trước hết với Tiên 

Rồng, rồi thăng hoa nhiều cách, cuối cùng thành nét Song trùng ở Bắc Sơn, gọi là số lưỡng hợp 

hay lưỡng nhất dual-unit không một dân nào khác có cả.  

3. Kể tới là số 3 cũng được quan trọng hóa như thấy nơi cái chạc (đồ tùy táng giống cái ly uống 

nước) bao giờ cũng tìm được đi bộ ba, đi theo tục đốt 3 nén hương, rót 3 chén rượu, ba cấp bàn 

thờ.  

4. Con số 3 quan trọng đến độ định tính sự vật nên biến thể nhiều vật như cóc và chim tìm được ở 

Ðông Sơn có miệng nhọn (tức ba góc) gà ba chân, cóc cũng ba chân để lên chức cậu ông trời 

(phải rụng một chân).  

5. Ngũ hành là số 5 đặc biệt được xếp theo khung Việt tỉnh (giếng Việt) gọi là Giếng Việt vì có 

4 thanh gỗ đặt quanh miệng giếng tròn, múc không bao giờ cạn. Việt đi với tỉnh đã được ghi trên 

trời trong chòm 7 sao phương nam là Tỉnh, Quỉ, Liễu, Tinh (điểu), Trương, Dực, Chẩn.  

  

Trong ngũ hành số 3 Ðông, xanh, Xuân; số 2 Nam, đỏ, hạ; số 4 Tây, trắng, thu; số 1 Bắc, đen, 

Đông; số 5 Trung cung, vàng, "hành vô hành, địa vô địa".  

Văn minh Ðông Á số 2, 3, 5   [  Đông ,  < 3 >  Nam < 2 >    2 + 3  =  5  ] 

Văn minh Tây Bắc 4-1  

Văn minh Ấn độ  Bắc Tây 1 - 4.  

Ngũ hành biến ra Gậy thần bằng 2 vòng.  

6. Vòng sinh đi theo kim đồng hồ: Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ 4 1 3 2 5 7.  

7. Vòng khắc ngược đồng hồ: Thủy Hỏa Kim Mộc Thổ 1 2 4 3 5 8.  
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8. Vòng trong từ 1-5;  Vòng ngoài từ 6-9    

 

Vòng Trong : 1 / 2 – 5 – 3 / 4 

Vòng ngoài: 6  / 7 – 5 – 8 / 9: 

5 + 1 = 6;  5 + 2  = 7;  5 + 3 =  8;  5 + 4 = 9 

 

9. Hồng Phạm là mọi việc (ở 4 góc và mang số chẵn) đều phải theo mẫu lớn (Hồng Phạm) là Ngũ 

hành đặt ở giữa. 4 9 2 3   5  7 8 1 6 10. 

10. Cửu Trù: kể ra những việc cần làm cho một nước đời xưa. Toàn là những việc tinh thần, nên 

đáng gọi là Tâm linh sử quan.  

Ðây là việc mẫu kê theo con số 9 của dân Lạc Việt gọi là Cửu Lạc.  

12.- Hồng phạm  
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Hồng Phạm                                            Cửu Trù 

4 Ngũ Ky 9 Ngũ Phúc Lục Cực 2 Ngũ Sư 3 Bát Chính 5 Hoàng Cực 7 Kê Nghi 8 Thứ Trưng 

1 Ngũ Hành 6 Tam Ðức      

Cửu Trù Hồng Phạm 

11. Chữ Viên. Chỉ cuộc sống viên mãn tròn đầy, gồm cả Vạn lẫn Vãn.  

  

Vãn là tu thân cho đến độ coi sống chết như nhau (tức đắc đạo). Vạn là tỏa ra cùng khắp hết đến 

độ "tế thế an bang" tức là việc thiện, việc nghĩa lớn lao hơn hết có thể có ở đời. Chữ Viên chỉ có 

ở Việt Nho cũng như ý tưởng tế thế an bang vậy.   

12. Phục Hy sáng tạo Kinh Dịch gồm có 8 quẻ. Ðây chẳng qua là giai đoạn hai trong tiến trình 

kiểu thức hóa (styliser) từ các vật lên đến các số 2, 3, 5. Số 2, 3 là Ðạo Dịch của Phục Hi gồm 

gạch liền gạch đứt. Gạch liền _ là dương, gạch đứt -- là âm.  

Giai đoạn ba là Dịch Ðại Vũ đưa số 9 vào làm ra Hà Ðồ Lạc Thư.  

Giai đoạn 4 Dịch Văn Vương đưa Hào Từ vào để làm ra sách bói.  

Giai đoạn 5 Dịch Khổng Tử đưa thập dực Hệ Từ vào để làm ra triết lý. 1 

3. Tứ Ðại của Tây Âu là 2 cặp Nước Lửa và Khí  Đất không có Hành Thổ làm con độn, Triết 

lý gọi đó là thiếu Vô Thể. Chỉ có Hữu Thể 

______________________________________________________________________________ 

 

II.- PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG 

TINH THẦN NHÂN CHỦ & ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

  

  Đức Phù Đổng Thiên Vương đại thắng giặc Ân 

 

Đại Việt sử ký toàn thư phần Ngoại kỷ toàn thư, kỷ Hồng Bàng Thị ghi chép lại về Thánh 

Gióng như sau: 

Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ Ninh có người nhà giàu, sinh một con 

trai, đến năm hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước 

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
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
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng_th%E1%BB%A9_VI
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ninh_(b%E1%BB%99)
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có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc (Toàn thư không ghi 

đây là giặc Ân như Lĩnh Nam chích quái). 

Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời sứ giả vào, nói: "Xin cho một thanh 

gươm, một áo giáp sắt và một con ngựa, vua không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, 

đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở 

chân núi Trâu Sơn. Bọn giặc giẫm đạp lên nhau mà chạy. Gióng đuổi theo, tới chân núi Sóc 

Sơn thì dừng. Đứa trẻ cởi áo giáp, phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà 

của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời cúng tế. 

Về sau, Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần vương. (Đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, hương 

Phù Đổng). 

 

 

Đại Nam Quốc sử Diễn ca ( Lịch sử Việt Nam dưới dạng văn vần) có đoạn: 

Sáu đời Hùng vận vừa suy, 

Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài. 

Làng Phù Đổng có một người, 

Sinh ra chẳng nói, chẳng cười trơ trơ. 

Những ngờ oan trái bao giờ, 

Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân. 

Nghe vua cầu tướng ra quân, 

Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang. 

Lời thưa mẹ, dạ cần vương, 

Lấy trung làm hiếu một đường phân minh. 

Sứ về tâu trước thiên đình, 

Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào. 

Trận mây theo ngọn cờ đào, 

Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan. 

Áo bào cởi lại Linh San, 

Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên. 

Đền thiêng còn dấu cố viên, 

Sử xưa còn đó lời nguyền còn đây. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam_ch%C3%ADch_qu%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_S%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_S%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_Qu%E1%BB%91c_s%E1%BB%AD_Di%E1%BB%85n_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ninh_(b%E1%BB%99)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C6%B0%C6%A1m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn
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“ Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh Núi Sóc, huyện Sóc Sơn. Tượng khánh thành năm 

2010, kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 

Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng 

tư làng mở hội. Người ta kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì ngựa phun 

lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng như thế, còn những vết chân ngựa nay thành những hồ 

ao liên tiếp. Người ta còn nói khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu cháy một một làng, cho nên 

làng đó về sau gọi là Làng Cháy 

Thời Hùng Vương, thiên hạ thái bình, dân gian giàu có. Vua nhà Ân lấy cớ nước Nam 

không có triều kiến, sai tuần thú đem quân sang đánh. Hùng Vương nghe tin, triệu tập 

quần thần hỏi kế chống cự. Có người tâu rằng: “Sao không cầu Long Vương đưa âm 

quân lên giúp. 

 

 

Vua nghe lời, bèn ăn chay, lập đàn, bày vàng bạc lụa là lên trên, thắp hương cầu đảo ba 

ngày. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn 6 thước, mặt to bụng lớn, 

mày râu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói múa ca. Những người trông thấy 

đều cho là kẻ lạ thường, mới tâu lên vua. Vua thân hành ra vái chào, rước vào trong đàn. 

Cụ già không nói năng cũng không ăn uống. Vua đến hỏi: “Nghe tin quân phương Bắc 

sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào” (1). Cụ già ngồi im một lúc, kính cẩn rút thẻ ra 

bói, bảo vua rằng: “Ba năm nữa, giặc Bắc sẽ sang đây”. Vua lại hỏi kế chước ra sao?. Cụ 

già đáp: “Kế giữ nước, ấy là phải nghiêm ngặt chỉnh đốn khí giới, rèn luyện binh lính 

cho tinh nhuệ, lại phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ, kẻ nào phá được giặc thì phong 

cho tước ấp, truyền hưởng lâu dài. Nếu được người giỏi, có thể dẹp được giặc vậy”. Dứt 

lời, bay mất lên không, mới biết đó là Long Quân vậy. 

Ba năm sau, người biên giới cấp báo có giặc Ân tới. Vua làm theo lời cụ già dặn, sai sứ đi 

khắp các nơi cầu tìm người hiền tài. Tới làng Phù Đổng, huyện Vũ Ninh (2), trong làng 

có một phú ông tuổi hơn sáu mươi, sinh được một bé trai, đã ba tuổi còn không biết nói, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A0i_Th%C3%A1nh_Gi%C3%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_S%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%85_1000_n%C4%83m_Th%C4%83ng_Long_%E2%80%93_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_t%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_t%C6%B0
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nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói giỡn rằng: “Sinh 

được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, 

báo đáp công ơn bú mớm”. Bé trai nghe mẹ nói, đột nhiên bảo: “Mẹ mời sứ giả tới đây, 

hỏi xem có việc gì”. Người mẹ kinh ngạc vô cùng, vui mừng kể lại với hàng xóm rằng con 

mình đã biết nói. Hàng xóm cũng lấy làm kinh ngạc, tức tốc mời sứ giả tới. Sứ giả hỏi: 

“Mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến làm gì?”. Đứa trẻ nhỏm dậy bảo sứ giả rằng: 

“Mau về tâu với vua rèn một ngựa sắt cao mười tám thước, một thanh kiếm sắt dài bảy 

thước và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh sợ bại trại, vua 

phải lo gì nữa?”. Sứ giả vội về tâu với vua. Vua mừng nói rằng: “Ta không lo nữa”. 

Quần thần tâu: “Một người thì làm sao mà đánh bại được giặc?”. Vua nói: “Lời nói của 

Long Quân ngày trước không phải là ngoa, các quan chớ nghi ngờ gì nữa”, rồi ra lệnh 

cân năm mươi cân sắt đúc thành ngựa, nón”. 

 

Sứ giả tới gặp, người mẹ sợ hãi nói con rằng tai họa đã đến. Người con cả cười bảo rằng: 

“Mẹ hãy chuẩn bị cơm, rượu cho con ăn, việc đánh giặc mẹ chớ có lo”. Người con lớn lên 

rất nhanh, ăn uống tốn nhiều, người mẹ cung cấp không đủ. Hàng xóm sửa soạn trâu bò, 

bánh quả rất nhiều mà người con ăn vẫn không no bụng. Vải vóc rất nhiều mà mặc vẫn 

không kín thân, phải đi lấy lau lách buộc thêm vào cho kín người. Kíp đến lúc quân nhà 

Ân tới chân núi Trâu (Trâu Sơn), người con mới duỗi chân đứng dậy, cao hơn mười 

trượng, ngửa mũi hắt hơi liền hơn mười tiếng, rút kiếm thét lớn: “Ta là tướng nhà trời 

đây!” rồi vung kiếm, đội nón cưỡi ngựa, ngựa chồm lên hí dài mà chạy như bay, quan 

quân theo sau, tiến sát đồn giặc, đánh nhau ở dưới núi Trâu, huyện Vũ Ninh Quân giặc 

đại bại, chém giết lẫn nhau. Vua nhà Ân bị giết ở núi Trâu, quân lính còn lại đều bái lạy, 

xưng gọi “Tướng nhà trời” rồi cùng hàng phục. Đi đến đất Sóc Sơn, thôn An Việt, 

Tướng nhà trời cởi áo, cưỡi ngựa bay lên trời, còn để vết tích ở hòn đá trên núi. 

Vua Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương (3), lập miếu thờ ở 

nhà cũ trong làng, lại ban cho một ngàn mẫu ruộng, sớm hôm hương khói. Nhà Ân, qua 

hơn 27 đời vua, 644 năm không dám đem quân quấy nhiễu. Bốn phương nghe tiếng thảy 

đều đến thần phục vua Hùng. 

Sau vua Lý Thái Tổ phong làm Xung Thiên Thần Vương (4), lập miếu thờ ở làng Phù 

Đổng cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế lễ. 

Chú thích: 

1) Bản VHV 1473 còn có thêm câu: “Có ý kiến gì xin ngài bảo giúp”. 

2) Nay là tỉnh Bắc Ninh 
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3) Phù Đổng Thiên Vương 扶董天王, : Chữ Nho có nghĩa là “Tướng trời ở làng Phù 

Đổng”, tục gọi là thánh Dóng. 

4) Xung Thiên Thần Vương: Chữ Hán có nghĩa là “Tướng thần bay vút lên trời”. 

(Nguyễn Hữu vinh dịch) 

Lời Bàn 

Thiển nghĩ, đây  là câu Chuyện thuộc về Huyền sử -  loai Sử nói ở nơi này mà ý nghĩa lại 

ở nằm ở nơi kia - . Hai nữa những Huyền thoại của  Tổ Tiên  có nguồn gốc từ Việt Nho 

của Viêm Đế Thần  nông, của Lạc Long Quân, của Thần Tản Viên.  Đây là nền Văn Hoá 

Biểu tượng , Biểu tượng về : 

  Đồ hình Ngũ hành : Thủy / Hỏa - THỔ - Mộc / Kim  và 

Số độ Ngũ hành : 1 / 2 -  5 -  3 / 4.  

Mỗi Hành, mỗi Số đều có ý nghĩa riêng theo Ý của Tổ Tiên  chúng ta,  nên chúng ta phải 

tìm hiểu theo tinh thần Tâm linh của Tổ Tiên có tính cách u linh man mác thuộc loại Tình 

Yêu. 

[ Không ai giải nghĩa  được Tình Yêu  < Xuân Diệu >  mà chỉ  cảm nhận ( feel ) và  thể 

nghiệm  ( experience )  vào Thân Tâm mà thôi ] , chứ không phải theo Ý chúng ta ngày 

nay theo lối Khoa học của Tây phương rõ ràng khúc chiết .   

Đông phương thì sinh hoạt Tư tưởng theo lối Hướng Nội, còn Tây phương thì Hướng 

Ngoại, cách diễn đạt tư tưởng hai bên có phần khác nhau,  do đó mà chúng ta bị sa vào 

tính trạng  “  cách biệt giữa hai thế hệ Cựu và Tân  “ ( generation gap ), nên chúng ta 

không  thể “ lấy Râu Ông nọ  cắm Cằm Bà kia  “ , mà bi thất vọng!  vì lấy cái Sáng  ( Lý ) 

mà Soi  cái Tối  ( Tình )  thi Bóng tối  ( Tình ) biến mất ! 

Cha ông chúng ta đã có phương pháp “ Hợp Nội  < Tình > / Ngoại    < Lý > chi Đạo : đế 

cho Tình / Lý lưỡng nhất ,  Tâm / Thân lưỡng nhất, hay rộng ra là Tâm linh / Khoa học 

lưỡng nhất hay Đông / Tây lưỡng nhất ,  tất cả đều theo Tinh thần đại Đạo Âm / Dương 

Hòa, chứ không có Duy Đông hay Duy Tây như Tây Âu !  

Lời Bàn 

Đây là câu chuyện thuộc Huyền sử, lời nói ở chỗ nay, mà ý nghĩa lại ở chỗ kia, Văn hoá 

của Tổ Tiên chúng ta là Văn Hoá Biểu tượng . Muốn hiễu rõ chúng ta  phải hiểu theo sứ 
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hướng dẫn của Tổ Tiên:  “ Tại Thiên thành Tượng, tại Địa thành Hình “, nghĩa là lấy cái 

Cụ thể  ( Hình ) đễ  gợi Ý lên cái  Vô Hình: Tượng, cái Tư tưởng , cái Tình cảm.  

Văn Hoá Việt ( Việt Nho ) có nhiều loại  Biểu tượng trong đó có : Đồ hình và số độ. 

Trong câu chuyện Thánh Gióng, chúng ta thấy có những Biểu tượng sau: 

  1.- Vua Hùng Vương thứ  6 = 2 x 3  cầu đảo 3 ngày.   

Ông Già hiện ra ngồi ngà 3 đường: Ông Gìa đây là hình ảnh của Long Vương,  ( Lạc Long 

Quân ) hiện thân của tinh thần Dân tộc : Nhân Nghĩa Bao dung. Ngài ngồi ở ngả 3 đường 

để cho mọi người nhận ra Ngài  đã hiển linh  “ giúp  tinh thần  “ cho  con cháu  chống giặc 

giữ nước. 

Ngài báo cho biết 3 năm nữa là gây cho Vua Hùng ý thức chuẩn bị  sẵn sàng cho chiến 

tranh về 3 vấn đề: 

1.- Chuẩn bị khí giới:  1 con ngựa cao 10 trượng. 10 = 2 x 5 , 1 thanh gươm. 1 giáp sắt 

` 2.- Rèn kluyện binh sĩ 

 3.- Chiêu  mộ Nhân tài cứu nước: Nhân tài : Người động viên đuợc toàn dân. 

Trẻ con 3 tuổi còn ngây thơ, thánh thiện, giúp cứu nước không vì động cơ cá  nhân , đảng 

phái nao, phe phái nào nào. 

Trẻ lớn đột nhiên biết nói,  Cao lên 10  ( :2 x 5 ) trượng, hắt hơi 10  ( 2 x 5 ) cái, ăn uống 

rất nhiều, mặc tốn nhiêu vải, dây là biểu tượng  của toàn dân cũng là hình ảnh sự đoàn kết 

của toàn dân, chính là Nội lực của Dân tộc’  

Từ đầu chí cuối chúng ta  thấy có rất nhiểu số 3: Vua Hùng cầu đảo 3 ngày, cụ già ngồi 

giữa ngả 3 đường, 3  năm nữa giặc tới, Phù Đổng 3 tuổi, ngựa  cao 10 ( 2x5 ) trượng  hắt 

hơi 10  ( 2x5 ) cái. 

 Chúng ta thấy những con số đó là bộ huyền số của Việt Nho:  2 - 3, 5 

Số 2 là Dịch lý hay thuật quyền biến của đại Dạo Âm Dương Hòa 

Số 3 là Tam tài, là con người Nhân chủ, tự Chủ, tự Lực, tự Cường  

Số 5 là Ngũ hành, là Tạo hóa lư hay bộ máy huyền vi sáng tạo ra Vũ trụ 
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  Đặc biệt con số 3 là Tam tài, là Nhân hoàng, là con người Nhân chủ có  khả năng tự 

Chủ, tư Lực, tự Cường, nếu mỗi người  dân đều là con người Nhân Chủ, có ý thưc rõ về 

sự đoàn kết dân tộc để tự Chủ, nên phải tự Lực, tự Cường giúp cho Nội lực dân  tộc vô 

cùng lớn lao, đó là lực lượng bảo vệ  quốc gia mạnh mẽ nhất . 

Đây là bài học lớn lao của con Nguời Nhân chủ về  Đoàn kết Dân tộc.  

__________________________________________________________________________ 

III.- CHƯ ĐỒNG TỬ 

TRUYỆN ĐẦM NHẤT DẠ 

 hay  

CHỬ ĐỒNG TỬ 

GƯƠNG MẪU  “ KÉN VỢ CHỌN CHỒNG “   

ĐỂ XÂY TỔ ẤM GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

 

“ Hùng vương truyền ngôi đến vua cháu 3 đời, có sinh được một người con gái tên là Tiên Dung 

Mỵ Nương, tuổi vừa mười tám, dung mạo tú lệ, nguyện không lấy chồng, chỉ thích ngao du thiên 

hạ. Vương chiều mà nghe theo. Mỗi năm khoảng tháng 2 tháng 3, nàng sửa soạn thuyền ghe, lênh 

đênh ngoài biển, vui chơi quên cả ngày về.  Lúc bấy giờ Chử Xá Lang ( 2 ) có người tên là Chử 

Vi Vân sinh được một người con trai tên là Chử Đồng Tử,hai cha con tính vốn hiền lành, nhà 

nghèo lại gặp nhà cháy, của cái khánh tận, chỉ còn cái khố vải, cha con ra vào thay đổi nhau mà 

mặc. Bị bệnh già, cha bảo con rằng: “Ta chết thì chôn lỗ cũng được, để cái khố lại cho con mặc 

kẻo xấu hổ ”  Cha chết người con không nỡ làm thế, cứ để cả khố mà chôn. Chử Đồng Tử bây giờ 

thân hình trần truồng, lạnh đói khôn xiết, mới cầm cần câu đi đến bờ sông câu cá, trông thấy thuyền 

buồm đi qua, đứng vào giữa nước mà xin ăn. Nào ngờ thuyền của Tiên Dung bổng đến đó, nghe 

thấy tiếng chuông trống đàn sáo, thấy những nghi trượng cờ xí, Đồng Tử sợ hãi, không biết trốn 

tránh vào đâu, trông thấy trong bãi phù sa, có chòm lau sậy, lơ thơ năm ba gốc, bèn ẩn thân vào 

đó, đào cát thành huyệt để dấu mình, lại lấy cát vùi lên trên. Giây lát thuyền của Tiên Dung ghé 

vào đó, nàng dạo chơi trên bãi cát, truyền lấy mùng màn vây kín cả chỗ lau sậy để tắm; cát chảy 

làm thân hình Đồng Tử lộ ra, hồi lâu Tiên Dung biết là con trai, Tiên Dung nói :  “ Ta đã không 

thích lấy chồng, nay gặp người này ở trong huyệt cát, có lẽ trời khiến thế chăng ? Thôi ngươi hãy 

dậy mà tắm rửa đi “. 

Rồi ban cho áo quần, cùng nhau xuống thuyền ăn uống hoan lạc; người trong thuyền đều cho là 

một sự gặp gỡ tốt lành xưa nay chưa từng có.    Đồng Tử nói sự tích cho Tiên Dung nghe; Tiên 

Dung thương xót bảo làm vợ chồng, Đồng tử cố từ , Tiên Dung nói : “ Việc này tự Trời tác hợp, 

việc gì mà từ chối ”!     Những người tháp tùng đem việc ấy tâu lên với Hùng vương, Hùng vương 

giận bảo rằng :  

“ Tiên Dung không biết trọng danh tiết, không biết tiếc tiền của ta, đi chơi giữa đường lại hạ giá ( 

3 ) với người nghèo, còn mặt mũi nào mà thấy ta nữa ” . 
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Tiên Dung nghe tin, sợ không dám trở về, mới cùng với Đồng Tử mở chợ búa, lập phố xá, cùng 

nhân gian mậu dịch, dần dần nơi ấy thành một ngôi chợ lớn ( nay là chợ Hà Lỗ ); thương nhân 

ngoại quốc qua lại buôn bán; kính sự Tiên – Dung Đồng - Tử làm chủ; có một nhà đại thương nói 

với Tiên Dung rằng : “ Quý nhân xuất ra một thoi vàng, năm nay cùng với người nhà buôn ra ngoài 

biển mà mua vật quý, sang năm sẽ lời được một thoi . ”  

Tiên Dung bảo Chử Đồng Tử rằng : “ Vợ chồng ta do Trời định khiến, ăn mặc là của Trời cho, 

bây giờ nên lấy một thoi vàng cùng với người nhà buôn đi ra biển mà mua hàng đem về làm kế 

sinh nhai ”.   Đồng Tử cùng đi với người nhà buôn; ngoài biển có một hòn núi tên là Quỳnh 

Viên Sơn, trên núi có một chiếc am nhỏ, người đi buôn ghé thuyền ở đấy mà múc nước; Đồng Tử 

lên chơi trên am, có một tiểu tăng tên là Phật Quang truyền phép cho Đồng Tử, Đồng Tử mới lưu 

lại am nghe thuyết pháp, giao vàng cho người đi buôn mua hàng, dặn lúc nào trở về thì ghé lại am 

để chở Đồng Tử về. Nhà sư tặng cho Đồng Tử một cái gậy và một cái nón, bảo rằng : “ Linh thông 

tại đây đó ” 

Đồng Tử trở về đem chuyện đạo Phật nói hết với Tiên Dung, từ đó giác ngộ bỏ chợ búa, nghề buôn 

bán đem nhau đi tìm thầy học đạo . Một hôm trời đã tối mà chưa đến nhà trọ, họ mới ở lại giữa 

đường, cắm gậy úp nón lên trên để che. Đêm đến canh ba thấy hiện ra thành quách, lầu son đền 

báu, đài các lăng miếu, kho tàng miếu xã, vàng bạc châu ngọc, chiếu giường mùng màn, tiên đồng 

ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ la liệt đầy ở trước mặt. Sáng ngày ai trông thấy cũng lấy làm kinh dị, tranh 

nhau đem đến vật hoa hương ngọc thực đến dâng hiến và xưng thần. Văn võ bá quan phân quân 

túc vệ, biệt lập thành một nước. 

Hùng vương hay tin,cho con gái mình làm loạn mới phát binh đi đánh, quan quân đến rồi, quần 

thần xin phân quân án ngự.  Tiên Dung cười rằng : “ Chuyện này không phải tự ta làm ra, cũng là 

trời dun dủi, sinh tử tại thiên, ta đâu dám chống cha, phải thuận chịu điều chính, chờ lệnh chém 

giết.  Lúc bấy  

giờ những người mới tập hợp sợ hãi mà chạy tán loạn, chỉ còn bọn người cũ ở lại với Tiên Dung. 

Quan quân kéo đến đóng doanh ở bãi Tự Nhiên, chỉ còn cách một con sông lớn; ngày sắp tối nên 

chưa kịp tiến binh.   Chừng nửa đêm, hốt nhiên gió lớn thổi làm nổi sóng đổ cây; quan quân đại 

loạn, bộ đảng thành quách của nàng Tiên Dung nhất thời nhổ đi bay lên trời; đất ở chỗ ấy sập 

xuống thành một cái đầm lớn. Sáng ngày dân gian không thấy thành nữa, cho là linh dị, bèn lập 

miếu đường, thời thường đến tế, gọi đầm ấy là Nhất Dạ Trạch, châu ấy là Man Trù Châu ( hoặc 

gọi là Tự Nhiên châu ), chợ ấy là chợ Hà Lỗ Thị .”   
( Lĩnh Nam chích quái : Trần Thế Pháp , bản dịch của Lê Hữu Mục , trang 51 – 53 ) 

 Chú thích  

( 1 ) : Đầm Một Đêm. 

( 2 ) : Làng Chử Xá. 

( 3 ) : Lấy một người dưới. 

 

Chử Đồng Tử 

Bổ di ( 1 ) còn chuyện trích Tiên ( 2 ) 

Có người họ Chử ở miền Khoái Châu , 

Ra vào nương náu Hà Châu, ( 3 ) 

Phong trần đã trải mấy thâu (4 ) cùng người. 

Tiên Dung gặp buổi đi chơi, 

Gió đua Đằng Các ( 5 ), buồm xuôi Nhị Hà, 

Chử Đồng ẩn chốn bình sa ( 6 ) 

Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên ( 7 ) 

Thừa lương nàng mới dùng thuyền, 
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Vây màn tắm mát kế liền bên sông, 

Người thục nữ, kẻ tiên đồng, 

Tình cờ ai biết vợ chồng duyên ưa. 

Giận con ra thói mây mưa, 

Hùng Vương truyền lệnh thuyền đua bắt về . 

Non sông đã trót lời thề, 

Hai người một phút hoá về Bồng Châu ( 9 ) 

Đông An Dạ trạch đâu đâu, 

Khói hương nghi ngút truyền sau muôn đời. 

(Đại Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

 Chú thích  

( 1 ) : Thêm vào chỗ thiếu. 

( 2 ) : Tiên ở trên trời, vì có lỗi, nên phải đày xuống trần. 

( 3 ) : Bãi cát ven sông. 

( 4 ) : Mấy Thu là mấy năm, ý nói Chử Đồng vốn nghèo khó vất vả. 

( 5 ) : Khoái Châu cũng là Đằng Châu, chỉ sự may mắn thành vợ chồng. 

( 6 ) : Bãi cát. 

( 7 ) : Duyên kiếp từ trước. 

( 8 ) : Hóng mát. 

( 9 ) : Cõi Tiên.  

Kinh Chử Đồng 

“ Thời vua Hùng, có nàng công chúa Tiên Dung, dầu đả tới tuổi cập kê, nhưng chỉ thích dùng 

thuyền du ngoạn đó đây. Cũng vào thời ấy, có chàng Chử Đồng sống vất vưởng bên bờ sông, 

nghèo đến nỗi không có cái khố che thân.   Một hôm Chử Đồng thấy thuyền của Công chúa ghé 

vào nơi chàng ở, nên sợ hãi vuì mình dưới cát. Không ngờ đó là nơi Tiên Dung vây màn để tắm. 

Khi nước làm trôi cát, Tiên Dung phát giác ra Chử Đồng, và rồi hai người kết duyên với nhau .  

Từ đó Tiên Dung đem tiền của để lập phố xá. Chử Đồng thì ra biển đi buôn. Ở biển Chử Đồng học 

được phép thần thông, rồi trở về dạy lại cho dân chúng . Nhờ vậy đời sống vùng đó trở nên sung 

túc phồn thịnh .  Nhưng cuộc sống phồn thịnh đó làm vua quan nghi ngại, đem quân đến đánh, nên 

hai người hoá phép đem cả dân chúng và làng mạc về trời.” 
( Nam Thiên : Kinh Việt , Hoa Tiên Rồng , trang 47 – 48 ) 

  Khai triển 

1 .- Nòi giống Tiên Rồng 

Tiên Dung là con vua Hùng ở trên núi cao hay trên đất liền, chắc chắn là thuộc dòng Tiên rồi  

Còn Chử Đồng quanh năm lây lất ở ven sông, nên cũng thuộc nòi Rồng. Nòi Tiên đi tìm giống 

Rồng là đúng sách truyền rồi đó. “ Lấy vợ xem Tông , lấy chồng xem Giống ” là lời nhắn nhủ 

của Tổ tiên.  Gái Tiên đi tìm trai Rồng là đúng cách Việt tộc! 

2.- Ra công tìm chồng, kén vợ 

Tiên Dung đến tuổi cập kê, không chịu ngồi trên lầu khuê các của vua cha tung quả cầu để vua 

cha kén Phò mã cho, mà nàng tự ý dùng thuyền ngao du trên lãnh hải của vương quốc Rồng để 

ngao du sơn thuỷ, tuy lòng dặn lòng không có ý định lấy chồng, nhưng trong thâm tâm không khỏi 

có tiếng réo gọi xa xôi của tuổi lứa đôi. Dầu không có ý, nhưng đến chốn ba quân của nước Rồng, 
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tất phải gặp người ưng ý.  Lại nữa trong lòng đã sẵn tư tưởng biết vâng mệnh trời, nên khó thoát 

cái giây của ông Tơ bà Nguyệt.  Chử Đồng cũng vậy, tuy chẳng phải trèo non lội suối cho xa, vì 

không có khố, nên cũng chịu ra khỏi mặt nước, bèn chôn mình trong tùm lau sậy trên bãi cát, tức 

là lên đất liền là lãnh vực của Tiên mà may mắn gặp được người bạn vàng.  Hai bên đều có thiện 

chí cất công đi tìm, và tìm đúng chỗ: “ Trai khôn tìm vợ chợ đông ( chợ của non Tiên ), gái khôn 

tìm chồng giũa chốn ba quân “( chỗ ba quân của nước Rồng ), nên mới xẩy ra cơ sự ! 

3.- Tìm hiểu chân tướng của nhau 

Khi cập bến, Tiên Dung căng màn, tắm gội cho hết mùi gió biển trong mình. Những gáo nước Tiên 

Dung tắm cũng giúp Chử Đồng xói sạch hết cát bụi trong người.  

Hai bên trần truồng trở nên sạch sẽ, trắng trong, không có một thứ gì để che lấp, nói một cách 

bóng bẩy là không có thứ gì che lấp chân tướng của nhau, như địa vị, giàu nghèo, giai cấp, nghề 

nghiệp . . , nhờ thế mà mỗi người đều thấy rõ được chân tướng của người kia. Chứ không phải để 

truồng để chỉ xem nhau có thân hình đẹp đẽ hay không.  Có thấy rõ được như thế mới thực sự chấp 

nhận nhau, mới chắc chắn ăn đời ở kiếp với nhau được.   Mặt khác cũng là duyên kỳ ngộ nữa, tại 

sao Tiên Dung không ghé chỗ khác, và không vây màn tắm chỗ khác, để phải cụng đầu với Chử 

Đồng, thật là Trời xui Đất khiến nên cái chuyện phận đẹp duyên ưa này rồi!   Vì không giải thích 

được tại sao, cha ông ta gán cho đây là dây Tơ Hồng của ông Tơ bà Nguyệt xe tơ kết tóc chàng 

và nàng lại !  

Nghĩ thân phận nghèo hèn, Chử Đồng nhất mực chối từ về đề nghị kết duyên táo bạo của nàng 

Tiên, nhưng Tiên Dung lại càng quyết chinh phục cho kỳ được con người kỳ ngộ. Thật là có Trời 

mà cũng có Ta. Đó là quyết định sáng suốt và chắc chắn. 

Lối tự do kết hôn này là lối riêng của Việt tộc, vì cho là việc riêng của tôi ( my own business ), tôi 

lấy chồng lấy vợ cho riêng tôi, không cho ai khác, tôi lấy người tôi yêu, người thích hợp với tôi để 

mưu tìm hạnh phúc là đủ rồi.  Người Tàu thì văn minh hơn, lễ nghĩa hơn, lễ nghi đủ thứ, có khi 

cha mẹ lại dành việc kén vợ kén chồng thay cho con cái nữa, và cho việc tự do kết hôn của Việt 

tộc là bôn, còn thêm chữ dâm nữa thành dâm bôn để hạ nhục!  Nhất là thời này là thời mậu hệ 

mới chuyển qua phụ hệ, nên các bà còn nhiều quyền lắm, nên con gái các bà có đi ve trai cũng là 

sự thường.  

4 .- Kết duyên vợ chồng : cuộc Hôn phối có một không hai ! 

Con Vua “ giàu sang cao qúy, cành vàng lá ngọc ” dường ấy mà lại đi lấy thằng chồng “ không 

khố sống lây lất ven sông ” !  Không có lễ hỏi, không có lễ cưới, không chút tài sản, không có Lễ 

nghi, không có sự chấp thuận của Cha Mẹ.  

Tiên Dung chỉ lấy vỏn vẹn được chàng Chử Đồng trần trụi, một xu dính tuí cũng không !   Còn 

Chử Đồng lấy được Tiên Dung là có tất cả những gì chưa bao giờ dám mơ tới.  

Bên Có bên Không nhập lại với nhau, hòa hợp với nhau, để xây dựng gia đình, xây dựng thị tứ, kỳ 

diệu thật.   

Đây là chỗ hoà hợp siêu việt giữa Giàu sang và nghèo hèn, giữa Hữu và Vô. Đây là lối sống mà 

Nho gọi là “ chấp kỳ lưỡng đoan “ của Tổ tiên Việt.  Trời xui Đất khiến nên cảnh lạ lùng !  Điều 

này nghe ra hơi quá đáng, nhưng Tổ tiên ta muốn nhắn gởi cho con cháu rằng là: Lấy vợ lấy 

chồng là lấy người mình yêu, phải tìm cho được người có khả năng và tư cách xứng hợp với 

mình, để sống với nhau trọn đời, cùng nhau xây đắp gia đình và xã hội, sống một cuộc sống 

hạnh phúc, chứ không nên dựa vào những lý do phụ khác làm chính. Lương nhiều, nhà cao 

cửa rộng, xe đẹp, mà không hợp, cứ cắn xé nhau hàng ngày thì hạnh phúc ở nơi đâu?  
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5.- Xây dựng gia đình, xây dựng Thị tứ yên vui 

Phát triển Thị trấn, thương nghiệp 

Sau khi kết hôn, Chử Đồng ra biển đi buôn, học được phép thần thông, trở về dạy cho dân chúng 

cách lảm ăn. Ta nên nhớ, trước đó đã có nền Văn hoá Hoà bình rực rỡ ở Thái Bình dương, đã có 

thuyền bè di chuyển khắp nơi, đi lên phía Bắc đến Trung hoa Đài Loan, Nhật Bản, đi về phía tây 

qua Ấn độ, qua Điạ trung hải, Tây Âu. . . ( xem cuồn Địa đàng Phương Đông của Stephen 

Oppenheimer )  Chử Đồng ra biển, tức là Chử Đồng phải tìm mọi cách để phát triển hết khả năng 

Rồng của mình trong công việc thương nghiệp, tìm cho ra kế sách làm ăn để hưng Gia đình , thịnh 

Thị tứ. 

Khi đã tìm ra lối làm ăn rồi, thì không những làm cho nhà được giàu, mà đồng thời phải giúp dân 

làng xóm làm ăn chung cho được trù phú. Nhà, Làng xóm cũng như Thị tứ phải được thăng tiến 

cùng một trật.  

Trong danh từ Gia Đình, thì Gia là nhà gồm cha mẹ con cái, còn Đình là nhà chung nghĩa gồm 

thêm cả bà con, họ hàng, và có lẽ cả hàng xóm nữa, vì cả dân tộc ta đều là anh em.  

Chử Đồng đã đem hết khả năng tài cán của mình để làm phát triển thương nghiệp nơi vùng biển, 

để cho gia đình và xóm làng được trù phú.  Là con người tác hành, Chử Đồng rất tự lực, tự cường 

, tìm sáng kiến trong công việc làm ăn, Chử Đồng là trai hùng, đã đem khả năng và công sức ra 

mà xây nhà dựng làng.   

Vì xứng đôi vừa lứa, nếu Chử Đồng đã là trai hùng, thì Tiên Dung cũng là gái đảm. Chử Đồng 

góp công thì Tiên Dung cũng góp của và sáng kiến và công lao trong phạm vi của mình.  Tiên 

Dung xuất tiền của ra lập phố xá, cùng nhân dân xóm làng ra sức làm ăn. 

Công của Chử Đồng, Của của Tiên Dung, hai bên đều cùng sức đóng góp của mọi người trong 

thôn xóm đã làm cho các gia đình, thị tứ thăng tiến cùng một trật. 

Sự đồng tiến này làm cho xóm làng yên vui, không gây ra cảnh ghen tuơng giàu nghèo sang hèn, 

cảnh đố kỵ trong thôn xóm.  Cảnh lá lành đùm lá rách này làm cho mọi người yên vui.Sự yên vui 

bắt đầu từ cá nhân, hoà trong gia đình, hòa nhập vào làng xóm. Phe đảng làm gì, gangster làm gì 

có lý do mà ngóc đầu lên được?  

6 .- Kẻ thù ngoại nhập 

Tiên Dung, Chử Đồng, cùng nhân dân thị tứ lập nên một cảnh địa đàng nho nhỏ, mọi người đều 

được hạnh phúc, nhưng làm sao thoát khỏi được cảnh ghen tỵ của xung quanh, nhất là vua quan. 

Vua quan là người có quyền có thế, tự cho mình là hơn hết, sao có kẻ lại dám qua mặt mình trong 

công việc xây dựng gia làng xóm thị tứ, là thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Việc này làm thương 

tổn vua quan, nên bất cứ giá nào vua quan cũng phải dẹp.  Việc này, nhắc chúng ta không những 

phải xây dựng nhà, làng xóm cho phồn vinh, mà còn phải làm cho nước cùng hưng thịnh một trật, 

thì khi đó lòng đố  

kỵ, cảnh cướp dật tất không có đất dung thân .  Cha ông chúng ta đã sớm biết lấp “ cái hố Giàu 

Nghèo ” từ đấy!  

7.- Cả thị tứ về Trời : nơi vắng bóng đố kỵ 

Vua quan có bắt tội thì bắt tội hai nhân vật chủ chốt là Tiên Dung và Chử Đồng. Tiên Dung có 

thể có cả hai lỗi: một là tội bất Hiếu vì tự do Kết hôn, không xin phép Cha mẹ, tuy thuở đó, có tục 

chơi hát Trống quân để cho trai gái có dịp gặp gỡ nhau để tự ý chọn vợ kén chồng, hai là cùng 

Chử Đồng xây dựng thị tứ qua mặt triều đình.  Tội này to lắm đối với Vua cha và triều đình, vì 

việc xây dựng thị tứ là công việc của triều đình, sao vợ chồng Tiên Dung lại dám qua mặt, làm 
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thương tổn đến Vua cha và triều đinh, nhưng đối với các gia đình trong thị tứ thì công việc của 

Tiên Dung và Chử Đồng lại là công cực kỳ to lớn, là đem lại hạnh phúc và yên bình cho mọi người.  

Theo Tiên Dung và Chử Đồng thì công việc xây dựng xóm làng cũng như các thị tứ là công việc 

chính của dân cư nơi đó. Chấu chấu đâu đấu được với xe voi, thông thường thì hai vợ chồng Tiên 

Dung và Chử Đồng tìm cách lảnh trốn, nhưng Tiên Dung vẫn vui vẻ ở lại chịu tội, và một số dân 

chúng trong làng không chạy trốn mà ở lại với hai vợ chồng Tiên Dung, nhưng nhờ phép Tiên mà 

mọi người ở lại cùng hai vợ chồng được thiên di tới nơi mà không có cảnh ghen ghét tỵ hiềm, mà 

ta quen gọi là lên Trời, là lên thiên đàng. Đây là cung cách thăng hoa đời sống, người Việt gọi là 

siêu việt.    

Trong việc kết hôn, Tiên Dung bị đặt vào tình thế khó xử, hoặc vâng theo thiên ý ( duyên tao ngộ 

) hoặc vâng thuận theo ý của Vua cha ( mẹ ), Tiên Dung đã chọn vâng theo mệnh Trời trước, mà 

cái mệnh Trời này lại không thể thoả đáng với ý của Cua cha, mà thực lòng Tiên Dung không dám 

qua mặt Vua cha. Đến lúc quân triều đình đến vây, Tiên Dung vẫn vui vẻ ở lại chịu hình phạt của 

Vua cha của triều đình, để tỏ lòng Hiếu thảo, để phục mạng, nhưng Tiên Phật lại cám cảnh giải 

thoát cho khỏi cảnh tai ương chém giết.  Đó là cách ăn ở cho được “ mẹ tròn con vuông, có Trời 

mà cũng có Ta “. 

Phải chăng đó cũng là ý tưởng mới chớm của “ Phép Vua thua lệ Làng ”.  

8 .- Tóm lại 

a.- Trong việc kén Vợ kén Chồng, hai đương sự phải tự tìm lấy, để tìm cho ra con người trong 

mộng của mình, là người có Tài Đức tương xứng, để “Nồi nào úp đúng Vung ấy ” . 

b.- Tiêu chuẩn kén chọn là chính con người phối ngẫu của mình, cái cốt cách của con người, cái 

tư cách, cái khả năng của người nào thích hợp với mình, còn tiền của, địa vị , . . . chỉ là thứ yếu.  

c.- Mục tiêu của việc Vợ Chồng là ăn đời ở kiếp với nhau để xây dựng gia đình, làng nước cho 

được yên vui, hạnh phúc, chứ không phải là một thứ khế ước tạm bợ, muốn chấm dứt khi nào cũng 

được.  

d- Công việc xây dựng Gia Đình, Làng, Nước phải được thăng tiến cùng một trật, để tránh cái 

cảnh bất công hiềm tỵ ghen ghét, gây bất ổn cho gia đình xã hội.  

e .- Điểm nổi bật nhất là trong lúc khó khăn và nguy biến, Tiên Dung và Chử Đồng lúc nào cũng 

vững tin vào lòng Trời và tính chất tự Lực tự Cường của mình để dẫn dắt mọi người trong Thị tứ 

vượt qua bước gian nan . 

Còn phần cuối của câu truyện, có thêm vào chuyện Chử Đồng học được phép Tiên với Phật Quang 

ngoài đảo Quỳnh Viên Sơn, được nhà sư tặng cho một cái cái Gậy và một cái Nón . Nhờ có Gậy 

và Nón đó mà chỗ hai vợ chồng khai phá đã trở thành Thị tứ trù phú, rồi sau đó lại được biến vào 

Tiên cảnh.   Có lẽ cái gậy đây là cái gậy Thần 9 đốt , mà ai biết cách bấm vào đốt thứ 5 thì biết 

được cả sự Tử cũng như sự Sinh. Số 9 tạo nên   Lạc thư của Lạc Việt,  là cốt tuỷ của Ngũ hành . 

lò Đúc Tạo Hóa và Cửu trù Hồng phạm  ( xem Gậy Thần ở chương lâu đài Văn hoa 5 tầng ).  

Còn cái Nón chóp là một vật dụng để che đầu người sống, nên Nón chóp  được tượng trưng cho 

Trời che .( Sứ điệp Trống Đồng. Cảnh Thái hoà trên mặt Trống. Trời Che . Kim Định )  

9.- Tục ngữ , ca dao 

 

Vừa đôi, phải lứa. 

 

Nồi nào úp vung nấy. 
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Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn 

 

Trai khôn kén vợ chợ đông 

Gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân . 

 

Đó vàng đây cũng đồng đen, 

Đó hoa thiên lý , đây sen nhi hồ, 

Đấy em như tượng mới tô, 

Đây anh như người ngọc hoạ đồ trong tranh. 

 

Trai tứ chiếng, gái giang hồ, 

Gặp nhau ta nổi cơ đồ từ đây. 

 

Chồng giận thì vợ bớt lời, 

Cơm sôi nhỏ lửa , một đời không khê. 

 

Chồng giận thì vợ làm lành, 

Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì? 

 

Thưa anh, anh giận em chi? 

Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho . 

 

Con vua lấy thằng bán than, 

Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo, 

Con quan Đô Đốc, Đô Đài, 

Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui. 

 

Thương nhau mấy núi cũng trèo, 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua . 

 

Lên non em cũng lên theo, 

Xuống thuyền, em cũng ngồi leo mạn thuyền. 

 

Hai ta như rắn liu điu ( rắn nước ), 

Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau . 

 

Dầu ai nói ngả nói nghiêng, 

Thì ta cũng vững như kiềng ba chân. 

 

Tối trời chẳng quản chi ma, 

Thương nhau chẳng quản hói ( suối ) hà ( sông ) cạn sâu . 

 

Dầu mà trời đất phân chia, 

Đôi ta như khoá với chìa đừng rơi, 

Xa mình thở chẳng ra hơi, 

Chồng Nam, vợ Bắc, trời ơi là trời ! 
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Đưa tay phân chứng với trời, 

Người này gá nghĩa ở đời với tôi, 

Nước ròng ( rút ) sông cái chảy xuôi , 

Trời đà xây định : Mình với Tôi Vợ chồng. 
( Hò cấy lúa ) 

 

Có con gầy dựng cho con, 

Có chồng gánh vác giang sơn nhà chồng. 

 

Đã sinh ra kiếp đàn ông, 

Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản chi . 

 

Trượng phu không nhiễm thói trần, 

Không sợ nghèo khó, không phân sang giàu. 

 

Râu tôm nấu với ruột bầu, 

Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon. 

 

Yêu nhau vạn sự chẳng nề, 

Dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. 

 

Chồng giận thì vợ bớt lời, 

Cơm sôi nhỏ lửa , một đời không khê. 

 

Thuyền ơi ! Có nhớ bến chăng? 

Thuyền thì một dạ khăng khăng đợi thuyền! 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, 

Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người ! 

Mua thịt thì chọn miếng mông, 

Lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi. 

 

Hoa sen mọc bãi cát dầm, 

Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen. 

 

Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, 

Đã vo nước đục, lại vần than rơm . 

 

Mạnh mà mềm dẻo mới nên, 

Khác gì dòng nước chảy trên sông ngòi . 

 

Tiếc thay cây quế giữa rừng, 

 

Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo . 

__________________________________________________________________________ 
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IV.- BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN 

 

Hay 

 

  CÔNG  CHÚA LIỄU HẠNH 

 

  MẪU GÁI ĐẢM CỦA DÂN TỘC   
 

  

 

  

 

Liễu Hạnh là bà Chúa Thượng ngàn, bà là con gái của Thần Tản Viên tức là Sơn tinh, Bà là 

mẫu Gái đảm thuộc dòng Mẹ Âu Cơ của nền Văn Hoá Nông nghiệp, Bà Chúa  rất thương yêu 

dân, dạy dỗ dân , lo cho đời sống  của con dân Việt. Bà đã kế tục thể hiện Tinh thần Hồn Thiêng 

Sông Núi từ Sách Ước gậy Thần  của  Thân phụ  Thần Tản Viên. 

 

Dưới đây là  truyền thuyết về Mẫu Thượng Ngàn   ( Mẹ Non Nhân ) 

( Nguồn intenet ) 

 

Lâm Cung Thánh Mẫu (林 宮 聖 母) or Mẫu Thượng Ngàn or Bà Chúa Thượng 

Ngàn (Princess of the Forest) is ruler of the Forest Palace among the spirits of the Four 

Palaces in Vietnamese indigenous religion. In legend the Princess of the Forest was the daughter 

of prince Sơn Tinh and Mỵ Nương, công chúa Quế Mỵ Nương King Hung's daughter from the 

legend of the rivalry between Sơn Tinh and the sea god Thủy Tinh. Many natural features around 

Vietnam feature shrines to her, such as the Suối Mỡ thermal springs area near the town of Bắc 

Giang. 

___________________________________________________________________________ 

 

Thân thế  

Con ông Trời  

Mẫu Thượng Ngàn ( Giòng dõi của Mẹ Non Nhân ) là người con gái đầu tiên của Ngọc Hoàng, vì 

tính tình thẳng thắn khó bảo nên bà được cha giao cho cai quản vùng núi rừng hoang vu, trái với 

Mẫu Thoải là người hay thay đổi nhưng rất nghe lời cha nên được cha giao cai quản vùng sông 

nước. Từ ngày Mẫu Thượng Ngàn về vùng núi cai quản thì người dân nơi đây đều được vụ mùa 

bội thu, đợt đi săn nào cũng bắt được thú lớn cả. Ngoài ra bà còn dạy dân cách dùng lửa và nấu ra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Palaces
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Palaces
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_indigenous_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Son_Tinh_%E2%80%93_Thuy_Tinh
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Hung
https://en.wikipedia.org/wiki/Son_Tinh_%E2%80%93_Thuy_Tinh
https://en.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://en.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng
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những món ngon làm say mê lòng người cũng vì thế dân trong vùng hết lòng tôn kính bà, những 

lời mà bà khuyên bảo đều được họ nhất mực nghe theo. 

Thu phục Mộc Tinh  

Sự tích cây ngàn quả và con ruồi  

Sau khi bị Kinh Dương Vương đánh đuổi, Mộc Tinh sợ hãi chạy về hướng Tây Nam, tại đây nó 

vẫn giở trò cũ thường xuyên bắt người dân trong vùng làm lễ tế người. Mẫu Thượng Ngàn biết 

chuyện giận lắm, định dùng rìu để chặt đổ cây, nào ngờ thân cây quá cứng dù chặt bao nhiêu lần 

cũng không sứt mẻ tí nào. Mẫu Thượng Ngàn bèn dùng phép hóa thành một con sâu tinh rồi chui 

vào trong thân cây khiến Mộc Tinh đau đớn vô cùng vội vàng xin tha. Nó hứa rằng sẽ không ăn 

thịt người nữa và tặng bà một giống thần sau đó hóa thành một con hổ rồi chạy mất. Mẫu Thượng 

Ngàn đem hạt giống này về trồng, không lâu sau nó lớn thành một cái cây to thật là to, cành lá 

xum xuê che phủ một nửa bầu trời, hàng năm đều mọc ra hàng trăm thứ quả khác nhau. Bà thu 

hoạch tất cả và đem cho cha mình và các vị thần cùng ăn, ai nấy dùng xong đều tấm tắc khen ngon 

chỉ trừ một tiên nữ chê dở. Nghe vậy Mẫu Thượng Ngàn quyết định không bao giờ cho mọi người 

được ăn loại quả này nữa. Về phía cô gái kia thì bị các vị thần phạt hóa thành con ruồi để suốt 

phần đời còn lại chỉ được ăn đồ thừa của con người mà thôi. 

Sự tích Vua hóa Hổ  

Hùng Vương thứ IX là một vị vua anh minh, thương dân như con, cũng vì vậy mà được trời phù 

hộ giúp cho con đàn cháu đống. Nào ngờ trong một lần đi săn, ông vô tình bị Quỷ Xương Cuồng 

ăn thịt. Nó nhân cơ hội này dùng phép hóa thành ông để trở thành vua. Từ ngày làm vua thì Quỷ 

Xương Cuồng không màng việc nước, chỉ đam mê rượu chè và gái đẹp, những người chống đối 

đều bị nó ăn thịt cả. Lần này Mẫu Thượng Ngàn quyết không để cho Quỷ Xương Cuồng có thể 

chạy thoát được nữa nên hóa thành một cô gái xinh đẹp có tài thổi sáo. Chẳng bao lâu danh 

tiếng của Bà truyền tới tai nhà Vua nên được mời vào cung giúp vui. Quỷ Xương Cuồng biết bà là 

Mẫu Thượng Ngàn bèn bảo một khi tiếng sáo mà dừng thì bà sẽ bị giết. Khi tiếng sáo của Bà vừa 

cất lên thì ai nấy đều cảm thấy thư thái, mọi âu lo đều bị quên lãng, thời gian trôi qua lúc nào 

không hay. Tới đêm thứ bảy khi tiếng sáo vừa dứt thì Quỷ Xương Cuồng đã hiện nguyên 

hình thành một con Hổ khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Mẫu Thượng Ngàn dùng phép 

nhốt con Hổ vào lồng và luôn giữ nó bên mình. Từ đó về sau phàm những ai phạm tội phá 

rừng đều bị Bà đem cho Hổ ăn thịt cả. 

Nhận nuôi Sơn Tinh  

Một lần khi đang đi dạo trong rừng, Mẫu Thượng Ngàn phát hiện thấy xác một đứa Trẻ chỉ còn 

lại bộ xương khô bên gốc cây. Tiếc thương vì cậu bé đã chết khi còn quá nhỏ nên Mẫu Thương 

Ngàn đã dùng phép hòa lẫn xương cậu cùng gan hùm, tay gấu, ruột ngựa, mắt diều hầu, 

chân báo cùng quả tim của Bà để hồi sinh cậu. Mẫu vốn không có con cái gì, lại thấy cậu bé 

lanh lợi nên đã quyết định nhận cậu làm Con nuôi, đặt tên là Sơn Tinh, giao cai quản vùng núi 

Ba Vì. 

Cái chết  

Một số truyện đề cập rằng Bà mất trong cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sau khi mất 

thì Bà trở lại Thiên Phủ sống cùng cha mình nhưng vì quá thương con nên bà đã cầu xin cha được 

phép trở lại trần gian. Ngọc Hoàng đồng ý bèn cho Bà được đầu thai trở lại làm con gái của Sơn 

Tinh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
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Con vua Hùng Định Vương   

Theo truyền thuyết này, Bà vốn là con vua Đế Thích, lần đầu hạ phàm, bà là Mỵ Nương Quế Hoa, 

con vua Hùng Vương. Theo sự tích thì khi sinh bà ra, Hoàng hậu đau quá phải vịn vào cành quế 

mới sinh hạ được bà nên vua Hùng Vương mới đặt tên cho bà là Quế Hoa công chúa. Lớn lên, Quế 

Hoa luôn nhớ thương Mẹ nên đã đi vào rừng sâu để tìm dấu vết người Mẹ hiền. Nàng được ông 

Bụt ban cho phép thuật nên đã cùng mười hai thị nữ ra sức tu tiên luyện đạo, cứu giúp dân 

lành.  

Bà dạy người dân cách trồng trọt, làm nương rẫy, xây nhà, chăn nuôi và săn bắt thú dữ, còn 

mười hai thị nữ của bà thì trở thành các bà mụ chăm lo việc sanh đẻ của người dân để không 

ai phải chịu nỗi đau mất Mẹ vì sanh khó giống như Bà nữa. Khi nhân dân các bản mường 

đã có cuộc sống no ấm, Mỵ Nương Quế Hoa cùng 12 thị nữ bay về Trời trên đám mây ngũ 

sắc. Từ đó về sau Bà được người dân tôn thờ làm Bà Chúa Thượng Ngàn cai quản vùng rừng núi 

còn mười hai thị nữ trở thành Mười hai Bà Mụ cai quản việc sanh đẻ của trần gian. 

Con nhà họ Cao  

Lần thứ 2 bà giáng sinh vào cửa nhà họ Cao, một người tù trưởng trên đất Yên Bái. Sau đó nhiều 

lần bà hiển linh, dạy dân trồng trọt, làm ăn, lên rẫy làm nương, đi rừng, làm ruộng bậc thang 

nên được nhân dân suy tôn là: ‘Bạch Anh Trưởng Quản Đỉnh Thượng Cao Sơn Thần Nữ Cao 

Mường Sơn Triều’. Sau này Bà lại linh ứng giúp vua Lê Thái Tổ nên được gia phong là ‘Lê Mại 

Đại Vương’. Trong văn thỉnh mời Đức Thánh Mẫu có hát rằng: 

‘Thỉnh mời Đệ Nhị Chúa Tiên 

Vốn xưa giá ngự trên đền Đông Cuông 

Hình dung nhan sắc khác thường 

Giá danh đổi một hoa vương khôn bì 

Biết đâu lá thắm thơ bài 

Lòng trinh chẳng động một vài giá xuân. 

 

Vợ Hà Văn Thiên  

Đông Quang Công chúa là Lê Thị Kiểm. Bà là vợ của ông Hà Văn Thiên, người Tày Đông 

Cuông được triều đình giao cho cai quản Đông Cuông. Ông Thiên, hậu duệ của Hà Đặc Hà Bổng 

(trại chủ Quy Hóa) bị hi sinh trong chiến tranh chống quân Nguyên. Ông bà sinh hạ được 1 đứa 

con trai. Khi ông tạ thế, bà Kiểm cùng con trai ở lại Đông Cuông rồi mất tại đấy. Dân lập miếu thờ 

ông bên Ghềnh Ngai (hữu ngạn sông Hồng) và thờ hai mẹ con bên tả ngạn, đối diện với miếu. 

Người mẹ Rừng chung chung, đến đây đã được lịch sử hóa, gắn với lai lịch cụ thể của một con 

người trần thế. 

Con Sơn Tinh   

Bà là con gái của Sơn Tinh (tức Tản Viên Sơn Thánh) và Mỵ Nương Ngọc Hoa (chữ Hán: 媚娘

玉花) trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh (Mỵ Nương là danh hiệu gọi con gái của Hùng 

Vương, tương tự như "Hoàng Nữ" hoặc Công Chúa"). Khi còn trẻ, Mẫu là một cô gái đức hạnh, 

lại tài sắc vẹn toàn, được cha mẹ đặt tên là La Bình. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%BF_Th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_M%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Tinh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A3n_Vi%C3%AAn_S%C6%A1n_Th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_N%C6%B0%C6%A1ng
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Học tập  

La Bình thường được cha cho đi cùng, đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền 

trung du đồi bãi trập trùng. Trong địa hạt mà Tản Viên Sơn Thánh cai quản, ông đã dạy dân 

không thiếu điều gì, từ săn bắn thú dữ đến chăn nuôi gia súc, từ trồng cây ăn quả, trồng lúa nương 

đến việc đắp ruộng bậc thang, trồng lúa nước v.v. hay dựng nhà dựng cửa, hái cây thuốc chữa 

bệnh. Ông cũng thường cùng các vị sơn thần, tù trưởng luận đàm thế sự và bàn soạn công việc. 

Do luôn luôn được theo cha như thế nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Vốn thông 

minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. Những khi Sơn 

Tinh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến thì La Bình thường được 

cha cho đi thay. Những lần như thế, La Bình luôn tỏ ra là một người đầy bản lĩnh, biết tự chủ 

trong giao tiếp, lại cũng biết thành thạo trong mọi công việc. 

Các sơn thần, tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn 

Thánh. Còn bản thân nàng, chẳng những hòa hợp, ân cần với mọi người, mà còn rất thân thuộc, 

quyến luyến với phong cảnh, từ cây cỏ hoa lá đến hươu nai chim chóc... 

Cai quản  

 

Động tối ở chùa Bái Đính (Ninh Bình), nơi thờ bà chúa Thượng Ngàn 

Khi Tản Viên và Mỵ Nương, theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế trở về trời thành hai vị thánh 

bất tử thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc dưới 

trần, nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du đồi 

bãi trập trùng của nước Nam. 

Trở thành chúa tể của miền núi non và trung du, công chúa Thượng Ngàn vẫn luôn luôn 

chăm chỉ, hàng ngày hết sức làm tròn các trọng trách của mình. Bà bảo ban các loài cầm thú 

phải biết sống hòa hợp với nhau, dạy chúng đừng ăn những loài quả độc, nấm độc, biết tránh 

khỏi những cây cối đổ, những cơn lũ quét... 

Bà dạy bảo con người cũng thật chu đáo, tỉ mỉ. Những gì cha bà đã dạy, bà đều đem ra áp dụng. 

Khi tiếp xúc với các tù trưởng, bà cũng học thêm ở họ được nhiều điều. Thế là bà lại đem những 

điều hiểu biết mới đi truyền bá ra mãi. 

Bà cải tiến và hoàn thiện thêm những gì mà trước kia, ở cha bà mới chỉ là bắt đầu. Làm nhà 

không những đã chắc chắn, lại còn phải biết chạm trổ cho thật đẹp đẽ. Ở mũi các thuyền độc 

mộc cũng thế, có khắc cả hình hai đầu rồng chạm hẳn vào nhau. Cách nấu nướng thức ăn, 

chẳng những chỉ có kho, luộc mà còn chế thêm ra được nhiều món mới. Rồi công việc đồng 

áng, bà dạy mọi người cách lấy ống bương để dẫn nước từ khe núi xuống. Lại đi phân phát 

hạt giống, cho nên nơi nào cũng có cơm dẻo nếp thơm. Trong các con vật nuôi trong nhà, bà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ru%E1%BB%99ng_b%E1%BA%ADc_thang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ChuabaidinhcoB6.jpg
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đem về thêm nhiều giống gia súc mới. Lại trồng xạo thêm nhiều giống cây ăn quả. Rồi trồng 

cả những hoa thơm cỏ lạ lấy từ trên rừng núi về... 

Ngọc Hoàng Thượng đế còn ban tặng cho bà thêm nhiều phép thuật thần thông, đi mây về gió, 

và trở thành vị Thánh bất tử để luôn luôn gần gũi, gắn bó với cõi trần, vĩnh viễn ở miền trung 

du và núi non hùng vĩ. Khi dân chúng sinh sôi nảy nở ra thêm, từ miền núi non và trung du tràn 

xuống các miền đồng bằng và ven biển, đã mang theo những cách thức làm ăn và phong tục tập 

quán từ hồi còn ở trong rừng, dưới sự bảo ban dìu dắt của công chúa Thượng Ngàn. 

Cùng với nhiều vị thần thánh khác, công chúa Thượng Ngàn vẫn ngày đêm lặng lẽ âm phù 

cho sự bình yên của mọi người dân nước Việt. Nhiều người gọi bà là Mẫu, một cách vừa trìu 

mến gần gũi mà cũng vừa tôn kính. 

Phù hộ  

Người ta cho rằng các chiến công quân sự của nhiều triều đại Việt Nam đều có sự phù hộ 

của bà. Vì thế, các triều đại này, sau khi thắng lợi đều có lễ tạ ơn và có sắc thượng phong cho 

bà là Công chúa. 

Một truyền thuyết cho rằng hồi đầu thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn, lúc ấy lực lượng nghĩa quân còn 

yếu, đang đồn trú ở Phản Ấm thì quân Minh kéo đến bao vây. Nghĩa quân người ít chống cự không 

nổi, phải tan tác mỗi người mỗi nơi. Trong đêm tối, công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép thành 

bó đuốc lớn, soi đường cho quân sĩ, tập hợp và dẫn dắt họ đi vào đất Mường Yên, về cơ sở núi Chí 

Linh. Ánh đuốc thiêng của bà, chỉ quân sĩ của Lê Lợi biết được, còn quân Minh không thể nào 

nhìn thấy. 

Ở Chí Linh, nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tập luyện và tập hợp, phát triển thêm lực lượng. Thật 

gian khổ, lắm phen không còn lương thực, phải lấy củ nâu củ mài thay cơm, nhưng nhờ sự che chở 

của công chúa Thượng Ngàn, quân đội của Lê Lợi vẫn ngày một thêm lớn mạnh. Quân Minh nhiều 

lần đến bao vây cũng đành phải chịu rút về. Từ Chí Linh, quân Lê Lợi tiến vào giải phóng Nghệ 

An, Thuận Hóa. Sau đó, với những trận thắng oanh liệt ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng và cuối 

cùng, bao vây quân Minh ở Đông Quan để kết thúc cuộc chiến, lập lại hòa bình cho nước Việt. 

Thờ phụng  

Thánh Mẫu Thượng Ngàn, cũng như nhiều vị thần thánh khác, được nhiều người tôn thờ, 

và chính là hồn thiêng của sông núi, bao nhiêu đời nay dẫn dắt con cháu vững bước đi lên. 

Bà có mặt ở khắp nơi, theo bước chân của dân chúng, khi ở miền rừng núi rồi xuống miền 

đồng bằng. Vì vậy, ở nhiều nơi người dân lập đền thờ phụng bà. Tuy nhiên, đại bản doanh của bà 

vẫn là vùng núi non và các cửa rừng. Những người đi rừng, muốn được bình yên, vạn sự tai qua 

nạn khỏi, thường đến cầu xin sự che chở, phù trợ của bà. Ai muốn săn bắt hay khai thác thứ gì 

trong rừng, cũng đặt lễ, thắp hương, cầu xin để được bà chấp thuận. Đôi khi Mẫu Thượng Ngàn 

cũng được hiểu chính là người Mẹ của Đức Thánh Tản Viên, theo cách hiểu này thì Đền thờ Mẫu 

Thượng Ngàn tại Đền Mẫu Đợi ở làng Dụ Đại xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình để 

tưởng nhớ công ơn của Mẫu Ma Thị Cao Sơn - người mẹ có công ơn nuôi dưỡng Đức Thánh Tản 

Viên. 

Tuy nhiên, có ba nơi được coi là trụ xứ chính của bà, gồm: 

Thứ nhất là đền đông Cuông, xã đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Lam_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91t_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%BAc_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A2i_Chi_L%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i#Th%C4%83ng_Long,_%C4%90%C3%B4ng_%C4%90%C3%B4,_%C4%90%C3%B4ng_Quan,_%C4%90%C3%B4ng_Kinh
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Thứ hai là đền Bắc Lệ, xã Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Thứ ba là đền Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Lý giải về tên gọi khác nhau  

Thánh Mẫu Thượng Ngàn có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc của Mẫu, địa danh 

đền của Mẫu, sắc phong của các triều đại phong kiến: 

-  Mẫu Đông Cuông được gọi theo địa danh Đông Cuông nơi ngôi đền Mẫu ngự. 

-  Lê Mại Đại Vương theo sắc phong của vua Lê lúc bà hoá phép giúp Vua đánh giặc. 

- Sơn Mẫu theo tên của mẹ hoặc con Sơn Tinh. 

-  Mỵ Nương Quế Hoa Công chúa, La Bình công Chúa theo tên gọi của nguồn gốc xuất thân 

lúc giáng trần. 

- Lâm Cung Thánh Mẫu chính là tên gọi khi hiển thánh tại đền Đông Cuông, Yên Bái. 

Tam tòa Sơn Trang  

Nhạc Phủ mà Mẫu Thượng Ngàn cai quản vốn xuất phát từ tín ngưỡng thờ Sơn Trang của đồng 

bào miền núi phía Bắc. Vì vậy nên còn thấy sự xuất hiện của Tam tòa Sơn Trang. Có người cho 

rằng Mẫu Thượng Ngàn chính là vị đứng đầu Tam tòa Sơn Trang. Cũng có người cho rằng toàn 

bộ Tam tòa Sơn Trang nằm dưới quyền Mẫu. Hoặc cả ba vị Tam tòa Sơn Trang đều là những hóa 

thân của Mẫu. 

Thanh Sơn Chính Phái Đệ Nhất Thượng Ngàn, sắc phong Lê Mại Đại Vương, hiệu viết Bạch 

Anh Quản Trưởng Sơn Lâm Công Chúa 

Đệ Nhị Thượng Ngàn Cao Sơn Công Chúa Diệu Tín Thiền Sư 

Đệ Tam Thượng Ngàn Sơn Trang Tàng Hình Diệu Nghĩa Thiền Sư 

Tránh nhầm lẫn Tam tòa Sơn Trang với Tam tòa Thánh Mẫu và Tam vị Chúa Mường (bao gồm 

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ và Chúa Đệ Tam Lâm Thao). 

  

Khi sống Bà bôn ba lo mọi mặt cho đời sống con dân Việt Nam. 

Khi chết Bà  hiển linh về Trời phò trợ cho Dân tộc Việt Nam! 

  Bà chính là  Quan Thầy  Bổn Mạng  ( God Mother )  của Dân tộc Việt Nam! 

TÓM LẠI 

Tứ Bất Tử là Bốn vị Thánh của Việt Nam, các Ngài đã để lại những gương Sống  tạo nên 

Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam , đó là những Vị: 
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1.- Thần Tản Viên  với  Sách Ước và Gây Thần là Cơ cấu của  nền Văn Hóa Thái  Hòa mang  

tên  Việt Nho và Triết lý An vi. 

2.- Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung  là Gương Mẫu kén Vợ chọn Chồng để  xây Tổ 

Ấm  gia đình, nền tảng của Xã hội.   

3.- Phù Đổng Thiên vưong: Mẫu Tinh thần của con người Nhân chủ, ý thức quan trọng về 

tinh thần tự Chủ, nên phải tự Lực tự Cường , nhất là Đoàn kết  Dân tộc  để có đủ Nội lực 

Dân tộc mà đánh đuổi quân thù, đó  là   “ Trai  hùng Cứu quốc “ của  Dân t ộc.  

4.- Bà Chúa Thượng ngàn: Mẫu người Gái đảm kiến và  cứu quốc, cũng là Quan Thầy bổn 

mạng của Dân tộc, khi sống thì bôn la lo mọi mặt cho đời sống nhân dân, khi chết thì hiển 

linh bảo trợ cho Dân tộc.      

Tứ Bất Tử để lại  “ Hồn Thiêng Sông Núi “, cũng là  “ tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt 

Nam “. 

Trên cùng còn có Quốc mẫu Âu Cơ, Quốc phụ Lạc Long với  Vua Hùng, sao còn có thứ  con 

Dân Việt bỏ Tổ Tiên oai hùng, rước  hồn ma vương quỷ sứ  Mác Mao về thờ làm  giáng cấp 

con người, rối ren Gia đình và nát tan Dân tộc ! 

  

Tóm lại Tứ Bất Tử  là Bốn nhân vật mẫu  có danh xưng  là  “ Trai Hùng Gái Đảm  “ của 

một Nước được vua Trung Hoa tôn vinh là   “ Văn Hiến chi bang “. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

NHỮNG CUỘC PHẾ HƯNG CỦA DÂN TỘC 

QUA 

13 CUỘC CHIẾN VỚI KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP BĂC PHƯƠNG 
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1.- LẠC VIỆT ĐẠI THẮNG GIẶC TẦN 

  

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng? 

Nguyễn Thanh Điệp 

  

Nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, người Việt cổ đã đánh tan đội quân xâm lược đông đảo 

của nhà Tần, đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự hàng nghìn năm sau đó. 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tần vào cuối thế kỷ thứ III TCN là cuộc chiến 

bảo vệ lãnh thổ có quy mô đầu tiên của người Việt. Dù phải đối đầu với đội quân xâm lược 

hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, nhờ vào chiến thuật quân sự độc đáo, phù hợp, tổ 

tiên ta đã đánh bại hoàn toàn đội quân đông đảo của nhà Tần do tướng Đồ Thư chỉ huy. 

Tần Thủy Hoàng và âm mưu xâm chiếm nước ta 

Sau khi thống nhất được Trung Quốc vào năm 221 TCN để lên ngôi Hoàng đế, Tần Thủy 

Hoàng một mặt củng cố chính quyền phong kiến bên trong, mặt khác liên tục phát động các 

cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. 

Theo sách Hoài Nam tử của nhà Hán, để xâm chiếm đất đai của người Việt cổ, sát nhập vào 

Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã cử tướng Đồ Thư mang quân, chia làm 5 đạo kéo xuống 

phía Nam xâm chiếm nước ta. Số quân này, theo sử sách của Trung Quốc và Việt Nam, ghi 

là 500.000 người. 

Vào thời điểm đó, sau hàng thế kỷ liên tục nội chiến ở trong nước, tư duy quân sự ở Trung 

Quốc đã rất phát triển. Thợ rèn của nhà Tần có thể tạo ra những thanh kiếm, vật dụng bằng 

sắt đạt trình độ cao. Tiềm lực của họ có thể huy động cả hàng trăm nghìn quân cho một chiến 

dịch quân sự. 

 

Tượng Tần Thủy Hoàng -  . 

Nhiều loại vũ khí chiến tranh liên tục được phát minh, nâng cấp, tiêu biểu như thang mây 

dùng để phá thành, các loại cung nỏ, binh khí tiếp tục được cải tiến, phát huy được hiệu quả 

cao hơn. Các học thuyết quân sự được hình thành, nhiều bộ binh pháp của Tô Vũ, Ngô Khởi, 

Ngô Tử ra đời. Theo nhiều nhà sử học, nghệ thuật quân sự của người Hán đã đạt đến trình 

độ đỉnh cao trên thế giới lúc bấy giờ. 

https://zingnews.vn/Nguy%E1%BB%85n-Thanh-%C4%90i%E1%BB%87p-tim-kiem.html?type=3
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Trong khi đó, người Việt vẫn đang trong thời kỳ bộ lạc, trình độ phát triển còn rất hạn chế, 

đồ dùng chủ yếu vẫn bằng đồng. Trải qua một số cuộc chiến tranh, nhưng chủ yếu chỉ ở quy 

mô nhỏ. Tiềm lực quân sự, khả năng tổ chức chiến trận chưa thể cùng lúc huy động được 

hàng trăm nghìn người. 

Nghệ thuật quân sự giúp người Việt đánh bại quân Tần 

Các tư liệu lịch sử thời kỳ này cho thấy tương quan lực lượng giữa người Việt với đội quân 

đội quân xâm lược của Tần Thủy Hoàng rất lớn, nhưng người Việt vẫn giành được chiến 

thắng nhờ vào chiến thuật quân sự đúng đắn với chiến tranh “du kích”, “lấy ít địch nhiều” 

trường kỳ kháng chiến. 

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trước thế mạnh ban đầu của quân Tần, “người Việt đều vào 

rừng, ở với cầm thú, không ai chịu để cho quân Tần bắt”. Đó không phải là cuộc chạy trốn 

vì khiếp sợ, thất bại, đó là cách đánh giặc. 

Người Việt rút vào rừng là để tránh thế mạnh lúc đầu của quân Tần, không muốn đánh lớn, 

không tổ chức quyết chiến khi chưa có lợi. Theo sách Hoài Nam tử, sau khi vào rừng, “họ 

cùng nhau đặt người kiệt tuấn lên làm tướng để ban ngày lẫn trốn, đêm ra đánh quân Tần”. 

Rõ ràng, đây là cuộc chiến kiên cường, thông minh và có tổ chức. Người Việt đã biết dựa vào 

cơ cấu xã hội các chạ - chiềng, các bộ lạc sẵn có của mình, biết tận dụng địa hình núi rừng 

để kiên trì cho cuộc kháng chiến lâu dài, đánh nhỏ, đánh ban đêm nhằm tiêu hao quân giặc, 

triệt nguồn cướp bóc lương thực của giặc. 

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, cuộc kháng chiến mưu trí, bền bỉ của người Việt đã làm cho 

quân Tần “lương thực bị tuyệt và thiếu, đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái 

cũng không xong”. Quân giặc càng ngày càng bị dồn vào tình trạng căng thẳng, nguy khốn 

đến như tuyệt vọng. 

Các sử gia Trung Quốc phải thừa nhận suốt ba năm liền, quân Tần không được nghỉ ngơi 

“đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi. Người ta phải thắt cổ 

trên cây dọc đường. Người chết chồng nhau”. 

Nhận thấy quân địch suy kiệt cả về tinh thần và sức lực, người Việt mới tập hợp lực lượng, 

dưới sự chỉ huy của những thủ lĩnh tài năng, tiêu biểu là Thục Phán, quân ta tổ chức đánh 

lớn tiêu diệt sinh lực địch, đập tan cuộc xâm lược của quân Tần, giết được tướng Đồ Thư 

khiến quân Tần như rắn mất đầu, từng bước ta rã. 

Cũng theo sách Hoài Nam tử, những tổn thất của quân Tần rất to lớn. Sau khi Tần Thủy 

Hoàng qua đời, nhà Tần dưới sự trị vì của Tần Nhị Thế, buộc phải bãi binh vào năm 208 

TCN. Cuộc kháng chiến chống Tần của người Việt giành thắng lợi rực rỡ. 

Cung nữ được tuẫn táng trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng là ai? 

  Thứ năm, ngày 29/07/2021 18:32 PM (GMT+7) 

 

 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng trước nay vẫn luôn là bí ẩn đối với cả thế giới. Gần đây, các 

nhà khảo cổ học tìm thấy xác ướp cung nữ đang mang thai ở hố chôn bên lăng mộ của ông 

vua tàn bạo một thời này. Rốt cuộc, thai nhi đã yên giấc ngàn năm này có phải hậu duệ của 

ông? 
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Binh lính là đất nung nhưng cung nữ tuẫn táng "bằng xương bằng thịt"... 

Trong lịch sử Trung Quốc, tục tuẫn táng không có gì xa lạ. Thế nhưng, đến thời nhà Tần, nó 

lại trở nên phổ biến và dã man hơn bao giờ hết, thậm chí thai phụ cũng phải tuân theo cái 

tục lệ ghê rợn này, và rồi đáng thương nhất vẫn chính là con trẻ. 

Tượng binh mã lừng danh trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng trông sống động như thật, 

đến mức độ từng bị nghi là được xây nên từ những con người "bằng xương bằng thịt". 

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học phát hiện ra rằng những bức tượng binh mã này thực sự 

được làm bằng đất nung và được dựng lên từ nguyên mẫu đội quân thiện chiến thời bấy giờ. 

Đội quân này đã ngủ yên dưới lòng đất hàng nghìn năm với nhiệm vụ bảo vệ lăng mộ Tần 

Thủy Hoàng. 

Chiến tranh thống nhất Trung Hoa của Tần 

  

 

                                                    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Chiến tranh thống nhất Trung Hoa của Tần 

Chiến tranh thống nhất Trung Hoa của Tần là một chuỗi những chiến dịch quân sự vào cuối thế 

kỷ thứ 3 TCN nhằm thống nhất lãnh thổ Trung Hoa do nước Tần thực hiện nhắm vào sáu nước 

chư hầu hùng mạnh còn sót lại trong thời kỳ Chiến Quốc là Hàn, Triệu, Nguỵ, Yên, Sở và Tề. Sáu 

nước này, cùng với Tần được gọi chung là Chiến Quốc Thất Hùng. Kết quả của cuộc chiến là việc 

sáu nước chư hầu lần lượt bị Tần thâu tóm, vào năm 221 TCN Tần đã hoàn toàn thống nhất các 

vùng đất bị phân chia từ hàng trăm năm về một thể thống nhất đặt dưới sự cai trị của nhà Tần và 

một vị Hoàng đế duy nhất thay vì rất nhiều các vị Vương Công quý tộc của từng nước chư hầu 

như trước. Trung Hoa lần đầu tiên trong lịch sử hoàn toàn thống nhất dưới quyền cai trị của vị 

Hoàng đế đầu tiên là Tần Thủy Hoàng. 

 

Niên biểu các sự kiện 

Năm Sự kiện 

230 TCN • Tần diệt Hàn 

228 TCN • Tần diệt Triệu 

225 TCN • Tần diệt Nguỵ 

223 TCN • Tần diệt Sở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu%E1%BB%B5_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%81_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_Qu%E1%BB%91c_Th%E1%BA%A5t_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_qu%C3%BD_t%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7y_Ho%C3%A0ng
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222 TCN • Tần diệt Yên và Đại 

221 TCN 

• Tề đầu hàng Tần. 

• Trung Hoa hoàn toàn thống 

nhất. 

Kết quả  

Từ năm 361 TCN Tần Hiếu Công dùng Thương Ưởng biến pháp đến năm 221 TCN tiêu diệt 

6 nước chư hầu trải qua 140 năm, 7 đời quân vương. Chấm dứt chế độ chư hầu, chiến loạn 

gần 500 năm của Hoa Hạ. 

Năm 221 TCN, sau khi tiêu diệt Tề, Tần vương Doanh Chính trở thành vị vua duy nhất của toàn 

cõi Trung Hoa. Doanh Chính sau đó xưng là Hoàng Đế, đặt hiệu là Thủy Hoàng đế (Hoàng đế 

khởi thủy của Trung Hoa) và thành lập nhà Tần. Hoàng đế chia đất nước thành 36 quận, đặt kinh 

đô ở Hàm Dương (tỉnh Thiểm Tây ngày nay). Nhằm tránh cục diện chư hầu cát cứ như thời nhà 

Chu, Tần Thủy hoàng đã thiết lập một chính quyền trung ương tập quyền, tập trung mọi sức 

mạnh vào tay một vị Hoàng đế duy nhất, làm nền tảng cho các triều đại sau này của Trung Quốc. 

Mặc dù nhà Tần chỉ tồn tại trong vòng 16 năm ngắn ngủi (thay vì ngàn vạn năm như mong 

muốn của Tần Thủy hoàng), nó đã để lại những ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới lịch sử Trung 

Hoa trong hàng nhiều thế kỷ sau đó. 

Năm 209 TCN, dưới sự trị vì của con trai Tần Thủy Hoàng là Tần Nhị Thế, cuộc khởi nghĩa nông 

dân dưới sự lãnh đạo của Trần Thắng và Ngô Quảng nổ ra do sự hà khắc trong chính sách cai trị 

của nhà Tần. Mặc dù cuộc khởi nghĩa bị dẹp yên sau đó nhưng những cuộc phiến loạn khác liên 

tiếp nổ ra trên toàn Trung Hoa trong 3 năm sau đó. Năm 206 TCN, sau khi quân đội của Lưu 

Bang tiến vào Hàm Dương, vị vua thứ ba của Tần là Tần Tử Anh bị Hạng Vũ giết, nhà Tần sụp 

đổ. 

  

 

  

Vạn Lý Trường Thành, gọi tắt là Trường Thành, là tên gọi chung cho nhiều thành lũy kéo 

dài hàng ngàn cây số từ Đông sang Tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới 

thế kỷ 16, để bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, Đột 

Quyết, và những bộ tộc  

 

Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành vì lời tiên tri trong "sách tiên" 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%83m_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_Nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Qu%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Bang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Bang
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_T%E1%BB%AD_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1ng_V%C5%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_L%C3%BD_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A0nh
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Vạn Lý Trường Thành là công trình nổi tiếng được xây dựng dưới thời Tần Thủy Hoàng. Hầu 

hết mọi người đều từng nghe nói đến công trình này nhưng ít ai biết lý do thực sự khiến Tần 

Thủy Hoàng xây dựng nó. 

  

Tần Thủy Hoàng là ai? 

Tần Thủy Hoàng tên thật là Doanh Chính hay Triệu Chính. Ông sinh năm 259 TCN và qua đời ở 

tuổi 49. Ông cai trị đất nước từ năm 246 TCN và tự phong là Thủy Hoàng Đế. Ông là người sáng 

lập ra nhà Tần, là vị vua đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 TCN, sau khi đánh bại 

các nước chư hầu. 

Sau khi nước Tần tiêu diệt 6 nước, Tần Thủy Hoàng lập tức cho xây dựng Trường Thành. Lúc 

này đất nước chưa ổn định, sức mạnh quốc gia suy yếu. Chẳng hạn người Hồ có xâm lăng thì với 

sức mạnh quân sự lớn mạnh cộng với tính kiêu ngạo của Tần Thủy Hoàng cũng không có cớ gì 

phải sợ dân tộc du mục phương Bắc. 

 Hồ chính là cách gọi chỉ Hung Nô, một vương triều có tư thù với nhà Tần. 

Hành động cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành của Tần Thủy Hoàng được xem là “ngớ ngẩn” 

và gần như sẽ chặt đứng nguồn sống của nước Tần. Vì sao một bậc minh quân có đầu óc thống 

nhất thiên hạ lại có hành động như vậy? 

Vài nét đặc biệt về Tần Thủy Hoàng: 

  Tần Thuỷ Hoàng  tiêu diệt  Chiến Quốc là Hàn, Triệu, Nguỵ, Yên, Sở và Tề. 

Bắt 700.000 người dân Chiến quốc xây Vạn Lý Trường Thành chống quân Hung Nô , va xây lăng 

mộ không những để táng xác Ông ma càn chôn sống theo 3. 000 cung nữ, có cả cung nữ đang 

mang thai. Ngoài ra trong lăng mộ còn vô số tượng binh mã bằng đất nung cùng vô số bảo vật mà 

chưa ai dám  tới mà khám phá, vì có thể có cung tên tự động bảo vệ nhất là  có môi trường Thủy 

ngân ( rất đôc )   để giữ bí mật 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu%E1%BB%B5_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%81_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
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Trung Hoa rất lấy làm vinh dự về công trính vĩ đại của Tần Thuý Hoàng, nhưng Tần Thuỷ 

Hoàng vĩ đãi đã  “ phần Thư khanh Nho: đốt sách Văn hóa và chôn Nho sĩ của chủng Việt. 

Sau khi diệt Chiến quốc Tần Thủy Hoàng bắt 70.000 dân Bách Việt xây Lăng mộ và Vạn lý 

Trường thành. những công trình này  to lớn bao nhiêu thì càng hủy diệt mô hôi nước mắt và 

sinh mạng của Bách Việt bấy nhiêu !!! 

Khi xây xong hai Công trình trên  thì 70.000 dân Bách Việt đều bị giết để giữ bí mật! 

Vĩ đại thay!  TẦN THỦY HOÀNG! 

Sự nghiệp của Tần Thuỷ Hoàng được tiếp nối từ Hiên Viên Hoàng Đế ( lãnh tụ Du mục )  

đành bại Si Vưu – lãnh tụ Nông nghiệp -  máu Bách Việt chảy dài hàng dặm, tiếp tới các   

nhà cầm quyền Hoa Hán đem đại quân 13  lần đánh chiếm Việt Nam . Truyền thống bành 

trướng hiểm nguy nhất với Mao Trạch Đông, Hồ Cẩm Đào,Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình.  

Thiên Tử Tập Cận  Bình đang lăm le nuốt chững Đài Loan  và  cả  Biển Đông! 

  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ 

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH  

&  

LĂNG  MỘ  TẦN THỦY HOÀNG 
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Trung cộng trương cờ tôn vinh công trình cho là  

Vĩ đại độc nhất vô nhị về sự gian ác.! 
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Trung cộng quảng cáo lôi cuốn Du khách tham quan để làm giàu mà không cảm thấy ô 

nhục !. 

 
Mục đích Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành là gì? 

Lời tiên tri trong “sách tiên” khiến Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành 

Tương truyền Tần Thủy Hoàng từng vượt biển đi tìm thuốc trường sinh. Điều này cho thấy đây là 

một vị vua mê tín. Nếu ông tin trên đời này có thuốc trường sinh bất lão thì việc ông mù quáng 

với những lời “sấm truyền” bịa đặt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Năm thứ 32 của nhà Tần, vua Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh cho Lô Sinh đi tìm "người tiên tri" để 

đọc vị được tương lai. Và tất nhiên, chuyến đi ấy của Lô Sinh không mang lại được kết quả mà vị 

vua mong muốn. 

Để tránh bị nhận hình phạt khi trở về, Lô Sinh đành nói ra những lời bịa đặt, thêu dệt về một tương 

lai tốt đẹp của vương triều nhà Tần. Tần Thủy Hoàng từ lâu đã chán nghe những lời câu nói mật 

ngọt này. Điều Tần Thủy Hoàng cần chính là những lời tiên chi có lợi cho việc củng cố chính 

quyền. 

Vì vậy, một lần nữa, ông phái Lô Sinh đi tìm thần tiên. Sau nhiều lần "xôi hỏng bỏng không" thì 

cuối cùng người họ Lô này cũng mang về được một cuốn có tên gọi là "Lục Đồ Thư". 

Cuốn sách này có ghi một dòng chữ khiến Tần Thủy Hoàng xem xong không khỏi rùng mình đó 

là "Vong Tần giả Hồ dã" - Được dịch ra là Tần mất do Hồ. 

Sau lời tiên tri chẳng rõ thật giả ấy, Tần Thủy Hoàng phái tướng lĩnh cùng 30 vạn đại quân đánh 

đuổi Hung Nô tới tận Âm Sơn. 

https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/9/7/tan-thuy-hoang-va-loi-tien-tri-trong-sach-tien-he-lo-muc-dich-xay-dung-van-ly-truong-thanh1-1631012057745-16310120582731941356298.jpg
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Vẫn chưa yên tâm, ông lại cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Công trình này đã tiêu tốn công 

sức của hơn 70 vạn binh lính và dân chúng. Sự có mặt của Vạn Lý Trường Thành đã vơi bớt nỗi 

hăm dọa "Hồ diệt Tần". 

Kết cục bi thảm vì tin vào lời tiên tri 

Việc xây dựng Vạn Lý TrườngThành gây hao người tốn của. Người chịu khổ là dân chúng trong 

thiên hạ bởi dù sao Tần Thủy Hoàng cũng không đích thân đi xây. 

Nhưng người dân thì khác. Những tưởng chiến tranh kết thúc thì họ được sống ổn định. Nhưng 

không, họ bị bắt đi xây Trường Thành, lại nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Quan hệ vua – dân xấu 

đi nghiêm trọng, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của nhà Tần. 

Mặc dù người Hồ có ảnh hưởng không thể chối cãi đối với sự diệt vong của nước Tần nhưng dân 

tộc tiếp quản thiên hạ từ tay người Tần lại là người Hán. Câu nói của phương sĩ có lẽ là cái bẫy 

của người thuộc 6 nước cũ tạo ra với mục đích tiêu hao sức mạnh quốc gia của nước Tần, làm tan 

rã nước Tần từ bên trong. 
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Toàn cảnh đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hình ảnh: Wikipedia 

 
Dự án kinh ngạc của Trung Quốc: Khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng 

( Đội quân bảo vệ Hồn Ma Tần Thuỷ Hoàng ) 

  

Các nhà khoa học Trung Quốc dự tính dùng máy dò tia vũ trụ để khám phá bí ẩn 

trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 

https://laodong.vn/tags/tan-thuy-hoang-236656.ldo
https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/7/27/phat-hien-thai-phu-duoc-tuan-tang-trong-lang-mo-cua-tan-thuy-hoang-co-phai-giot-mau-cua-thuy-hoang-de1-1627374295319-1627374298566716204544.jpg
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Đội quân đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Shutterstock 

Khám phá bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng 

Trong Lăng mộ có câu; Nhất thống giang sơn ( ăn cướp  ) 

一 統江山 

Theo một nghiên cứu do chính phủ Trung Quốc tài trợ, các tia vũ trụ có thể giúp các nhà khảo cổ 

xác định chính xác buồng bí mật lưu giữ hài cốt và bảo vật của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế 

đầu tiên của Trung Quốc. 

https://laodong.vn/tags/trieu-dai-hoang-de-trung-quoc-218596.ldo
https://laodong.vn/tags/trieu-dai-hoang-de-trung-quoc-218596.ldo
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Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Wiki 

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, được xây dựng bởi hàng trăm 

nghìn lao động trong gần 4 thập kỷ và hoàn thành vào khoảng năm 208 trước Công nguyên, 

theo nhà sử học đời Hán Tư Mã Thiên, người sống ngay sau thời kỳ đó. 

Lăng mộ nằm dưới một gò mộ cao 76 mét có hình dạng gần giống một kim tự tháp. Bố cục 

của nó mô phỏng theo kinh đô nhà Tần là Hàm Dương được chia thành các khu nội thành 

và ngoại thành. Chu vi của khu vực nội thành là 2,5 km và ngoại là 6,3 km. Mộ chính nằm 

ở phía tây nam của nội thành và hướng về phía đông. Buồng lăng mộ chính chứa quan tài 

và các hiện vật chôn cất là tâm điểm của quần thể kiến trúc lăng mộ. 

Với tổng diện tích gấp 70 lần Tử Cấm Thành, đây là lăng mộ lớn nhất từng được xây dựng 

cho một cá nhân trên thế giới. 

Bề mặt của mộ không còn vững chãi, nhưng các cấu trúc dưới lòng đất hầu như vẫn còn 

nguyên vẹn. Một số nhà khảo cổ học tin rằng, buồng trung tâm đặt quan tài của Tần Thủy 

Hoàng và hầu hết các kho báu có giá trị vẫn không bị xáo trộn. 

Nghiên cứu do chính phủ Trung ương tài trợ để đánh giá tính khả thi của dự án cho thấy 

cần ít nhất hai thiết bị dò tia vũ trụ đặt ở các vị trí khác nhau dưới bề mặt mộ khoảng 100 

mét. 

Những thiết bị này, có kích thước bằng một chiếc máy giặt, có thể phát hiện các hạt hạ 

nguyên tử (subatomic particle) có nguồn gốc vũ trụ xuyên qua mặt đất. 

Tờ SCMP dẫn lời giáo sư Liu Yuanyuan và các đồng nghiệp của bà tại Đại học Sư phạm 

Bắc Kinh cho biết, dữ liệu này sẽ cho phép các nhà khoa học xác định những cấu trúc ẩn 

không nhìn thấy. Nghiên cứu đã được công bố trên Acta Physica Sinica, tạp chí chính thức 

của Hiệp hội Vật lý Trung Quốc hôm 13.12. 

Vào những năm 1970, hơn 8.000 đội quân đất nung - đội quân bảo vệ Tần Thủy Hoàng ở 

thế giới bên kia - được tìm thấy chôn cất cách xa trung tâm lăng mộ. 

https://laodong.vn/tags/tu-cam-thanh-6870.ldo
https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-47-nam-miet-mai-khoi-phuc-doi-quan-dat-nung-tan-thuy-hoang-907783.ldo
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Đội quân đất nung bảo vệ  ( Hồn Ma ) Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Wiki 

Sau nhiều thập kỷ khảo sát, các nhà khảo cổ đã xác nhận sự tồn tại của một cung điện dưới lòng 

đất cao hơn 30m. Họ cũng tìm thấy bằng chứng dấu vết chứng minh những mô tả của Tư 

Mã Thiên vốn bị coi là truyện cổ tích, chẳng hạn như các hồ và đường nước chứa đầy thủy 

ngân để mô phỏng các con sông và biển lớn của Trung Quốc. 

Nhưng cấu trúc chi tiết của cung điện và vị trí chính xác của phòng hoàng đế vẫn chưa chắc 

chắn. Các mô tả khác của Tư Mã Thiên - chẳng hạn như bẫy trang bị cung tên và nỏ để bắn bất 

cứ ai vào lăng mộ - không được xác minh. 

Ứng dụng tia vũ trụ trong khảo cổ học 

Sử dụng tia vũ trụ trong khảo cổ học là một khái niệm đã có từ những năm 1960. Các nhà vật lý 

thiên văn phát hiện ra rằng, các tia vũ trụ có thể va vào các phân tử không khí và tạo ra một loại 

hạt được gọi là "muon" (hạt cơ bản tương tự như electron) có thể xuyên qua hầu hết mọi thứ. 

Hạt muon có cơ hội bị hấp thụ cao hơn khi đi qua các vật liệu dày đặc hơn. Bằng cách so sánh số 

lượng hạt muon mà một máy dò nhận được từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khảo cổ có thể 

phát hiện ra những cấu trúc rỗng, chẳng hạn như các khoang hoặc lối đi ẩn trong một tòa nhà. 

Nhưng ý tưởng chủ yếu vẫn là lý thuyết vì các hạt muon không dễ phát hiện. Và trong nhiều thập 

kỷ, các nhà khoa học đã phải dựa vào các thiết bị cồng kềnh, lớn như một căn phòng, khiến cho 

việc ứng dụng thực địa trở nên khó khăn. 

https://laodong.vn/tags/khoa-hoc-vu-tru-197820.ldo
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Trong những năm gần đây, nhờ những tiến bộ trong vật lý hạt, kích thước của máy dò tia vũ trụ 

đã thu nhỏ đáng kể. Năm 2017, một nhóm khảo cổ ở Ai Cập đã phát hiện ra một căn phòng dài 

30 mét trong kim tự tháp 4.500 năm tuổi bằng một thiết bị di động. 

“Là nền văn minh cổ có lịch sử lâu đời, Trung Quốc có một số lượng lớn các di tích văn hóa cần 

được nghiên cứu cấp thiết. Hình ảnh nhờ hạt muon có thể là một bổ sung quan trọng cho các 

phương pháp địa vật lý truyền thống” - Liu và các đồng nghiệp cho biết trong bài báo nghiên 

cứu. 

Dự án có khả thi? 

Yang Dikun, trợ lý giáo sư địa vật lý của Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam ở Thâm 

Quyến, người không tham gia vào dự án nhưng quen thuộc với công nghệ, cho biết dự án này rất 

khả thi. 

Ông nói: “Máy dò muon mà chúng tôi chế tạo và sử dụng để điều tra thực địa ngày nay đã trở 

nên quá nhỏ bé, nó có thể mang theo bên người. 

Yang cho hay các nhà khảo cổ đã cố gắng lập bản đồ lăng mộ bằng các phương pháp khác. Máy 

dò dị thường trọng lực có thể phát hiện các chất có mật độ khác nhau nhưng phạm vi của nó bị 

giới hạn trong một khu vực nhỏ và độ chính xác của nó có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các 

nhiễu động môi trường. Trong khi đó, tín hiệu điện từ nhạy cảm nhất với các cấu trúc có chứa 

kim loại và radar xuyên đất chỉ tiếp cận được đến độ sâu hạn chế. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận tia vũ trụ không phải là không có thách thức. Theo Yang, các thiết bị dò 

tìm phải được đặt ở độ sâu thích hợp mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc đồ tạo tác bên trên. 

Máy dò tia vũ trụ (chấm đỏ) sẽ được đặt dưới bề mặt lăng mộ khoảng 100 mét. Ảnh: Đại học Sư 

phạm Bắc Kinh 

 

Và không giống như các phương pháp phát hiện khác có thể thu được kết quả gần như ngay lập 

tức, các máy dò muon phải ở vị trí đủ lâu mới có thể thu thập đủ số lượng hạt để phân tích. 

Mô phỏng máy tính do nhóm của Liu thực hiện cho rằng có thể mất một năm để thu thập đủ dữ 

liệu nhằm tạo ra hình ảnh rõ nét. 
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Không rõ liệu - hoặc khi nào - dự án sẽ nhận được sự đồng ý của chính phủ để tiến hành. Liu và 

các đồng nghiệp của bà cho biết một số chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn như số lượng và vị trí chính 

xác của các máy dò, cần được đánh giá và tối ưu hóa thêm. 

Trung Quốc là nước đi sau trong lĩnh vực nghiên cứu tia vũ trụ, nhưng các hoạt động trong lĩnh 

vực này đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. 

Chẳng hạn, nhóm của Liu là một trong những nhóm nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm 

Cận Bình, cơ sở phát hiện tia vũ trụ sâu nhất thế giới - ở độ sâu hơn 6.000 mét dưới lòng đất - để 

nghiên cứu vật chất tối. 

Vào tháng 5, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra ánh sáng mạnh nhất từng được ghi 

nhận trong vũ trụ bằng máy dò tia vũ trụ nhạy nhất, lớn nhất thế giới trên đỉnh núi cao 4.410 mét 

ở huyện Đạo Thành, tỉnh Tứ Xuyên. 

Bảo tồn lăng mộ hoàng đế Trung Quốc 

Tần Thủy Hoàng (18.2.259 - 11.7.210 trước Công nguyên) là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng 

thời là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu, chấm dứt thời 

kỳ Chiến quốc vào năm 221 trước Công nguyên. 

Ông lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi. Thay vì tiếp tục xưng 

vương như các vị vua thời nhà Thương và nhà Chu, để đánh dấu mốc cho việc thống nhất Trung 

Hoa và chứng tỏ nhà Tần còn vĩ đại hơn các triều đại trước, ông tự tạo ra một danh hiệu mới là 

"Hoàng đế" và tự gọi mình là Thủy Hoàng đế. 

Sau khi thống nhất Trung Hoa, ông và thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt cải cách lớn về 

kinh tế và chính trị, bao gồm thiết lập hệ thống quan lại nắm quyền ở địa phương do triều đình 

chỉ định thay vì phân chia ban tước cho các quý tộc như trước kia, cho phép nông dân sở hữu đất, 

thống nhất hệ thống đo lường, tiền tệ, đi lại, đồng thời xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ. 

Tần Thủy Hoàng đã tiến hành nhiều đại dự án, bao gồm việc xây dựng trường thành ở phương 

bắc, đặt nền móng cho Vạn Lý Trường Thành, kênh Linh Cừ, cung A Phòng, lăng mộ Tần Thủy 

Hoàng được bảo vệ bởi đội quân đất nung, chinh phạt phương Nam để mở rộng lãnh thổ. 

Những chính sách này đặt nền móng thống nhất lâu dài cho nước Trung Hoa rộng lớn sau gần 

500 năm chia cắt và chiến tranh liên miên, nhưng với cái giá phải trả là rất nhiều mạng người và 

sự lao dịch mệt nhọc, nỗi oán hận của người dân. 

Khi việc xây dựng lăng mộ hoàn thành, tất cả công nhân và thợ thủ công đều bị mắc kẹt và 

bị giết để giữ bí mật bên trong, theo Sima. 
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Đội quân đất nung bảo vệ Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Wiki 

Hầu hết các lăng mộ hoàng gia ở Trung Quốc đã bị cướp hoặc hư hại, nhưng một số ít vẫn còn 

nguyên vẹn, bao gồm lăng mộ của Võ Tắc Thiên, Hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý 

Trị, sau trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu, người trị vì khi nền văn minh Trung Hoa cổ đại đạt 

đến đỉnh cao. 

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã mở một lăng mộ hoàng gia của triều đại nhà Minh (1368-1644) 

ở Bắc Kinh vào những năm 1950 và chứng kiến những vật liệu quý như lụa và giấy bị phân hủy 

ngay sau khi tiếp xúc ánh sáng ngoài trời. 

Kể từ đó, chính phủ Trung Quốc đã có chính sách nghiêm ngặt cấm tiếp cận những địa điểm này. 

Triều đại hoàng đế Trung Quốc Đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng Lăng mộ Khảo cổ Trung 

Quốc 

 

  Trung Quốc khai quật khảo cổ lăng mộ hoành tráng của hoàng đế nhà Hán 

 

Tuy nhiên, ngoài tượng binh lính nam giới thì còn có cả tượng nữ nhân – tương truyền là để 

hầu hạ trong lăng Tần Thủy Hoàng. 

https://laodong.vn/tags/khao-co-trung-quoc-299809.ldo
https://laodong.vn/tags/trieu-dai-hoang-de-trung-quoc-218596.ldo
https://laodong.vn/tags/doi-quan-dat-nung-235819.ldo
https://laodong.vn/tags/tan-thuy-hoang-236656.ldo
https://laodong.vn/tags/lang-mo-255701.ldo
https://laodong.vn/tags/khao-co-trung-quoc-299809.ldo
https://laodong.vn/tags/khao-co-trung-quoc-299809.ldo
https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-khai-quat-khao-co-lang-mo-hoanh-trang-cua-hoang-de-nha-han-985002.ldo
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Điều bất ngờ là những tượng nữ nhân này là người thật tuẫn táng thông qua việc xử lý bằng 

chất bảo quản để trở thành xác ướp khi ông vua nổi danh kim cổ được chôn cất. 

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, Tần Thủy Hoàng cảm thấy nam nhân phải dẫn binh đi chinh 

chiến xa trường bảo vệ quốc gia, không thể làm tổn thương đến họ. Còn nô tì, cung nữ với 

ông lại không có tác dụng gì ngoài việc hầu hạ ông, nên đã trực tiếp ra lệnh bắt họ tuẫn táng. 

Nếu thật sự như vậy thì Tần Thủy Hoàng quả là một vị hoàng đế tàn nhẫn trong những năm 

cuối đời. 

Xác ướp cung nữ đang mang thai 

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một hố chôn trong tổ hợp lăng của hoàng đế Tần Thủy 

Hoàng, trong hố có nhiều xương đến mức không đếm xuể. Một số thi thể bị chặt đầu, một số 

bị cắm mũi tên vào hộp sọ, còn hầu hết là bị treo cổ. Thi thể sử dụng chất bảo quản ướp xác 

không được xử lý tốt đã biến thành xương trắng, cho thấy tình cảnh lúc bấy giờ thật sự rất 

thê thảm. 

 
Hố chôn được tìm thấy bên lăng Tần Thủy Hoàng. Hình ảnh: Zhihu 

Trong quá trình làm sạch xương, các nhà khảo cổ tình cờ tìm thấy một xác ướp nữ có bụng hơi 

phình, sau khi xử lý bằng phương pháp quét hiện đại thì phát hiện xác ướp này đang mang thai và 

thai nhi trong bụng đã thành hình. Thai nhi này cũng giống như mẹ của bé, đã trở thành một xác 

ướp và ngủ trong bụng mẹ hàng ngàn năm nay. 

https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/7/27/phat-hien-thai-phu-duoc-tuan-tang-trong-lang-mo-cua-tan-thuy-hoang-co-phai-giot-mau-cua-thuy-hoang-de2-1627374302095-16273743029821263237730.jpg
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Xác ướp người cung nữ đang mang thai. Hình ảnh: Qulishi 

Theo sử sách ghi chép lại, kể từ sau khi Hồ Hải ra đời thì Tần Thủy Hoàng không còn có 

người con nào nữa, liệu đứa bé trong bụng cung nữ bị tuẫn táng này có phải là con của ông 

hay không? 

Các nhà khảo cổ học thì cho rằng mỹ nữ vây quanh Tần Thủy Hoàng thì nhiều vô số 

kể, chuyện sủng hạnh một cung nữ cũng là điều hết sức bình thường, và sự tồn tại của đứa trẻ 

này có thể không ai biết đến. 

Đứa trẻ này hoàn toàn có thể là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng, nhưng sau khi ông băng hà, 

Hồ Hải sợ những huynh đệ khác sẽ cướp lấy ngai vàng nên đã tàn sát tất cả các anh chị em 

của mình nên đương nhiên sẽ không cho đứa trẻ một cơ hội được sinh ra trên thế giới này. 

 

 

https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/7/27/phat-hien-thai-phu-duoc-tuan-tang-trong-lang-mo-cua-tan-thuy-hoang-co-phai-giot-mau-cua-thuy-hoang-de3-1627374304667-16273743050012006097781.jpg
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Hố chôn được tìm thấy bên lăng Tần Thủy Hoàng. Hình ảnh: Zhihu 

______________________________________________________________________________  

 

2.- NAM VIỆT ĐẠI THẮNG TÂY HÁN 

 

 

Chiến tranh Hán–Nam Việt là một cuộc chiến tranh giữa nhà Tây Hán và nước Nam Việt vào 

cuối thế kỷ 2 trước Công nguyên. 

Bối cảnh lịch sử 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Nam-Viet_200bc.jpg
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Bản đồ khu vực khoảng 200 năm TCN. 

Nước Nam Việt phía Tây giáp Dạ Lang và Câu Đinh, phía Đông giáp Mân Việt, phía Nam giáp 

với dãy Hoành Sơn, phía Bắc giáp nhà Hán. 

Năm 221 TCN, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên đã cho xây dựng một nhà nước 

trung ương tập quyền phong kiến. Tham vọng xâm chiếm lãnh thổ không dứt, Tần Thủy Hoàng 

tiếp tục sai Đồ Thư đem quân, sai Sử Lộc đào ngòi vận lương đi đánh lấy Bách Việt, trong đó là 

một dải các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến ngày nay lập thành quận mà thống trị. 

Sau khi nhà Tần mất, hình thành 3 quốc gia của người Bách Việt là Đông Âu (trị ở Đông Âu, thành 

phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang ngày nay), Mân Việt, Nam Việt. 

Năm 196 TCN, Hán Cao Tổ sai Lục Giả đi sắc phong Triệu Đà làm Nam Việt Vương. 

Năm 191 TCN, nhà Tây Hán dưới thời Lã Hậu đóng cửa ải buôn bán với Nam Việt, ngăn chặn 

trao đổi đồ sắt, trâu cái, làm khó sản xuất nông nghiệp của Nam Việt, làm xấu quan hệ với Nam 

Việt. Triệu Đà bèn tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi nhà Hán, tự xưng hiệu là Nam Việt Vũ 

Đế. Triệu Đà cho rằng ngăn chặn buôn bán là do Trường Sa Vương ly gián, bèn phát binh đánh úp 

biên giới của nước Trường Sa. Cao Hậu lệnh cho Long Lự hầu Chu Táo đem quân đánh Nam Việt, 

vì quân sĩ không quen đất nước miền nam, quân mệt mỏi chẳng nên công. Khi Cao Hậu chết (180 

TCN), nhà Hán bãi binh. 

Hán Văn Đế kế vị, sai Thái trung Đại phu Lục Giả đem thư cho Triệu Đà. Khi nghe Lục Giả thuyết 

phục phải trái hơn thiệt, Triệu Đà đã quyết định bỏ danh hiệu Đế, quy phục nhà Hán và dùng lại 

hiệu Nam Việt Vương một cách tượng trưng. 

Năm 125 TCN, Mân Việt cử binh đến xâm phạm quận huyện biên giới của Nam Việt. Hán Vũ 

Đế dùng Đại hành Vương Khôi, Đại Nông lệnh Hàn An Quốc chia ra đem quân xuống phía nam 

đánh Mân Việt. Quân Hán chưa đến, em của Mân Việt Vương là Dư Thiện và họ hàng đại thần 

cùng giết Mân Việt Vương hàng quân Hán. 

Năm 113 TCN, Hán Vũ Đế sai An Quốc Thiếu Quý đến Nam Việt, đem lệnh dụ Triệu Ai 

Vương, Cù Thái hậu vào chầu giống với chư hầu trong nước, lại lệnh Vệ úy Lộ Bác Đức đóng 

quân ở Quế Dương tiếp ứng. 

Trong tập đoàn thống trị Nam Việt chia rẽ: Cù Thái hậu định cùng con trai Triệu Hưng (mới có 4 

tuổi) chủ trương vào kinh chầu nhà Hán, cùng gửi thư lên Hán Vũ Đế, nguyện theo luật lệ của chư 

hầu trong nước, ba năm hầu cận một lần; Thừa tướng ba đời của Nam Việt là Lữ Gia hết sức phản 

đối, đôi bên đấu tranh dữ dội. Hán Vũ Đế lệnh cho Hàn Thiên Thu đem 2000 quân vào Nam 

Việt muốn giết Lữ Gia. Mùa xuân năm 112 TCN, Lữ Gia bèn viết cáo kêu gọi trong nước về hành 

động bán nước của Cù hậu, rồi giết Triệu Ai Vương, Cù Thái hậu, sứ giả nhà Hán và giết hết quân 

của Hàn Thiên Thu, lập riêng Triệu Kiến Đức làm vua. 

Diễn biến    

Xem thêm: Triệu Dương Vương, Lữ Gia, Tây Vu Vương, và Hán Vũ Đế 

Vua Hán nghe tin Hàn Thiên Thu bị giết, sai Phục ba tướng quân Lộ Bác Đức xuất phát từ Quế 

Dương, Lâu thuyền tướng quân Dương Bộc xuất phát từ Dự Chương, Qua thuyền tướng quân 

Nghiêm[1] xuất phát từ Linh Lăng, Hạ lại tướng quân Giáp[2] đem quân xuống Thương Ngô, Trì 

Nghĩa hầu Quý[1] đem quân Dạ Lang xuống sông Tường Kha, đều hội cả ở Phiên Ngung. 
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Bàn thờ Thừa tướng Lữ Gia nhà Triệu bên trong hang Cắc Cớ, thuộc địa phận khu di tích chùa 

Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Mùa đông năm 111 TCN, tướng nhà Hán là Dương Bộc đem 9000 tinh binh hãm Tầm Hiệp, phá 

Thạch Môn lấy được thuyền thóc của quân Triệu, kéo luôn cả các thuyền ấy đi, đem mấy vạn 

người đợi Lộ Bác Đức. Bác Đức cùng Bộc hội quân tiến đến Phiên Ngung. 

Triệu Thuật Dương Vương và Lữ Gia cùng giữ thành. Dương Bộc tự chọn chỗ thuận tiện đóng ở 

mặt đông nam, Lộ Bác Đức đóng ở mặt tây bắc. 

Vừa chập tối, Dương Bộc đánh bại quân Triệu, phóng lửa đốt thành. Bác Đức không biết quân 

trong thành nhiều hay ít bèn đóng doanh, sai sứ chiêu dụ. Ai ra hàng đều được Đức cho ấn thao và 

tha cho về để chiêu dụ nhau. Dương Bộc cố sức đánh, đuổi quân Triệu chạy ngược vào dinh quân 

của Lộ Bác Đức. Đến tờ mờ sáng thì quân trong thành đầu hàng. Triệu Dương Vương và Lữ 

Gia cùng với vài trăm người, đang đêm chạy ra biển. 

Bác Đức lại hỏi những người đầu hàng biết chỗ ở của Lữ Gia, bèn sai người đuổi theo. Hiệu úy tư 

mã là Tô Hoằng (蘇弘) bắt được Kiến Đức, Quan lang của Nam Việt là Đô Kê (都稽; có bản chép 

là Tôn Đô) bắt được Lữ Gia. 

Lữ Gia và vua Triệu sau đó đều bị quân Hán giết. Dựa trên hệ thống các đền, miếu, đình, chùa 

thờ Lữ Gia, phu nhân và các tướng lĩnh của ông rải rác trên khắp vùng đồng bằng sông 

Hồng ở miền Bắc Việt Nam, rất có thể cuộc kháng chiến chống nhà Tây Hán còn kéo dài đến năm 

98 TCN. 

Sau khi Phiên Ngung thất thủ, Tây Vu Vương (thủ lĩnh đất tự trị Tây Vu của xứ nước Âu Lạc cũ 

với trung tâm là Cổ Loa[3][4]) đã nổi dậy chống lại nguy cơ Bắc thuộc trước sự xâm lăng của 

nhà Tây Hán.[5] Tả tướng Hoàng Đồng (黄同) của hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân đã giết 

chết Tây Vu Vương để hàng Hán.[6] 

Thương Ngô vương Triệu Quang cùng họ hàng với vua nhà Triệu, nghe tin quân Hán đến, xin 

hàng, được phong làm Tùy Đào hầu[7]; Huyện lệnh huyện Yết Dương là Sử Định (史定) hàng Hán 

được phong làm An Đạo hầu[8]; tướng nhà Triệu là Tất Thủ (畢取) mang quân ra hàng được phong 

làm Liêu hầu[9]; quan Giám quận Quế Lâm là Cư Ông (居翁) dụ 40 vạn dân 2 quận Giao 

Chỉ và Cửu Chân của Việt Nam ngày nay ra hàng được phong làm Tương Thành hầu[10]. Vậy là 

các xứ ở Nam Việt đều xin hàng. Nước Nam Việt mất. 

 
Lãnh thổ nhà Hán thời Hán Vũ Đế. 

Tại Nam Việt nhà Hán lập thành 9 quận: 
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Nam Hải (nay là tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) 

Thương Ngô (nay thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) 

Uất Lâm (nay thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) 

Hợp Phố (nam Quảng Tây và tây nam Quảng Đông ngày nay) 

Chu Nhai (thuộc đảo Hải Nam ngày nay) 

Đạm Nhĩ (thuộc đảo Hải Nam ngày nay) 

Giao Chỉ (nay là miền Bắc Việt Nam và phía đông Quảng Tây) 

Cửu Chân (nay là ba tỉnh Thanh Hoá-Nghệ An-Hà Tĩnh) 

Nhật Nam (từ Đèo Ngang đến Quảng Nam)(Tranh cãi) 

 

  3.- HAI BÀ TRƯNG  KHỞI NGHĨA ĐÁNH ĐUỔI GIẶC ĐÔNG HÁN  

 

NỮ KIỆT TRƯNG TRẮC & NỮ KIỆT TRƯNG NHỊ 

  

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
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Bản đồ Lĩnh Nam thời Trưng Vương (40-43 sau Công nguyên). 

 

 
 

 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt 

Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực 

lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung 

Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay), mang lại độc lập trong 3 năm cho người Việt 

tại đây. 
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Viết về khởi nghĩa Hai Bà Trưng có nhiều nguồn sử liệu, từ các sử liệu chính thống của Trung 

Quốc và Việt Nam đến các thần tích, giai thoại dân gian. Do các nguồn sử liệu chính thống không 

đầy đủ và thiếu thống nhất, các sử gia đã bổ sung bằng những nguồn từ thần tích, ngọc phả. Sử 

liệu về sự kiện này còn nhiều nghi vấn, có nhiều thông tin không được thống nhất giữa các nguồn 

chính thống, các thần tích cũng có nhiều nội dung bất cập. Trong quá trình biên tập, các sử gia đã 

có chọn lựa và so sánh giữa các giả thuyết từ những nguồn khác nhau. 

Hoàn cảnh, nguyên nhân 

Từ khi nhà Triệu tiêu diệt An Dương Vương và thiết lập quyền cai trị trên lãnh thổ Âu  Lạc cũ, 

chế độ thống trị dừng lại ở cấp quận với đại diện là 2 viên quan sứ ở 2 quận Giao Chỉ và Cửu 

Chân. Đến khi nhà Tây Hán diệt nhà Triệu và mở ra thời kỳ Bắc thuộc (111 TCN), cấp độ thống 

trị vẫn ở cấp quận; chế độ các Lạc hầu, Lạc tướng của người Việt với quyền thế tập trên lãnh thổ 

Âu Lạc cũ được các chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì, nhưng ngày càng suy yếu. 

Các Lạc tướng, Lạc hầu, Bồ chính để duy trì quyền hành và sự thế tập bị bắt buộc phải cộng tác 

với chính quyền cai trị phương Bắc. Trong hàng ngũ các Lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên 

là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ thần phục 

bên ngoài.[1] 

Từ khi nhà Đông Hán thành lập, Hán Quang Vũ Đế tuy chưa dẹp xong các lực lượng cát cứ phương 

Bắc nhưng vẫn quan tâm tới miền Nam. Tích Quang, Nhâm Diên làm Thái thú Giao Chỉ và Thái 

thú Cửu Chân của nhà Hán, ra sức thực hiện chính sách đồng hóa, thay đổi tập tục từ hôn nhân đến 

y phục, lễ nghĩa của người Việt bắt theo người Hán, dẫn đến xúc phạm nặng nề tới phong tục cũ 

nhiều đời của người Việt.[2][3][4] 

Từ khi Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ năm 34, ách thống trị của nhà Đông Hán càng nặng 

nề hơn với người Việt. Tô Định tàn bạo và tham lam, tăng cường phục dịch và thuế khóa đối với 

người Việt để cống nạp cho triều đình nhà Hán nhiều hơn, thúc ép các Lạc tướng nhiều hơn.[4] Sự 

đụng chạm lớn về văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế khiến mâu thuẫn giữa người Việt – không chỉ 

nhân dân mà cả các Lạc tướng – với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt.[3] Vì vậy các 

Lạc tướng đã đoàn kết nhau lại để chống đối. 

Nguyên nhân trực tiếp 

Trong số các Lạc tướng có ý chống lại sự thống trị của nhà Hán, nổi lên nhà Trưng Trắc ở Mê 

Linh, Phong Châu và nhà Thi Sách ở Chu Diên. Theo Đại Việt sử lược, Trưng Trắc và em gái là 

Trưng Nhị có cá tính mạnh mẽ, không chịu ràng buộc theo pháp luật mà Tô Định áp đặt[5]. Địa 

bàn mà Trưng Trắc quản giữ khá rộng lớn, giữa dãy Ba Vì và Tam Đảo tức là trung tâm quốc gia 

Văn Lang của vua Hùng trước đây, lọt vào giữa 3 khúc sông: khuỷu sông Đà, sông Hồng và sông 

Đáy. Còn địa bàn của Thi Sách liền kề với Mê Linh, cách nhau con sông Đáy, nằm trong châu thổ 

hữu ngạn sông Hồng và tả ngạn sông Đáy.[6][7] 

Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách, hai nhà đồng lòng tập hợp lực lượng chống lại sự cai trị của nhà 

Hán và đã tập hợp được sự ủng hộ của khá nhiều thủ lĩnh địa phương khác. 

Trước khí thế chống đối của các thủ lĩnh người Việt, Tô Định đã giết Thi Sách để hy vọng dập tắt 

sớm ý định chống đối[8]. Thù chồng bị giết càng khiến Trưng Trắc hành động gấp rút trong việc 

khởi binh chống nhà Hán. 

Tuy nhiên, có những sử liệu cho thông tin khác về Thi Sách. Ngoài việc ông tên là Thi (chứ không 

phải Thi Sách), Thủy kinh chú cho biết ông cùng Trưng Trắc khởi nghĩa thắng lợi và 3 năm sau 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_h%C3%B3a_th%E1%BB%9Di_B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceA-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Tr%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Tr%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC2-8
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mới tử trận cùng vợ; sách Thiên Nam ngữ lục cho rằng Thi Sách có tham gia khởi nghĩa với Trưng 

Trắc và tử trận trước khi khởi nghĩa thắng lợi[9] và sử gia Đào Duy Anh đồng tình với thuyết này[10]. 

Các sử gia khẳng định khởi nghĩa vẫn nổ ra dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng dù chồng Trưng 

Trắc không bị giết. Do đó nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khởi nghĩa không phải là cái chết của 

Thi Sách mà là chính sách đồng hóa gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà Đông Hán đối với người 

Việt tại Giao Chỉ đương thời.[3][11] Lê Văn Siêu trong sách “Việt Nam văn minh sử” thậm chí còn 

cho rằng, việc Thi Sách tên thật là gì, có bị giết hay không trong sự kiện Hai Bà khởi nghĩa không 

phải là một chi tiết quan trọng[12]. 

Lực lượng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 

Vai trò lãnh đạo nòng cốt là các Lạc hầu, Lạc tướng dòng dõi Hùng Vương, có uy tín với nhân dân 

và ít nhiều được chính quyền đô hộ phương Bắc vì nể[8]. Ngoài 3 đại diện tiêu biểu là Trưng Trắc, 

Trưng Nhị và Thi Sách, các sử gia khẳng định còn có nhiều thủ lĩnh địa phương khác có nguồn 

gốc Lạc tướng. 

Một nhân vật được xem là đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ trước khởi nghĩa là bà Man Thiện 

– mẹ của Trưng Trắc và Trưng Nhị. Bà được xem là cháu chắt bên ngoại của Hùng Vương, góa 

chồng sớm, nuôi dạy hai con gái nghề trồng dâu nuôi tằm và võ nghệ.[13] Bà Man Thiện có vai trò 

tổ chức lực lượng, giao thiệp với các quan lang các vùng xung quanh ủng hộ con khởi nghĩa. 

Điều đáng chú ý là phần lớn các tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa là phụ nữ được các thần tích, 

truyền thuyết ghi lại: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Man Thiện, Diệu Tiên, Bát Nàn, Đào Kỳ, Lê 

Hoa, Lê Chân, Phương Dung, Trinh Thục, Thánh Thiên, Thiện Hoa, Nàng Tía, Xuân Hương, 

Ả Di, Ả Tắc, Ả Lã, Nàng Đô… Số tướng lĩnh nam chiếm số lượng ít hơn: Đỗ Năng Tế, Hùng 

Nguyên (chồng Trưng Nhị), ông Đống, ông Cai, ông Nà, Đồng Bảng, Đô Chính, Đô Dương… 

Các tướng lĩnh này đều có quan hệ huyết thống bên nội hay ngoại, hoặc là bè bạn của nhau[14]. 

Theo ý kiến của các sử gia, dù được đời sau gán cho những “mỹ tự” và được đặt “họ” (tên họ), mà 

vào những năm đầu Công nguyên người Việt chưa có "họ", nhưng tất cả cho thấy kết cấu quan hệ 

huyết tộc, vị trí, vai trò của người phụ nữ, người mẹ, người vợ còn rất lớn không chỉ trong gia đình 

mà cả trong mọi mặt của hoạt động xã hội Việt Nam khi đó. Điều đó được xem là tàn dư của chế 

độ mẫu quyền còn phổ biến thời Hai Bà Trưng ở Việt Nam[14]. 

Các sử gia thống kê số tướng lĩnh tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng[9]: 

Khu vực Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc và Phú Thọ: 75 người. 

Khu vực ngoại thành Hà Nội (cũ, không bao gồm Hà Tây cũ): 28 tướng. 

Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn biến vào cuối năm 39 đầu năm 40 TCN 

Diễn biến 

Hội thề Hát Môn 

Căn cứ theo giả thuyết do Thiên Nam ngữ lục nêu mà sử gia Đào Duy Anh đồng tình, cuộc nổi 

dậy chống nhà Đông Hán đã diễn ra vào nửa cuối năm 39 và bị Tô Định trấn áp khiến Thi Sách bị 

hại. Sau khi Thi Sách bị Tô Định giết, Trưng Trắc và các Lạc tướng càng căm thù, quyết tâm chống 

lại nhà Hán để trả thù. Bà cùng Trưng Nhị mang quân bản bộ về giữ Hát Môn[15]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB5-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-10
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC2-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC1-14
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceC1-14
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB5-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-%C4%90%C3%A0o_Duy_Anh,_s%C3%A1ch_%C4%91%C3%A3_d%E1%BA%ABn,_tr_493-15
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Ngày mồng 4 tháng 9[16] năm Kỷ Hợi (39), Trưng Trắc và Trưng Nhị tập hợp các tướng lĩnh cùng 

nhau làm Hội thề ở bãi đá Tràng Sa, cửa sông Hát (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) thuộc huyện Mê 

Linh thời đó. Thiên Nam ngữ lục ghi lời thề của Trưng Trắc như sau:[17][18] 

"Một xin rửa sạch nước thù 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 

Ba kêu oan ức lòng chồng 

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này". 

Đánh đuổi Tô Định[sửa | sửa mã nguồn] 

 

Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị chính thức phát động 

khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Sách Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ ghi lại lời chép 

trong dã sử cho biết, khi Trưng Trắc xuất quân vẫn chưa hết tang chồng, bà trang điểm rất đẹp. 

Các tướng hỏi vì sao, bà đáp rằng: 

Việc binh không thể ảnh hưởng. Nếu giữ lễ và làm xấu dung nhan thì nhuệ khí tự nhiên suy kém. 

Cho nên ta mặc đẹp để mạnh thêm nhiều màu sắc của quân, khiến cho bọn giặc trông thấy động 

lòng, lợi là chí tranh đấu, thì dễ giành phần thắng. 

Mọi người nghe đều thán phục là không bằng bà[19]. 

Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi thuộc Âu Lạc và 

Nam Việt cũ.[20][21] Quân Hai Bà đánh hãm trị sở Luy Lâu. Sử sách ghi lại rất sơ lược diễn biến 

cuộc khởi nghĩa của Hai Bà từ khi bắt đầu tới khi thắng lợi. Sách Hậu Hán thư chép: 

"Năm Kiến Vũ thứ 16 (40), người con gái ở Giao Chỉ là Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị làm 

phản, đánh phá quận. Trưng Trắc là con gái Lạc tướng huyện Mê Linh, là vợ Thi Sách người Chu 

Diên, rất hùng dũng. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định dùng pháp luật trói buộc, Trưng Trắc phẫn 

nộ, vì thế mà làm phản. Do vậy, những người Man, người Lý ở Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố 

đều hưởng ứng. Gồm chiếm được 65 thành tự lập làm vua. Thứ sử Giao Chỉ và các thái thú chỉ 

giữ được thân mình mà thôi.” 

Sách Thủy kinh chú chép:[22] 

"[Hai Bà] công phá châu huyện, hàng phục được các Lạc tướng, họ đều suy tôn Trưng Trắc làm 

vua." 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-16
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_H%E1%BB%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/39
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Tr%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Nh%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB1-18
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng&veaction=edit&section=6
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng&action=edit&section=6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Tr%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Nh%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceD-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-ReferenceB2-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-L%C3%AA_%C4%90%C3%ACnh_S%E1%BB%B9,_s%C3%A1ch_%C4%91%C3%A3_d%E1%BA%ABn,_tr_39-22
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93_L%C4%A9nh_Nam_02.png
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Các sử gia căn cứ theo các thần phả và truyền thuyết tóm lược trình tự cuộc khởi nghĩa như 

sau:[22][23][24] 

Quân Hai Bà trước tiên tấn công đô úy trị quận Giao Chỉ ở Mê Linh. Chiếm được nơi đây, Hai Bà 

Trưng tiến đánh huyện Tây Vu, chiếm thành Cổ Loa. 

Trên đà thắng lợi, từ Cổ Loa, Hai Bà Trưng mang quân vượt sông Hoàng, sông Đuống đánh trị sở 

Giao Chỉ ở Luy Lâu bên bờ sông Dâu (lãng Lũng Khê, Thuận Thành, Bắc Ninh). Quân khởi nghĩa 

tấn công quá nhanh khiến Tô Định không kịp trở tay. Trước thế mạnh của quân Hai Bà, các viên 

quan cầm đầu không trở tay kịp và không dám chống cự, bỏ chạy về phương Bắc. 

Thái thú Giao Chỉ là Tô Định hoảng hốt cũng tháo chạy. Để thoát thân, Tô Định phải cạo tóc, cạo 

râu, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ ấn tín mà chạy. Tương truyền người Việt đương thời vẫn có tục 

lệ phổ biến là cạo tóc, nên Tô Định làm như vậy để bắt chước cho khỏi bị phát hiện trên đường 

trốn[25]. Cuối cùng Tô Định thoát về quận Nam Hải, bị Mã Viện dâng sớ lên Hán Quang Vũ Đế 

hạch tội “thấy tiền thì giương mắt lên, thấy giặc thì cụp mắt xuống”. Vua Hán hạ ngục trị tội Tô 

Định. 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi hưởng ứng rất nhiều. Sau khi Luy Lâu bị 

hạ, các thành khác nhanh chóng tan vỡ và quy phục. Cuộc khởi nghĩa lan rộng vào Cửu Chân, 

Nhật Nam, sang Quế Lâm, Hợp Phố,Tượng Quận,Thương Ngô,... 

Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua,Trưng Nhị làm Phó Vương. Thần tích gọi là Mê 

Linh Nhị Thánh. 

Phạm vi 

Các nguồn sử liệu đều thống nhất rằng phạm vi cuộc khởi nghĩa không gói gọn trong phạm vi quận 

Giao Chỉ mà là toàn bộ Giao Chỉ Bộ đương thời, tức là trong khoảng toàn bộ lãnh thổ nước Nam 

Việt cũ. Có ý kiến lý giải đó là lý do vì sao lãnh thổ thời Hai Bà Trưng được gọi là Lĩnh Nam 

(“Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”)[26]. 

Các bộ sử cũ như Đại Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương 

mục đều ghi Hai Bà Trưng chiếm được 65 thành. Riêng Ngô Thì Sĩ soạn Đại Việt sử ký tiền biên 

đã kê lại từng thành (huyện) trong mỗi quận và cho ra tổng số các thành thuộc 7 quận đất Âu 

Lạc và Nam Việt cũ (Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm, Nam Hải) 

chỉ là 56[19]. 

Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng phạm vi cuộc khởi nghĩa rộng hơn như vậy, không chỉ bao gồm 

trong phạm vi Giao Chỉ Bộ mà lan sang cả một số địa phương phía nam Dương châu và Kinh châu, 

do đó tổng số huyện thành mà sử cũ ghi 65 là chính xác[27]. 

Các sử gia hiện đại xem xét phạm vi cuộc khởi nghĩa dè dặt hơn và cũng không thống nhất. Trần 

Trọng Kim và Đào Duy Anh, tuy cùng ghi nhận số 65 thành nhưng cho rằng phạm vi cuộc khởi 

nghĩa chỉ bao gồm các quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố[15][28]. Các sách Lịch sử 

Việt Nam do các nhóm tác giả khác nhau cũng ghi nhận phạm vi khác nhau: có nguồn chỉ ghi nhận 

phạm vi khởi nghĩa trong 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân[24], nguồn khác lại khẳng định phạm vi 

trên 7 quận Giao Chỉ Bộ, tức là toàn lãnh thổ Âu Lạc và Nam Việt cũ[9]. 

Hệ quả của các cuộc khởi nghĩa 

Cuộc khởi nghĩa của hai Bà là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do phụ nữ lãnh 

đạo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chấn động cả cõi Nam. Từ trong ngọn lửa của cuộc nổi dậy oanh 
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liệt ấy tỏa ra chân lý lịch sử "Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng tự mình đã dựng nên, làm chủ đất nước 

và số phận mình. Sau khi trấn áp cuộc phản kháng, việc can thiệp sâu của nhà Hán vào Giao Chỉ 

diễn ra. Không một sức mạnh nào tiêu diệt được nó". Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là kết 

tinh của cả một quá trình đấu tranh, khi âm thầm, lúc công khai của nhân dân Việt Nam. Đấy là 

một phong trào nổi dậy của toàn dân, vừa quy tụ vào cuộc khởi nghĩa ở Hát Môn do Hai Bà Trưng 

đề xướng, vừa tỏa rộng trên toàn miền Âu Lạc cũ 

Đây là cuộc khởi nghĩa chống sự cai trị của Trung Quốc đầu tiên của người Việt trong 1000 năm 

Bắc thuộc[29]. Các Lạc tướng cùng hậu duệ của họ là đại biểu của phong trào này[30]. 

Hai Bà Trưng đã dựa vào nhân dân khôi phục lại sự nghiệp cũ của vua Hùng. Cuộc khởi nghĩa là 

sự phủ nhận hiên ngang cường quyền của các triều đại phương Bắc coi các dân tộc xung quanh là 

“Man Di” ("man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ"), thuộc quốc buộc phải phục tùng “thiên triều”, 

“thiên tử”, phủ nhận tư tưởng “tôn quân, đại thống nhất”[30]. 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do phụ nữ đứng đầu, trong thế giới tư tưởng “trọng nam khinh nữ” 

của đế chế Hán cổ đại, được xem là sự đối chọi quyết liệt về văn hóa, nếp sống, nếp tư duy của 

đôi bên Nam – Bắc, Việt - Hán[30]. 

 

Các công trình gắn liền với tên tuổi của Hai Bà Trưng 

            
Đền thờ Hai Bà Trưng tại Hà Nội 

Voi diễn hành nhân ngày Lễ Hai Bà Trưng 7 tháng 3 năm 1957 tại Sài Gòn 

Hiện nay, trên cả nước Việt Nam có 103 nơi thờ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh ở 9 tỉnh, thành 

phố như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình trong đó riêng huyện 

Mê Linh có 25 di tích ở 13 xã.[41] 

Hai Bà Trưng được coi là anh hùng dân tộc của Việt Nam và được thờ cúng tại nhiều đền thờ, 

trong đó lớn nhất là Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

và Đền Hai Bà Trưng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đền Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê 

Linh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc nay là Mê Linh, Hà Nội - quê hương của hai bà. Theo ghi nhận 

của sử gia Ngô Thì Sĩ, từ nhiều thế kỷ trước khi đền thờ Hai Bà được lập ra, vì Hai Bà chết do 

binh đao nên đền thờ kiêng màu đỏ là màu máu: hương án đều sơn màu đen, không có màu đỏ; 

người dân địa phương cũng không dám mặc áo đỏ, kể cả người đến viếng thăm nếu mặc áo đỏ 

phải cởi bỏ để bên ngoài theo lệ cấm[42]. 

Ngoài ra, tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) hiện nay vẫn còn miếu thờ Trưng Vương (miếu này đã 

được kiểm chứng bởi hai nhà nho đi sứ là Nguyễn Thực và Ngô Thì Nhậm) do những cừ súy bị 
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bắt về đất Hán sau khi khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại lập ra để tưởng nhớ về quê hương và 

cũng là thể hiện tinh thần bất khuất của người Việt thời Hai Bà Trưng[43]. 

Các danh xưng của Hai Bà (Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trưng Vương, Hai Bà Trưng) còn được đặt 

cho nhiều trường học, đường phố, phường, xã, quận... ở Việt Nam. 

Trong Văn hóa đại chúng 

Các câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, và các nữ tướng khác được một số sử gia trích dẫn để 

làm bằng chứng cho luận điểm rằng xã hội Việt Nam trước khi bị Hán hóa là một xã hội mẫu 

hệ (hay còn gọi là chế độ mẫu hệ), trong đó phụ nữ có thể giữ vai trò lãnh đạo mà không gặp trở 

ngại. 

Nhiều tác phẩm, sách, kịch, nhạc... viết hoặc dựa vào Hai Bà làm nhân vật chính. Vở cải 

lương Tiếng trống Mê Linh về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà là một vở cải lương kinh điển tại Việt 

Nam. 

Đại Nam quốc sử diễn ca 

có đoạn kể về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã trở thành quen thuộc đối với người Việt: 

Bà Trưng quê ở Châu Phong 

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên 

Chị em nặng 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 bước chinh yên 

Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành 

Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh 

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta 

Ba thu gánh vác sơn hà 

Một là báo phục hai là Bá Vương 

Uy danh động tới Bắc Phương 

Hán sai Mã Viện lên đường tấn công 

Hồ Tây đua sức vẫy vùng 

Nữ nhi địch với anh hùng được sao! 

Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo 

Hai Bà thất thế cùng liều với sông! 

Trước là nghĩa, sau là trung 

Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn. 

Bài hát Hồn tử sĩ có nguyên bản là Hát Giang Trường Hận, gợi nhớ đến công ơn và sự hy sinh của 

Hai Bà Trưng. 

  

                                                                 Sự kiện 
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Hàng năm, vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, ngày giỗ hay lễ hội tưởng nhớ Hai Bà được tổ chức là ngày 

lễ chính thức của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến 1975 có diễu hành.[44] Ngày này cũng 

là Ngày Phụ nữ Việt Nam của miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa.   

Về sau, về truyền thuyết Hai Bà Trưng đã được lan rộng khắp người dân Việt Nam nhiều thế hệ 

sau này, và hình tượng của 2 bà tiếp tục được đưa vào những trò chơi dân gian, truyện tranh và tác 

phẩm Thơ Văn. 

 

ANH HÙNG HÀO KIỆT  CỦA HAI BÀ TRƯNG 

Theo một số nguồn dã sử, cuộc khởi nghĩa Trưng Vương có đến hơn 70 tướng lĩnh, trong đó có 

nhiều thủ lĩnh các nghĩa quân địa phương, hiện còn nhiều đền thờ lập Thành hoàng làng ở miền 

Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc. Đặc biệt, trong số này có nhiều nữ tướng lĩnh[45]. 

NỮ TƯỚNG 

Thánh Thiên – Nữ tướng anh hùng: Khởi nghĩa ở Yên Dũng, Bắc Đái (nay thuộc Bắc Giang). Tài 

kiêm văn võ, được Trưng Vương phong làm Thánh Thiên công chúa, giữ chức Bình Ngô đại tướng 

quân, thống lĩnh binh mã trấn thủ vùng Nam Hải (Hải Nam). Hiện có đền thờ ở Ngọc Lâm, Yên 

Dũng, Bắc Ninh (Việt Nam) và ở cả hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc. 

Lê Chân – Nữ tướng miền biển: Khởi nghĩa ở An Biên, Hải Phòng, được Trưng Vương phong làm 

Thánh Chân công chúa, giữ chức Trấn Đông đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nam Hải. Hiện 

có đền Nghè ở An Biên, Hải Phòng thờ bà. 

Vũ Thị Thục: Khởi nghĩa ở Tiên La (Thái Bình), được Trưng Vương phong làm Bát Nạn đại tướng, 

Uy Viễn đại tướng quân, Trinh Thục công chúa. Hiện có đền thờ ở Phượng Lâu (Phù Ninh, Phú 

Thọ) và Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình). 

Vương Thị Tiên: Được Trưng Vương phong làm Ngọc Quang công chúa, được thờ ở đền Sầy và 

miếu thờ ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tương truyền, bà có công giúp Hai Bà 

Trưng đánh giặc và gieo mình tự vẫn tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định. 

Sau này đến đời vua Lý Thái Tông có năm hạn hán lớn, nhà vua lập đàn cầu mưa, bà còn hiển linh 

giúp dân chống hạn. Nhà vua giáng chỉ cho dân địa phương thờ phụng theo nghi lễ đầy đủ hơn và 

tặng thêm hai chữ trong duệ hiệu, thành Ngọc Quang Thiên Hương công chúa.[46] 

Nàng Nội – Nữ tướng vùng Bạch Hạc: Khởi nghĩa ở xã Bạch Hạc (thành phố Việt Trì, Phú 

Thọ ngày nay), được Trưng Vương phong làm Nhập Nội Bạch Hạc Thủy công chúa. Hiện thành 

phố Việt Trì có đền thờ bà. 

Lê Thị Hoa – Nữ tướng anh hùng: Khởi nghĩa ở Nga Sơn (Thanh Hóa), được Trưng Vương phong 

làm Nga Sơn công chúa, giữ chức Bình Nam đại tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Cửu Chân. 

Hiện có đền thờ ở Nga Sơn. 
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Hồ Đề – Phó nguyên soái: Khởi nghĩa ở động Lão Mai (Thái Nguyên), được Trưng Vương phong 

làm Đề Nương công chúa, giữ chức Phó nguyên soái, Trấn Viễn đại tướng quân. Đình Đông 

Cao, Yên Lập (Phú Thọ) thờ Hồ Đề. 

Xuân Nương, chồng là Thi Bằng – em trai Thi Sách, trưởng quản quân cơ: Khởi nghĩa ở Tam 

Nông (Phú Thọ), được Trưng Vương phong làm Đông Cung công chúa, giữ chức Nhập Nội trưởng 

quản quân cơ nội các. Hiện có đền thờ ở Hưng Nha (Tam Nông), Phú Thọ. 

Nàng Quỳnh và Nàng Quế – Tiên Phong phó tướng: Khởi nghĩa ở châu Đại Man (Tuyên Quang), 

được Trưng Vương phong làm Nghi Hòa công chúa, giữ chức Hổ Oai đại tướng quân, thống lĩnh 

đạo quân Nhật Nam trấn thủ vùng bắc Nam Hải. Hiện ở Tuyên Quang còn miếu thờ hai vị nữ anh 

hùng. 

Trương Tử Nương là tướng Đô Đốc thủy quân của Hai Bà Trưng. Trong một trận giao tranh với 

quân Mã Viện, Trương Tử Nương đã hy sinh anh dũng tại cửa biển Thần Phù thuộc tỉnh Ninh 

Bình. Hai Bà Trưng đã sắc phong nàng là “Trinh Thục Đoan Trang Anh Túc Thần Nữ” và cho lập 

đền thờ ở quê nhà gọi là đình Bà Tía, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội.[47] 

Đàm Ngọc Nga – Tiền Đạo tả tướng: Khởi nghĩa ở Thanh Thủy, Thanh Sơn, Phú Thọ, được Trưng 

Vương phong làm Nguyệt Điện Tế Thế công chúa, giữ chức Tiền Đạo tả tướng quân, phó thống 

lĩnh đạo binh Nam Hải. Hiện có đền thờ ở Khúc Giang (nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). 

Trần Thị Phương Châu: Tuẫn tiết ở Khúc Giang (nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) năm 

39 Công nguyên, được Trưng Vương phong làm Nam Hải công chúa. Hiện có đền thờ ở Khúc 

Giang. Sử cũ có chép vào năm 1288, vua Trần Nhân Tông đã sai Đại thần Đoàn Nhữ Hài qua Khúc 

Giang trùng tu đền thờ bà. 

Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương: Quê ở động Hoa Lư (Ninh Bình), theo Hai Bà Trưng phất 

cờ khởi nghĩa, được thờ ở đình Đông Ba thuộc thôn Đông Ba, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. 

Thiều Hoa – Tiên Phong nữ tướng: Khởi nghĩa ở Tam Thanh, Phú Thọ, được Trưng Vương phong 

làm Đông Cung công chúa, giữ chức Tiên Phong hữu tướng. Hiện ở xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú 

Thọ có miếu thờ bà. 

Quách A – Tiên Phong tả tướng: Khởi nghĩa ở Bạch Hạc, Phú Thọ, được Trưng Vương phong làm 

Khâu Ni công chúa, giữ chức Tiên Phong tả tướng, tổng trấn Luy Lâu. Hiện có đền thờ ở trang 

Nhật Chiêu (Phú Thọ). 

Vĩnh Hoa – Nội Thị tướng quân: Khởi nghĩa ở Tiên Nha (Phú Thọ), được Trưng Vương phong 

làm Vĩnh Hoa công chúa, giữ chức Nội Thị tướng quân. Bà có trận đánh thần kỳ dẹp tan quân của 

đại tướng nhà Hán là Ngô Hán ở các vùng Độ Khẩu (nay thuộc Vân Nam), Khúc Giang (nay thuộc 
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Quảng Đông) và đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày nay. Đình Nghênh Tiên, xã Nguyệt Đức, 

huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thờ Vĩnh Huy. 

Lê Ngọc Trinh – Đại tướng: Khởi nghĩa ở Lũng Ngòi, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, được Trưng 

Vương phong làm Ngọc Phượng công chúa, giữ chức Chinh Thảo đại tướng quân, phó thống lĩnh 

đạo quân Quế Lâm. Hiện có miếu thờ ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Lê Thị Lan – Tướng quân: Khởi nghĩa ở Đường Lâm, Sơn Tây, được Trưng Vương phong làm 

Nhu Mẫn công chúa, giữ chức Trấn Tây tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Hán Trung. Hiện 

ở Hạ Hòa, Vĩnh Phúc có miếu thờ bà. 

Phật Nguyệt – Tả tướng thủy quân: Khởi nghĩa ở Thanh Ba, Phú Thọ, được Trưng Vương phong 

làm Phật Nguyệt công chúa, giữ chức Thao Giang Thượng tả tướng thủy quân, Chinh Bắc đại 

tướng quân, tổng trấn khu hồ Động Đình - Trường Sa. Bà hình như không được ghi vào sử Việt 

Nam mà lại được ghi vào sử Trung Quốc. Bà có trận đánh kinh hồn chiến thắng Mã Viện, Lưu 

Long và Đoàn Chí ở hồ Động Đình (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Hiện di tích về bà còn 

rất nhiều: tại chùa Kiến Quốc thuộc thành phố Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam), tại ngôi chùa 

trên núi Thiên Đài trong hệ thống dãy núi Ngũ Lĩnh. Bà là nữ tướng gây kinh hoàng cho nhà 

Hán nhất. 

Trần Thiếu Lan: Hiện có miếu thờ tại cửa Thẩm Giang chảy vào hồ Động Đình (nay thuộc tỉnh 

Hồ Nam, Trung Quốc). Cả ngàn năm qua, mỗi lần sứ thần của Việt Nam đi ngang qua đều vào tế 

lễ bà. Hiện nay cũng còn một ngôi mộ mang tên bà. 

Phương Dung: Khởi nghĩa ở Lang Tài (Bắc Ninh), là người thông minh mưu lược, được Trưng 

Vương phong làm Đăng Châu công chúa, giữ chức Trấn Nam đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh 

Giao Chỉ. Thời kỳ bắc tiến, bà giữ chức quân sư, Khi thiết lập triều đình Lĩnh Nam, vua Trưng 

phong cho Phương Dung làm tể tướng. Bà là vợ của Đào Kỳ (Bắc bình vương). 

Trần Năng - Trưởng lĩnh trung quân: Khởi nghĩa ở Thượng Hồng (Hải Dương), được Trưng 

Vương phong làm Hoàng công chúa, Vũ Kỵ đại tướng quân, giữ chức Trưởng lĩnh trung quân. 

Hiện ở Yên Lãng, Vĩnh Phúc có đền thờ bà. 

Trần Quốc hay nàng Quốc – Trung Dũng đại tướng quân: Khởi nghĩa ở Gia Lâm, Hà Nội, được 

Trưng Vương phong làm Gia Hưng công chúa, Trung Dũng đại tướng quân, giữ chức Đô đốc, 

trưởng quản thủy quân trấn bắc Nam Hải. Bà có trận thủy chiến lẫy lừng ở quận Uất Lâm (nay 

thuộc tỉnh Quảng Tây). Hiện ở Hoàng Xá, Kiêu Kỵ, Gia Lâm (Việt Nam) và cả dọc bờ biển các 

tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam của Trung Quốc có nhiều đền thờ nàng Quốc. Dân ở các 

vùng này đã tôn bà là Giao Long tiên nữ giáng trần vì bà rất hiển linh. 

Tam Nương – Tả Đạo tướng quân: Ba chị em Đạm Nương, Hồng Nương và Thanh Nương. Trưng 

Vương phong Hồng Nương làm An Bình công chúa, Thanh Nương làm Bình Xuyên công chúa, 
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_N%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1m_N%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93ng_N%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_N%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
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Đạm Nương làm Quất Lưu công chúa, giao cho chức Kỵ binh Lĩnh Nam. Đình Quất Lưu, Vĩnh 

Phúc thờ Tam Nương. 

Quý Lan – Nội Thị tướng quân: Khởi nghĩa ở Lũng Động, Chí Linh (Hải Dương), được Trưng 

Vương phonglàm An Bình công chúa, giữ chức Nội Thị tướng quân (Lễ bộ Thượng thư). Hiện 

ở Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc có đền thờ Quý Lan. 

Bà Chúa Bầu: Khởi nghĩa ở vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Hiện ở Lập Thạch, Sơn Dương có đền 

thờ tưởng nhớ công lao của bà. 

Sa Giang: quê Trường Sa, người Hán, sang giúp Lĩnh Nam, được Trưng Vương phong làm Lĩnh 

Nam công chúa. Bà là một nhân vật lịch sử. Hiện ở ngoại ô huyện Phong Đô tỉnh Tứ Xuyên (Trung 

Quốc) có đền thờ bà. 

Phùng Thị Chính: Tuấn Xuyên, Vạn Thắng, Ba Vì, được Trưng Vương phong làm Trưởng nội thị 

tướng quân, nổi tiếng với trận đánh ở Lãng Bạc, sinh con giữa trận chiến, một tay ôm con, một tay 

giết giặc. Có đền thờ bà tại thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. 

Ngoài ra còn có các thủ lĩnh người Tày, Nùng và Choang (Quảng Tây) lãnh đạo nhân dân tham 

gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 

NAM TƯỚNG 

Ba anh em họ Trương: Trương Tế, Trương Lại, Trương Độ ở động Thiểm Khê (nay là làng Thiểm 

Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã lặn suối trèo non, giong thuyền về Mê Linh 

tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hiện ba anh em họ Trương được thờ ở di tích Miếu Ba 

Vua, xã Liên Khê.[48] 

Đô Thiên: người Hán, ứng nghĩa theo Lĩnh Nam, được Trưng Vương phong làm Động Đình công, 

giữ chức Trung Nghĩa đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Hán Trung, tổng trấn Trường Sa. Hiện 

vùng Lưỡng Quảng của Trung Quốc có rất nhiều miếu, đền thờ ông. 

Ba anh em họ Đào: Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống và Đào Tam Lang, quê Thanh Hóa, là tướng 

của Hai Bà Trưng, Đào tam lang là em út, có tên là Đào Kỳ, rất giỏi võ và mưu lược, được phong 

là Bắc bình vương: Hi sinh trong trận Bồ Lăng, đánh với quân Hán tại khu vực nay là ngã ba 

sông Trường Giang và Ô Giang, thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Hiện ở đây 

có miếu thờ. Để tưởng nhớ công ơn của ba anh em họ Đào, nhân dân Đa Tốn đã lập miếu thờ (Đào 

Đô Thống thờ ở miếu Sén Tóc, thôn Ngọc Động, Đào Chiêu Hiển thờ ở Nghè Ông Hai, thôn Lê 

Xá và Đào Tam Lang thờ ở nghè cũ sau chuyển về nghè Lê Xá). Về sau, từ thế kỷ XVII trở đi, dân 

làng Ngọc Động và Lê Xá đã thờ ba ông làm thành hoàng làng[49].Nguyễn Tam Trinh, quê ở 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cũng có tài liệu nói ông quê ở Long Biên, không rõ họ 

Nguyễn hay họ Triệu (theo thần tích ông mang họ Triệu nhưng nhiều người làng Mai Động nói 

ông họ Nguyễn). Ông là đô vật giỏi, lại có ít vốn chữ nghĩa. Từ quê nhà, ông ngao du xứ Bắc và 

dừng chân ở hương Cổ Mai (nay là khu vực làng Mai Động và phụ cận). Tại đây, ông đã dạy văn, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%ACnh_Qu%E1%BA%A5t_L%C6%B0u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_Lan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C5%A9ng_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85n_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%ADp_Th%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_Ch%C3%BAa_B%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%ADp_Th%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa_Giang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B9ng_Th%E1%BB%8B_Ch%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Tr%C3%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Tr%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-48
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%B4_Thi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%A1ng_Qu%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_Tam_Lang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng#cite_note-49
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_S%C6%A1n,_Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Bi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Tri%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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dạy võ cho người dân địa phương, lại truyền nghề làm đậu phụ cho dân làng. Ông được tôn làm 

Châu trưởng. Khi Hai Bà Trưng truyền hịch kêu gọi dân chúng đứng lên cứu nước, diệt Thái thú Tô 

Định của nhà Đông Hán, ông đã tập hợp được 3000 dân binh (có tài liệu nói hơn 5000 người) tham 

gia khởi nghĩa. Ông được giao tiến đánh Luy Lâu (nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh) và cùng các 

cánh quân khác đã hạ được thành. Khi Hai Bà xưng vua, ông được phong tước hầu và giữ chức 

phụ chính. Năm 42, vua Đông Hán sai Mã Viện kéo đại quân sang đánh, mùa hè năm 43 đã đến Cổ 

Loa. Trước thế giặc mạnh, quân của Tam Trinh đã lui về Mai Động đào hào đắp lũy chống giặc. 

Không lâu sau khi Hai Bà Trưng tuẫn tiết ởHát Môn, quân Tam Trinh cũng thua trận. Tam Trinh 

ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Than ôi ! Cơ đồ vua Trưng đã mất, nên bầy tôi cũng chỉ có về 

trời !“. Nói xong, ông bèn cưỡi ngựa lên núi rồi hoá. Theo thần tích ở Mai Động, ông mất vào đêm 

ngày 10 tháng 2 năm Quý Mão (43) 

 

Bài phát biểu của T.T. Donald Trump tại APEC 2017 

“ Trong khoảng năm thứ 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt Nam là Hai Bà Trưng đã 

đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần Độc lập. Đó là lần đầu tiên trong 

lịch sử mà người dân Việt Nam đứng lên vì nền Độc lập cũng như niềm Tự hào của mình. “ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Giới thiệu những bài thơ Trưng nữ vương của Ngân Giang Nữ sĩ 

 

                                             Rằng ngày xưa ấy Ngân Giang 

                                       Một dòng sông lạnh muôn ngàn sao rơi 

 

Nữ sĩ Ngân Giang sinh năm 1916 mất năm 2002. Bà đã vang bóng một thời với sở trường thơ 

mang hơi hướng Đường Thi. 

  

Thật đặc biệt và cũng thật tinh tế, âm điệu toàn bài giống như một khúc bi hùng ca. Lẫn trong 

tiếng trống đồng, tiếng tù và, vừa rộn ràng, vừa uyển chuyển, diễn tả được hết niềm vui của 

người thắng trận; là tiếng rơi thật khẽ của những giọt nước mắt của người góa bụa trẻ thầm tủi 

cho thân phận cô đơn, lạnh lẽo của mình… 

 

Chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu cạn cùng tâm trạng của một phụ nữ. 

Tôi nói vậy, có võ đoán lắm không? Và các bạn có nghe như tôi không? 

Xin chịu khó đọc mấy Bài thơ để càm  nhận được khí phách của giòng Nữ Kiệt  

 

Trưng Nữ Vương 

 

Thù hận đôi lần chau khóe hạnh 

Một trời loáng thoáng bóng sao rơi 

Dồn sương vó ngựa xa non thẳm 

Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luy_L%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/42
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Vi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/43
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_%C4%90%E1%BB%99ng_(ph%C6%B0%E1%BB%9Dng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_M%C3%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/43
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Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã 

Huy hoàng cung điện nếp cân đai 

Bốn phương gió bão dồn chân ngựa 

Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai 

 

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ 

Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai 

Hồn người chín suối cười an ủi 

Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi 

 

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận 

Non hồng quét sạch bụi trần ai 

Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận 

Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời... 

 

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa 

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi 

Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá, 

Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi 

 

Ngân Giang.1939 

XUÂN CHIẾN ĐỊA 

Gió dịu mơ hiền ánh nắng tươi 

Núi sông bừng nở vạn hoa cười 

Bãi sa trường ngát men tranh đấu, 

Có kẻ say nhìn chốn viễn khơi 

 

Người đẹp phương trời xiết đợi mong 

Một chiều nhạc ngựa rộn ven sông 

Chàng đi lo trả thù dân tộc, 

Đã trở về cùng những chiến công. 

 

Lời thư và áo giai nhân ấy 

Giữa độ thu sang chớm lá vàng 

Đây cả tấm lòng dâng chiến sĩ, 

Quên tình riêng nhé, nhớ giang san. 

 

 

Công chúa Ngọc Hân mơ Nguyễn Huệ 

Bởi say sự nghiệp khách anh hùng 

Em cũng mơ người trai đất Việt, 

Sẽ là những bậc Nguyễn Quang Trung. 

 

Đẹp gì chăn gối trong khi cả 
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Dân tộc sôi lên chí quật cường 

Hãy gác tình riêng mưu nghiệp lớn, 

Để giòng máu giặc dội biên cương. 

 

 

Ngày mai trọn phận người dân nước 

Vó ngựa xin dừng trước mái tranh 

Để ngắm ai xưa ngồi dệt lụa, 

Má đào còn thắm tóc đương xanh. 

 

Nếu sớm hy sinh nơi chiến địa 

Chữ vàng chói lọi ánh vinh quang 

Em kiêu hãnh như chồng em đã 

Sống với thời gian, vượt thế gian 

 

Đêm nay vườn trước bao nhiêu lá 

Đã rụng theo nhiều với gió may 

Em vội vàng đan xong chiếc áo, 

Gửi người muôn dặm chắc vừa tay 

 

Hẳn đã nêu cao gương chiến sĩ 

Nên hoa hồng nở báo vinh quang 

 

Lòng đầy nguyện ước, đầy tin tưởng 

Chép vội lời thơ gửi đến chàng. 

 

Trăng trong một mảnh soi đôi ngả 

In chếch tường hoa chiếc bóng chờ 

Nguyện sẽ ấm lòng khi nhạc ngựa, 

Rung đều dưới dáng liễu lơ thơ. 

 

Lời ai xúc động lòng anh dũng 

 

Chiến sĩ cao nhìn thẳng núi sông 

Ta quyết hứa người trai đất việt, 

Sẽ là những bậc Nguyễn Quang Trung. 

 

Phất phới cờ đào bay gió cuốn 

Mây vàng, kiếm sáng loá hào quang 

Các anh, một mối thù dân tộc, 

Cả một mùa xuân giữa chiến trường. 

(Ngân Giang, 1946) 

Nước nhà gặp cơn bĩ, 

Trách nhiệm gái trai chung. 

Quyết lo đền nợ nước, 
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Há những vị thù chồng. 

Tham tàn căm tướng chệch, 

Tai mắt tủi nòi Hồng. 

Em ơi đứng cùng chị, 

Thù riêng mà nghĩa công. 

Xin đem phận bồ liễu, 

Đành liều với non sông. 

Một trận đuổi Tô Định, 

Quân Tàu đuôi chạy cong. 

Lĩnh Nam bảy mươi quận, 

Mặc sức mà vẫy vùng. 

Mê Linh dựng nghiệp đế, 

Độc lập nêu cờ hồng. 

Bốn năm nước tự chủ, 

Nhi nữ cũng anh hùng. 

Dương Bá Trạc 

Nước nhà gặp   truân bĩ, 

Trách nhiệm gái trai chung. 

  Em ơi đứng cùng chị, 

Thù riêng mà nghĩa công. 

  Quản chi phận bồ liễu, 

 Kề vai gánh non sông. 

 Lĩnh Nam bảy mươi quận, 

Mặc sức  ta vẫy vùng. 

Mê Linh dựng nghiệp đế, 

 Nhi nữ cũng anh hùng. 

( Bản in trong nét mực Tình    1937 ) 

Nước nhà gặp cơn bĩ, 

Trách nhiệm gái trai chung. 

   Thù riêng mà nghĩa công. 

 Quản chi phận bồ liễu, 

  Kề vai gánh non sông. 

  Lĩnh Nam bảy mươi quận, 

Mặc sức ta vẫy vùng. 

 My Linh dựng nghiệp đế, 

 Nhi nữ cũng anh hùng. 

             ( Bản in trong Tạp  chí Tri  Tân ) 

 Hai Bà  là Gáí đảm của Dân tộc Việt, Không những là Nữ  Kiệt của Việt Nam, mà còn là  

gương  Bồ liễu hiếm hoi trên thế giới.  Nước Pháp  có Jeanne d’Arc.  

_____________________________________________________________________________ 
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4.- NAM  VIỆT  ĐẠI THẮNG  GIẶC LƯƠNG  

Chiến tranh Tiền Lý – Lương (545–550) 

 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Chiến tranh Tiền Lý - Lương 

Thời gian 545– 550 
Địa điểm nước Vạn Xuân  

Kết quả 

Lý Bí thua trận Triệu Quang 

Phục đánh tan quân Lương, lên 

ngôi vua (Triệu Việt Vương). 
 

Tham chiến 

Nhà Tiền Lý  Nhà Lương  

Chỉ huy và lãnh đạo 

Lý Bí 

Triệu Quang Phục 

Triệu Túc 

Phạm Tu 

Tinh Thiều. 

Trần Bá Tiên 

Dương Phiêu 

Tiêu Bột 

Dương Sàn 

Lực lượng 

300.000 quân 500.000 quân 

Thương vong và tổn thất 

140.000 quân tử trận 300.000 quân tử trận 

 Chiến tranh Tiền Lý - Lương là cuộc chiến bùng nổ từ năm 545 đến năm 550 kéo dài 

5 năm do Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân Lương. 

Nguyên nhân  

Năm Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi sau khi đánh đuổi thành công ách đô hộ nhà Lương.Năm 545, 

tháng 5, nhà Lương cho Dương Phiêu (hay Dương Thiệu) làm thứ sử Giao Châu, Trần Bá 

Tiên[1] làm tư mã, đem quân xâm lấn, lại sai thứ sử Định Châu là Tiêu Bột hội với Phiêu ở Giang 

Tây.[2] 

Diễn biến  

LÝ BÍ đánh đuổi quân Lương 
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Trần Bá Tiên đem quân đi trước. Khi quân của Bá Tiên đến Giao Châu, Lý Nam Đế đem 3 vạn 

quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch, tướng Tinh Thiều, Phạm Tu, 

Triệu Túc tử trận. Ông chạy về thành Gia Ninh (xã Gia Ninh, huyện Vĩnh Lạc tỉnh Vĩnh Phúc cũ 

ngày nay thuộc xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.). Quân Lương đuổi theo vây 

đánh. 

Tháng giêng năm 546, Trần Bá Tiên đánh lấy được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế chạy vào đất 

người Lạo ở Tân Xương. Quân Lương đóng ở cửa sông Gia Ninh. 

Sau một thời gian tập hợp và củng cố lực lượng, tháng 8, ông đem 2 vạn quân từ trong đất Lạo ra 

đóng ở hồ Điển Triệt (xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ), đóng nhiều thuyền đậu chật 

cả mặt hồ. Quân Lương sợ, cứ đóng lại ở cửa hồ không dám tiến vào. Đêm hôm ấy nước sông lên 

mạnh, dâng cao 7 thước, tràn đổ vào hồ. Trần Bá Tiên nhân đó đem quân theo dòng nước tiến 

trước vào. Quân Vạn Xuân không phòng bị, vì thế tan vỡ. 

Lý Thiên Bảo đánh Trần Bá Tiên 

Anh trai của Lý Bí là Lý Thiên Bảo đã cùng Lý Phật Tử họp quân với Lý Bí chống Trần Bá Tiên. 

Lý Thiên Bảo đã giết chết thứ sử nhà Lương là Trần Văn Giới. Trần Bá Tiên thấy vậy mang quân 

vào đuổi theo đánh, Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử thua trận, bèn thu nhặt quân còn sót được vạn 

người chạy sang đất người Di Lạo ở Ai Lao. Thấy động Dã Năng[3] ở đầu sông Đào Giang, đất 

phẳng rộng màu mỡ có thể ở được, mới đắp thành để ở, nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu là Dã 

Năng. 

Triệu Quang Phục lên ngôi Vua 

Năm 548, Lý Nam Đế mất ở động Khuất Lạo, ông giao ủy quyền cho Triệu Quang Phục là con 

của quan thái thú Triệu Túc (Tiền Lý).Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương,kêu gọi 

người dân một lần nữa đứng lên Chống Lương.Năm 547, tháng giêng, Quang Phục đã hành động 

trước ông lui về giữ đầm Dạ Trạch (bãi Màn Trò, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Đầm này 

rộng, cỏ cây um tùm, bụi rậm che kín, ở giữa có nền đất cao có thể ở được, bốn mặt bùn lầy, người 

ngựa khó đi, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống sào đi lướt trên cỏ nước mới có thể vào 

được. Nếu không quen biết đường đi thì lạc không biết là đâu, lỡ rơi xuống nước liền bị rắn độc 

cắn chết. Quang Phục thuộc rõ đường đi lối lại, đem hơn 2 vạn người vào đóng ở nền đất trong 

đầm. Ông dùng chiến thuật du kích, ban ngày tuyệt không để khói lửa và dấu người, ban đêm dùng 

thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân Bá Tiên cướp hết lương thực vũ khí, giết 

và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Bá Tiên không đánh được. 

Người trong nước gọi ông là Dạ Trạch Vương (夜澤王)[4][5]. 

Tháng 1 năm 550, Bá Tiên bàn với các tướng rằng:"Ta chinh chiến lâu ngày, quân của Triệu 

Quang Phục ít nên sức yếu, quân ta nhiều nên mạnh. Ta sẽ cầm cự quân binh, lương thực chỉ 

chờ cho quân Việt uể oải yếu sức ta thừa cơ phản công tất sẽ thắng". 

Các tướng đều cho là chính phải, Bá Tiên chuẩn bị tiến hành, thì quan hộ vệ Dương Sàn vào 

nói rằng nhà Lương có loạn,Bá Tiên phải về (sau này Trần Bá Tiên cướp ngôi vua của nhà 

Lương năm 557),Bá Tiên cho Dương Sàn ở lại. Thế là Quang Phục nghe tin cho quân vây 

đánh. Dương Sàn bất ngờ, chống cự không nổi nên bị giết chết, các tướng Nhà Lương cũng 

lần lượt bị bại trận.Quân Lương tan vỡ chạy về Bắc[4]. Cuối năm 550, Triệu Quang Phục lên 

ngôi vua thống nhất đất nước. 
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Trận Bạch Đằng (chữ Hán: 白藤江之戰) năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Tĩnh Hải 

quân (vào thời đó, Việt Nam chưa có quốc hiệu chính thức) do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với 

quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả là người Việt giành thắng lợi lớn nhờ kế sách cắm 

cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền.[1] Trước sự chiến đấu dũng mãnh của người 

Việt, quá nửa quân Nam Hán chết đuối, Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng tử trận[1]. 

Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 

năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho người Việt[1]. 

______________________________________________________________________________ 

5.-CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NỮ KIỆT TRIỆU TRINH VƯƠNG  

   

Khi nói đến gương anh hùng liệt nữ, đến truyền thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, 

người Việt Nam qua nhiều thời đại thường không quên nhắc đến cái tên Bà Triệu bên cạnh 

các gương liệt nữ khác như Hai Bà Trưng, Lê Chân... 

Triệu Thị Trinh hay Triệu Quốc Trinh, Triệu Ẩu, hay Bà Triệu sinh ngày 2 tháng 10 

nǎm 226 (Bính Ngọ) tại miền núi Quân Yên (hay Quan Yên), quận Cửu Chân (nay thuộc 

làng Quan Yên (hay còn gọi là Yên Thôn), xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa) trong một gia đình hào trưởng. Từ nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn người. Khi cha 

bà hỏi về chí hướng mai sau, tuy còn ít tuổi, bà đã rắn rỏi thưa: "lớn lên con sẽ đi đánh 

giặc như bà Trưng Trắc, Trưng Nhị". Triệu Thị Trinh là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi võ, 

có tướng mạo kỳ lạ, người cao lớn, có chí lớn. Truyền thuyết kể rằng, bấy giờ ở quê bà có 

con voi trắng một ngà rất hung dữ phá phách ruộng nương, làng xóm, cây cối không ai trị 

nổi. Bà bèn họp các bạn bày mưu, dùng kế lừa voi xuống một bãi đầm lầy, rồi bà nhảy lên 

đầu voi, dùng búa khuất phục nó. Từ đó voi trở thành người bạn chiến đấu trung thành của 

bà. 

 
Triệu Trinh Nương (226-248) 

Khi nhà Ngô xâm lược đất nước, chế độ áp bức và bóc lột của nhà Ngô trên nước ta hồi 

bấy giờ vô cùng tàn bạo. Khi được vua Ngô cử sang làm thứ sử nước ta, Chu Phù và bọn 
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tay chân của hắn ngang ngược hoành hành, thẳng tay cướp bóc tài sản của nhân dân Việt 

Nam. Nhân dân ta bị cưỡng bức phải đi kiếm các thứ như hương thơm, hạt trai, ngọc lưu 

ly, đồi mồi, ngà voi nộp cho vua Ngô. Mùa nào thức ấy, nhân dân ta còn phải nộp các thứ 

quả lạ như chuối tiêu, dứa, nhãn… để cung đốn cho bọn quan lại nhà Ngô. Chế độ bóc lột 

này làm cho tài sản người Việt Nam ngày càng kiệt quệ, đời sống ngày càng điêu đứng. 

Triệu Quốc Trinh và anh trai là Triệu Quốc Đạt vô cùng căm giận bọn quan lại nhà Ngô 

ngay từ khi còn trẻ tuổi. Bà đã quyết hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước. 

Họ hàng khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái nói:  

 

"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường Kình ở biển 

Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền Độc lập, cởi ách Nô lệ, chứ đâu chịu khom lưng làm 

tì thiếp cho người". 

 

Với chí lớn ấy, từ năm 19 tuổi, bà đã cùng anh tập hợp nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, ngày 

đêm mài gươm, luyện tập võ nghệ để chuẩn bị khởi nghĩa. 

Sau một thời gian chuẩn bị, Bà Triệu cùng nghĩa quân đã vượt sông Chu đến rừng núi Nưa 

(Nông Cống, Triệu Sơn ngày nay) để lập căn cứ, tập hợp lực lượng, chuẩn bị lương thảo, 

nhằm mở rộng địa bàn hoạt động xuống miền đồng bằng. Dưới ngọn cờ cứu nước của Bà 

Triệu, nhân dân khắp huyện Cửu Chân một lòng ủng hộ, nô nức tham gia nghĩa quân. 

 
Bà Triệu (Tranh dân gian) 

Cuộc khởi nghĩa của bà và Triệu Quốc Đạt bùng nổ vào nǎm 248 và được nhân dân 

trong quận Cửu Chân hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng lan tỏa ra quận Giao Chỉ. Bà 

làm hịch truyền đi khắp nơi, kể tội nhà Ngô và kêu gọi mọi người đứng dậy đánh đuổi quân 

Ngô. Từ núi rừng Ngàn Nưa, nghĩa quân Bà Triệu tấn công thành Tư Phố và đã mau chóng 

giành thắng lợi trọn vẹn. Bà Triệu cùng nghĩa quân vượt sông Mã xuống vùng Bồ Điền để 

xây dựng căn cứ địa. Về mặt quân sự, địa hình tự nhiên vùng Bồ Điền có đủ yếu tố để xây 

dựng một căn cứ thuận lợi cho cả “công” lẫn “thủ”. Từ đây có thể ngược sông Lèn, sông 
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Âu ra sông Mã rút lên mạn Quân Yên (quê hương Bà Triệu), hoặc tới căn cứ núi Nưa lúc 

cần; lại có thể chủ động tấn công ra phía Bắc theo lối Thần Phù để khống chế địch ở mặt 

này. 

 
Ngàn Nưa nhìn từ xa 

Dựa vào địa hình hiểm yếu ở Bồ Điền, Bà Triệu đã cùng anh em họ Lý là Lý Hoằng Công, 

Lý Mỹ Công và Lý Thành Công chỉ huy nghĩa quân xây dựng một hệ thống đồn lũy vững 

chắc. Thanh thế nghĩa quân ngày càng lớn, khắp hai quận Cửu Chân, Giao Chỉ nhân dân 

một lòng hưởng ứng công cuộc cứu nước của Bà Triệu. Các thành ấp của giặc Ngô ở Cửu 

Chân lần lượt bị hạ. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra Giao Chỉ và vào 

tận Cửu Đức, Nhật Nam. Thứ sử Châu Giao bị giết, bọn quan lại đô hộ ở Châu Giao hết 

sức hoảng sợ trước thanh thế và sức mạnh của nghĩa quân Bà Triệu. Sử nhà Ngô thú nhận: 

Năm 248 “toàn thể Châu Giao đều chấn động”. 

Triệu Quốc Trinh chỉ huy chiến đấu vô cùng gan dạ. Mỗi khi ra trận, bà thường cưỡi voi, 

đi guốc ngà, mặc áo giáp vàng, chít khǎn vàng. Câu ca dao : 

 

Có coi lên núi mà coi, 

Coi bà quản tượng cưỡi voi bành vàng 

 

đã vẽ lên hình ảnh oai hùng của nữ anh hùng Triệu Quốc Trinh khi bà ra trận. Bà đã đánh 

cho quân Ngô nhiều trận thất điên bát đảo. 
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Triệu Thị Trinh cưỡi voi ra trận 

Khi Triệu Quốc Đạt tử trận, Triệu Quốc Trinh lãnh đạo toàn bộ quân khởi nghĩa chiến đấu 

chống quân Ngô. Bà Triệu tự xưng là Nhuỵ Kiều tướng quân (Vị tướng yêu kiều như nhuỵ 

hoa). Nghĩa quân chiến đấu liên tiếp nhiều trận, thế lực ngày càng mạnh, quân số có tới 

hàng vạn người. Nghĩa quân của bà đánh thắng quân Ngô nhiều trận, giết chết viên thứ sử 

Châu Giao. 

Quân Ngô ở miền Cửu Chân không đủ sức phá nổi nghĩa quân, vì vậy vua Ngô phải cử 

viên danh tướng Lục Dận làm thứ sử Giao Châu kiêm chức Hiệu úy, đem thêm 8.000 quân 

sang nước ta đàn áp phong trào khởi nghĩa. Lục Dận một mặt ra sức trấn áp nhân dân, mặt 

khác dùng thủ đoạn xảo quyệt, đem của cải, tiền bạc lung lạc một vài thủ lĩnh địa phương 

nhằm ổn định Giao Chỉ, tập trung lực lượng tấn công Cửu Chân. 

Ổn định được Giao Chỉ, Lục Dận đã đem toàn bộ lực lượng tấn công Cửu Chân theo hai 

đường thủy: một mũi từ Tạc Khẩu qua hành lang Hoàng Cương - Chính Đại - Bạch Ác 

ngược sông Lèn vây bức phía bắc, một mũi theo đường biển vòng qua sông Sung và Vích 

(cửa Lạch Trường) đánh vào phía Nam. 

Sau đó, y tập trung lực lượng tấn công vào các doanh trại của nghĩa quân. Quân Ngô hơn 

hẳn quân khởi nghĩa về mặt tổ chức cũng như về mặt vũ khí. Quân khởi nghĩa suy yếu dần 

và tan vỡ, lực lượng nghĩa quân còn non trẻ, không đủ sức chống lại đạo binh lớn hơn mình 

gấp bội. 

Sau một cuộc bao vây ráo riết của quân giặc, Bà Triệu phải rút về núi Tùng Sơn. Bà 

quì xuống vái trời đất: "Sinh vi tướng, tử vi thần" (Sống làm tướng, chết làm thần) 

rồi rút gươm tự vẫn, đó là vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn - 248. 

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã để lại một dấu son sáng ngời trong lịch 

sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Dân tộc ta nói chung, vùng đất Thanh Hóa nói riêng 

rất tự hào đã sinh ra vị nữ Anh hùng đã làm nên những chiến công rạng rỡ cho dân tộc. 

Tinh thần yêu nước, chí khí quật cường cùng sự hy sinh lẫm liệt của Bà Triệu không chỉ 
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làm cho kẻ thù khiếp sợ mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành 

độc lập tự chủ của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. 

Lê Khiêm tổng hợp   

 

 

  

6.- NGÔ  QUYỀN ĐẠI THẮNG NAM  HÁN  

Trận Bạch Đằng (938) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Trận Bạch Đằng. 

Trận Bạch Đằng (938) 

 

Tranh Đông Hồ vẽ chiến thắng Bạch Đằng, năm 938 

Thời gian Năm 938 sau công nguyên 

Địa điểm Sông Bạch Đằng nay thuộc Quảng Yên 

(Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng) 

Kết quả 

Tĩnh Hải quân chiến thắng 

• Chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc sau 

hơn 1000 năm[1] 

• Nhà Ngô được thành lập vào năm 939 
 

Nam Hán Tĩnh Hải quân 

Chỉ huy và lãnh đạo 

Lưu Cung 

Lưu Hoằng Tháo  † 

Ngô Quyền 

Lực lượng 

20.000 quân 5.000-10.000 quân 

Thương vong và tổn thất 

10.000, Lưu Hoằng Tháo tử trận.[2] Không rõ 

 Trận Bạch Đằng (chữ Hán: 白藤江之戰) năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Tĩnh 

Hải quân (vào thời đó, Việt Nam chưa có quốc hiệu chính thức) do Ngô Quyền lãnh đạo đánh 

với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả là người Việt giành thắng lợi lớn nhờ kế sách 

cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền.[1] Trước sự chiến đấu dũng mãnh của 

người Việt, quá nửa quân Nam Hán chết đuối, Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng tử 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/938
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ng%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Cung
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Ho%E1%BA%B1ng_Th%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_tr%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-B%E1%BA%B1ng_ch%E1%BB%A9ng-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/938
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_t%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_c%E1%BB%A7a_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt_%C4%91u%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Ho%E1%BA%B1ng_Th%C3%A1o
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trận[1]. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt 

hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho người Việt[1]. 

Sau chiến thắng này, Ngô Quyền lên ngôi vua, tái lập đất nước. Ông được xem là một vị "vua của 

các vua" trong lịch sử Việt Nam. Đại thắng trên sông Bạch Đằng đã khắc họa mưu lược và khả 

năng đánh trận của ông.[1] 

Bối cảnh 

Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán – một trong 10 nước thời Ngũ đại Thập 

quốc nằm liền kề với Tĩnh Hải quân – giành lại quyền tự chủ cho người Việt ở Tĩnh Hải quân, tự 

xưng là Tiết độ sứ.[3] 

Năm 937, Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi Tiết độ sứ. Con rể và là 

một tướng khác của Đình Nghệ là Ngô Quyền bèn tập hợp lực lượng ra đánh Công Tiễn để trị tội 

phản chủ.[3] Kiều Công Tiễn sợ hãi, bèn sai người sang cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu 

Nghiễm nhân cơ hội đó bèn quyết định đánh Tĩnh Hải quân lần thứ hai.[4] Lưu Nghiễm cho rằng 

Dương Đình Nghệ qua đời thì Tĩnh Hải quân không còn tướng giỏi, bèn phong cho con trai thứ 9 

là Lưu Hoằng Tháo làm "Bình Hải tướng quân" và "Giao Chỉ vương", thống lĩnh thủy quân.[4] 

  

  

Ngô Quyền bao vây và giết Kiều Công Tiễn 

Năm 938 

Sau khi tập hợp các hào kiệt trong nước đứng về phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái châu ra 

Bắc đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn bị cô lập không chống nổi, trông chờ viện binh 

của Nam Hán. 

Trong khi vua Nam Hán đang điều quân thì Ngô Quyền đã tiến ra thành Đại La (Tống Bình). Kiều 

Công Tiễn bị túng thế không đủ sức chống lại nên thành nhanh chóng bị hạ, Kiều Công Tiễn bị 

giết chết. Lúc đó quân Nam Hán vẫn chưa tiến vào tới biên giới 2 nước. 

Kế hoạch của quân Nam Hán 

Vua Nam Hán cho con trai là Hoằng Tháo làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, đổi tước phong là Giao 

Vương, đem 2 vạn quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Lưu Nghiễm hỏi kế ở Sùng Văn 

hầu là Tiêu Ích. Ích nói: 

“ 
Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người 

kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng 

nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. 
” 

— Sùng Văn hầu Tiêu Ích 

Vua Nam Hán đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại Tĩnh Hải quân, nên không nghe 

theo kế của Tiêu Ích, sai Hoằng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Lưu Nghiễm 

tự mình làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Hải Môn là một trấn, tên đặt từ thời nhà 

Đường, vùng mà thời phong kiến gọi là Hải Dương. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%ACnh_Ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_%C4%90%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%ADp_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_%C4%90%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%ADp_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-Phan_Phu_Ti%C3%AAn_1993-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/937
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%81u_C%C3%B4ng_Ti%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-Phan_Phu_Ti%C3%AAn_1993-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n_Cao_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n_Cao_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-ReferenceA-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Ho%E1%BA%B1ng_Th%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-ReferenceA-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%81u_C%C3%B4ng_Ti%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
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Kế hoạch của Ngô Quyền 

  

Ngô Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, ông bảo với các tướng rằng:[1] 

“ Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công 

Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe 
địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không 

phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu 

bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong 

hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào thoát ra. ” 
— Ngô Quyền 

SÁNG KIẾN ĐÓNG CỌC TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG 

 

Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, 

bãi cọc chìm sâu xuống dưới mặt nước nên không bị lộ. Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào 

khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao 

chiến. 

Trận chiến trên sông Bạch Đằng   

 

Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn 

binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Quân Nam Hán 

thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ 

tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông 

mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc 

đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua 

chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ. 

  

Vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó. Nghe tin 

Hoằng Tháo tử trận, Nghiễm kinh hoàng, đành "thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui" (Đại 

Việt sử ký toàn thư). Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn mộng xâm lược Tĩnh Hải quân. Lưu Cung cũng 

than rằng cái tên "Cung" của ông là xấu[1]. 

Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa (Đông 

Anh, Hà Nội ngày nay). 

 

Đức Ngô Quyền đại thắng giặc Nam Hán 

Bạch Đằng Giang   

Sáng tác: Lưu Hữu Phước 

 

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng  

Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung  

Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_tri%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
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
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
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)#cite_note-informatic-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ng%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô 

 Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau  

Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao  

Mây nước thiêng liêng còn ghi nhớ rành  

Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh 

   Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân  

Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần   

Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng  

Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng  

Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng  

Đằng Giang vẫn sáng.. để cho nòi giống soi chung 

 

   Đây Bạch Đằng Giang Sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng  

Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.  

Trên dòng sông một muôn bóng cờ trong chí ta  

Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua  

Kìa quân Ngô Tiên Trú, giết hết quân sài lang 

   Kìa quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan  

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi  

Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối  

 

Người nay có hay: Đã vì chúng ta,  

Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà  

Hồn nước vẫn sống với trời non nước  

Ngày nay ta noi khắp gương anh hùng 

 Dù khó thấy mấy quyết cùng nhau bước  

Làm cho gió biết cháu con nòi giống tiên long  
  

Trên Sông Bạch Đằng 

Tác giả: Hoàng Quý 

Trên sông Bạch Ðằng 

Quân Nam ầm reo 

Sóng nước vang đưa 

Bao con thuyền mành trôi theo 

Cờ bay gươm tuốt ra, quân vùng lên 

Làm cho đuổi tan hết quân Nguyên 

Ðến bây giờ mỗi khi đi trên sông Bạch Ðằng 

Thì anh em ta vui ca rằng : 

Con sông Bạch Đằng 

nước trôi triền miên 

có biết đâu bao năm qua là mộ quân Nguyên 

ai nhớ thương 

cho quân Việt hết 

Ðến bây giờ mỗi khi đi trên sông Bạch Ðằng 

Thì anh em ta vui chiến thắng 

https://lyric.tkaraoke.com/1287/hoang_quy/
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                     7.-  VUA LÊ ĐẠI HÀNH  ĐẠI THẮNG GIẶC TỐNG     

Lê Đại Hành và chiến thắng Bạch Đằng năm 981 

  

 

Trận kỳ chiến gắn với bậc kỳ nhân thứ hai tại Bạch Đằng giang diễn ra trong giai đoạn chiến tranh 

Tống – Việt năm 981, và nhà cầm quân tài ba được vinh danh chiến thắng là vua Lê Đại Hành. 

Sau cuộc chiến lớn này, Đại Tống chấp nhận xuống nước và chính thức thừa nhận Lê Đại Hành 

cai trị Đại Cồ Việt. 

 

Hoàng đế Lê Đại Hành (tên húy là Lê Hoàn) sinh năm 941 tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mang tướng mạo khác thường nên viên 

quan án sát họ Lê đã nhận ông về nuôi dưỡng. Lớn lên, ông theo giúp Đinh Liễn - con trai trưởng 

của Đinh Tiên Hoàng. Vốn là người trí dũng, Lê Hoàn được Đinh Tiên Hoàng giao cho cai quản 

hàng ngàn quân sĩ. Năm 971, ông được thăng lên chức võ quan cao nhất là Thập đạo tướng quân, 

Điện tiền đô chỉ huy sứ của triều Đinh. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rEGMePya2U
https://www.youtube.com/watch?v=3rEGMePya2U
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Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát, con thứ Đinh Toàn mới 5 tuổi lên 

nối ngôi, triều đình nhà Đinh suy yếu. Nhân cơ hội này, nhà Tống ráo riết tập trung binh lực chuẩn 

bị xâm lược nước ta. 

Đứng trước vận mệnh nguy nan của đất nước, triều đình đã suy tôn Lê Hoàn làm vua (tức vua Lê 

Đại Hành), lập nhà Tiền Lê năm 980. Ông đặt niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ 

Việt, đóng đô tại Hoa Lư, ổn định tình hình nội bộ, rồi chia quân phòng giữ các nơi hiểm yếu. 

Nhà Tống lấy cớ Lê Hoàn tự xưng Đế, đổi niên hiệu để đem quân thôn tính nước ta. Mùa xuân 

năm 981, 4 vạn quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thuỷ bộ đánh chiếm nước ta. 

Lê Đại Hành thân chinh làm tướng cầm quân, cho xây thành Bình Lỗ, sai quân sĩ đóng cọc ngăn 

sông dựa vào địa thế hiểm trở của sông Bạch Đằng. 

Sau hơn hai tháng tiến đánh, không chiếm được Đại La và kinh đô Hoa Lư, quân địch lúng túng 

vì chịu nhiều tổn thất nặng nề, Lê Đại Hành quyết phản công. Ngày 28/4/981, trận quyết chiến 

trên sông Bạch Đằng diễn ra, Lê Đại Hành đã cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân địch, 

Hầu Nhân Bảo trúng kế đuổi theo và lọt vào trận địa mai phục. 

Lúc này, các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân 

Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết. Nghe tin thuỷ quân thua trận, các cánh quân khác vội 

vã tháo chạy, bị quân Đại Cồ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa, quân Tống bị quét sạch khỏi bờ cõi 

nước ta. Đại thắng Bạch Đằng năm 981 khiến nhà Tống phải kính nể tài năng và bản lĩnh của Lê 

Đại Hành, xuống nước công nhận ông là vua của Đại Cồ Việt. 

 

  

https://nguoikesu.com/dong-lich-su/nha-dinh/dinh-tien-hoang-dinh-bo-linh
https://bachdanggiang.vn/tintuc/le-hoan-tuong-nha-dinh-thanh-vua-nuoc-dai-co-viet/
https://baomoi.com/quoc-hieu-dai-co-viet-ton-tai-86-nam-co-y-nghia-gi/c/25833806.epi
https://baomoi.com/quoc-hieu-dai-co-viet-ton-tai-86-nam-co-y-nghia-gi/c/25833806.epi
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        Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938    Bạch Đằng năm 1288 – Trận thuỷ chiến        chấn động thế giới 

 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.-  VUA  LÝ NHÂN TÔN VỚI DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT 

ĐẠI THẮNG GIẶC TỐNG 

 

LÝ THƯỜNG KIỆT VÀ TRẬN ĐẠI THẮNG Ở NHƯ NGUYỆT 

NĂM ĐINH TỴ (1077) TRONG TÌNH CẢM CỦA ĐẠI THIỀN SƯ PHÁP BẢO 

Nguyễn Khắc Thuần  14/07/2012 

Lý Thường Kiệt vốn có họ và tên thật là Ngô Tuấn, người làng Bắc Biên, xã Phúc Xá (nay thuộc 

xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội), sau ông dời nhà về định cư phường Thái Hòa (nay 

thuộc nội thành Hà Nội).Ngô Tuấn tự là Thường Kiệt, sau vì có công, được triều đình ban 

thưởng rất trọng hậu, lại còn cho lấy theo họ của Hoàng Đế nhà Lý, đương thời liền nhân đó 

ghép họ được ban với tên tự mà gọi là Lý Thường Kiệt, mãi rồi thành quen, khiến cho không ít 

hậu sinh quên mất cả họ lẫn tên thật của ông.Ông sinh năm Kỷ Mùi (1019), mất năm Ất Dậu 

(1105), hưởng thọ 86 tuổi. 

  

Trong quân sự, Lý Thường Kiệt là bậc đại danh tướng, là linh hồn của những chiến công lớn 

nhất lịch sử nươc nhà trong thế kỷ thứ XI ; Trong chính trị, Lý Thường Kiệt là đấng đại danh 

thần, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của nhà Lý, nhất là dưới thời trị vì của Hoàng Đế Lý Nhân 

Tông (1072-1127) ; Trong lịch sử văn học, Lý Thường Kiệt là cây đại bút, tác giả của Nam quốc 

sơn hà - áng hùng thi có giá trị thiêng liêng như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước 

nhà.Trong bộ bách khoa toàn thư đồ sộ của mình là Lịch triều hiến chương loại chí (Nhân vật 

chí), nhà bác học Phan Huy Chú viết về Lý Thường Kiệt như sau :"Ông là người giàu mưu lược 

lại rất có biệt tài làm tướng súy, từng làm quan trải thờ đến ba đời Hoàng Đế (gồm Lý Thái Tông 

: 1028-1254 , Lý Thánh Tông : 1054-1072 và Lý Nhân Tông : 1072-1127 - NKT), phá Tống, 

bình Chiêm, công lao đức vọng ngày một lớn, được sủng ái, thật xứng là người đứng đầu các bậc 

công hầu vậy ".  

https://bachdanggiang.vn/sukienlichsu/ngo-quyen-danh-tan-quan-nam-han-nam-938/
https://bachdanggiang.vn/sukienlichsu/bach-dang-nam-1288-tran-thuy-chien-chan-dong-the-gioi/
https://bachdanggiang.vn/sukienlichsu/ngo-quyen-danh-tan-quan-nam-han-nam-938/
https://bachdanggiang.vn/sukienlichsu/bach-dang-nam-1288-tran-thuy-chien-chan-dong-the-gioi/
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Năm 1069, Lý Thường Kiệt được cùng với Hoàng Đế Lý Thánh Tông cầm quân đánh thẳng vào 

Nam, trừng trị đích đáng hành vi quấy phá của Chiêm Thành và bẻ gãy mưu đồ lợi dụng Chiêm 

Thành mà nhà Tồng đã công phu chuẩn bị từ nhiều năm trước.Năm 1075,  

Lý Thường Kiệt là người trực tiếp vạch kế hoạch, đồng thời cũng là tướng tổng chỉ huy quân đội 

Đại Việt, bất ngờ tiến như vũ bão sang Trung Quốc, san bằng ba căn cứ lớn ở Ung Châu, Khâm 

Châu và Liêm Châu, tiêu diệt một phần tiềm năng quân sự rất quan trọng của nhà Tống. 

Năm 1077, một lần nữa, Lý Thường Kiệt vừa là người trực tiếp vạch kế hoạch, lại cũng vừa là 

tướng tổng chỉ huy quân dân Đại Việt trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống quân Tống 

xâm lăng.Với trận đại thắng lẫy lừng ở trận quyết chiến chiến lược Như Nguyệt (tháng 3 năm 

Đinh Tỵ - 1077), tên tuổi của Lý Thường Kiệt đã trở nên bất diệt với lịch sử nước nhà.Dư âm 

của trận Như Nguyệt vang khắp bốn phương, khiến cho các nhà tu hành Phật Giáo lúc bấy giờ 

cũng không ngớt lời tán thưởng. 

  

Sau trận đại thắng ở Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt được bổ làm Tổng Trấn Thanh Hoa (đất 

này từ thời Thiệu Trị mới vì lệ kỵ húy mà đổi gọi là Thanh Hóa).Bấy giờ có thầy học của Linh 

Nhân Hoàng Thái Hậu (tức bà Ỷ Lan - thân mẫu của Hoàng Đế Lý Nhân Tông) là Sùng Tín Đại 

Trưởng Lão từ Thăng Long vào chơi, Lý Thường Kiệt liền nhờ Sùng Tín Đại Trưởng Lão tìm 

đất để dựng chùa và Sùng Tín Đại Trưởng Lão đã chọn khu đất nằm ở phía Nam núi Ngưỡng 

Sơn.Đất này xưa thuộc xã Ngọ Xá, huyện Vĩnh Lộc, nay thuộc xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa.Chính Lý Thường Kiệt là người đã trực tiếp trông coi việc xây cất ngôi chùa 

này.Sau bốn năm (1085-1089) thì khánh thành, Lý Thường Kiệt đặt cho tên gọi là chùa là Linh 

Xứng. 

  

Từ khi có thêm chùa Linh Xứng , Phật Tử vốn dĩ đã rất nể trọng Lý Thường Kiệt lại càng có 

phần nể trọng hơn.Thiền Sư Thích Pháp Bảo (tức Giác Tính Hải Chiếu Đại Sư) là người có cơ 

may được chứng kiến sự kiện khá đặc biệt này.Theo ghi chép của các thư tịch cổ như : Vĩnh Lộc 

huyện phong thổ chí lược, Ái Châu bi ký, Thanh Hóa tịnh chí, àv.v. thì sau khi Lý Thường Kiệt 

qua đời, chính Thích Pháp Bảo là người đã có vinh dự được giao việc soạn bài văn bia cho chùa 

Linh Xứng.Và, Thích Pháp Bảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn này.Khoảng đầu thế 

kỷ XX, chùa Linh Xứng bị đổ nát hoàn toàn, tuy nhiên, tấm bia trên đó có khắc bài Ngưỡng sơn 

Linh Xứng tự bi minh (bài minh khắc trên bia để tại chùa Linh Xứng ở Ngưỡng Sơn) do Thích 

Pháp Bảo soạn thì vẫn còn.Đó thực sự là một trong những tác phẩm văn học sáng giá của thế kỷ 

thứ XI.Bài này khá dài, vì thế, chúng tôi chỉ xin trích dịch và giới thiệu với bạn đọc vài ba trích 

đoạn ngắn mà thôi. 

  

Thứ nhất là trích đoạn kể về việc xây dựng dựng chùa Linh Xứng : " Thế là cùng nhau phát hết 

những bụi cỏ rậm, bạt hết những tảng đá to ; Thầy phong thủy thì xét hướng, thợ lành nghề thì vẽ 

kiểu, các quan thì góp tiền, sĩ dân khắp nơi cũng cùng nhau kéo tới ; Bấy giờ, ai kém sức thì bào 

hoặc gọt, ai giỏi nghề thì dựng hoặc xây ; Chùa Phật rộng thênh thang nằm ở giữa còn phòng 

chay rộng rãi thì ở hai bên ; Phía sau chùa có tháp Chiêu An cao chót vót những chín tầng.Chùa 

mở cửa bốn bên và cửa nào cũng có song tiện, phía trong lại có rèm the.Tiếng gió rung chuông 



- 270 - 

 

bạc quyện với tiếng chim rừng ; Nắng soi tháp báu, sắc vàng điệp lung linh ; Quanh lan can trồng 

đầy hoa cỏ à đúng là cảnh thức tỉnh hồn mê, xua tan mọi nỗi niềm tục lụy ". 

  

Đoạn thứ hai là những lời ca ngợi công đức của Lý Thường Kiệt, chân thành, thắm thiết và cũng 

thật là cảm động :"Lúc còn trẻ, Thái Úy (chức của Lý Thường Kiệt - NKT) được chọn vào cấm 

đình, hầu Thái Tông Hoàng Đế chưa đầu một kỷ (một kỷ là mười năm - NKT) mà tiếng thơm đã 

nức nở khắp hoàng cung.Đến khi Thánh Tông Hoàng Đế nối ngôi trị nước, Thái ÚÔy lại hết 

lòng phò ta, là người luôn ra sức siêng năng, thật là nổi bật trong hàng tả hữu, cho nên mới được 

gia phong hàm Kiểm Hiệu Thái Bảo.Khi nước Phật Thệ (tức Chiêm Thành - NKT) khinh nhờn 

phép tắc, chẳng chịu vào chầu, vương sư liền rầm rộ tiến đánh.Thái Úy thao lược hơn đời, được 

vào cấm cung để nhận mưu chước, ước chế quân luật thật nghiêm để đánh quân thù. Hoàn 

Vương (chỉ vua Chiêm Thành -NKT) hết đường chạy trốn, đành phải tự bó tay mà chịu cắt tai ". 

  

"Đầu niên hiệu Thái Ninh (niên hiệu của Hoàng Đế Lý Nhân Tông, dùng từ năm 1072 đến năm 

1076 - NKT) đức kim thượng Minh Hiếu Hoàng Đế (chỉ Lý Nhân Tông - NKT) lên ngôi, Thái 

Úy với tư cách là Y Doãn, Hoắc Quang (hai danh thần của Trung Quốc đời nhà Thương và đời 

nhà Hán đã có công phò tá Hoàng Đế Trung Quốc lúc còn tuổi ấu thơ, đây chỉ việc Lý Thường 

Kiệt là Phụ Chính Đại Thần của Lý Nhân Tông - NKT) được Hoàng Thượng giao quyền nhiếp 

chính và gửi gắm công việc xã tắc.Bỗng chốc, quân biên ải của nhà Tống dòm ngó nước ta, Thái 

Úy sẵn mưu chước của triều đình, thống lĩnh quân sĩ, tràn sang diệt hết cả ba châu (chỉ Ung 

Châu, Khâm Châu và Liêm Châu - NKT) và bốn trại (chỉ bốn trại lính lớn của nhà Tống ở Ung 

Châu là Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình và Cổ Vạn - NKT)dễ dàng như bẻ cành gỗ 

mục.Chẳng bao lâu sau, giặc lại ồ ạt kéo đến sông Như Nguyệt, sục sôi quyết chí trả thù cho ba 

châu, Thái Úy liền cầm quân ra chống trả". 

  

"Thái Úy vào trong thì sáng suốt khoan hòa, ra ngòi thì nhân từ giản dị, đổi dời phong tục nào có 

quản công, việc gì cũng siêng năng, sai bảo dân thì ôn hòa, cho nên, đời được cậy nhò chẳng 

phải ít". 

  

"Thái Úy tuy thân vướng việc đời mà lòng vẫn luôn hướng về Tam Thừa (chỉ Tiểu Thừa, Trung 

thừa và Đại Thừa, tức là Phật Giáo nói chung - NKT) có lẽ vì Hoàng Thượng và Thái Hậu thực 

tâm tôn sùng giáo lý nhà Phật chăng ?Cho nên, vâng theo ý chỉ của Hoàng Thượng và Thái Hậu, 

Thái Úy không ngừng nâng đỡ Phật Giáo . Nhân lúc rảnh việc triều đình, thầy của Thái Hậu là 

Sùng Tín Đại Trưởng Lão mới từ kinh sư đi vào, mở mang giáo hóa, khơi thông tập tục mới lạ, 

răn điều ác, trọng việc thiện, khác nào cây cỏ được nhuần thấm trận mưa rào, cho nên, không ai 

là không vui tươi hớn hở."  

  

Kết thúc Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh là phần văn vần khá dài, lời lẽ giản dị mà hùng 

tráng, vùa tỏ được cái tâm khả kính của người tu hành, lại cùng vừa ngời sáng niềm kiêu hãnh 

của một thần dân trước sự nghiệp phi thường của bậc vĩ nhân Lý Thường Kiệt.Xin được giới 

thiệu một trích đoạn ngắn như sau :  
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Việt hữu Lý công,   

Cổ nhân chuẩn thức.  

Mục quận ký ninh,   

Chưởng sư tất khắc.  

Danh dương hàm hạ,   

Thanh chấn hà vực.  

Tông giáo quy sùng,   

Cảnh phúc thị thực. 

  

Nghĩa là :  

  

Nước Việt có tướng công người họ Lý,   

Noi theo đúng thể thức của người xưa.   

Trị dân thì dân được yên,   

Xuất quân thì tất thắng.  

Tên tuổi vang lùng khắp cõi,   

Tiếng thơm nức bốn phương.  

Thuận theo và tôn sùng Phật Giáo,   

Giữ gìn phúc đức quả là đây. 

  

Trong thư tịch cổ, hình như viết về danh nhân Lý Thường Kiệt, hiếm thấy tác phẩm nào có lời lẽ 

cảm động như Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh . Văn bia còn, cái tâm mhời sáng của Thích 

Pháp Bảo cũng mãi còn với "vạn cổ thử giang sơn" (muôn đời non nước này).  

Nguyễn Khắc Thuần 
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Lý Thường Kiệt và chiến công lừng lẫy trên dòng Như Nguyệt 

 

Tên tuổi và sự nghiệp Thái úy Lý Thường Kiệt sáng mãi trong lịch sử vinh quang của dân tộc. 

(Ảnh: Tượng đài Lý Thường Kiệt ở Tam Giang (Yên Phong) bên phòng tuyến Như Nguyệt lịch 

sử). 

  

Sử sách ghi chép, Lý Thường Kiệt (1019-1105), tên thật là Ngô Tuấn, người phường Thái Hòa, 

thành Thăng Long (Thủ đô Hà Nội ngày nay). Từ nhỏ, ông đã có chí hướng, ham đọc sách, say 

sưa nghiên cứu binh thư, luyện tập võ nghệ. Ông tinh thông cả văn lẫn võ. Sự nghiệp của ông bắt 

đầu bằng chức “Kỵ mã hiệu uý” là một chức quan nhỏ trong quân đội. 23 tuổi, ông được bổ 

nhiệm làm quan theo hầu vua Lý Thái Tông, giữ chức “Hoàng môn chi hậu”. Trải qua ba triều 

vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, ông luôn là một trọng thần được triều đình 

tin tưởng, nể trọng. 

 

Chiến công lớn đầu tiên của Lý Thường Kiệt là năm 1061, ông được cử đi bình định vùng 

đất Thanh Nghệ và nhờ tài nghệ của mình, ông đã khiến cho một dải non sông được yên bình.  

Đến năm 1069, Lý Thường Kiệt lại theo Vua Lý Thánh Tông đi chinh phạt Chiêm Thành, 

ông là tướng tiên phong và bắt được Vua Chiêm là Chế Củ. Sau sự kiện này, bờ cõi Đại Việt 

được mở rộng đến tận ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chánh (thuộc vùng Quảng Bình, Quảng Trị 

ngày nay).  

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, Hoàng tử Lý Càn Đức lên ngôi kế vị, lúc đó nhà vua mới 

được 7 tuổi. Vốn sẵn dã tâm dòm ngó, giặc phương Bắc xem đây là cơ hội tốt và ráo riết tiến 

hành mưu đồ xâm lược nước ta.  

Khi ấy, Nguyên Phi Ỷ Lan buông rèm nhiếp chính, Lý Thường Kiệt với cương vị như Tể tướng 

nắm toàn quyền cả văn lẫn võ. Gánh vác trách nhiệm lớn và nặng nề với vận mệnh giang sơn xã 

tắc,  

Lý Thường Kiệt nhận sứ mệnh thiêng liêng, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến 

chống quân Tống xâm lược. Năm 1075, ông chủ trương dâng kế sách táo bạo chưa từng có-

đánh châu Khâm, Liêm, Ung của nhà Tống để ngăn chặn trước một cuộc tiến đánh nước 

Việt và chủ trương ấy đã giành thắng lợi rực rỡ.  

Giới sử gia sau này đánh giá: “Thắng lợi của Lý Thường Kiệt trong cuộc chiến chống lại quân 

Tống trên đất Trung Hoa năm 1075 không chỉ là một chiến thắng về quân sự, mà còn là một 

thắng lợi về chính trị, về ngoại giao”. 

Như vậy, trong lịch sử Việt Nam, Lý Thường Kiệt là người đầu tiên đem quân sang Bắc 

phạt. 

 

Một trận thủy chiến vang dội, hào hùng nhất gắn liền với tên tuổi vị tướng chỉ huy tài ba 

lỗi lạc Lý Thường Kiệt là cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Tống diễn ra trên phòng 

tuyến Như Nguyệt thuộc địa phận Bắc Ninh ngày nay. 
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Sử sách chép, Lý Thường Kiệt chọn lựa xây dựng phòng tuyến có nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông, 

rừng cây có mật độ dày đặc với đồng trũng, ruộng lầy kéo dài hơn 10 km đường đê qua các xã 

Tam Giang, Tam Đa huyện Yên Phong đến Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh. Chiến lũy được xây 

dựng bằng đất có đóng cọc tre dày mấy tầng làm dậu. Dưới bãi sông được bố trí các hố chông 

ngầm tạo thành một phòng tuyến rất vững chắc. Quân của nhà Lý đóng thành từng trại trên suốt 

chiến tuyến, tập trung quan trọng ở ba trại Như Nguyệt, Phấn Động, Thị Cầu.  

Nhờ vị trí đắc địa của phòng tuyến Như Nguyệt mà chỉ sau vài tháng, quân dân nhà Lý 

dưới sự chỉ huy của dũng tướng Lý Thường Kiệt đã chặn đứng 10 vạn quân xâm lược nhà 

Tống, mang lại thắng lợi toàn diện cho Đại Việt. 

 

Cũng chính trên chiến trường phòng tuyến sông Cầu, giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra vô cùng 

quyết liệt, vào một đêm, Lý Thường Kiệt sai người tâm phúc đọc vang bài thơ:Nam Quốc Sơn 

Hà trong đền thờ Trương Hống,  

南國山河南帝居 

截然分定在天書 

如何逆虜來侵犯 

汝等行看取敗虛 

Phiên âm 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

 

            Bản dịch của Trần Trọng Kim 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 

Rành rành định phận ở sách trời 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. 

 

Trương Hát. Bài “thơ thần” truyền đi đã có một sức mạnh kỳ lạ, làm nao núng tinh thần 

quân địch, làm tăng nhuệ khí và thêm sức chiến đấu cho quân ta, trực tiếp góp phần làm 

xoay chuyển cục diện cuộc chiến, tạo điều kiện cho cuộc phản công chiến lược của quân ta giành 

thắng lợi quyết định.  

Sau đó, Lý Thường Kiệt gửi thư cho Quách Quỳ (tướng nhà Tống) mở đường giảng hòa để 

giặc giữ thể diện lui ngay về nước. 

Như vậy, Lý Thường Kiệt đã tài tình kết hợp giữa đấu tranh quân sự với công tác chính trị 

và hoạt động ngoại giao. 

Ông được lịch sử ghi nhận là anh hùng kiệt xuất, một con người hiến dâng cả tâm hồn sức lực 

cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc ở buổi đầu thời tự chủ. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông 

làm kẻ thù khiếp phục.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim
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Với muôn dân, ông đối đãi khoan hòa, nhân từ nên được trăm họ yêu mến, kính trọng. Về văn 

học, ông để lại cho đời bài thơ bất hủ Nam Quốc Sơn Hà và bài hịch hùng tráng Phạt Tống lộ bố 

văn (Lộ bố-một tên gọi khác của văn hịch, thuộc thể loại Văn học mang tính chiến đấu. Có tài 

liệu cho rằng,  

Lý Thường Kiệt là người viết hịch, viết văn lộ bố đầu tiên của Việt Nam-PV). 

 

Lý Thường Kiệt mất năm 1105, được truy tặng tước hiệu Việt Quốc công Thái úy, nhân dân lập 

đền thờ ông ở nhiều nơi. Tên tuổi và sự nghiệp của Lý Thường Kiệt vẫn sáng chói mãi trong lịch 

sử vinh quang của dân tộc. Để tôn vinh, tri ân công lao của Việt Quốc công Thái úy Lý Thường 

Kiệt và vương triều Lý đối với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của dân tộc, UBND tỉnh Bắc 

Ninh đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu Đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, 

huyện Yên Phong gồm 20 hạng mục, tổng vốn đầu tư hơn 254 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 

2016 - 2020. Trong đó, công trình Tượng đài Thái úy Lý Thường Kiệt cao 9m, trọng lượng 16 

tấn, chất liệu đồng, được dựng vị trí trung tâm di tích đền thờ ông tại xã Tam Giang (Yên 

Phong), phía sau là phòng tuyến Như Nguyệt lịch sử. Công trình là biểu tượng thể hiện cho tình 

cảm, sự tôn kính của quê hương Bắc Ninh đối với những đóng góp vĩ đại của Thái úy Lý Thường 

Kiệt - bậc đại danh thần nhà Lý với những chiến công vang dội trong công cuộc phò Vua phá 

Tống, bình Chiêm. 

___________________________________________________________________________ 

  

  

NHÀ TRẦN VỚI BA LẦN ĐẠI THẮNG QUÂN NGUYÊN MÔNG 

Quân  Mông  Cổ đã diệt nhà Tống lập ra nhà Nguyên  mà  cai trị Trung Hoa   

Triều Nguyên kế thừa lãnh thổ của Đế quốc Mông Cổ, trải qua nhiều lần mở rộng, đến năm 1310 

tức thời Nguyên Vũ Tông thì đạt tới mức độ cực thịnh, phía tây đến Thổ Lỗ Phiên, phía tây nam 

gồm Tây Tạng, Vân Nam và bắc Miến Điện, phía bắc đến Nam Bộ Đô Bá và hồ Baikal, phía 

đông sông Obi, phía đông đến biển Nhật Bản - diện tích này lớn hơn cả thời Hán, Đường giai đoạn 

hoàng kim.[3][4]. Triều Nguyên là nước tông chủ của bốn hãn quốc lớn là Kim Trướng, Sát Hợp 

Đài, Oa Khoát Đài và Y Nhi, ngoài ra, các nước phiên thuộc của triều Nguyên bao gồm có vương 

quốc Cao Ly (lãnh thổ bảo hộ) cùng một số quốc gia Đông Nam Á.[2] 

Vào thời đó đội kỵ mã quân Mông Cổ  đã cày nát từ Đông sang Tây. Vó ngựa đội quân Mông Cổ 

đi tới đâu thì nơi đó Cỏ không thể mọc, Chó không dám sủa, Gà không dám gáy. Thế mà trong 60 

năm, 3 lần quân Nguyên  đem quân qua đánh  Đại Việt, nhưng Quân Dân Việt Nam thời nhà Trần  

đánh cho  thảm bại, đến nỗi Hốt Tất Liệt phải kêu Trơi mà than! 

9.-  VUA  TRẦN THÁI TÔNG 

ĐẠI THẮNG GIẶC NGUYÊN MÔNG LẦN  MỘT 

 

10.- VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI ĐƯC TRẦN HƯNG ĐẠO 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_V%C5%A9_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Turfan
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Baikal
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Obi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn#cite_note-%E5%85%83%E5%8F%B2%E5%8D%B7%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%9C%B0%E7%90%86%E5%BF%97-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn#cite_note-%E5%85%83%E6%96%87%E5%AE%97%E9%A0%98%E5%9C%9F-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A3n_qu%E1%BB%91c_Kim_Tr%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A3n_qu%E1%BB%91c_S%C3%A1t_H%E1%BB%A3p_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A3n_qu%E1%BB%91c_S%C3%A1t_H%E1%BB%A3p_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Oa_Kho%C3%A1t_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A3n_qu%E1%BB%91c_Y_Nhi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0_h%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Ly
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Ly_thu%E1%BB%99c_M%C3%B4ng_C%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn#cite_note-%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%B8%9D%E5%9C%8B-3
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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Bài viết này hiện đang gây tranh cãi về tính trung lập. Có thể có thảo 

luận liên quan tại trang thảo luận. Xin đừng xóa bảng thông báo này cho 

đến khi kết thúc hoặc đạt được đồng thuận trong vấn đề này. (tháng 

12/2021) 

  

Chiến tranh Mông Nguyên -Đại Việt 

 

Bản đồ cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất 

Thời gian 1258, 1285 và 1287-88 
Địa điểm Đại Việt  

Kết quả 

Đại Việt chiến thắng[1]. 

Để tránh xung đột thêm, Đại Việt 

đồng ý triều cống cho nhà Nguyên. 

Đế quốc Mông Cổ từ bỏ hoàn toàn 

tham vọng xâm lược Đại Việt 
 

Tham chiến 

 Đế quốc Mông Cổ 

• Nhà Nguyên 

 Đại Việt 

• Nhà Trần 

 Tàn quân của Nam Tống 

 

Chiêm Thành 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:B%C3%A0n_c%C3%A3i_v%E1%BB%81_th%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%99_trung_l%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Th%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%99_trung_l%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng_%E2%80%93_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t##
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng_%E2%80%93_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t#cite_note-LibraryOfCongress-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_M%C3%B4ng_C%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_M%C3%B4ng_C%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Champa
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Yuet-Meng_1.jpg
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Chỉ huy và lãnh đạo 

Mông Ca 

Ngột Lương Hợp Thai 

Hốt Tất Liệt 

Thoát Hoan 

Ô Mã Nhi † 

Toa Đô † 

Trần Thái Tông 

Trần Thủ Độ 

Trần Thánh Tông 

Trần Nhân Tông 

Trần Hưng Đạo 

Trần Nhật Duật 

Trần Quang Khải 

Phạm Ngũ Lão 

Lê Phụ Trần 

Lực lượng 

Lần thứ 1 (năm 1257-1258): 

~15.000-25.000 quân Mông 

Cổ + 20.000 quân Đại Lý, 

tổng cộng ~35.000-45.000 

Lần thứ 2 (năm 1285): 

~300.000 - 500.000 quân và 

dân binh (tùy theo các ước 

tính khác nhau) 

 

Lần thứ 3 (năm 1287-1288): 

Được tăng cường 70.000, 

cộng với số quân còn lại của 

lần thứ 2, tổng cộng ~300.000 

- 500.000 quân và dân binh 

(tùy theo các ước tính khác 

nhau)[2] 

Lần thứ 1 (năm 1257-1258): 

Không rõ 

Lần thứ 2 (năm 1285): 

~200.000-300.000 quân và 

dân binh 

Lần thứ 3 (năm 1287-1288): 

~200.000-300.000 quân và 

dân binh[cần dẫn nguồn] 

Thương vong và tổn thất 

Không rõ 

 

Chiến tranh Mông Nguyên – Đại Việt hay Kháng chiến chống quân xâm lược Mông 

Nguyên (tên gọi ở Việt Nam) là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Đại 

Việt đầu thời Trần dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trước 

sự tấn công của đế quốc Mông Cổ và nhà Nguyên. Tuy thời gian của cuộc kháng chiến bắt đầu từ 

năm 1258 đến năm 1288 nhưng thời gian chiến sự chính thức chỉ tổng cộng bao gồm khoảng gần 

9 tháng, chia làm 3 đợt. Trước, giữa và sau các đợt chiến sự là thời gian tiến hành tích cực các hoạt 

động ngoại giao. Kết quả là Đại Việt bảo vệ được nền độc lập của mình nhưng trên danh nghĩa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4ng_Kha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Uriyangqatai
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%91t_T%E1%BA%A5t_Li%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tho%C3%A1t_Hoan
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_M%C3%A3_Nhi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_tr%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Toa_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_tr%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%E1%BA%ADt_Du%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%C5%A9_L%C3%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ph%E1%BB%A5_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng_%E2%80%93_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%BA_th%C3%ADch_ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_M%C3%B4ng_C%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/1258
https://vi.wikipedia.org/wiki/1288
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_giao
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phải chịu làm một nước triều cống của nhà Nguyên để tránh xung đột trong tương lai. Ba cuộc 

kháng chiến này được xem là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam, và 

cũng là chiến công tiêu biểu của triều đại nhà Trần. 

Hoàn cảnh 

Vào năm 1225, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, nữ hoàng nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng nhường 

ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông. Nhà Trần chính thức thay thế nhà Lý. 

Sau khi chính thức nắm quyền cai trị Nhà Trần ra sức củng cố nội chính và chấm dứt nạn cát cứ 

từ cuối thời Lý. Tới năm 1229, sau khi Nguyễn Nộn ốm chết, các lực lượng chống đối cơ bản bị 

dẹp. 

Trong khi đó ở phương Bắc, Trung Quốc từ lâu đã bị chia cắt. Nhà Tống phải rút xuống phía nam 

trước sự xâm lấn của nước Kim của người Nữ Chân. Phía tây bị nước Tây Hạ chia cắt. Tới đầu thế 

kỷ 13, người Mông Cổ ở phía bắc nước Kim thống nhất dưới quyền Thành Cát Tư Hãn, trở nên 

lớn mạnh. Mông Cổ đánh xuống phía nam, tiêu diệt Tây Hạ (1227) và Kim (1234). Mặc dù đã mở 

rộng bờ cõi bao la sang phía tây, diệt nhiều nước Tây Á và đánh sang châu Âu, người Mông Cổ 

tiếp tục tiến xuống phía nam để tiêu diệt Nam Tống. 

Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm Vương quốc Đại Lý (Vân Nam ngày nay), muốn đánh 

chiếm Đại Việt để tạo thế "gọng kìm" bao vây Nam Tống. Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được 

phái sang Đại Việt đề nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống. Nhưng các 

vua Trần không những từ chối mà lại còn cho bắt giam các nhà ngoại giao Mông Cổ. 

Chiến tranh nổ ra vào đầu năm 1258 khi Uriyangqatai (Ngột Lương Hợp Thai) cùng con trai 

là Aju đem 3 vạn quân người Mông Cổ và 1,5 vạn quân người Đại Lý tấn công Việt Nam. Quân 

Mông Cổ đã mau chóng giành được thắng lợi, chiếm được kinh đô Thăng Long, nhưng rồi cũng 

mau chóng bị quân Đại Việt đánh bật. Cuộc chiến năm 1258 chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa 

tháng, đến cuối tháng 1 năm 1258 thì quân Mông Cổ thất bại và rút hết khỏi Đại Việt. 

Hai mươi năm sau, không cần đi đường qua Đại Việt, Mông Cổ vẫn đánh bại được nước Tống. Nhà 

Nguyên được thành lập trên lãnh thổ Mông Cổ và Trung Quốc ngày nay. Đế quốc này tìm cách 

mở rộng lãnh thổ của mình ra phía đông tới Nhật Bản, và xuống phía nam. Để thực hiện ý đồ tiến 

xuống phía nam, Nhà Nguyên đã tiến hành chiến tranh với Chiêm Thành và Miến Điện trước. 

Nhưng quân và dân Chiêm Thành đã kháng chiến thắng lợi, khiến cho quân Nguyên không thực 

hiện được ý đồ lấy Chiêm Thành làm bàn đạp. Ở Miến Điện năm 1277, quân Mông Cổ cũng chịu 

những thiệt hại quân sự và phải rút lui. Đại Việt trở thành nơi phải bị khuất phục để quân Mông 

Cổ có thể tiếp tục chiến lược hướng nam. Dưới chiêu bài đề nghị Nhà Trần mở đường cho đại 

quân Nguyên đi qua chinh phạt Chiêm Thành, quân Nguyên tìm cách tấn công Đại Việt. 

Lần thứ nhất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Chi%C3%AAu_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_N%E1%BB%99n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_Ch%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_H%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_C%C3%A1t_T%C6%B0_H%C3%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_H%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Kim
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1i_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Uriyangqatai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Aju
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%C3%AAm_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn-Mi%E1%BA%BFn_(1277-1287)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
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Bản đồ mô tả cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ 

Bài chi tiết: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 

Lần thứ nhất Mông Cổ tấn công Đại Việt vào tháng 2 năm 1258. Từ Đại Lý, khoảng 15.000 – 

25.000 kỵ binh Mông Cổ và 20.000 quân Đại Lý (tổng cộng là khoảng 35.000 – 45.000 quân) tiến 

vào Đại Việt. 

Quân Đại Việt năm 1258, gồm quân cấm vệ và quân các lộ, có khoảng 10 vạn, trong đó có 2 vạn 

cấm quân (lực lượng chủ lực đóng ở gần kinh thành) và 8 vạn sương quân (quân đóng ở các địa 

phương). Tuy nhiên, 8 vạn sương quân này phải đóng quân rải khắp trên lãnh thổ cả nước, bao 

gồm việc ngăn ngừa nổi loạn, chống đạo tặc, canh gác biên giới và lăng tẩm... nên nhà Trần chỉ có 

thể tập trung được một bộ phận để tác chiến với Mông Cổ. 

Đích thân vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ 

Nguyên (nay là Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Quân Mông Cổ tỏ ra chiếm ưu thế, quân Trần khi thất 

lợi đã chủ động rút lui về Phù Lỗ để bảo toàn lực lượng chứ không dốc sức đánh tới cùng, 

quân Mông Cổ đã không thành công trong việc tiêu diệt quân chủ lực Đại Việt và bắt các vua Trần. 

Trận tiếp theo diễn ra tại Phù Lỗ (bên sông Cà Lồ). Quân Đại Việt lại bị đánh bại. Tuy nhiên, Nhà 

Trần đã dự tính trước điều này và đã chủ động sơ tán người dân và của cải ra khỏi kinh đô từ trước. 

Quân Mông Cổ dù chiếm được Thăng Long, nhưng Nhà Trần đã thực hiện "vườn không nhà 

trống", đem đi hết lương thực trong thành khiến quân Mông gặp phải khó khăn về lương thực. 

Chỉ 10 ngày sau khi rút khỏi Thăng Long, Vua Trần và Thái tử lại dẫn quân phản công, đánh thắng 

quân Mông Cổ trong trận Đông Bộ Đầu (nay là quận Ba Đình, Hà Nội). Quân Mông Cổ lập tức 

bỏ thành Thăng Long rút lui về nước, cũng bằng con đường dọc theo sông Hồng. Trên đường rút 

lui, quân Mông Cổ đã bị lực lượng các dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc do Hà Bổng chỉ huy tập 

kích. 

Toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng, với chỉ khoảng 3-4 trận 

đánh lớn. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, mất từ quá nửa cho tới khoảng 4/5 quân số. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_1
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Theo Nguyên sử, khi tiến vào đất Tống, đoàn quân Mông Cổ chỉ còn lại 3.000 kị binh Mông Cổ 

và 1 vạn quân Đại Lý[3] Sau thất bại tại Đại Việt, quân Mông Cổ phải tìm đường khác để tấn công 

Tống từ phía nam. 

Lần thứ hai 

Bài chi tiết: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 

 
Bản đồ mô tả cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân Nguyên 

Hai mươi bảy năm sau, Hoàng đế Nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt. 

Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 2 – 6 tháng từ cuối tháng 12 năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 

năm Ất Dậu (cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 1285 dương lịch). Lần này, quân Nguyên chuẩn 

bị chiến tranh tốt hơn, huy động lực lượng lớn hơn rất nhiều, tới hàng chục vạn quân. Ngoài lục 

quân từ phía Bắc tiến xuống, còn có thủy quân từ mặt trận Chiêm Thành ở phía Nam đánh bổ trợ. 

Cũng tương tự như lần thứ nhất, quân Nguyên chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu. Với ưu thế quân 

số, quân Nguyên liên tục đánh bại quân Việt ở các mặt trận Lạng Sơn, Sơn Động, Vạn Kiếp, Thu 

Vật (Yên Bình), sông Đuống. Từ phía bắc, chỉ khoảng 20 ngày sau khi vượt qua biên giới, quân 

Nguyên đã chiếm được thành Thăng Long. Triều đình Nhà Trần rút lui theo sông Hồng về Thiên 

Trường (Nam Định) và Trường Yên (Ninh Bình), chịu sự truy kích ráo riết của quân Nguyên. Mọi 

nỗ lực phản kích của các vua Trần dọc theo sông Hồng đều bị quân Nguyên đánh bại. Từ phía 

Nam, Toa Đô dẫn quân từ Chiêm Thành lên dễ dàng đánh tan quân Đại Việt tại vùng Nghệ 

An – Thanh Hóa. Bị ép cả trước lẫn sau, các vua Trần phải rút ra biển lên vùng Quảng Ninh, đợi 

đến khi cánh quân Nguyên phía nam đi qua Thanh Hóa mới lui về Thanh Hóa. 
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Cũng giống như lần trước, quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung ứng lương thực, lần này còn có 

phần nghiêm trọng hơn vì số quân Nguyên đông hơn nhiều so với lần trước. Nhà Trần thực 

hiện tiêu thổ kháng chiến khiến quân Nguyên không thể lấy được lương thực từ dân bản địa. Trong 

khi đó, quân Đại Việt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ đợi đối phương mệt mỏi, suy 

giảm nhuệ khí. Khoảng gần 2 tháng sau khi rút về Thanh Hóa, Đại Việt phản công. Dọc theo sông 

Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa Hàm Tử (nay thuộc Khoái Châu, Hưng 

Yên), bến Chương Dương (Thượng Phúc, nay thuộc Thường Tín, Hà Nội), giải phóng Thăng 

Long. 

Cánh quân phía Bắc của quân Nguyên trên đường rút chạy đã bị tập kích tại sông Cầu, tại Vạn 

Kiếp, Vĩnh Bình. Cánh quân rút về Vân Nam bị tập kích tại Phù Ninh. Cánh quân phía Nam bị 

tiêu diệt hoàn toàn tại Tây Kết (Khoái Châu) 

Lần thứ ba 

Bài chi tiết: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 

 

Bản đồ mô tả cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống q

 
Quân Nguyên 

Ngay sau khi bại trận về nước năm 1285, quân Nguyên chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lực lượng để 

phục thù. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, quân Nguyên cho đóng nhiều tàu chở lương thực theo 

đường biển để trở lại đánh Đại Việt lần thứ ba. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng gần 4 tháng, từ 

cuối tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Quân Nguyên chia làm 3 cánh vào Đại Việt 

từ Vân Nam, từ Quảng Tây và từ Quảng Đông theo đường biển vào Đại Việt. 

Giống như 2 lần trước, quân Nguyên đánh bại quân Đại Việt trong một số trận đánh ở trên bộ lẫn 

trên biển, nhưng lại chịu một tổn thất quan trọng, đó là lương thực chuyên chở bằng tàu biển đã bị 

mất hết do bão biển, đi lạc và sau đó bị các đơn vị của Trần Khánh Dư tiêu diệt ở Vân Đồn. Quân 

Nguyên tập trung ở Vạn Kiếp và đánh rộng ra xung quanh, chiếm được Thăng Long, nhưng lại 

trúng kế giống như hai lần trước. 
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Khác với 2 lần trước, lần này quân Đại Việt không huy động lực lượng lớn chặn đánh quân Nguyên 

từ đầu, mà chỉ đánh có tính kìm chân. Bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Đại Việt rút về vùng Đồ 

Sơn, Hải Phòng, từ đó tổ chức các cuộc tấn công vào căn cứ Vạn Kiếp và đánh thủy quân Nguyên. 

Vì thiếu lương thực và có nguy cơ bị đối phương chia cắt, quân Nguyên bỏ Thăng Long rút về 

Vạn Kiếp, rồi chủ động rút lui dù quân Đại Việt chưa phản công lớn. Cánh thủy quân của Nguyên 

đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng khi định rút ra biển. Các cánh bộ binh quân Nguyên 

khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt phục kích, tấn công dữ dội. 

Chấm dứt chiến tranh 

Sau thất bại lần thứ ba năm 1288 ở Đại Việt, Nguyên Thế Tổ – Hốt Tất Liệt vẫn chưa muốn đình 

chiến. Sau 3 lần thất trận, nhà Nguyên vẫn tiếp tục lập ra kế hoạch xâm chiếm lần 4. Sang các năm 

sau, vua Nguyên tiếp tục muốn điều binh sang nhưng chưa gặp thời cơ thuận tiện. Có năm sắp tiến 

quân thì chánh tướng chết nên hoãn binh, năm sau định đánh thì phó tướng lại chết nên lại đình 

chỉ việc tiến quân. Tới năm 1294 lại định điều binh lần nữa thì chính Hốt Tất Liệt chết. Cháu nội 

là Nguyên Thành Tông lên ngôi không muốn gây chiến với Đại Việt nữa. Việc chiến tranh với nhà 

Nguyên từ đó mới chấm dứt. 

Đế quốc Mông Cổ lúc này đã quá rộng lớn nên lại phát sinh nguy cơ phân liệt: cuộc chiến giữa 

những đội quân Mông Cổ với nhau (nhà Nguyên với Hãn quốc Sát Hợp Đài) đã góp phần làm suy 

yếu bớt lực lượng, gián đoạn kế hoạch xâm lược lần 4 của Nguyên Mông. Ngoài ra, việc nhà 

Nguyên liên tục xuất chinh đã vắt kiệt sức cung ứng của người dân, khiến phát sinh nội loạn. Sự 

đấu tranh của nhân dân miền Nam Trung Quốc chống lại sự cai trị hà khắc của triều đình nhà 

Nguyên dẫn tới hàng loạt các cuộc khởi nghĩa ở đây, khiến Nguyên triều tốn không ít lực lượng, 

tiền của để đàn áp, cũng khiến kế hoạch xâm chiếm Đại Việt lần thứ 4 phải hủy bỏ. 

Số lượng quân Mông Nguyên 

Sử sách Việt Nam và Trung Quốc nêu số quân Nguyên không thống nhất. Nhưng tổng thể qua ba 

chiến dịch lớn cùng với những cuộc giao tranh lẻ tẻ thì tổng số quân đội nhà Nguyên-Mông đặt 

chân đến Đại Việt là rất đông đảo, với số lượng tổng cộng tối đa ước tính có thể lên đến hơn 80 

vạn người, điều này phản ánh quy mô của cuộc chiến mà nhà Nguyên đã nỗ lực huy động một lực 

lượng lớn tham chiến trên chiến trường Đại Việt. Câu khẩu ngữ "đông như quân Nguyên" 

của người Việt đã phản ánh thực tế đó. 

Lần đầu số lượng quân Mông Nguyên không lớn lắm; sau này các nhà nghiên cứu Việt Nam cho 

rằng số quân Mông Cổ năm 1257-1288 khoảng 3 vạn[4]. Nhà sử học Ba Tư là Said ud Zin cho biết 

số kỵ binh Mông Cổ khi tấn công Vương quốc Đại Lý (nay là tỉnh Vân Nam) có 3 vạn[5]. Trừ đi 

tổn thất khi đánh Đại Lý thì số kỵ binh Mông Cổ khi tấn công Đại Việt vào khoảng 20.000 - 

25.000. Ngoài quân Mông Cổ thì còn có khoảng 2 vạn quân người Đại Lý được Mông Cô trưng 

dụng để cùng tham gia đánh Đại Việt[5]. Về tổn thất, Rasid ud-Din ghi rằng khi đến Ngạc Châu 

gặp Hốt Tất Liệt, quân số của đoàn quân này chỉ còn không quá 5.000 người; còn theo Nguyên sử 

và bài bia ký A Truật thì ghi rằng khi vào đất Tống, đoàn quân này còn 3.000 kị binh Mông Cổ và 

1 vạn quân Đại Lý. Như vậy, tổng cộng lần 1, Mông Cổ có khoảng 40.000 – 50.000 quân, trong 

đó khoảng 2/3 cho tới 4/5 tử trận, đào ngũ hoặc bị bắt sống bởi quân đội Đại Việt. 

Lần thứ hai, Đại Việt Sử ký Toàn thư chép quân Nguyên có 50 vạn và khi rút về nước chỉ còn 5 

vạn sống sót. Nguyên Sử không chép cụ thể số lượng quân Nguyên, chỉ ghi là mấy chục vạn nếu 

tính luôn cả dân phu là những người tham gia hỗ trợ quân viễn chinh (giúp xây dựng, chở lương 
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thực, nuôi ngựa...). Con số 30 – 50 vạn quân chính quy được các nhà nghiên cứu Việt Nam cho 

rằng phù hợp. Tuy nhiên, về số trở về nước, chắc chắn nhiều hơn 5 vạn, vì từ tháng 6 âm lịch năm 

1285, Thoát Hoan rút chạy về, tới tháng 8 đã được lệnh chuẩn bị sang lần nữa (sau đó Thoát 

Hoan được cấp thêm gần 10 vạn quân bổ sung). Như vậy số quân Nguyên còn lại cũng tương đối 

nhiều, gần với số cần thiết mang đi viễn chinh lần nữa[6]. Theo một số tác giả thì quân Đại Việt lần 

này có 30 vạn người, tính cả quân chính quy lẫn quân địa phương tại các làng xã. 

Lần thứ 3, Đại Việt Sử ký Toàn thư ghi số quân là 50 vạn, trong khi Khâm định Việt sử Thông 

giám Cương mục lại cho rằng như vậy quá nhiều, vì quân Nguyên chỉ bổ sung thêm 10 vạn quân 

chính quy cho lần chinh phạt này. Các nhà nghiên cứu của Việt Nam cũng xác định rằng quân 

Nguyên lần này cũng có khoảng 30 – 50 vạn như lần thứ hai, còn quân Trần có tổng số khoảng 20 

vạn. 

Nguyên nhân chiến thắng của nhà Trần 

Thành công của nhà Trần là do chính sách đoàn kết nội bộ của những người lãnh đạo. Dù trong 

hoàng tộc Nhà Trần có những người phản bội, theo nhà Nguyên nhưng nước Đại Việt không bị 

mất, nhờ sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. 

Còn một nguyên nhân nữa phải kể tới trong thành công của Nhà Trần là đội ngũ tướng lĩnh xuất 

sắc, nòng cốt lại chính là các tướng trong hoàng tộc Nhà Trần. Dù xuất thân quyền quý nhưng các 

hoàng tử, thân tộc Nhà Trần, ngoài lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dòng tộc, số lớn là những 

người có thực tài cả văn lẫn võ. Thật hiếm dòng họ cai trị nào có nhiều nhân tài nổi bật và nhiều 

chiến công như Nhà Trần, đặc biệt là thế hệ thứ hai: Trần Quốc Tuấn, Trần Thánh Tông, Trần 

Quang Khải, Trần Nhật Duật đều là những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam đó là chưa kể 

tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản,...[7]. 

Theo một số các nhà nghiên cứu, chiến thắng của nhà Trần có được nhờ vào sự sáng suốt của các 

tướng lĩnh trong chiến thuật, đứng đầu là Trần Hưng Đạo. Trong khi tác chiến, các tướng lĩnh Nhà 

Trần chủ động tránh lực lượng hùng hậu người Mông Cổ mà đánh vào các đạo quân người Hán bị 

ép buộc và uy hiếp phải theo quân Mông sang Đại Việt. Tâm lý của những người mất nước và phải 

chịu sự quản thúc của người Mông khiến các đạo quân này nhanh chóng tan rã, sức kháng cự thấp. 

Một cánh quân tan rã có tác động tâm lý lớn tới các đạo quân còn lại trên toàn mặt trận[8]. 

Sử liệu của nhà Nguyên thường quy kết cho khí hậu nóng ẩm và địa hình nhiều rừng núi khiến 

quân Nguyên phải thất bại. Trần Xuân Sinh cho rằng: Đúng là có sự ảnh hưởng ít nhiều của khí 

hậu và địa hình đối với quân Nguyên, nhưng phải thấy rằng những khó khăn này không phải là 

điều chủ yếu làm cho quân Nguyên thất bại. Bởi thực tế cho thấy quân Mông Cổ vẫn chiến 

thắng Nam Tống và Miến Điện trong những điều kiện tương tự. 

Mông-Nguyên đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới. Những nơi người Mông Cổ bại trận lúc đó 

đều phần nhiều là bởi lý do khách quan, như Ai Cập thì quá xa xôi và binh lực Mông Cổ ở đó khá 

ít, Nhật Bản và Nam Dương đều có biển cả ngăn cách trong khi quân Mông không kinh nghiệm 

đánh đường thủy, lại xui xẻo gặp bão to (Thần phong ở Nhật Bản) nên mới bị thua trận. Phải nói 

rằng đế chế Nguyên Mông thời này hầu như đã bành trướng đến điểm giới hạn mà họ có thể đạt 

được. Người Mông Cổ xuất thân từ thảo nguyên, không có kiến thức hàng hải tốt nên không thể 

tổ chức tốt những cuộc xâm lược các đảo quốc và những nước ven biển như Chiêm Thành, Nam 

Dương, Trảo Oa, Nhật Bản… Thế nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liền kề trên đại lục Đông Á, 

chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông mà người Mông vẫn không đánh chiếm được. 

Một đế quốc đã đánh chiếm cả đại lục Á – Âu mà không lấy nổi một dải đất bé nhỏ ở phía nam. 
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Tổng cộng 3 đợt xuất quân, Mông-Nguyên huy động khoảng 600.000 tới 1 triệu lượt quân, trong 

khi dân số Đại Việt khi ấy chỉ khoảng 3 - 4 triệu. Có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và 

vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công 3 

lần đánh đuổi Mông Nguyên của Nhà Trần. 

Theo giáo sư Đào Duy Anh thì có 4 nhược điểm khiến quân Mông Nguyên thất bại ở Đại Việt[9]: 

Người Mông Cổ đi đánh xa, lương thực không được vận chuyển đầy đủ mà chỉ mong cướp bóc 

của dân bản địa để nuôi quân, nếu đối phương áp dụng chiến lược "vườn không nhà trống" thì 

quân Mông Cổ dễ bị khốn đốn vì thiếu lương do không cướp được của dân bản địa (Trong lần 

đánh Đại Việt thứ 3, quân Nguyên rút kinh nghiệm điều này và đã cho đoàn thuyền chở nhiều 

lương thực sang hỗ trợ, nhưng đoàn thuyền này lại bị Đại Việt phục kích tiêu diệt nên quân Nguyên 

lại tiếp tục thất bại). 

Quân Mông Nguyên là người phương bắc, không hợp thủy thổ. 

Quân lính Nguyên phần lớn là người Trung Hoa bị chinh phục, tinh thần chiến đấu không có, gặp 

khó khăn là chán nản. Quân kỵ binh gốc Mông Cổ thiện chiến thì lại không phát huy được sở 

trường do chiến lược của Đại Việt là chọn đánh quân Nguyên ở những vùng bến sông hoặc rừng 

rậm, tránh giao chiến ở vùng bằng phẳng. 

Quân đội đông và giỏi nhưng chuẩn bị không tốt về mặt tinh thần cho quân sỹ mà chỉ lo đem quân 

đội đi đánh vì nghĩ quân đội càng đông càng áp đảo lực lượng Đại Việt. Nhưng rốt cục quân càng 

đông thì lại càng khó điều phối, càng nhanh hao tổn lương thực. 

Chiến công của Nhà Trần nhìn chung được nhiều thế hệ nhân dân ca ngợi qua các thần tích, vè và 

những lời truyền tụng trong dân gian. Sang thế kỷ 20, Trần Trọng Kim và Phan Kế Bính cũng ca 

tụng nhiều về chiến thắng đó[10]. 

Sách Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ ca ngợi chiến công đánh quân Nguyên, nhưng chê trách việc 

dâng công chúa An Tư cho Thoát Hoan là hạ sách[7]. 

Trương Phổ – một học giả đời Minh, khi bình luận sách Nguyên sử kỷ sự bản mạt của Trần Bang 

Chiêm đã viết: 

Trấn Nam vương Thoát Hoan tiến binh, vua An Nam là Trần Nhật Huyên (chỉ Thượng hoàng Trần 

Thánh Tông) đem quân chống lại, quân Thoát Hoan tuy có ngựa mạnh, rong ruổi nhanh như chớp, 

đánh thành phá ấp, nhưng giữa đường quay giáo lui, quân lính tan nát trong chốn của quân kia, 

Toa Đô, Lý Hằng đồng thời tử chiến... Thoát Hoan xuất quân lần nữa, Nhật Huyên chạy đi để rồi 

đón lúc về, đánh lúc mệt, quân Nguyên lại thất bại. Đó là vì quân kia tránh cái thế hăng hái lúc 

ban mai, đánh cái khí tàn lụi lúc buổi chiều, giấu mình nơi biển khơi, phục quân chốn ải hiểm, 

quân Nguyên tuy hùng hổ kéo đến, chưa từng thắng được một trận. Có thể nói là Nhật Huyên có 

tài dùng binh vậy. 

Những lãnh đạo kháng chiến thời Trần đã thành công trong việc thực hiện rút lui chiến lược thì 

cũng đã thành công trong việc phản công chiến lược. Nếu cuộc rút lui chiến lược của quân Trần 

có ý nghĩa là "tránh cái thế hăng hái lúc ban mai" thì phản công chiến lược chính là "đánh cái khí 

tàn lụi lúc buổi chiều" của địch như Trương Phổ nói. 
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Năm 1300, đại tướng Trần Hưng Đạo ốm nặng, vua Trần Anh Tông hỏi rằng: "Nếu có điều chẳng 

may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?". Trần Hưng Đạo trả lời: 

"... Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước 

góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, giặc cậy trường trận, ta dựa vào đoản 

binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến 

như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu giặc tiến chậm như tằm ăn lá, không cầu thắng nhanh, 

thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội 

quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền 

gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy".[11] 

Thượng tướng Văn Tiến Dũng viết: "Các cuộc kháng chiến đời nhà Trần chống quân Nguyên do 

đã phát động được toàn dân đánh giặc, do đã kết hợp được các hành động chiến đấu của các lực 

lượng vũ trang chủ lực, địa phương và dân binh, kết hợp đánh du kích với đánh tập trung, nên cả 

ba lần đều thắng lợi" 

Riêng Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục của Nhà Nguyễn, vua Tự Đức không khen ngợi 

mà cho rằng Nhà Trần "gặp may" vì các tướng Nguyên sang Đại Việt đều không giỏi. Tuy nhiên 

sử sách nhà Nguyên đã ghi rõ ràng những tướng Nguyên như Ngột Lương Hợp Thai, Toa Đô, Ô 

Mã Nhi hay Lý Hằng đều là những tướng lính dày dạn trận mạc, từng tham gia diệt Nam 

Tống và Đại Lý đặc biệt là Ngột Lương Hợp Thai, được xếp vào hàng công thần thứ ba của Nhà 

Nguyên, từng tham gia đánh nước Kim của người Nữ Chân; tấn công Đức và Ba Lan dưới cờ 

của Bạt Đô, thôn tính đế quốc Ả Rập cùng Húc Liệt Ngột, và diệt nước Đại Lý chỉ trong vài tuần. 

Trần Xuân Sinh trong Thuyết Trần phản bác quan điểm của Tự Đức và cho rằng những lời bình 

luận đó là "ngớ ngẩn"[12]: 

Nguyên chúa Hốt Tất Liệt anh hùng, rất giỏi quân sự, đâu có sai đi Nam chinh những đồ vô dụng. 

Quân Mông Cổ hùng mạnh, đã thắng quân ta ở Lạng Sơn, Nội Bàng và Vạn Kiếp, chiếm đóng 

kinh thành Thăng Long, lại thắng lớn ở ngoài khơi Quảng Yên... thế rất lớn, nhiều nơi lâm nguy... 

Vua quan Triều Nguyễn đã làm lệch lạc lịch sử. Các tướng nhà Nguyên không phải không giỏi,... 

thua chỉ vì gặp các tướng Nhà Trần giỏi hơn mà thôi. 
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MẪU TRAI HÙNG DŨNG CỦA DÂN TỘC 

 

ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO 

 

陳 興 道 

Trần Hưng Đạo (chữ Hán:陳興道; 1231 – 1300), tên thật là Trần Quốc Tuấn (chữ Hán:陳國峻

), tước hiệu Hưng Đạo đại vương, là một nhà chính trị, nhà quân sự, tôn thất hoàng gia Đại 

Việt thời Trần, sau khi qua đời dân gian đã suy tôn ông thành Đức Thánh Trần (德聖陳) hay còn 

gọi là Cửu Thiên Vũ Đế (九天武帝). Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy 

quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông năm 1285 và năm 1288. Phần lớn 

tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường dùng tên gọi vắn tắt là "Trần Hưng Đạo" 

thay cho cách gọi đầy đủ là "Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn", vốn bao gồm tước hiệu được 

sắc phong cho ông. Ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.[1] 

Là con của thân vương An Sinh vương Trần Liễu và là cháu nội của Trần Thái Tổ, Trần Hưng Đạo 

có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc họ Trần và vua Trần Nhân Tông gọi ông bằng bác. 

Năm 1257, ông được vua Trần Thái Tông phong làm đại tướng chỉ huy các lực lượng ở biên giới 

đánh quân Mông Cổ xâm lược. Sau đó, ông lui về thái ấp ở Vạn Kiếp. Đến tháng 10 âm lịch 

năm 1283, nhà Nguyên (sau khi Mông Cổ thống nhất Trung Hoa) đe dọa đánh Đại Việt lần hai, 

Hưng Đạo vương được Thượng hoàng Trần Thánh Tông, và vua Trần Nhân Tông (lần lượt là em 

họ và cháu họ ông) phong làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước. Trên cương vị 

này, năm 1285, ông lãnh đạo quân sĩ chặn đứng đội quân xâm lược do hoàng tử thứ chín Thoát 

Hoan. Sau những thất bại ban đầu, quân dân Việt dưới sự lãnh đạo của hai vua Trần, Thượng tướng 

Thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo vương phản công mạnh mẽ, phá tan quân Nguyên trong 

các trận Hàm Tử, Chương Dương, Trường Yên, Vạn Kiếp,... đánh đuổi hoàn toàn quân Nguyên 

khỏi biên giới. 

Năm 1288, quân Nguyên trở lại xâm lược Đại Việt lần thứ ba. Khi tiếp tục được phong Quốc công 

tiết chế; Hưng Đạo vương khẳng định với vua Trần Nhân Tông: "Năm nay đánh giặc nhàn". Ông 

đã áp dụng thành công chiến thuật của Ngô Quyền, đánh bại hoàn toàn thủy quân nhà Nguyên do 

các tướng Phàn Tiếp và Ô Mã Nhi chỉ huy trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng, buộc quân 

Nguyên lại phải rút về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính phương Nam của họ. Tháng 

4 âm lịch năm 1289, Trần Nhân Tông chính thức gia phong ông làm "Đại vương" dù chức quyền 

đứng đầu triều đình khi đó vẫn thuộc về Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Đại vương Trần Quang 

Khải. 

Sau đó, ông lui về Vạn Kiếp đến khi mất năm 1300. Trước lúc qua đời, ông khuyên Trần Anh 

Tông: "Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc".[2] Ngoài ra, ông còn để lại các tác phẩm 

kinh điển như Hịch tướng sĩ, Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư đặt nền móng cho 

nghệ thuật quân sự Việt Nam kể từ thời Trần đến ngày nay. 
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Thân thế 

Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, con trai thứ 3 của Khâm Minh đại vương Trần Liễu – 

anh cả của Trần Thái Tông Trần Cảnh, do vậy Trần Quốc Tuấn gọi Trần Thái Tông bằng chú ruột. 

Cho đến nay vẫn không rõ mẹ ông là ai (có một số giả thiết đó là Thiện Đạo quốc mẫu, húy là 

Nguyệt, một người trong tôn thất họ Trần).[3] Do chính thất khi trước của Trần Liễu là công chúa 

Thuận Thiên trở thành hoàng hậu của Trần Thái Tông, nên Thiện Đạo quốc mẫu trở thành kế phu 

nhân.[4] Sau khi Trần Liễu mất (1251), theo "Trần triều thế phả hành trạng" thì bà Trần Thị Nguyệt 

đã xuất gia làm ni sư, hiệu là Diệu Hương. Ông có người mẹ nuôi đồng thời là cô ruột, Thụy Bà 

công chúa.[5] 

Trần Quốc Tuấn sinh ra ở thôn Tức Mặc (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định ngày 

nay),[6] nhưng năm sinh của ông cho đến nay vẫn không rõ ràng. Có tài liệu cho rằng là năm 1228, 

trong khi số khác cho rằng là năm 1230, hay thậm chí 1231, vì vậy chung quy đều thiếu luận cứ 

chắc chắn và độ tin cậy. Nhưng điều đó cũng cho thấy khi ông sinh ra không lâu sau khi vương 

triều nhà Trần được thành lập (năm 1225). 

Đại Việt sử ký toàn thư mô tả ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, nhờ 

được những người tài giỏi đến giảng dạy từ khi còn rất nhỏ mà ông sớm trở thành người đọc thông 

hiểu rộng, có tài văn võ.[7] 

Biến động gia đình 

Năm 1237, gia đình ông đã xảy ra biến động. Do vua Trần Thái Tông lên ngôi và kết hôn đã lâu 

nhưng chưa có con nối dõi, thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền phụ chính ép cha ông 

là Trần Liễu phải nhường vợ là Thuận Thiên công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng) cho Trần Thái 

Tông vì bà đang mang thai với Trần Liễu được ba tháng, đồng thời giáng Lý hoàng hậu xuống làm 

công chúa. 

Phẫn uất, Trần Liễu họp quân chống lại nhưng thế cô không làm gì được, phải xin đầu hàng. Vua 

Thái Tông vì thương anh nên xin với Trần Thủ Độ tha tội cho Trần Liễu, nhưng quân lính đều bị 

giết.[8] Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm người tài nghệ để dạy văn, võ cho Trần Quốc Tuấn. 

Khi 19 tuổi, Trần Quốc Tuấn đem lòng yêu công chúa Thiên Thành (không biết rõ gốc tích của 

bà, nhưng các nhà nghiên cứu phần lớn đều đồng tình với quan điểm bà là con gái trưởng của Trần 

Thái Tông tức là em họ của ông). Đầu năm 1251, Trần Thái Tông muốn gả công chúa cho Trung 

Thành vương (khuyết danh), nên đã cho công chúa đến ở trong dinh Nhân Đạo vương (cha của 

Trung Thành vương, cũng không rõ tên). Ngày rằm tháng giêng, Trần Thái Tông mở hội lớn, ý 

muốn cho công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành vương. Bản thân Trần Quốc Tuấn muốn lấy 

công chúa, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào khuê phòng của công chúa 

rồi có quan hệ với nàng.[9] 

Mẹ nuôi Trần Quốc Tuấn là Thụy Bà công chúa biết chuyện, sợ ông bị hại trong phủ, liền chạy 

đến cung điện cáo cấp, xin Trần Thái Tông cứu Quốc Tuấn. Vua hỏi việc gì, Thụy Bà trả lời: "Quốc 

Tuấn ngông cuồng, đêm lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo bắt giữ rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ 

lòng thương, sai người đến cứu". 

Trần Thái Tông vội sai người đến dinh Nhân Đạo vương, vào chỗ Thiên Thành, thì thấy Trần Quốc 

Tuấn đã ở đấy. Hôm sau, Thụy Bà công chúa dâng 10 mâm vàng đến chỗ Trần Thái Tông xin lễ 

cưới Thiên Thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn. Thái Tông bất đắc dĩ phải gả công chúa cho 

ông và lấy 2000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để bồi hoàn sính vật cho Trung Thành vương.[9] 
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Tháng 4 năm đó, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăng 

trối: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không yên lòng 

được".[10] Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải. 

Sự nghiệp 

Ba lần chống quân Mông – Nguyên 

Bài chi tiết: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt 

 
Tượng đài Trần Hưng Đạo tại thành phố Nam Định. 

Lần thứ nhất (1258) 

Trần Hưng Đạo trở thành võ quan nhà Trần lúc nào không rõ, chỉ biết vào tháng Chín (âm lịch) 

năm Đinh Tỵ (1257), ông được giao trách nhiệm phòng thủ biên giới trước thời điểm quân Mông 

Cổ xâm lược vào tháng 12 năm 1257. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 9 (1257), (vua 

Trần Thái Tông) xuống chiếu, lệnh cho tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới 

(phía Bắc) theo sự tiết chế của Quốc Tuấn".[11] 

Tuy nhiên, các sử liệu của cả hai nước như Đại Việt sử ký toàn thư, Nguyên sử, An Nam chí 

lược đều không đề cập chi tiết về vai trò của Hưng Đạo vương trong các trận đánh lớn của cuộc 

chiến. Các ngày 12-13 tháng 12 âm lịch năm 1257 (tức 17-18 tháng 1 năm 1258), quân Mông 

Cổ do đại tướng Ngột Lương Hợp Thai (Uriyangkhadai) chỉ huy đánh bại quân Đại Việt do vua 

Trần Thái Tông đích thân chỉ huy tại 2 trận Bình Lệ Nguyên và Phù Lỗ, buộc nhà vua rời bỏ kinh 

thành Thăng Long, lui về giữ sông Thiên Mạc. Quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long nhưng lâm 

vào tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, phải chia quân đi cướp phá các làng mạc xung quanh 

kinh thành và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân địa phương, khiến cho quân lực Mông 

Cổ rệu rã, bị cô lập hoàn toàn tại Thăng Long, đánh mất thế chủ động trước quân Trần. 

Tận dụng lợi thế này, ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 1257 (tức 28 tháng 1 năm 1258), thái sư Trần 

Thủ Độ và thượng tướng quân Lê Phụ Trần hộ giá vua Trần Thái Tông cùng thái tử 18 tuổi Trần 

Hoảng ngự lâu thuyền tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đánh tan quân Mông Cổ, giải phóng Thăng 

Long. Chiến tranh kết thúc, vua Thái Tông nhường ngôi cho thái tử Hoảng, tức vua Trần Thánh 

Tông. Vua Thánh Tông phong cho em là Trần Quang Khải chức Thái úy, tước Đại vương. Trần 

Quốc Tuấn vẫn giữ nguyên tước cũ và trở về thái ấp ở Vạn Kiếp. Sách Đại Việt sử ký toàn 

thư chép: "Theo quy chế nhà Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp của mình, khi chầu 

hầu thì đến kinh đô, xong việc lại về phủ đệ. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Thủ Độ ở Quắc Hương, 

Quốc Chẩn ở Chí Linh đều thế cả". 

Lần thứ hai (1285) 
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Năm 1279, đế quốc Mông Cổ tiêu diệt nhà Nam Tống, lập ra nhà Nguyên, trở thành mối đe dọa 

tiềm tàng cho nước Đại Việt ở phía bắc. Triều đình nhà Trần đã đề phòng, chuẩn bị kháng cự. Vua 

Trần Thánh Tông sai Trần Quốc Tuấn mở trường dạy võ nhằm đào tạo con em hoàng tộc và những 

người tài giỏi trong nước. Ông thường đi khắp các lộ, kiểm soát các giảng võ đường địa phương, 

thu dụng nhiều nhân tài hào kiệt như Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa, Đỗ 

Hành,...[12] 

Đầu năm 1277, Trần Thánh Tông thân chinh thảo phạt các bộ tộc thiểu số ở động Nẫm Bà La (nay 

thuộc Quảng Bình). Trần Quang Khải đi theo hộ giá. Ghế Tể tướng bỏ không, vừa lúc có sứ 

phương Bắc đến. Thượng hoàng Trần Thái Tông gọi Trần Quốc Tuấn tới, tỏ ý định lấy ông làm 

Tư đồ để tiếp sứ phương Bắc. Trần Quốc Tuấn trả lời: 

"Việc tiếp sứ giả, thần không dám từ chối, còn như phong thần làm Tư đồ thì thần không dám vâng 

chiếu. Huống chi Quan gia đi đánh giặc xa, Quang Khải theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức, 

thì tình nghĩa trên dưới, e có chỗ chưa ổn, sẽ không làm vui lòng Quan gia và Quang Khải. Đợi 

khi xa giá trở về, sẽ xin vâng mệnh cũng chưa muộn". 

Khi Thánh Tông trở về, việc ấy lại bỏ đấy, vì hai người vốn không ưa nhau.[13] 

Sau đó, Trần Quốc Tuấn chủ động gạt bỏ hiềm khích với Trần Quang Khải vì việc nước. Một hôm, 

Trần Hưng Đạo từ Vạn Kiếp tới, Trần Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. Trần 

Quang Khải vốn sợ tắm gội, Trần Hưng Đạo thì thích tắm thơm, từng đùa bảo Trần Quang 

Khải: "Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm", rồi cởi áo Trần Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm 

cho ông và nói: "Hôm nay được tắm cho Thượng tướng". Trần Quang Khải cũng nói: "Hôm nay 

được Quốc công tắm rửa cho". Từ đó, tình nghĩa qua lại giữa hai ông ngày càng tốt.[14] 

Đầu năm 1281, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt sai Sài Thung đem ngàn quân hộ tống 

nhóm Trần Di Ái về nước. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Sài Thung ngạo mạn vô lễ, cưỡi 

ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân sĩ Thiên Trường ngăn lại, Thung dùng roi ngựa quất 

họ bị thương ở đầu... Vua (Trần Nhân Tông) sai Trần Quang Khải đến sứ quán khoản tiếp. Thung 

nằm khểnh không ra, Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. Hưng Đạo 

Vương Quốc Tuấn nghe thấy thế, tâu xin đến sứ quán xem Thung làm gì. Lúc ấy Quốc Tuấn đã 

gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán, ông đi thẳng vào trong phòng. Thung đứng dậy vái chào mời 

ngồi. Mọi người đều kinh ngạc, có biết đâu gọt tóc, mặc áo vải là hình dạng nhà sư phương Bắc. 

Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn. Người hầu của Thung cầm mũi tên đứng sau Quốc 

Tuấn, chọc vào đầu đến chảy máu, nhưng sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Khi trở về, 

Thung ra cửa tiễn ông..."[15] 

Năm 1282, nhà Nguyên sai Toa Đô mang quân vượt biển đánh Chiêm Thành ở phía nam Đại Việt. 

Chiến tranh giữa Đại Việt với nhà Nguyên đến gần. Tháng Mười (âm lịch) năm 1283, để chuẩn bị 

kháng chiến lần hai, Trần Hưng Đạo được thượng hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân 

Tông phong làm Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân. Ông chọn các quân hiệu tài giỏi, cho 

chia nhau chỉ huy các đơn vị quân đội. Tháng Tám (âm lịch) năm sau (1284), ông cho duyệt quân 

ở bến Đông Bộ Đầu (gần dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay), đọc bài "Hịch tướng sĩ" nổi tiếng, rồi 

chia quân đóng giữ Bình Than và các nơi hiểm yếu khác.[13] 

Tháng 7 âm lịch năm 1284, nhà Nguyên sai Vân Nam vương Thoát Hoan, A Lý Hải Nha tập trung 

50 vạn quân ở hành tỉnh Hồ Quảng, dự đinh sang năm xâm lược Đại Việt. Tháng 11 âm lịch năm 

1284, vua Trần Nhân Tông sai Trần Phủ đi sứ sang hành tỉnh Hồ Quảng xin hoãn binh. Khi trở về, 

Trần Phủ báo tin Hốt Tất Liệt lấy danh nghĩa mượn đường đánh Chiêm Thành, mang đại quân tiến 
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vào đất Việt. Đầu năm 1285, quân Nguyên ồ ạt hợp công từ 2 phía, Thoát Hoan vượt biên giới 

phía bắc của Đại Việt, còn Toa Đô đánh lên phía bắc, up hiếp vùng Thanh Hóa-Nghệ An. Hưng 

Đạo vương đốc quân đánh chặn ở biên giới nhưng thất bại, nhưng thế bật lợi hơn nên rút quân về 

Vạn Kiếp. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Quốc Tuấn nhờ có người gia nô trung thành là Yết 

Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng, đã rút lui an toàn. Sử chép rằng:[13] 

"Trước đây, Hưng Đạo Vương có người nô là Dã Tượng và Yết Kiêu, đối xử rất hậu. Khi quân 

Nguyên tới, Yết Kiêu giữ thuyền ở Bãi Tân, Dã Tượng thì đi theo. Đến lúc quan quân thu trận, 

thủy quân tan cả. [Hưng Đạo] Vương định rút theo lối chân núi. Dã Tượng nói: 

"Yết Kiêu chưa thấy Đại Vương thì nhất định không dời thuyền". 

Vương đến Bãi Tân, chỉ có thuyền Yết Kiêu vẫn còn ở đó. Vương mừng lắm, nói: 

"Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì 

cũng chim thường thôi". 

Nói xong cho chèo thuyền đi, Kỵ binh giặc đuổi theo không kịp. Vương đến Vạn Kiếp, chia quân 

đón giữ ở Bắc Giang." 

Thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy tấn công vào Vạn Kiếp, quân Nguyên vây quân của Trần 

Quốc Tuấn. Một trận thủy chiến lớn giữa 2 bên đã diễn ra. Vua Trần đã đem quân đến trợ chiến 

cho Trần Quốc Tuấn. Ô Mã Nhi đã không ngăn nổi quân Đại Việt nên rút lui. Toàn bộ quân Đại 

Việt rút khỏi Vạn Kiếp, Phả Lại, Bình Than về dàn trận bên bờ sông Hồng gần thành Thăng Long. 

Quân Nguyên tiến theo đường bộ về Thăng Long.[16] Để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế "thanh 

dã" (vườn không nhà trống), Trần Hưng Đạo ra lệnh rút quân. 

Quân xâm lược vào Thăng Long rồi dẫn quân đuổi theo vua Trần xuống phủ Thiên Trường 

(vùng Nam Định). Trong tình cảnh nguy khốn, thượng hoàng Thánh Tông lo ngại, vờ hỏi Hưng 

Đạo vương xem có nên hàng không. Ông khảng khái trả lời "Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng".[17] 

Sau trận quân Đại Việt phản công quân Nguyên không thành và việc mặt trận Thanh-Nghệ bị tan 

vỡ (do sự phản bội của Trần Kiện), đại quân Việt lâm vào thế bị ép từ 2 mặt Bắc-Nam. Trần Hưng 

Đạo đưa thượng hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông rút về vùng bờ biển thuộc địa phận Quảng 

Ninh và Hải Phòng ngày nay, là nơi mà quân Nguyên chưa vươn tới. Trong hành trình rút lui, quân 

Đại Việt bị quân Nguyên đuổi gấp. Trước thế quân Nguyên Mông bức bách, ông đưa hai vua Trần 

ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Tam Trĩ nguyên (sông Ba Chẽ, thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay), 

rồi sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn tránh địch. Lúc ấy, xa giá nhà vua đang phiêu giạt, lại 

còn mối hiềm cũ của Trần Liễu, nên có nhiều người nghi ngại. Trần Quốc Tuấn theo vua, tay cầm 

chiếc gậy có bịt sắt nhọn. Mọi người đều gườm mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn liền rút đầu sắt nhọn 

vứt đi, chỉ chống gậy không mà đi, bởi vậy hai vua Trần và mọi người khỏi nghi ngại.[18] 

Khi thấy đạo quân của Toa Đô đã rời Thanh Hóa tiến lên đóng ở Trường Yên (Ninh Bình), ngày 

7 tháng 4 năm 1285, Trần Hưng Đạo lại đưa 2 vua Trần cùng đại quân vượt biển vào Thanh Hóa, 

thoát khỏi thế bị kìm kẹp của đối phương.[19] Hàng loạt tông thất nhà Trần ra hàng quân Nguyên 

như hoàng tử Trần Ích Tắc, các hoàng thân Trần Lộng, Trần Kiện. 

Tháng 5 (dương lịch) năm ấy (1285), ông vạch kế hoạch tổng phản công. Chỉ sau  

một tháng chiến đấu quyết liệt với quân Nguyên, các cánh quân Đại Việt do Trần Hưng Đạo cùng 

Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật chỉ huy giành thắng 

lợi ở Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp,... quân dân Đại Việt đã tiến vào Thăng Long, 

Thoát Hoan bỏ chạy. Trần Hưng Đạo và anh là Hưng Ninh vương Trần Quốc Tung dẫn hơn 2 vạn 

quân tấn công quân Nguyên ở bờ bắc sông Hồng. Quân Nguyên đại bại rút chạy về phía 
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Bắc.[20] Quân Đại Việt do con Trần Hưng Đạo là Trần Quốc Hiến (công tử Nghiễn) chỉ huy truy 

kích đến tận biên giới, quân Nguyên phải giấu Thoát Hoan trong ống đồng mà chạy.[21] Trong cuộc 

chiến này, quân Đại Việt giết được tướng Nguyên là Toa Đô và Lý Hằng. 

Lần thứ ba (cuối năm 1287 ) 

Tháng 3 âm lịch năm 1286, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt sai Thượng thư tỉnh Áo Lỗ 

Xích (Auruyvci), Bình chương sự Ô Mã Nhi (Omar) huy động 50 vạn quân, rồi sai hành tỉnh Hồ 

Quảng đóng 300 thuyền chiến, định đến tháng 8 hội quân ở Khâm Châu, Liêm Châu. Hốt Tất Liệt 

còn sai quân ba hành tỉnh Giang Chiết, Hồ Quảng, Giang Tây chuẩn bị đánh Đại Việt, mượn danh 

nghĩa đưa phản thần nhà Trần là Trần Ích Tắc về làm An Nam Quốc vương. Tháng 6 âm lịch, vua 

Trần Nhân Tông xuống chiếu cho vương hầu, tôn thất chiêu mộ binh sĩ. Nhà vua hỏi Hưng Đạo 

vương:[22] 

"Thế giặc năm nay thế nào?".[22] 

Trần Quốc Tuấn trả lời:[22] 

Nước ta thái bình lâu ngày, dân không biết việc binh. Cho nên,năm trước quân Nguyên vào cướp, 

thì có kẻ đầu hàng trốn chạy. Nhờ uy tín của Tổ Tông và thần võ của bệ hạ, nên quét sạch được 

bụi Hồ. Nay nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Vả 

lại, chúng còn nơm lớp cái thất bại của Hằng, Quán không còn chí chiến đấu. Theo như thần thấy, 

phá được chúng là điều chắc chắn 

Vua Trần Nhân Tông cử Hưng Đạo vương thống lĩnh vương hầu luyện tập binh sĩ, sửa sang khí 

giới, đóng thuyền chiến.  

Tháng 2 âm lịch năm 1287, nhà Nguyên điều động quân Mông Cổ, quân Hán Nam (người Hán ở 

miền Nam Trung Quốc), quân 3 hành tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng, quân Vân Nam, 

quân người Lê ở 4 châu ngoài biển, chia làm nhiều cánh tràn vào Đại Việt. Vạn hộ Trương Văn 

Hổ dẫn quân thủy chở 70 vạn thạch lương theo sau. Hốt Tất Liệt còn lập Chinh Giao Chỉ hành 

thượng thư tỉnh do Bình chương sự Áo Lỗ Xích, các Tham tri chính sự Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đứng 

đầu; cơ quan này phải chịu sự sai khiến của Thoát Hoan. Các quan Đại Việt xin bắt tráng đinh 

sung quân để quân đội đông hơn, nhưng Hưng Đạo Vương không đồng ý:   

“ Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Dẫu đến 100 vạn quân mà như Bồ Kiên thì 

cũng làm gì được “ 

Ngày 14 tháng 11 âm lịch 1287, Trịnh Xiển báo tin cánh quân Vân Nam của Nguyên đánh ải Phú 

Lương. Trần Nhân Tông hỏi Hưng Đạo vương: "Năm nay đánh giặc thế nào?". Ông vẫn quả 

quyết: "Năm nay đánh giặc nhàn".[22] Lần này biết nhà Trần đã phòng bị ở Thanh - Nghệ, Thoát 

Hoan tiến thẳng vào từ phía bắc và đông bắc. Sau những cuộc đụng độ bất lợi ở biên giới, quân 

Đại Việt rút lui. Khác với lần trước, Trần Hưng Đạo không bỏ kinh đô mà tổ chức phòng thủ ngay 

tại Thăng Long. Tháng 2 năm 1288, quân Nguyên công thành, quân Đại Việt nấp trong thành bắn 

tên ra. Trần Quốc Tuấn sai Trần Cao vài lần đến trại Thoát Hoan xin giảng hoà, nhưng ban đêm 

thường kéo ra từng toán nhỏ đánh lén vào trại quân Nguyên, đốt phá lương thực rồi rút lui. Thoát 

Hoan điều quân ra ngoài truy kích, nhưng quân Đại Việt thường ẩn nấp khó phát hiện ra.[23] Quân 

Nguyên bao vây tấn công vài lần không có kết quả, cuối cùng phải rút lui. 

Trong khi đó, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư chặn 

đánh và tiêu diệt ở Vân Đồn. Thoát Hoan rút khỏi Thăng Long về hành dinh ở Vạn Kiếp. Do bị 

thiếu lương và bệnh dịch, Thoát Hoan buộc phải rút lui, một ngả của thủy quân do Ô Mã Nhi và 
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Phàn Tiếp chỉ huy, một ngả của bộ binh do Thoát Hoan chỉ huy. Trần Hưng Đạo bố trí lực lượng 

mai phục ở cửa sông Bạch Đằng, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ binh thuyền của Ô Mã Nhi vào tháng 

Tư (âm lịch) năm Mậu Tý (1288), bắt sống Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và Tích Lệ Cơ. Thoát Hoan dẫn 

quân bộ tháo chạy theo đường Lạng Sơn, dọc đường bị quân Việt đón đánh khiến "quân sĩ mười 

phần, tổn hại mất 5, 8 phần".[24] 

Trận Bạch Đằng (1288)  

 

 
 

Cọc gỗ Bạch Đằng thời nhà Trần 

Đây là trận đánh nổi bật nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba, mang 

tính chất khẳng định cũng là lần cuối cùng quân Nguyên - Mông xâm lược Đại Việt. 

Thủy quân Nguyên vốn không biết về chu trình thủy triều của sông. Trước ngày diễn ra trận đánh 

quyết định này, ông đã đoán tuyến đường tháo chạy của địch và nhanh chóng cho quân cắm cọc 

gỗ vót nhọn ở đáy sông, tạo thành thế trận cọc ngầm độc đáo giống như thời các bậc danh tướng 

thời trước như Ngô Quyền, Lê Hoàn. Khi Ô Mã Nhi cho quân vào sông, nước còn lên cao che hết 

cọc gỗ, Hưng Đạo vương cử các tàu nhỏ ra đánh rồi giả vờ thua chạy. Quân Đại Việt vừa rút lui, 

vừa đánh trả. Khi nước xuống, toàn bộ thủy quân Nguyên bị mắc kẹt. Ngay lập tức, Hưng Đạo 

vương sai tướng Nguyễn Khoái dẫn quân Thánh dực phá tan quân Nguyên. Thượng hoàng Thánh 

Tông và vua Nhân Tông đưa đại quân tiếp chiến, quân Nguyên tử thương vô số, theo Đại Việt Sử 

ký Toàn thư: "nước sông do vậy đỏ ngầu cả". Cuối cùng, 400 thuyền quân Nguyên bị đốt cháy 

hết. Nội Minh tự Đỗ Hành bắt 2 tướng Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc dâng lên vua Trần.[25] 

Lui về Vạn Kiếp (1289) 

Do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc, gìn giữ độc lập, Vua đã trao cho Hưng 

Đạo vương vị trí tối cao toàn quyền chỉ huy quân đội Đại Việt, đồng thời đặc cách cho ông quyền 

phong tước hiệu cho bất kỳ ai mà ông muốn. Nhưng trong suốt cuộc đời, ông không hề sử dụng 

đặc quyền này. 

Tháng Tư (âm lịch) năm Kỷ Sửu (1289), luận công ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần 

Hưng Đạo được phong tước Hưng Đạo đại vương. Sau đó, ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được 

phong ấp (nay thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nhân dân lúc bấy giờ 

kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông, 

ví ông với Thượng phụ (tức Khương Tử Nha).[26] 
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Qua đời 

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự 

tới nhà thăm, hỏi rằng: "Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế 

sách như thế nào?". Ông trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) dựng nước, vua nhà 

Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm 

Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một 

thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương nam mới mạnh mà phương bắc 

thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được 

quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý 

Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn 

mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời 

xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường 

trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế 

ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, 

xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con 

thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ 

nước vậy".[27] 

Chữa mãi không khỏi bệnh, ông mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng Tám âm lịch năm ấy (3 tháng 

10 năm 1300). 

Khi sắp mất, Trần Quốc Tuấn dặn các con rằng: "Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng 

xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết 

chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục".[28] 

Nghe tin Trần Hưng Đạo vương mất, triều đình Đại Việt phong tặng ông là "Thái sư Thượng Phụ 

Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương". Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là "Đức 

Thánh Trần" và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là khu di tích Đền Kiếp Bạc nơi thờ 

phụng ông thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương. 

Nhân cách, phẩm chất 

Gạt bỏ hiềm khích riêng 

Tranh vẽ Trần Hưng Đạo, thời NguyễnNăm Đinh Dậu (1237), Thái sư Trần Thủ Độ ép Trần 

Liễu (cha Trần Hưng Đạo) phải nhường vợ là Thuận Thiên Công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng) 

cho em ruột là vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) dù bà này đã có thai với Trần Liễu được ba tháng, 

đồng giáng Lý Chiêu Hoàng (đang là Hoàng hậu) xuống làm Công chúa. Phẫn uất, Trần Liễu họp 

quân làm loạn. Trần Thái Tông chán nản bỏ đi lên Yên Tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được 

phải đóng giả làm người đánh cá trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết 

được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần 

Liễu được tha tội nhưng quân lính theo ông đều bị giết. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp 

những người tài nghệ để dạy Trần Quốc Tuấn (tức Trần Hưng Đạo). Lúc sắp mất, ông cầm tay 

Quốc Tuấn, trăn trối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng 

không nhắm mắt được". Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải. Đến khi vận nước 

lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, Trần Quốc Tuấn đem lời cha trăn trối để dò ý 

hai thuộc tướng thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai người thuộc hạ ấy can rằng: "Làm kế ấy 

tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_T%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/1300
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_V%C5%A9_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_Ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa,_H%E1%BB%93_Nam
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/B%C3%ACnh_L%E1%BB%97
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-27
https://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1300
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4n_c%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-28
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Ki%E1%BA%BFp_B%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o,_Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng


- 293 - 

 

quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung 

hiếu"...Trần Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. 

Dù cha ông có hiềm khích lớn với nhà Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo luôn đặt việc nước lên 

trên, một lòng trung thành, hết lòng phò tá các vua Trần đánh ngoại xâm cứu nước. Đối với lời dặn 

của Trần Liễu trước khi mất, Trần Quốc Tuấn từng vờ hỏi các con. Ông hỏi Hưng Vũ vương Trần 

Quốc Nghiễn: "Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào? Hưng Vũ 

vương thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ!". Trần Quốc Tuấn ngẫm 

cho là phải. Lại một hôm ông đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng vương Trần 

Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ 

dấy vận nên có được thiên hạ". Trần Quốc Tuấn rút gươm kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất 

hiếu mà ra" và định giết Quốc Tảng, Hưng Vũ vương vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần 

Quốc Tuấn mới tha. Sau đó, ông dặn Hưng Vũ vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi 

mới cho Quốc Tảng vào viếng".[29]Hưng Vũ vương Nghiễn được lấy Công chúa Thiên Thụy, thế 

nhưng tướng Trần Khánh Dư lại thông dâm với Thiên Thụy, khiến nhà vua phải xuống chiếu trách 

phạt và đuổi Khánh Dư về Chí Linh vì "sợ phật ý Quốc Tuấn". Tuy nhiên khi quân Nguyên Mông 

sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3, Trần Hưng Đạo đã gạt bỏ hiềm riêng, tin cậy "giao hết công 

việc biên thùy cho phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư" khi ông này được 

phục chức. Ngoài ra, khi soạn xong Vạn Kiếp tông bí truyền thư, thì Trần Khánh Dư cũng là người 

được ông chọn để viết bài Tựa cho sách.[30] 

Khéo tiến cử người tài giỏi, kính cẩn giữ tiết làm tôi. 

 
                    Đền Thờ 

 
 

Hưng Đạo Đại Vương  興 道 大王 :Emperor Trần Hưng Đạo 

 

Cổng vào đền thờ Trần Hưng Đạo ở  Quận I   Sàigòn     
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Trần Hưng Đạo khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như Dã Tượng, Yết Kiêu là gia thần của 

ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, Trần Thì 

Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là môn 

khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự.[31] 

Vì có công lao lớn nên nhà vua gia phong ông là Thượng quốc công, cho phép ông được quyền 

phong tước cho người khác, từ minh tự trở xuống, chỉ có tước hầu thì phong trước rồi tấu sau. 

Nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ phong tước cho một người nào. Khi quân Nguyên vào xâm 

chiếm nước Việt, ông lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm lang 

tướng giả chứ không cho họ tước lang thực, ông rất kính cẩn giữ tiết làm tôi.[32] 

Tác phẩm 

Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Bài văn hịch hiểu dụ các tỳ tướng, quen gọi là Hịch tướng sĩ). 

Binh gia diệu lý yếu lược (Tóm lược chỗ cốt yếu trong nguyên lý kỳ diệu của nhà binh, còn gọi 

là Binh thư yếu lược) 

Vạn Kiếp tông bí truyền thư (Sách bí truyền của tông phái Vạn Kiếp) nhưng văn bản đã thất lạc, 

chỉ còn lại bài Tựa của tướng Trần Khánh Dư đề ở đầu sách, được Đại Việt sử ký toàn thư (quyển 

VI) ghi lại. 

Những đóng góp lớn 

 
Tượng đài Trần Hưng Đạo tại công trường Mê Linh ( Sài gòn ). 

Dưới sự lãnh đạo của các vua Trần và Hưng Đạo vương, quân đội Đại Việt đã vượt qua nhiều gian 

nan, chỉ với số đội quân ít thiện chiến, yếu hơn so với đối phương lại hai lần đánh tan hàng vạn 

quân Mông Nguyên hùng mạnh, giành thắng lợi mà "tiếng vang đến phương Bắc, khiến chúng 

thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi thẳng tên".[33] Chiến lược của 

ông đã góp phần rất lớn đến thắng lợi này nên chiến công vĩ đại này thường gắn liền với tên tuổi 

của ông. Công lao to lớn này đã đưa ông lên hàng "thiên tài quân sự có tầm chiến lược, và là một 

anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần" [2], một bậc thầy về chiến lược thực sự. Chiến thắng của 
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ông và quân dân nước Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên - 

Mông trong lịch sử. 

Là một người có tài dụng người, dụng binh thao lược, ông tiến cử người tài giỏi giúp nước, như Dã 

Tượng, Yết Kiêu là gia thần của ông đã có công đánh dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng 

khác như Phạm Ngũ Lão,Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ 

Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng về văn chương và chính sự, 

bởi vì ông có tài mưu lược, anh hùng, lại một lòng giữ gìn người trung nghĩa nên đã giữ được 

những nhân tài chung quanh ông. Ví dụ như khi vua Trần Thánh Tông vờ bảo với Trần Quốc Tuấn 

rằng: "Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi". Trần Quốc Tuấn trả lời: "Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi 

hãy hàng giặc". Nhân dân Việt Nam vô cùng kính trọng ông và tôn ông là vị anh hùng dân tộc có 

công trạng lớn vào hàng bậc nhất đối với tổ quốc và là tấm gương uy vũ sáng ngời cho nhiều thế 

hệ mai sau. 

Là một Tiết chế đầy tài năng, khi "dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái".[34] Ông nổi 

tiếng với chiến lược "tấn công và rút lui". Ngoài ra, ông còn đặc biệt có một lòng tin sắt đá vào 

sức mạnh và ý chí của nhân dân, của tướng sĩ, nên Trần Hưng Đạo đã đề ra một đường lối kháng 

chiến ưu việt, tiêu biểu là các cuộc rút lui chiến lược khỏi kinh thành Thăng Long, để bảo toàn lực 

lượng. Kế hoạch "thanh dã" (vườn không nhà trống) và những hoạt động phối hợp nhịp nhàng 

giữa "hương binh" và quân triều đình, những trận tập kích và phục kích có ý nghĩa quyết định đối 

với cả chiến dịch như ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn, và nhất là ở Bạch Đằng...đã 

làm cho tên tuổi ông bất tử.[2] 

Có thể nói tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo, là một tấm lòng tận tụy đối với đất 

nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh thần 

yêu thương dân. Cho nên trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng: "Phải khoan 

thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc" cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà.[2] 

Các tên Trần Hưng Đạo hay Trần Quốc Tuấn còn được đặt cho nhiều công trình công cộng tại Việt 

Nam, như tàu hộ tống cùng tên, đường phố, trường học. 

Gia quyến 

Cha: Khâm Minh đại vương Trần Liễu. 

Mẹ: Có lẽ là Thiện Đạo quốc mẫu (善道國母), tên húy là Nguyệt. Sau khi Khâm Minh đại vương 

mất, bà xuất gia làm ni cô. 

Vợ: Nguyên Từ quốc mẫu (1235 – 1288), tức Thiên Thành công chúa, con gái của Trần Thái Tông. 

Con cái: 

1.- Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn (陳國巘), trở thành phò mã của Trần Thánh Tông, đính 

hôn với Công chúa Thiên Thụy nhưng sau đó công chúa thông dâm với Nhân Huệ Vương Trần 

Khánh Dư nên bị buộc xuất gia tu hành . Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông, tháng 4 năm 1289, 

được phong làm Khai Quốc công. 
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Hưng Hiếu vương Trần Quốc Uy, có công đánh dẹp Ngưu Hống phản loạn, trấn thủ biên  

 cương phía nam. 

Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng (陳國顙), cha của Bảo Từ Thuận Thánh Hoàng hậu, 

vợ Trần Anh Tông. Khi xét công chống giặc, được phong làm Tiết độ sứ. 

Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện (陳國峴): là người có công tổ chức khẩn hoang nhiều vùng đất 

hoang vu của khu vực tỉnh Hải Dương ngày nay[35]. Khi xét công đánh đuổi quân Nguyên, Hưng 

Trí vương không được thăng trật, vì "đã có chiếu cho người Nguyên về nước, các tướng không 

được cản trở, mà lại còn đón đánh chúng" [36]. 

Khâm Từ Bảo Thánh hoàng hậu Trần Thị Trinh, hoàng hậu của Trần Nhân Tông, mẹ đẻ của Trần 

Anh Tông[9]. 

Tuyên Từ hoàng hậu Trần Thị Tĩnh, em gái của Khâm Từ hoàng hậu, kế hậu của Trần Nhân Tông. 

Anh Nguyên quận chúa (英元郡主), con gái nuôi, vợ của danh tướng Phạm Ngũ Lão[37]. Theo 

truyền thuyết dân gian, quận chúa là con gái ruột của Hưng Đạo Vương nhưng ông đã đổi thành 

con gái nuôi để tránh quy định khắt khe của nhà Trần (chỉ người trong dòng tộc mới được kết hôn) 

và gả cho Phạm Ngũ Lão. 

Đền thờ[sửa | sửa mã nguồn] 
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Tượng thờ Đức Thánh Trần trong đền Ngọc Sơn  

Tượng đài Trần Hưng Đạo tại thành phố Nha Trang 

Đền Trần Hưng Đạo – miếu Vua Bà, phố Trần Nhân Tông, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh, đền thờ ngay cạnh sông Bạch Đằng lịch sử và việc có miếu Vua Bà vì đây là nơi 

bà bán nước đã có công giúp quân nhà Trần biết được thủy triều để đánh giặc 

Đền Kiếp Bạc, Tp.Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đệ Nhất Linh từ 

Đền Sơn Hải, Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội. Sơn Hải Linh Từ 

Đền Trần Hưng Đạo ở làng Thụ Khê, tổng Trúc Động nay thuộc xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Đền Trần, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đệ Nhị Linh từ. 

Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

Đền Cao An Phụ, phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

Đền Trần Hưng Đạo, xã Khánh Cư, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Đền Trần, làng Thổ Khối, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa 

Đền Trần Hưng Đạo, làng Thành An, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Đình An Quý, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

Đền Tân Phẩm, tỉnh Thừa Thiên – Huế 

Đền Linh Quang, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
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Đền Thái Vi, hành cung Vũ Lâm, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo, ở 36 đường Võ Thị Sáu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, số 92 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đình Tân Phong, thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Điện thờ Đức Thánh Trần, thôn Quang Trung, xã Diên Hông, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

Đền thờ Đức Thánh Trần, thôn Hoàng Sơn, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

Đền thờ Đức Thánh Trần, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

Đền thờ Đức Thánh Trần, đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Đền thờ Hồi Nguyên Đường, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội 

Di tích chùa Đẩu Long, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

Đền thờ Trần Hưng Đạo, số 124 đường Nguyễn Trãi, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Đền thờ Đức Thánh Trần, số 68 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Đền thờ Đức Thánh Trần, thôn Lương Xá, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, Tp Hà Nội 

Đền Bắc Lãm (hay còn gọi là Đền Vẽ), làng Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

Đền Vạn Kiếp (còn gọi là Đền Ông Cảo), nằm ở 102 Nguyễn Du, phường Tự An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Tượng đài Trần Hưng Đạo nằm trên một ngọn đồi của bán đảo Phương Mai ở Làng chài Hải Minh 

thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. 

 

 

Câu nói nổi tiếng 

 “ Bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hang “ 

Trả lời thượng hoàng Trần Thánh Tông trong cuộc kháng chiến lần 2 
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Hịch tướng sĩ 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận 

chưa thể xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội 

cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. 

Trả lời Trần Anh Tông về quốc sách giữ nước trước khi mất 

Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Khoan thư sức dân 

để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. 

(  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ) 

_________________________________________________________________ 

 

 ANH HÙNG ÁO VẢI LÊ LỢI 

VUA LÊ  THÁI TỔ  ĐẠI THẮNG GIẶC MINH 

Khởi nghĩa Lam Sơn 

  

Năm 1416, Lê Lợi đã cùng 18 người khác tham gia hội thề Lũng Nhai nguyện đánh quân Minh 

cứu nước. Khi nhà Minh đánh bại hoàn toàn nhà Hồ đã kêu gọi Lê Lợi ra làm quan cho họ nhưng 

Lê Lợi từ chối. Lê Lợi nhận thấy thế quân Minh còn mạnh, nên đem nhiều tiền của hối lộ cho các 

chỉ huy nhà Minh là Trương Phụ, Trần Trí, Sơn Thọ,... để khỏi bị nạn, chờ thời cơ. Thổ quan người 

Việt phục vụ cho nhà Minh là Lương Nhữ Hốt quê ở huyện Cổ Đằng (nay là Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa) biết Lê Lợi có chí lớn, ngầm ghen ghét, bèn báo cho quân Minh. Bị quân Minh bức bách, Lê 

Lợi quyết định dấy binh khởi nghĩa.[31] Lê Lợi từng nói rằng: 

“ 
Ta cất quân đánh giặc, không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn 

để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược. 
” 

 Lê Lợi 
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Mùa xuân, ngày mồng 2, tháng Giêng, năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt đồng 

chí hướng như Phạm Vấn, Lê Văn An, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Ngân, Nguyễn Lý[32]... tất cả 50 

tướng văn và tướng võ (trong đó có 19 người đã từng kết nghĩa anh em nguyện cùng chí hướng 

với nhau ở hội thề Lũng Nhai, năm 1416), chính thức phất cờ khởi nghĩa (khởi nghĩa Lam Sơn). 

Sách Lam Sơn thực lục chép rằng:[33] 

“ 
Nguyên trước Nhà vua kinh doanh việc bốn phương, Bắc đánh giặc Minh, Nam đuổi 

quân Lào, mình trải trăm trận, đến đâu được đấy, chỉ dùng có quan võ là bọn Lê 

Thạch, Lê Lễ, Lê Sát, Lê Vấn, Lê Lý, Lê Ngân, ba mươi lăm người; quan văn là bọn 

Lê văn Linh, Lê quốc Hưng; cùng những quân thân như cha, con; hai trăm thiết kỵ, 

hai trăm nghĩa sĩ, hai trăm dũng sĩ và mười bốn thớt voi. Còn bọn chuyên chở lương-

thảo, cùng già yếu đi hộ vệ vợ con, cũng chỉ hai nghìn người mà thôi. 
” 

— Lam Sơn thực lục 

Ông tự xưng là Bình Định vương, đặt quan chức và liêu thuộc, phát hịch các nơi xa gần cùng 

tham gia khởi nghĩa, giành lấy chính quyền Đại Việt.[34][35] Thời kì hoạt động ở vùng thượng 

du Thanh Hóa, Lê Lợi tổ chức quân đội bằng cách lập các đạo binh phụ tử gồm ba binh chủng: 

Quân thiết đột, quân dũng sĩ, quân nghĩa sĩ, mỗi binh chủng có hai trăm người.[36] 

Thời kỳ đầu ở vùng núi Thanh Hóa[sửa | sửa mã nguồn] 

Trong thời gian đầu, lực lượng của quân Lam Sơn chỉ có vài ngàn người, lương thực thiếu thốn, 

thường chỉ thắng được vài trận nhỏ và hay bị quân Minh đánh bại. Hoạt động trong thời này chủ 

yếu ở vùng núi Thanh Hóa. Có những lúc Lê Lợi và quân Lam Sơn phải trốn chạy.[37] Thời gian 

từ năm 1418 tới năm 1423, trong 5 năm nghĩa quân Lam Sơn đã có 18 trận đánh với quân Minh.[38] 
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Ngày 9 tháng 1 âm lịch năm 1418, tướng Nhà Minh là Mã Kỳ dẫn đại quân đánh vào Lam Sơn. 

Lê Lợi rút quân tới Lạc Thủy, tại đây ông bố trí quân mai phục chờ địch. Khi quân Mã Kỳ tới vào 

ngày 13 tháng 1, Lê Lợi sai quân mai phục đổ ra đánh; theo Toàn thư: "Lê Thạch cùng các tướng 

Đinh Bồ, Lê Ngân, Lê Lý... dẫn đầu xông vào trận giặc, chém được hơn 3.000 thủ cấp, thu được 

hàng ngàn quân tư, khí giới", sau đó nghĩa quân dời về núi Chí Linh.[39] 

Ba ngày sau, cộng sự người Việt tên là Ái dẫn quân Minh theo lối tắt đánh úp nghĩa quân.[40] Người 

Minh bắt được vợ con của Lê Lợi và thân quyến của nhiều tướng sĩ. Một bộ phận nghĩa quân nhụt 

chí đành bỏ cuộc, chỉ có Lê Lễ, Lê Vấn, Lê Bí, Lê Xí và Lê Đạp theo Lê Lợi vào ẩn náu ở núi Chí 

Linh. Nghĩa quân tuyệt lương đến 2-3 tháng; đến khi quân Minh rút lui, Lê Lợi mới trở về thu lại 

được tàn quân hơn 100 người, xây chiến lũy ở Lam Sơn cố thủ, phủ dụ quân lính, ước thúc cơ đội 

và sửa sang khí giới; nhờ đó nghĩa quân Lam Sơn lại mạnh lên.[40][41] 

Cuối tháng 1 âm lịch năm 1418, nghĩa quân Lam Sơn bị thua trận ở Mường Một, chạy thoát về 

Trịnh Cao, quân Minh đuổi theo vây chặt các lối hiểm yếu. Trong tình thế nguy cấp Lê Lợi hỏi 

mọi người: "Có ai dám bắt chước Kỷ Tín ngày xưa không?" [40] Lúc ấy chỉ có Lê Lai nhận lời, đem 

quân ra khiêu chiến và tự xưng là chúa Lam Sơn. Quân Minh vây đánh và bắt được Lê Lai và một 

số tướng lĩnh khác. Vì tưởng là Lê Lợi, người Minh đã xử tử Lê Lai một cách tàn ác và lui quân. 

Nhờ hành động của Lê Lai, Lê Lợi cùng các tướng lĩnh khác được thoát.[42] Năm 1419, tận dụng 

thời cơ quân Minh lui quân, Lê Lợi tiến hành xây dựng thành lũy, sửa sang chiến cụ và động viên 

sĩ khí quân đội.[42] 

Tháng 10 âm lịch năm 1420, quân Minh tiến đánh nghĩa quân Lam Sơn, Lê Lợi cho quân mai phục 

ở bến Bổng, đánh thắng và thu hơn 100 con ngựa. Lê Lợi cho quân nghỉ ở Mường Nanh, sau dời 

quân đóng ở Mường Thôi.[43] Lý Bân và Phương Chính được Đồng tri châu Quỳ Châu là Cầm Lạn 

dẫn đường, kéo 10 vạn đại quân tới, theo đường từ Quỳ Châu tới Mường Thôi. Lê Lợi sai Lê Triệu, 

Lê Lý và Lê Vấn đem quân phục ở xứ Bồ Mộng để phục đánh tiền quân Nhà Minh. Quân Minh 

đến, nghĩa quân Lam Sơn đổ ra đánh, quân Minh tan vỡ, nghĩa quân giết 300 quân Minh.[44] Đại 

quân Minh tiến gần tới dinh Lê Lợi đóng, Lê Lợi sai quân mai phục ở chỗ hiểm yếu. Ngày hôm 

sau, Lê Lợi tung quân ra đánh, quân Minh đại bại ở xứ Bồ Thi Lang và bị mất hơn 1000 quân; Lý 

Bân và Phương Chính chỉ chạy thoát được thân mình. Nghĩa quân truy sát đến 6 ngày đêm mới 

dẫn quân trở về.[45] 

Tận dụng thời cơ, Lê Lợi tiến quân đóng ở trại Ba Lẫm thuộc Lỗi Giang, quân Minh không dám 

khiêu chiến. Tướng Nhà Minh là Tạ Phượng, Hoàng Thành lui binh về Nga Lạc, rồi lại về giữ trại 

Quan Du để phòng vệ thành Tây Đô, giữ chặt lũy không ra. Lê Lợi sai tướng Lam Sơn là Lê Hào, 

Lê Sát đánh trại Quan Du, chém hơn nghìn người.[45] Chiến thắng Thị Lang là trận đánh mang tính 

bước ngoặt với nghĩa quân Lam Sơn, trước nay nghĩa quân dù thắng cũng phải rút chạy, nay đánh 

bại 10 vạn quân địch, thừa thế đuổi theo, lập chiến tuyến ở Lỗi Giang, dòm ngó Tây Đô. Sách Đại 

Việt sử ký toàn thư chép rằng "từ đó thế giặc ngày một suy".[46] Lê Lợi nhân cơ hội đó mộ binh, 

chiêu tập nhân dân các xứ, các huyện bên cạnh đều hưởng ứng.[47] 

Ngày 20 tháng 11 năm 1421, tướng Nhà Minh là Trần Trí thu quân các vệ Giao Châu cùng ngụy 

binh, hơn 10 vạn quân tiến tới chiến tuyễn Lỗi Giang. Lê Lợi cho rằng:[48] 

“ 
Quân giặc nhiều, quân ta ít, nhưng quân giặc mệt, quân ta nhàn. Binh pháp có nói 

được hay thua là ở tướng chứ không phải ở quân nhiều hay ít, nay quân giặc tuy nhiều, 

nhưng ta đem quân nhàn đợi đánh quân mệt mỏi, chắc chắn sẽ đánh bại chúng. 
” 
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  Lê Lợi 

Lê Lợi chia quân tập kích doanh trại quân Minh vào ban đêm, phá 4 trại, chém hơn 1000 người. 

Trần Trí không nản, đem quân phá núi, mở đường tiến đánh nghĩa quân, Lê Lợi sai quân phục ở 

đèo Ống, đánh tan quân Trần Trí, khiến Trí tháo chạy.[48][49] 

Vừa lúc ấy quân Ai Lao đem 3 vạn quân, 100 thớt voi đột xuất đến doanh trại nghĩa quân Lam 

Sơn, phao tin là hợp sức với nghĩa quân đánh quân Minh. Lê Lợi chấp thuận, quân Ai Lao nửa 

đêm đánh úp nghĩa quân. Lê Lợi đích thân đốc chiến, đánh tan quân Ai Lao, chém 1 vạn người, 

bắt 14 con voi, truy kích 4 ngày đêm đến tận sào huyệt quân Ai Lao rồi dẫn quân trở về đóng ở 

Sách Thủy.[48] Một thời gian sau, tù trưởng Ai Lao là Mãn Sát xin giảng hòa, Lê Lợi cho đó là kế 

gian, các tướng cố xin hòa, Bình chương Lê Thạch tiến đánh nhưng trúng phải chông ngầm mà 

chết.[48] 

Trận Sách Khôi 

Tháng 2 âm lịch năm 1422, viên tướng Nhà Minh là Lý Bân bệnh mà chết. Tháng 12 âm lịch 

năm 1422, quân Minh và quân Ai Lao tiến đánh nghĩa quân ở Trại Quan Du, do bị đánh cả hai 

mặt, nghĩa quân nhiều người chết và bị thương. Lê Lợi rút quân về Sách Khôi, 7 ngày sau quân 

Minh tiến tới. Lê Lợi nói với các quân sĩ:[50] 

“ 
Giặc vây ta bốn mặt, có muốn chạy cũng không có lối nào. Đây chính là "tử địa" mà binh 

pháp đã nói, đánh nhanh thì sống, không đánh nhanh thì chết.[51] 
” 

Nói xong chảy nước mắt, quân sĩ xúc động, tranh nhau xin chết. Lê Lĩnh, Phạm Vấn, Lê Hào, Lê 

Triện xông lên trước, chém tướng Nhà Minh là Phùng Quý và hơn 1000 người, bắt được 100 con 

ngựa. Quân Minh đại bại, Mã Kỳ, Trần Trí thoát thân chạy về Đông Quan; quân Ai Lao tan vỡ.[52] 

Giảng hòa 

Sau trận Sách Khôi, Lê Lợi thu quân về núi Chí Linh, nghĩa quân thiếu lương 2 tháng, phải đẵn 

măng rừng, rau và củ để ăn, nhiều người bỏ trốn. Lê Lợi bắt chém viên tướng trốn đi tên Khanh, 

từ đó việc quân mới tạm an ổn. Do chinh chiến nhiều ngày, tướng sĩ mệt mỏi nên Lê Lợi chấp 

thuận hòa hoãn với quân Minh, sai Lê Vận, Lê Trăn đi giảng hòa, và được quân Minh chấp 

thuận.[53] 

Ngày 14 tháng 4 âm lịch năm 1423, Lê Lợi lui quân về Lam Sơn. Các chỉ huy quân Minh như 

Tham tướng Trần Trí và Nội quan Sơn Thọ đem nhiều cá, muối, thóc giống và nông cụ tặng nghĩa 

quân, Lê Lợi tặng vàng, bạc đáp lễ, nhưng vẫn bí mật cảnh giác. Quân Minh cho rằng không khuất 

phục được Lê Lợi, bèn bắt giam nhóm sứ giả Lê Trăn không cho về. Lê Lợi đình chỉ việc giảng 

hòa, tướng sĩ Lam Sơn đều căm giận người Minh và thề chiến đấu tới cùng.[54][55] Bài Bình Ngô 

đại cáo do Lê Lợi sai Nguyễn Trãi soạn sau này đã thuật lại một cách sâu sắc những năm đầu gian 

khổ của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn:[56] 

Vừa khi cờ khởi nghĩa mới dấy lên, 

Chính lúc thế giặc đương rất mạnh... 

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, 
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Lúc Khôi huyện quân không một lữ. 

Bởi trời muốn thử thách ta, để trao mệnh lớn, 

Nên ta càng mài ý chí, quyết vượt gian nguy. 

Dựng gậy làm cờ, tụ hội bốn phương manh lệ, 

Hòa rượu mời lính, dưới trên một dạ cha con. 

Tiến vào Nghệ An 

 
Nghĩa quân Lam Sơn tiến quân vào Nghệ An. 

Ngày 20 tháng 9 âm lịch năm 1424, khi Lê Lợi hỏi mọi người rằng: "Nay chúng ta nên tới xứ nào 

để mưu đồ việc nước?", Thiếu úy Nguyễn Chích đã đáp:[57] 

“ 
Hạ thần thường qua lại tỉnh Nghệ An nhiều lần, nên có biết những nơi hiểm yếu trong 

tỉnh ấy.Nay xin dẫn quân vào trại của Cầm Bành tỉnh Nghệ An, hễ ai hàng thì ta phủ 

dụ, nếu không hàng thì ta đánh lấy trại ấy làm căn bản, rồi từ từ tính việc lấy lại Đông 

Đô. Như vậy việc nước có thể sẽ thành". 
” 

 Nguyễn Chích 

Lê Lợi nghe theo, tiến quân vào Nghệ An. Ngày 20 tháng 9 âm lịch năm 1424, Lê Lợi chia quân 

đánh úp thành Đa Căng, phá được thành này, quân Minh bị giết và chết đuối hơn 1000 người. 

Tham chính Lương Nhữ Hốt chạy thoát, nghĩa quân thu nhiều lương thực, khí giới. Sau đó tướng 
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Nhà Minh là Hoa Ánh đến cứu, Lê Lợi xua quân đánh tràn, quân Minh thua to, chạy vào Tây Đô. 

Lê Lợi sai thả về tất cả vợ, con, gia quyến của quân Minh bị bắt, rồi tiến quân vào châu Trà Long.[58] 

Lê Lợi dẫn quân qua núi Bồ Lạp thuộc Châu Quì, thì bị Chỉ huy đồng tri nhà Minh Sư Hựu, Tri 

phủ châu Trà Lân là Cầm Bành đem 5000 quân đón ở mặt trước, mặt sau bị Trần Trí, Lý 

An, Phương Chính, Thái Phúc uy hiếp. Nhân trời sắp tối, Lê Lợi sai phục binh trong rừng đón 

đánh Trần Trí, Lý An, Phương Chính, quân Minh tan vỡ, Đô ty Trần Trung bị chém, mất 2000 

người, 100 con ngựa. Ngày sau, nghĩa quân đến Trang Trịnh Sơn, châu Trà Lân, đánh bại Sư Hựu, 

chém thiên hộ Trường Bản và hơn 1000 người. Lê Lợi dẫn quân đến sách Mộc, Trần Trí đuổi theo 

nhưng không dám tiến sâu, lui về giữ thành Nghệ An, đưa trả Lê Trăn cầu hòa.[59] 

Tháng 11 âm lịch năm 1424, Lê Lợi sai người chiêu dụ Cầm Bành. Bành cự tuyệt không theo, Cầm 

Bành cùng với hơn ngàn quân lên dựng rào lũy trên đỉnh núi để đón quân cứu viện. Nghĩa quân 

bao vây, Phương Chính, Sơn Thọ muốn đem quân cứu nhưng không dám tiến quân, sai người 

mang thư cầu hòa nghĩa quân, nhằm giải vây Cầm Bành. Lê Lợi nói rằng: "Cầm Bành đang nguy 

khốn, bọn Chính đáng lẽ phải cấp tốc cứu viện, nay lại dùng dằng, hẳn là có ý lo sợ. Chi bằng ta 

giả cách cho hòa để xem tình thế ra sao, tin đi tin lại mất hàng tuần hàng tháng, thì Cầm Bành lúc 

ấy chắc đã bị bắt rồi". Rồi ông viết thư để trên bè thả theo dòng sông, Lê Lợi viết thư rằng vẫn 

muốn giảng hòa, nhưng bị Cầm Bành chặn đường, xin cho sứ giả đến hòa giải để thông đường 

về. Phương Chính nhận được thư, sai Trần Đức Nhị đến bảo Cầm Bành hòa giải, Bành biết viện 

binh không đến, liền đầu hàng. Lê Lợi tiếp quản châu Trà Lân và ra lệnh rằng:[60] 

Cầm Bành đã đầu hàng, chớ có mảy may xâm phạm, tha tội cho tất cả, 

không được giết một người nào. 

 

Lê Lợi ủy lạo, động viên các bộ tộc, khao thưởng tù trưởng và mộ quân thêm 5000 người. Quân 

Minh nghe tin Cầm Bành ra hàng, quay lại đánh trại Trà Lân, nhưng bị Lê Lợi đánh lui. 

Vây đánh thành Nghệ An[sửa | sửa mã nguồn] 

Lê Lợi tiến quân tới đánh Thành Nghệ An, quân sắp đi, nhận được tin báo quân Minh đem quân 

thủy bộ tới. Lê Lợi bàn với các tướng:[58] 

“ 
Quân địch đông, quân ta ít, đem ít đánh đông chỉ ở những đất hiểm là có thể lập được 

công. Vả chăng binh pháp nói: "Nhử người tới, chứ không để người dữ tới".[61] 
” 

  Lam Sơn thực lục 

Trên tình hình đó, ông chia hơn nghìn quân, sai tướng Lê Liệt theo đường tắt giữ huyện Đỗ Gia, 

cướp thế tranh tiên của địch. Còn Lê Lợi thì chính mình cầm đại quân, đóng giữ vào nơi hiểm trở 

để đợi. Chừng ba, bốn ngày, người Minh đem hết cả quân, mặt thủy, mặt bộ đều tới ải Khả Lưu, 

đắp lũy và đóng trại ở miệt dưới. Nghĩa quân ở miệt trên, dương cờ, đánh trống, đêm thì đốt lửa. 

Lại ngầm sai quân tinh nhuệ và bốn thớt voi, qua sông phục nơi hiểm yếu. Trời sắp sáng, quân 

Minh bèn dẫn quân, trên cạn, dưới sông đều tiến, để đánh dinh trại của nghĩa quân. Lê Lợi giả vờ 

lui, nhử giặc vào chỗ có quân phục. Giặc không ngờ, đem hết quân vào sâu. Quân phục bốn mặt 
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nổi lên, xông đánh, cả phá được trận giặc. Quân Minh thiệt hại vô số, rồi tựa núi, đắp lũy cố thủ 

và không tấn công nữa.[62] 

Khi ấy, lương của nghĩa quân không tới 10 ngày, quân Minh còn nhiều lương, Lê Lợi nhận định 

rằng:[62] 

“ 
Quân giặc nhiều lương, đắp lũy để làm kế lâu dài. Quân ta ít lương không thể giữ dằng 

dai được với nó. 
” 

Ông bèn sai đốt hết trại, dinh, rồi giả vờ chạy lên miệt trên; nhưng thật ra quân Lam Sơn đi ngầm 

đường tắt, đợi quân Minh đến thì đánh. Quân Minh cho rằng nghĩa quân bỏ chạy, đem quân từ 

dưới lên đóng vào dinh trại cũ. Ngày sau, Lê Lợi đem quân khiêu chiến, quân Minh tung hết quân 

ra đánh. Lê Sát, Lê Vấn, Lê Bí, Lê Lễ, Lê Nhân Chú, Lê Ngân, Lê Chiến, Lê Tông Kiều, Lê Khôi, 

Lê Bôi, Lê văn An đều thi nhau hãm trận. Quân Minh vỡ trận, người chết vô số, thuyền trôi nghiền, 

quân lính chết đuối tắc cả dòng sông. Tướng tiên phong Hoàng Thành bị chém chết, tướng Chu 

Kiệt cùng hơn 1000 quân Minh bị bắt, nghĩa quân thừa thắng đuối 3 ngày, quân Minh chạy vào 

thành Nghệ An cố thủ.[62] 

Tháng 5 năm 1425, Lê Lợi lại sai Đinh Lễ đem quân ra đánh Thành Trài Diễn Châu, Tướng minh 

Tiết Tụ tập hợp quân minh đánh trả nghĩa quân lam sơn Đinh Lễ chỉ huy đánh quân minh Tiết Tụ 

thua rút vào thành trài diễn châu cố thủ , Bình Định vương Lê Lợi điều quân Lam Sơn bao vây 

Thành Trài (Diễn Châu), hạ Thành Nghệ An phía nam… Tướng nhà Minh là Tiết Tụ bối rối trước 

thế lực của quân Lam Sơn áp đảo, phải kêu cứu… Bọn giặc Minh ở Tây Đô Thanh hóa cấp tốc 

điều Đô ti Trương Hùng đem 300 chiến thuyền quân, lương vượt biển đến Cửa Vạn qua Hoa Lũy 

vào sông Trài để cứu viện[63]. Tướng quân Đinh Lễ đem quân Lam Sơn đánh tiêu diệt viện binh 

ngay từ Cửa Vạn đến các ngả sông Bùng, sông Trài, diệt gọn 300 chiến thuyền, Đinh Lễ chỉ huy 

nghĩa quân Lam Sơn đánh hạ Thôn trang ,thành Trài (Diễn Châu), 

Tương truyền, tướng nhà Minh (Tiết Tụ) ôm đầu máu kéo tàn quân tháo chạy ra phía cung Đất 

Đỏ, Hoàng Mai [64] . 

“ Trang sử này đã đi vào lời ru của bà của mẹ tự bao đời: “Buồm ra Cửa Vạn buồm xuôi/ 

Mà coi quân giặc đầu rơi thành cồn/ Còn trời còn nước còn non/ Còn quân giặc cướp 

thì còn đầu rơi” ” 

. 

,  Quân Minh Tiết Tụ Chỉ huy thua chạy về Tây Đô (Thanh Hóa). Sau đó ông lại điều Lê Sát, Lưu 

Nhân Chú và Lý Triện tiếp ứng cho Đinh Lễ đánh ra Tây Đô, quân Minh ra đánh lại bị thua phải 

rút vào cố thủ trong thành.[59] Lê Lợi một mặt siết vòng vây quanh thành Nghệ An và Tây Đô, mặt 

khác sai Trần Nguyên Hãn, Doãn Nỗ, Lê Đa Bồ đem quân vào nam đánh Tân Bình, Thuận Hóa. 

Tướng Minh là Nhậm Năng ra đánh bị phá tan. Sau đó Lê Lợi lại sai Lê Ngân, Lê Văn An mang 

thủy quân tiếp ứng cho Trần Nguyên Hãn chiếm đất Tân Bình, Thuận Hóa. Quân Minh phải rút 

vào cố thủ nốt.[59] Như vậy đến cuối năm 1425, Lê Lợi làm chủ toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở 

vào, các thành của đối phương đều bị bao vây.[59] 

Chiến dịch Tốt Động - Chúc Động 

: Trận Tốt Động-Chúc Động 
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Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh Bắc tiến. Phạm Văn Xảo, Đỗ 

Bí, Trịnh Khả, Lý Triện ra phía Tây Bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông Bắc; Đinh 

Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan.[65][66] Lý Triện tiến đến gần Đông Quan gặp Trần Trí kéo ra, 

liền đánh bại Trần Trí. Nghe tin viện binh nhà Minh ở Vân Nam sắp sang, Triện chia quân 

cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ra chặn quân Vân Nam, còn Lý Triện và Đỗ Bí hợp với quân Đinh 

Lễ, Nguyễn Xí đánh Đông Quan.[67] 

Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân Nam. Quân Vân Nam chạy về cố thủ ở thành Xương Giang. 

Trần Trí thấy mất viện binh bèn cầu viện Lý An ở Nghệ An. Lý An và Phương Chính để Thái Phúc 

ở lại giữ thành Nghệ An, mang quân vượt biển ra cứu Đông Quan. Lê Lợi liền giao cho Lê Văn 

An, Lê Văn Linh vây thành, còn mình kéo đại quân ra Bắc.[68][69] 

Vua Minh sai Vương Thông, Mã Anh mang quân sang tiếp viện. Thông hợp với quân ở Đông 

Quan được 10 vạn, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ. Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm, 

lại đánh luôn cánh quân của Chính. Cả hai tướng thua chạy, về nhập với quân Vương Thông ở Cổ 

Sở. Lý Triện lại tiến đánh Vương Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải rút về Cao 

Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí.[66] Đinh Lễ, Nguyễn Xí đem quân đến đặt phục binh ở Tốt Động, 

Chúc Động. Nhân biết Vương Thông định chia dường đánh úp Lý Triện, hai tướng bèn tương kế 

tựu kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động.[70] Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý 

Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông 

Quan.[71] 

Kết cục của trận Tốt Động-Chúc Động đã làm phá sản kế hoạch phản công của Vương Thông 

đồng thời tạo ra lợi thế cho nghĩa quân Lam Sơn buộc quân Minh phải rút về cố thủ và chấp nhận 

đàm phán. Do mất rất nhiều vũ khí trong trận này, quân Minh buộc phải tìm cách chế tạo vũ khí, 

Vương Thông đã sai quân phá chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh để làm hỏa khí. Trong khi đó, 

quân Lam Sơn có thêm rất nhiều vũ khí và có thể đã tiếp thu thêm công nghệ chế tạo súng của 

quân Minh.[72] 

  

  Đại Việt thông sử, Đinh Lễ[ 

Sử chép ba đạo quân ra bắc của Lê Lợi chỉ có tổng số 9000 người. Các nhà nghiên cứu cho rằng 

con số đó chưa chính xác vì các trận đánh của ba đạo quân này đều có quy mô khá lớn và lực lượng 

quân Minh sang nhập vào khá đông, do đó để giành thắng lợi, 3 cánh quân (sau đó lại chia thành 

4) chắc phải đông hơn. Với một vài ngàn người khó đương nổi lực lượng đông và mạnh của quân 

Minh như vậy. Căn cứ sách Đại Việt thông sử, khi quân Minh sắp rút về, Lê Lợi đã bàn với các 

tướng, đại ý rằng: quân Lam Sơn hiện có tổng số 35 vạn, ông dự định sẽ cho 25 vạn về làm ruộng 

và tuyển lấy 10 vạn làm quân thường trực của triều đình. Qua đó thì thấy những cánh quân ra bắc 

phải có một vài vạn mỗi cánh quân. Lê Lợi được tin thắng trận liền sai Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị 

chia hai đường thủy bộ tiến ra gần Đông Quan.[71][74] 

Lê Lợi tiến quân ra Bắc, lập Trần Cảo, bao vây thành Đông Quan 

: Trần Cảo (vua) 

Cánh quân của Đinh Lễ, Lý Triện sau trận Tốt Động - Chúc Động liền bao vây thành Đông Quan, 

báo tin về hành dinh Lê Lợi đóng ở Lỗi Giang Thanh Hóa. Được tin, Lê Lợi liền đem đại quân và 

20 con voi, theo đường thủy tiến gấp ra Bắc, đóng dinh ở sông Lũng Giang (sông Đáy). Sau đó Lê 

Lợi tiến đánh một trận lớn phá tiền đồn quân Minh bảo vệ thành Đông Quan, khiến cho quân Minh 

phải chạy hoàn toàn vào Đông Quan đắp lũy cố thủ. Lê Lợi nhân cơ hội quân Minh bị vây ở Đông 
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Quan, liền chia các lộ trấn ở Đông Đô thành bốn đạo, xếp đặt lại tổ chức, kén chọn người tài, trị 

tội các ngụy quan người Việt phục vụ cho nhà Minh.[75] 

Vương Thông không dám ra đánh, viện cớ tìm lại tờ chiếu của vua Minh năm 1407 khi đánh nhà 

Hồ, có nội dung muốn lập lại con cháu nhà Trần[76] ra điều kiện với Lê Lợi rằng Thông sẽ rút về 

nếu Lê Lợi lập con cháu nhà Trần làm vua.[77][78] 

Lê Lợi vì đại cuộc, muốn quân Minh nhanh chóng rút về nên đồng ý. Ông sai người tìm được Trần 

Cảo[79] bèn lập làm vua, còn ông tự xưng là Vệ quốc công.[77][78] Vương Thông ngoài mặt giảng 

hòa nhưng lại sai quân đào hào cắm chông phòng thủ và mật sai người về xin cứu viện. Lê Lợi 

biết chuyện liền cắt đứt giảng hòa.[77] 

Sau khi cắt đứt giảng hòa, Lê Lợi sai các tướng đi đánh chiếm các thành ở Bắc Bộ như Điêu Diêu 

(Thị Cầu, Bắc Ninh), Tam Giang (Tam Đái, Phú Thọ), Xương Giang (phủ Lạng Thương), Kỳ Ôn, 

không lâu sau đều hạ được.[78] Đầu năm 1427 ông chia quân tiến qua sông Nhị, đóng dinh ở Bồ 

Đề,[80] sai các tướng đánh thành Đông Quan. Ông đặt kỷ luật quân đội rất nghiêm để yên lòng nhân 

dân. Do đó quân Lam Sơn đi đến các nơi rất được lòng dân.[81] 

Tướng Minh là Thái Phúc nộp thành Nghệ An xin hàng. Lê Lợi sai Thượng thư bộ Lại là Nguyễn 

Trãi viết thư dụ đối phương ở các thành khác ra hàng.[82] Nhân lúc quân Lam Sơn vây thành có vẻ 

lơi lỏng, quân Minh ở Đông Quan ra đánh úp. Lê Triện tử trận ở Từ Liêm, Đinh Lễ và Nguyễn 

Xí bị bắt ở Thanh Trì. Sau Đinh Lễ bị giết, Nguyễn Xí trốn thoát được.[81] 

Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang 

: Trận Xương Giang và Trận Chi Lăng - Xương Giang 

 

 

Cuối năm 1427, vua Minh Tuyên Tông điều viện binh cứu Vương Thông, sai Liễu Thăng mang 

10 vạn quân tiến sang từ Quảng Tây; Mộc Thạnh mang 5 vạn quân từ Vân Nam kéo sang.[83] 
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Trước khi viện binh Nhà Minh kéo sang Lê Lợi đã sai Thái úy[84] Trần Nguyên Hãn, Tư mã Lê 

Sát, Thiếu úy Nguyễn Lý công thành gấp hạ thành Xương Giang. Thành Xương Giang bị nghĩa 

quân vây trong hơn 6 tháng, không hạ được, đến đây Lê Lợi đích thân ra lệnh cho các tướng đắp 

đất, mở đường, dùng câu liêm, giáo dài, nỏ cứng, tên lửa và súng lửa công phá thành từ bốn mặt. 

Quân Lam Sơn cuối cùng đã hạ được Xương Giang.[85] Các tướng Minh chỉ huy thành này là Lưu 

Tử Phụ và Lý Nhiệm chết trận.[84] 

Lại ra lệnh dời người ở những vùng đối phương đi qua như Lạng Giang Bắc Giang, Quy 

Hóa Tuyên Quang, để đồng không để cô lập đối phương. Các tướng khuyên Lê Lợi đánh thành 

Đông Đô nhưng Lê Lợi phản đối:[85] 

“ 
Đánh thành là hạ sách. Ta đánh thành bền vững hàng năm hàng tháng không hạ được, 

khi ấy quân ta sức mỏi chí nhụt, nếu viện binh của giặc lại đến thì trước mặt, sau lưng 

đều bị tấn công, đó là con đường nguy hiểm. Chi bằng nuôi sức quân, mài giũa tinh thần 

sắc bén, để đợi viện binh của giặc. Viện binh giặc bị phá thì thành giặc nhất định phải 

hàng. Như thế là nhất cử lưỡng tiện, là mưu chước vẹn toàn. 
” 

Lê Lợi họp bàn với các tướng, nói rằng:[85] 

“ 
Giặc vốn khinh ta, cho là ngưới nước ta nhút nhát, sợ oai giặc đã lâu, nay nghe tin đại 

quân sang, hẳn là ta rất hoảng sợ. Huống chi lấy mạnh nạt yếu, lấy nhiều lấn ít đó là lẽ 

thường. Giặc không thể tính được hình thế được thua của người của mình, không thể hiểu 

được cơ vi qua lại của thời của vận. Vả lại, quân đi cứu nguy cấp phải lấy mau chóng 

làm quý, giặc nhất định phải hành quân gấp vội. Binh pháp có nói: Hành quân 500 dặm 

mà chỉ vội hám lợi thì sẽ què thượng tướng. Nay Liễu Thăng đến, đường sá xa xôi, quân 

lính tất mỏi mệt. Ta đem quân nhàn khỏe, đợi đánh quân mỏi mệt, nhất định sẽ thắng. 

Biết cánh Liễu Thăng là quân chủ lực, ông sai Lê Sát, Lê Nhân Chú, Lê Lãnh, Đinh Liệt, Lê Thụ 

mang quân phục ở Chi Lăng, lại sai Lê Văn An, Lê Lý mang quân tiếp ứng. Đối với cánh 

quân Mộc Thạnh, ông biết Thạnh là viên tướng lão luyện, sẽ ngồi chờ thắng bại của Liễu Thăng 

mới hành động nên hạ lệnh cho Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả cố thủ không đánh.[86] 

Tướng trấn giữ biên giới là Trần Lựu liên tục giả cách thua chạy từ Ải Nam Quan về Ải Lưu rồi 

lại lui về Chi Lăng. Ngày 18 tháng 9 âm lịch, Thăng đuổi đến Chi Lăng. Trần Lựu lại thua, Thăng 

đắc thắng mang 100 quân kị đi trước. Ngày 20, Thăng bị phục binh của Lưu Nhân Chú, Lê Sát, 

Trần Lựu đổ ra chém chết.[86] 

Các tướng thừa dịp xông lên đánh quân Minh, giết hơn 1 vạn quân, chém được Lương Minh, Lý 

Khánh tự vẫn. Tướng Minh còn lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về thành Xương Giang thế thủ 

nhưng đến nơi mới biết thành đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân ngoài đồng không. Lê Lợi 

sai Trần Nguyên Hãn chặn đường vận lương, sai Phạm Vấn, Lê Khôi đem 3000 quân Thiết đột, 4 

thớt voi, cùng với Lê Sát, Nguyễn Lý, Lưu Nhân Chú, Lê Văn An tấn công, giết 5 vạn quân Minh 

ở Xương Giang. Hoàng Phúc và hơn 3 vạn quân bị bắt, Thôi Tụ không hàng bị giết.[86] Mộc Thạnh 

nghe tin Liễu Thăng thua bèn rút chạy. Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đuổi theo chém hơn 1 vạn quân, 

bắt sống 1000 người ngựa.[86] 

Hội thề Đông Quan 
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Ngày 22 tháng 11 năm Đinh Mùi, tức 10 tháng 12 năm 1427, Lê Lợi cùng các tướng Nhà Minh: 

Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông, Tham tướng Mã Anh, Thái giám Sơn Thọ, Mã Kỳ, Vinh 

Xương hầu Trần Trí, An Bình hầu Lý An, Đô ty Phương Chính, Chưởng đô ty sự Trần Tuyền, 

Trần Hựu, Giám sát Ngự sử Chu Kỳ Hậu, Cấp sự trung Quách Vĩnh Thanh, Hữu bố chính sứ Dặc 

Khiêm, Tả hữu tham chính là Hồng Bỉnh Lương, Lục Trinh và Lục Quảng Bình, Án sát sứ Dương 

Thời Tập và Thiêm sự Quách Đoan làm hội thề ở cửa Nam thành Đông Đô.[88] 

 

Vương Thông hẹn rằng đến ngày 12 tháng 12 âm lịch thì đem quân về nước và sai người đem tờ 

trình xin trả lại đất đai cho nghĩa quân. Lê Lợi sai giải vây thành Đông Quan, kéo quân lui về, lại 

sai giải vây cho 3 thành: Tây Đô, Cổ Lộng và Chí Linh; truyền cho nghĩa quân hộ tống các tướng 

trong 3 thành trên dẫn quân về thành Đông Quan, để cùng về Trung Quốc.[88] 

Ngày 29 tháng 11 âm lịch năm 1427, Lê Lợi sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Cảnh Quang đem tờ biểu cầu 

phong của Trần Cảo, cùng các vật phẩm theo viên chỉ huy do Vương Thông sai, sang triều 

Minh.[89] 

Các tướng sĩ và người dân căm tức sự tàn ngược của quân Minh, nên khuyên ông giết các bại 

tướng. Lê Lợi đáp rằng:[90][91] 

“ 
Trả thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là bản tâm 

của bậc nhân đức. Vả lại, người ta đã hàng, mà mình lại giết thì là điềm xấu không gì lớn 

bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết kẻ 

đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho 

đời sau, sử xanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao? 
” 

Tháng 12 âm lịch năm 1427, Lê Lợi ra lệnh Cánh đường thủy, cấp 500 chiếc thuyền, cho Phương 

Chính, Mã Kỳ lãnh nhận. Cánh đường bộ, cấp lương thảo, cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc lãnh nhận. 

Còn hơn 2 vạn người bị bắt hoặc đầu hàng và 2 vạn con ngựa thì do Mã Anh lãnh nhận. Chinh 

man tướng quân Trần Tuấn đem quân trấn thủ đi theo. Tất cả đều tới dinh Bồ Đề lạy tạ mà về.[91] 

Ngày 12 tháng 12 âm lịch năm 1427, Phương Chính, Mã Kỳ tới dinh Bồ Đề cáo biệt Lê Lợi, ở lại 

suốt một buổi chiều, Lê Lợi sai sắm trâu ngựa, trướng vẽ và lễ phẩm hậu tặng.[91] Đến ngày 17, 

tướng Minh là Vương Thông dẫn quân bộ đi sau. Lê Lợi đã nói chuyện với Vương Thông suốt 

đêm trước khi từ biệt nhau. Ông còn sai đưa trâu rượu, cờ thêu, trướng vẽ cùng các lễ vật tiễn 

Vương Thông rất hậu. Quân thủy, bộ của ba thành Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh cùng lục tục rút 

tiếp. Từ đây, chiến tranh chấm dứt với thắng lợi hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn.[89] Lê Lợi 

sai Nguyễn Trãi thảo bài Bình Ngô đại cáo để bá cáo cho thiên hạ biết về việc quân Minh đã giảng 

hòa, rút quân về nước, Nam Bắc thôi việc binh đao, thiên hạ đại định. Đây là áng văn chương rất 

có giá trị, được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau bài thơ Nam quốc sơn 

hà.[92] 

Cai trị 
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Hình ảnh điện Kính Thiên vào thế kỉ 19, nơi Lê Thái Tổ tuyên bố lên ngôi vào năm 1428. 

Lê Lợi lên ngôi vua nước Đại Việt[sửa | sửa mã nguồn] 

Sau khi quân Minh rút về vào tháng 12 năm 1427, Trần Cảo là người được triều đình nhà 

Minh phong làm Quốc vương của Đại Việt. Đến tháng Giêng, năm 1428, Trần Cảo tự biết mình 

không có công, lòng người không theo nên bỏ trốn vào châu Ngọc Ma (phủ Trấn Ninh), bị quan 

quân bắt mang về và bị ép uống thuốc độc chết. Trước khi lên ngôi vào ba tháng sau đó, Lê Lợi 

đã thi hành nhiều chính sách khác nhau để khôi phục đất nước. Vào tháng 8 năm 1427, lúc chiến 

sự đang diễn ra, Lê Lợi sai sứ sang nhà Minh xin lập Trần Cảo làm An Nam quốc vương, vua 

Minh đồng ý. Liền sai sứ giả sang sắc phong, đến tháng 3 năm 1428 đoàn sứ giả nhà Minh mới 

đến được thành Đông Quan, Đại Việt. Lê Lợi lại sai sứ giả sang nhà Minh báo tang về cái chết của 

Trần Cảo.[93][94][95] 

Ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 1428, Lê Lợi từ điện Tranh ở Bồ Đề vào thành Đông Quan, đại xá 

thiên hạ, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt, lấy Đông Kinh làm thủ đô, xưng 

là Thuận Thiên Thừa Vận Duệ Văn Anh Vũ Đại Vương, hiệu là Lam Sơn động chủ, sử gọi 

là Thái Tổ Cao Hoàng đế, dựng lên Hoàng triều Lê (sử Việt Nam hiện đại thường gọi là nhà Hậu 

Lê).[95][96] 

Quan hệ ngoại giao với Đại Minh 

Theo sử gia Phan Huy Chú, do Việt Nam ở phía Nam Trung Quốc, tuy là một nước tự chủ, có quy 

mô riêng, ở trong xưng đế, mà bên ngoài thì phong vương, vẫn chịu phong hiệu của triều đình 

Trung Quốc. Vào thời nhà Hồ, nhà Minh xâm lược nước Việt trên danh nghĩa phù Trần diệt Hồ. 

Khi Lê Lợi khởi nghĩa đánh nhà Minh, cho tới năm 1427, khi ấy nghĩa quân Lam Sơn đang vây 

thành Đông Quan, Lê Lợi giả lập một người họ Trần là Trần Cảo làm vua, sai sứ sang nhà Minh 

cầu phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương. Nhà Minh đồng ý, sai sứ sang nước Việt để 

thụ phong cho Trần Cảo. Nhưng khi sứ giả nhà Minh sang Đại Việt năm 1428, Trần Cảo đã chết, 

Lê Lợi sai sứ sang báo tang, và ông tổ chức lễ lên ngôi làm vua nước Đại Việt mà không cần thông 

qua triều đình nhà Minh.[97][98][99] 

Sau đó Lê Lợi liên tiếp cử các đoàn sứ giả sang triều đình nhà Minh xin lại người con gái ông bị 

bắt lúc 9 tuổi khi loạn lạc và hối thúc họ phong vương cho mình, với lý do con cháu nhà Trần đã 

tuyệt diệt. Ngược lại, nhà Minh sai sứ giả sang Đại Việt nói rằng con gái Lê Lợi đã chết vì bệnh 

đậu mùa và dụ Lê Lợi trả lại người bị bắt và vũ khí Đại Việt còn giữ lại. Lê Lợi đã không trả vũ 

khí thu được trong chiến tranh cho nhà Minh, đến năm 1430, triều đình nhà Minh mới từ bỏ yêu 

sách đòi trả vũ khí, chiếu chỉ vua Minh gửi cho Lê Lợi (ngày 7/5/1430) có đoạn viết: Binh khí 

nhằm mục đích bảo vệ dân, dân chúng An Nam đều là con đỏ, nay để lại đó hay mang về đây Trẫm 
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đều không hỏi thêm. Duy quan lại, quân nhân của triều đình cùng gia thuộc đều chưa trở về, họ 

đều có cha mẹ vợ con trông ngóng, khiến ân ái cách tuyệt lòng sao nỡ...[97][98] 

Đến ngày 15/7/1431 triều đình nhà Minh vẫn không chịu phong Vương cho Lê Lợi, mà chỉ phong 

làm quyền cai quản nước An Nam, gọi là quyền thự An Nam quốc sự. Theo Đại Việt sử ký toàn 

thư, Lê Lợi sai sứ sang nhà Minh tạ ơn và nộp 5 vạn lạng vàng tuế cống, nhưng theo sách này chép 

ngày 19/12/1433, nhà Minh sai sứ đòi triều đình Đại Việt số vàng cống hàng năm: Ngày 19, nhà 

Minh sai Chánh sứ là Binh bộ Thị lang Từ Kỳ, Phó sứ là Hành nhân ty Hành nhân Quách Tế sang 

đòi số vàng cống hàng năm. Trước đó, nhà Minh mấy lần sai sứ sang đòi nhiều số vàng cống hàng 

năm. Cao Hoàng đế xin theo như lệ cống năm Hồng Vũ thứ 3. Vua Minh vẫn cứ không nghe, đến 

đây lại sai bọn Kỳ, Tế sang đòi. Không rõ Lê Lợi có cống số vàng cống theo lệ cho triều đình nhà 

Minh hay không hay cống nhiều hơn.[97] 

Nhà nước và chính trị 

 

 

 
Đôi rồng đá ở khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa, biểu tượng quyền lực của chế độ quân chủ. 

Lúc nghĩa quân Lam Sơn tiến ra Đông Đô năm 1427, Lê Lợi chia các lộ, trấn làm 4 đạo, đặt liêu 

thuộc văn võ ở trong ở ngoài; đặt chức tướng quân, các thị vệ và chức tuần kiểm ở cửa biển, còn 

vệ quân các lộ, các phủ thì bổ quan đại thần làm kiểm tri, tổng tri và đồng tri để chỉ huy và thi 

hành mệnh lệnh, quân ở 4 đạo thuộc về các quan này; ở nơi trấn thủ thì có chức quan sát và phòng 

ngự. Theo Lê Quý Đôn, Lê Lợi phỏng theo chế độ nhà Trần, nhằm cho các đơn vị to nhỏ giữ gìn 

lẫn nhau và các cấp ràng buộc với nhau.[100] 

Vua Lê Thái Tổ sau khi lên ngôi năm 1428, chia trong nước làm năm đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc 

và Hải Tây. Mỗi đạo đặt một vệ quân, mỗi vệ đặt chức Tổng quản(có các chức tổng quản, đô tổng 

quản, đồng tổng quản, trên dưới liên hệ nhau, lớn nhỏ giữ gìn nhau). Ông còn đặt chức Hành khiển 

ở năm đạo, chia giữ việc sổ sách và từ tụng của quân dân, đứng đầu là Hành khiển, thứ đến là các 

chức Tham tri, Đồng tri, Chủ bạ, Đạo thuộc. Các đạo đều đặt các ban tả hữu, giữa của cải chứa 

trong kho tàng (có chức Đô tri).[101] 

Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, Lê Thái Tổ còn có những chính sách hành chính như 

sau: Định quan các lộ, các huyện (lộ đặt Tri phủ, Chưởng ấn, thứ đến các chức Trấn phủ sứ, An 

phủ sứ, Tuyên phủ sứ, Chiêu thảo sứ...) và đặt quan trấn thủ nơi hiểm yếu.[101] Đặt các quan có các 

tên gọi: Bình chương, Tư đồ (sau thêm chữ đại), đại Tư không, đại Tư mã, Khu mật đại sứ, Thiếu 

úy, Thượng tướng, Đại tướng, Á hầu, Thông hầu, Quan phục hầu, Trước phục hầu.[102] Chia các 

lộ ở Đông Đô làm bốn đạo, đặt các chức văn võ liêu thuộc trong ngoài, có chức Bộc xạ, Thị trung, 
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Thiếu bảo, Hành khiển, Thượng thư, Hàn lâm, các chức quan bốn đạo (chức chánh mang hàm tổng 

tri, coi việc quân dân; chức phó mang hàm kiên tri quân dân bạ tịch), quan Mật viện, quan các bộ 

(chẳng hạn như Thượng thư bộ Lại Nguyễn Trãi), quan các sảnh (như Thượng thư sảnh), quan 

Hàn lâm viện (như các chức Thừa chỉ, Học sĩ), quan Hình viện, quan quân vệ, quan điền 

binh.[102] Các chức quan ngoài thì có các chức sứ, Quan sát sứ, Phòng ngự sứ, Tuyên úy sứ, An 

phủ sứ. Các quan văn võ đại thần được vua coi thân tín, đều được thêm chữ nhập nội.[102] Quan võ 

từ Tổng quản, Tổng lĩnh, Đồng tri xuống đến Đại đội trưởng, Đội trưởng, quan văn từ Hành khiển, 

Thượng thư xuống đến thất phẩm đều là những chức sang, lại có ngự tiền văn đội, ngựa tiền võ 

đội và khách đội, thực đội. Lại đặt các quan ở các xã.[102] 

Luật pháp và thực thi luật pháp 

Về luật pháp, Thái Tổ cho đặt ra bộ luật mới theo như hình luật của nhà Đường; đặt ngũ hình là: 

xuy, trượng, đồ, lưu và tử. Đặt lệ bát nghị: nghị thân, nghị cố, nghị hiền, nghị năng, nghị công, 

nghị quí, nghị cần, nghị tân.[103][104] 

Tháng 1 âm lịch năm 1428, thiên hạ thái bình, vua Lê Thái Tổ sai các quan Tư không, Tư đ

 ồ, Tư mã, Thiếu úy, Hành khiển bàn việc soạn các điều luật dân sự và quân sự, nhằm mục 

đích "để cho người làm tướng biết phép trị quân, người làm quan các Lộ biết phép trị dân, và sự 

răn dạy quân dân, cũng nên cho biết có phép, để những người giữ việc gì, biết phép của việc ấy 

mà làm".[105] Các cơ quan triều đình đã thực thi lệnh này, và đệ trình những đề xuất của mình lên 

nhà vua.[106] 

Năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Lê Thái Tổ định luật cấm cờ bạc, đánh bạc thì chặt bàn tay 5 phân, 

đánh cờ thì chặt bàn tay 2 phân. Những kẻ vô cố không phải việc công mà họp nhau uống rượu thì 

bị 100 trượng, kẻ dung túng thì tội giảm 1 bậc.[107] Về tội ăn hối lộ, Lê Thái Tổ quy định nếu ghi 

nhận ăn hối lộ 1 quan tiền trở lên thì bị xử chém.[108] 

Tiền tệ[sửa | sửa mã nguồn] 

Từ đời vua Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly chấp chính, bắt đầu dùng tiền giấy gọi là hội sao, nhà 

nước thu tiền đồng đổi tiền giấy. Đến khi Lê Lợi lên ngôi, tiền đồng trong nước không còn, nên 

đúc thứ tiền đồng mới. Đến tháng 4, năm 1428, triều đình cho đúc đồng tiền mới của Đại Việt, gọi 

là tiền Thuận Thiên, được sử mô tả là mây xanh hiện, có cánh có chân, bên dưới như mâm ngọc, 

hai bên tả hữu hình như hai con cá chép vờn nhau.[109] Đến tháng 12, năm Thuận Thiên thứ 1 

(1428), Lê Thái Tổ lại đúc tiền Thuận Thiên thông bảo, tính 50 đồng là 1 tiền. Năm Thuận Thiên 

thứ 2 (1429), ông truyền cho các quan trong ngoài bàn phép dùng tiền. Ông xuống chiếu rằng:[5] 

“ 
Tiền là mạch máu của sinh dân, không thể không có. Nước ta vốn có mỏ đồng, nhưng 

tiền đồng cũ đã bị Nhà Hồ hủy bỏ, trăm phần chỉ còn được một. Đến nay, việc quân, 

việc nước thường hay bị thiếu. Muốn cho tiền được lưu thông sử dụng, để thuận lòng 

dân, há chẳng khó sao? Mới rồi có người dâng thư trình bày, xin lấy tiền giấy thay 

cho tiền thực. Trẫm sớm khuya nghĩ ngợi, chưa nghĩ ra cách gì. Vì rằng tiền giấy là 

thứ vô dụng, lại được lưu hành như vật hữu dụng trong dân, thực không phải là ý 

nghĩa yên dân, dùng của. Nhưng đời xưa đã có người cho rằng vàng, bạc, da, lụa, tiền 

thực, tiền giấy đều không thể cân ngang nhau được, thế thì thứ gì là hơn? Truyền cho 

các đại thần trăm quan và những người hiểu việc đời ở trong, ở ngoài, đều nghị bàn 

quy chế đồng tiền cho thuận lòng dân, để không vì ưa thích riêng của một người mà ” 
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bắt ép muôn nghìn người không muốn phải theo, để làm phép hay của một đời. Nên 

phải bàn định sớm rồi tâu lên, trẫm sẽ tự chọn lấy mà cho thi hành 

Lê Thái Tổ 

Đồng tiền "thuận thiên nguyên bảo" đồng tiền đầu tiên của nhà Lê Sơ, do Lê Thái Tổ cho đúc ngay 

sau khi lên ngôi. 

Giáo dục 

Nhà Minh hoàn thành việc xâm lược Đại Ngu[110] bằng việc đánh bại Nhà Hậu Trần năm 1414; 

Nhà Minh có mở khoa thi nhưng kẻ sĩ đều trốn tránh không chịu ra thi. Phép thi cử bỏ mặc cho 

đến khi vua Lê Thái Tổ đánh thắng quân Minh.[111] 

Năm 1426, Lê Thái Tổ tiến quân ra Bắc, đóng quân ở dinh Bồ Đề[112]. Ông liền hạ lệnh thi học trò 

văn học, đầu đề bài thi: Bảng văn dụ thành Đông Quan, lấy đỗ 50 người, sung bổ chức An phủ 

các lộ bên ngoài và chức Viên ngoại lang ở 6 bộ trong Kinh. Khoa này Đào Công Soạn, người 

Tiên Lữ, Hưng Yên đỗ đầu.[113] 

Sau khi giành độc lập năm 1428, Lê Thái Tổ cho mở lại trường Quốc Tử giám để cho con cháu 

các quan và người thường dân tuấn tú vào học và đặt các nhà học ở các phủ và các lộ.[114] Lúc mới 

đến Đông Đô, Thái Tổ mở khoa thi lấy đỗ 32 người.[111] 

Năm 1429, Lê Thái Tổ hạ chiếu cho quân nhân các lộ và những người ẩn dật ở rừng núi, cùng các 

quan từ tứ phẩm trở xuống, ai thông kinh sử, thì đến cả sảnh đường để thi, năm ấy thi khoa Minh 

kinh.[111][115] 

Năm 1431, Thái Tổ mở thi Hoành từ[116]. Năm 1433, ông đích thân ra thi văn sách.[111] Thi hai 

khoa này, hoặc dùng minh kinh, hoặc luận phú hoặc dùng sách vấn, đều tùy tài năng mà cất nhắc 

bổ dụng vượt bậc, vẫn chưa lấy đỗ Tiến sĩ.[117] 

Theo Đào Duy Anh, nước Đại Việt về văn hóa, nửa triều Trần từ đời Chu Văn An Nho học đã bắt 

đầu thắng Phật học. Sang đời Lê, Nguyễn, Nho học mới chiếm địa vị độc tôn. Hai triều ấy đều có 

phép luật nghiêm khắc đối với các nhà tu hành Phật giáo và Đạo giáo. Nước Việt trải qua sự chiếm 

đóng của Nhà Minh thì rất nhiều sách vở về Nho học, Phật học của nước Việt bị người Minh thu 

mất, rồi người Minh phát lại những sách Ngũ kinh, Tứ thư thể chú để dùng ở các trường công. Đến 

khi Nhà Lê phục quốc, những chế độ và thư tịch ở đời Lý, Trần đã mất tích nên đành bắt chước 

chế độ của Minh triều, lấy khoa cử làm con đường dụng thân duy nhất, dùng văn chương bác cổ 

để làm thước đo nhân tài, lấy sách Tống nho làm chính thư.[118] 

Tôn giáo 

Nhà Minh âu khi xâm chiếm Đại Việt đã có chính sách thu hoặc đốt phá các sách vở về Nho học, 

Phật học của người Việt, rồi phát các sách Tứ thư, Ngũ kinh thể chú để dùng ở các trường công. 

Khi mà Lê Lợi giành được tự chủ cho Đại Việt, chế độ và thư tịch đời Lý, Trần đều mất tích nên 

đành bắt chước chế độ của Nhà Minh, lấy khoa cử làm con đường dụng nhân duy nhất, dùng văn 

chương để đánh giá tài năng. Theo Đào Duy Anh, thời kỳ Lý Trần là thời kỳ Tam giáo (Phật 

giáo, Nho giáo, Lão giáo) cùng song hành tồn tại; đến nay Nho học hoàn toàn độc tôn. Nhà nước 

có mở các cuộc thi cho người theo tôn giáo nhưng đó chỉ là cách hạn chế giai tầng này.[119] Đối 

với tôn giáo, Lê Thái Tổ quy định những người muốn xuất gia trong Phật giáo và Lão giáo phải 

thi kinh điển các đạo này. Người thi đỗ được phép làm sư hoặc làm đạo sĩ, còn người thi trượt thì 

phải về quê làm ăn. 
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Quân đội 

Với lực lượng ban đầu năm 1418 kể cả khoảng vài nghìn người, bao gồm quân Thiết đột, quân 

Nghĩa sĩ, quân Dũng sĩ mỗi binh chủng có 200 người. Đến năm 1427 khi tiến ra thành Đông Quan, 

Nghĩa quân Lam Sơn đã có tổng số 35 vạn quân, trong đó có 7 vạn quân tinh nhuệ, chia làm trung, 

tiền, hậu, tả, hữu đều có chức năng hành quân tổng lĩnh. Lại đặt 14 vệ, Thiết đột, Kim ngô, Ngọc 

kiềm, Phủng thần, Xa kỵ, Câu kiềm, Thiên ngưu, Phủng thánh, Tráng sĩ, Thần vũ, Du nỗ, Thần tý, 

Vũ lâm, Thiên uy, Nhũ uy. Mỗi vệ có các chức thượng tướng quân, đại tướng quân, tướng quân, 

đô chỉ huy sứ và hỏa đầu, hỏa thủ.[120] 

Sau khi đánh được quân Minh, Lê Lợi cho 25 vạn quân về làm ruộng, còn 10 vạn ở lại. Một nhà 

có ba người thì 1 người làm lính, việc phú dịch những gia đình này sẽ miễn trong ba năm. Lê Lợi 

sau khi lên ngôi lại tổ chức lại quân đội, chia ra làm vệ quân 5 đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc và Hải 

Tây. Mỗi vệ đặt chức Tổng quản. Lại đặt sáu chân ngự tiền và Ngự tiền vũ đội.[120] Lê Lợi đã áp 

dụng chế độ luân phiên với quân đội, bằng cách chia quân đội thành 5 phiên, 1 phiên lưu lại quân 

ngũ và 4 phiên cho về làm ruộng. Vào năm 1429, Lê Lợi tổ chức thao diễn quân đội, các sử quan 

triều Nguyễn gọi lần thao diễn này là thao diễn quân đội một cách vĩ đại, điều động tất cả các vệ 

quân để tập trận thủy bộ.[121] 

Theo sử gia Sun Lai Chen, nhà Minh Trung Quốc đã có sự phát triển cao về hỏa khí, khiến cho họ 

bất bại khi đi đánh nhau khắp bốn phương. Cuộc xâm lăng của nhà Minh với nhà Hồ là cuộc xâm 

lăng của Trung Quốc với Đại Việt chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng như thế, đó là nhờ sự ưu 

việt của hỏa khí nhà Minh có được. Nghĩa quân Lam Sơn đã học được cách chế tạo súng, và thu 

được nhiều súng của quân Minh nên là một phần nguyên nhân của chiến thắng. Số súng Nghĩa 

quân Lam Sơn thu được sau chiến tranh đã làm triều đình nhà Minh lo ngại, họ liên tục hối thúc 

Lê Lợi trả lại, nhưng Lê Lợi đã không trả cái nào, rốt cuộc nhà Minh buộc phải chấp nhận.[122] 

Chính sách ruộng đất 

Mùa xuân tháng 1 năm 1428, quân Minh đã về nước, Đại Việt hoàn toàn độc lập. Lê Lợi đã thực 

hiện những chính sách của mình nhằm phục hồi lại đất nước vốn đã bị suy tàn sau những năm bóc 

lột của quân Minh và chiến tranh.[95] Tháng 7 âm lịch năm 1426 Lê Lợi cho làm sổ hộ tịch (sổ 

đinh).[123] Tháng Giêng năm 1428, nhà vua hạ lệnh cho con em các nhà đầu mục và các tướng hiệu 

đều nên trở về nhận ruộng đất ở quê cha đất tổ, để chấm dứt nạn tranh chiếm ruộng đất.[124] Tháng 

4 âm lịch năm 1428, nhà vua ra lệnh trả lại ruộng đất, nhà cửa cho những quân dân bị bắt vào 4 

thành Tây Đô, Đông Kinh, Cổ Lộng, Chí Linh đã được bổ vào các quân phụ vào quân Thiết 

đột.[125] Ngày 25 tháng 11 âm lịch năm 1428, triều đình cho làm sổ ruộng đất, sổ hộ tịch.[126] Triều 

đình ra chỉ thị cho các phủ, huyện, lộ khám xét các chằm bãi, ruộng đất, mỏ vàng bạc, những sản 

vật núi rừng trong hạt, các loại thuế cũ, cùng ruộng đất đã sung công các nhà thế gia và những 

người tuyệt tự, ruộng đất của bọn đào ngũ, ngụy quan.[127] 

Ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 1428, Lê Thái Tổ ra lệnh chỉ cho các quan phủ, huyện, lộ, trấn, xã, 

sách đối chiếu, khám xét ruộng đất, đầm bãi công tư trong các huyện, xã của lộ mình.[127] Ngày 22 

tháng 1 năm 1429, nhà vua ra lệnh cho các đại thần tâu lên về việc cấp đất cho dân chúng, từ quan 

lại, quân nhân, đàn ông, đàn bà, người già yếu, mồ côi, góa chồng.[128] 

Tháng 2 âm lịch năm 1429, Lê Thái Tổ lệnh cho tập trận trong 5 đạo, cả thủy binh và bộ binh. Sau 

cuộc tập trận, ông chia số quân sĩ làm 5 phiên, lưu lại 1 phiên còn 4 phiên về làm 

ruộng.[129] Ngày 29 tháng 3 âm lịch năm 1429, nhà vua ra lệnh rằng phần đất của các quan và phủ 

đệ công hầu trăm quan nên trồng cây, hoa, rau đậu, không được để hoang, ai không theo thì mất 
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phần đất đó. Các công hầu đã được ban cho đất ở, nếu trong phần đất của quân Thiết đột thì không 

cho quá nhiều, chỉ từ 5 sào trở xuống, nếu không phải trong phần đất của quân Thiết đột thì cho 2 

mẫu trở xuống đến 1 mẫu.[130] Nếu đã được chia ruộng đất vườn nhà nhất định rồi, lại còn chiếm 

đất trong thành Đại La làm nhà cửa khác nữa thì không được.[128] 

Ngày 30 tháng 5 âm lịch năm 1429, ông sai định hạng ruộng đất của các cộng sự người Việt của 

quân Minh trước đây.[131] Ngày 19 tháng 12 âm lịch năm 1429, ông ra lệnh xã nào có nhiều ruộng 

đất nhưng ít người, để bỏ hoang thì cho phép các quan nơi đó cho những người không có ruộng ở 

các xã khác đến cày cấy, người chủ ruộng xã đó không được chiếm giữ rồi bỏ hoang. Ai vi phạm 

sẽ bị xử theo tội cưỡng bức chiếm đoạt.[132] Vào các năm Thuận Thiên thứ 3 (1430) và 6 (1433), 

ông lại cho làm sổ hộ tịch.[133] 

Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, chính sách ruộng đất của Lê Thái Tổ gọi là phép quân 

điền. Triều đình ra lệnh cho các phủ huyện khám đo những ruộng đất đầm bãi công tư làm thành 

sổ sách. Lại sắc cho các quan đại thần bàn định số ruộng cấp cho các quan, quân đội và nhân dân, 

từ quan đại thần trở xuống, cho đến những người già yếu, con mồ côi, bà góa và đàn ông, đàn bà 

trở lên, theo thứ bậc khác nhau. Lại truyền cho các phủ, huyện, xã, rằng nơi nào có ruộng đất nhiều 

mà dân ít phải bỏ hoang, thì cho phép các quan bản hạt được cho người không có ruộng ở xã khác 

đến cày cấy. Điền chủ xã ấy không được chiếm đoạt mà bỏ hoang, làm trái thì phạt.[134] Chính sách 

đất đai của vua Thái Tổ đã làm cho Đại Việt như lời nhận xét của sử thần trong sách Đại Việt sử 

ký toàn thư: "Vua mặc áo sớm, ăn cơm trưa, trải 10 năm mà thiên hạ đại trị". Dân gian có câu ca 

dao về việc no đủ, thịnh trị thời của vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông:[132] 

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, 

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. 

Dẹp phản kháng trong nước, thu châu Phục Lễ   

Đánh Bế Khắc Thiệu, Nông Đắc Thái   
Bài thơ khắc đá của Lê Lợi ở Thạch An, Cao Bằng khi đi đánh Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái. 

Ngoài xây dựng kinh tế, Thái Tổ còn phải đối phó với bạo loạn trong nước. Tháng 11 âm lịch 

năm 1430, Thổ tù ở châu Thạch Lâm, trấn Thái Nguyên là Bế Khắc Thiệu, Nông Đắc 

Thái[135][136] nổi dậy; để đối phó, Lê Lợi tuyển binh ở bãi Bồ Đề. 

Tháng Giêng năm 1431, sau khi giết Phạm Văn Xảo, Lê Lợi thân chinh đem quân đánh trấn Thái 

Nguyên. Khi đến châu Thạch Lâm, thành Na Lữ, ông cho đóng quân ở đây, vì thấy thắng cảnh núi 

sông, nên sai lập sinh từ thờ phụng. Trên núi đá phía tây bắc thành Na Lữ, có bài thơ của vua Lê 

Thái Tổ ngự chế khắc vào đá, bên dưới ghi rằng: Thuận Thiên tứ niên Tân Hợi chính nguyệt thị 

thập nhật đà.[95] 

Nội dung bài thơ như sau, được viết trong sách Đại Nam nhất thống chí:[137] 

Bất từ vạn lý chỉnh sư đồ, 

Duy lục biên manh xích tử tô. 

Thiên địa bất dung gian đảng tại, 

Cổ kim thùy xá bạn thần chu. 

Trung lương tự khả lương đa phúc. 

Bạo bội chung nan bảo nhất khu. 

Đái lệ bất di thần tử tiết; 

Danh thùy vạn cổ dữ sơn câu. 
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Dịch nghĩa: 

Đường xa chẳng quản ngại ra quân 

Chỉ muốn biên phương cứu lấy dân. 

Trời đất chẳng dung phường phản tặc, 

Xưa nay ai xá tội gian thần 

Trung lương ắt tự giành nhiều phúc. 

Bạn nghịch đành khôn giữ chiếc thân. 

Sông cạn đá mòn không đổi tiết 

Danh cùng núi ấy vạn năm xuân.[137] 

Tháng 2 âm lịch cùng năm, ông đánh chiếm được Lâm Châu, giết Bế Khắc Thiệu và bắt sống 

Nông Đắc Thái.[137] 

Đánh Đèo Cát Hãn, thu châu Mường Lễn                                                                                                                                                                                                                                  

  : Hai bài thơ khắc trên vách núi của Lê Lợi 

Năm 1407, khi quân Minh sang đánh Nhà Hồ, Đèo Cát Hãn dẫn 4.000 quân ra xin hợp tác với 

quân Minh. Theo Minh sử, năm 1405, Đèo Cát Hãn dâng sớ lên triều đình Nhà Minh tố cáo Nhà 

Hồ đánh chiếm 7 trại Mãnh Man thuộc châu Ninh Viễn dưới quyền Đèo Cát Hãn, vốn thuộc 

phủ Vân Nam, giết con rể của ông, bắt con gái của ông để khống chế.[138] 

Năm 1427, Lê Lợi sai Chủ thư thị sử Trần Hồ đi chiêu dụ châu Ninh Viễn (tức châu Mường Lễ, 

sau đổi là châu Phục Lễ, nay là phủ An Tây). Phụ đạo châu ấy là Đèo Cát Hãn đem binh tướng 

theo về.[139] 

Tháng giêng năm 1432, Lê Lợi sai con trai cả là Lê Tư Tề và Tư đồ Lê Sát đem quân đánh châu 

Mường Lễ, do Đèo Cát Hãn thông đồng Phạm Văn Xảo làm loạn, liên kết với nghịch thần Ai Lao 

là Kha Đốn xâm lấn đất Mang Mỗi. Sau đó đích thân Lê Lợi thân chinh, đánh được Mang Lễ, Kha 

Đốn bị giết, Đèo Cát Hãn bỏ chạy, Lê Lợi thu Mang Lễ, đổi tên thành châu Phục Lễ.[140][141] 

Trên đường đi thảo phạt Đèo Cát Hãn, vua Lê Thái Tổ đã có 2 bài thơ; bài thứ nhất được khắc trên 

vách đá Pú Huổi Chỏ, có tên là Thân chinh Phục Lễ châu Đèo Cát Hãn (Tự mình đi đánh Đèo Cát 

Hãn ở châu Phục Lễ), viết bằng chữ Hán theo thể ngũ ngôn bát cú; bài thơ thứ hai, bằng chữ Hán, 

theo thể thất ngôn bát cú, được khắc trên vách núi Hào Tráng (Hòa Bình), có tên là Chinh Đèo Cát 

Hãn, quá Long Thủy đê (Đi đánh Đèo Cát Hãn trở về, qua đường đê Long Thủy). Bài thơ này đã 

được chép trong Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bích (1744-1818), và được nhắc tới trong sách 

Hưng Hóa ký lược của Phạm Thận Duật (1825-1885), dưới triều vua Tự Đức.[141] 

Chính sách với các công thần tham gia khởi nghĩa Lam Sơn  

Lê Lợi đã dành cho người chết thay mình là Lê Lai nhiều ân sủng đặc biệt. Khi Lê Lai vừa chết, 

Lê Lợi ngầm sai người tìm di hài đem về Lam Sơn mai táng. Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), 

phong Lê Lai là Công thần hạng nhất, tặng là Suy trung Đồng đức Hiệp mưu Bảo chính Lũng Nhai 

công thần, hàm Thiếu úy, thụy là Toàn Nghĩa.[142] Tháng 12 năm 1429, vua Lê Thái Tổ sai Nguyễn 

Trãi viết hai bản lời thề ước trước và lời thề nhớ công của Lê Lai, để trong hòm vàng. Lại gia 

phong làm Thái úy[142]. Năm Thái Hòa thứ nhất 1443 ban tặng tước Bình chương quốc quân trọng 

sự, ban cho túi kim ngư, ấn vàng, tước Huyện Thượng hầu.[142] 

Năm 1428 truy tặng Lê Thạch làm Trung vũ Đại vương, được thờ ở tẩm miếu hoàng gia.[143] Đối 

với Lý Triện, Lê Lợi trao cho cha của ông là Lê Ba Lao làm Quan sát sứ, tước Thượng phẩm, cấp 

400 mẫu ruộng, con ông là Lý Lăng làm Phòng ngự sứ, tước Phục hầu, đều được đổi sang họ Lê. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-Nguy%E1%BB%85n_2006,_p_4-137
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-Nguy%E1%BB%85n_2006,_p_4-137
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_b%C3%A0i_th%C6%A1_kh%E1%BA%AFc_tr%C3%AAn_v%C3%A1ch_n%C3%BAi_c%E1%BB%A7a_L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/1407
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/1405
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-138
https://vi.wikipedia.org/wiki/1427
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-139
https://vi.wikipedia.org/wiki/1432
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_T%C6%B0_T%E1%BB%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_S%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_X%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-140
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-:10-141
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Huy_B%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/1744
https://vi.wikipedia.org/wiki/1818
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BA%ADn_Du%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/1825
https://vi.wikipedia.org/wiki/1885
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-:10-141
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/1428
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-ReferenceB-142
https://vi.wikipedia.org/wiki/1429
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-ReferenceB-142
https://vi.wikipedia.org/wiki/1443
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-ReferenceB-142
https://vi.wikipedia.org/wiki/1428
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-143
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Tri%E1%BB%87n


- 317 - 

 

Năm 1428, Lý Triện được truy tặng chức Nhập nội Tư mã.[144] Khi Đinh Lễ hi sinh trong Khởi 

nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi cho em ông là Đinh Liệt làm Nhập nội Thiếu úy, tước Á hầu, các vợ lẽ của 

ông là bọn Hà Ngọc Dung gồm 5 người được làm tông cơ.[145] 

Tháng 2, năm 1428, Lê Lợi định các hạng công cho các hỏa thủ và quân nhân Thiết đột có công ở 

Lũng Nhai, chia ra thứ bậc gồm 221 người: Công hạng nhất, cho mang họ vua là Phạm Vấn, Lê 

Quy, Lê Dịch, Lê Ê,... 52 người, làm Vinh lộc đại phu tả Kim ngô vệ đại tướng quân tước Thượng 

trí tự; công thứ 2, cho quốc tính là Lê Bố, Đinh Liệt, Lê Khảo gồm 72 người, làm Trung lượng đại 

phu tả Bổng thần vệ tướng quân tước Đại trí tự; công thứ 3, cho mang họ vua, là Đinh Lễ gồm 94 

người, làm Trung vũ đại phu Câu kiềm vệ tướng quân tước Trí tự. Khoảng tháng 3, năm 1428, 

sách Đại Việt sử ký toàn thư lại chép về việc ban thưởng cho 3 người: Lấy Thừa chỉ Nguyễn 

Trãi làm Quan Phục hầu, Tư đồ Trần [Nguyên] Hãn làm Tả Tướng quốc, Khu mật đại sứ Phạm 

Văn Xảo làm Thái bảo, đều ban quốc tính.[146] 

Tháng 5 năm 1429, Lê Lợi lại ban biển ngạch công thần cho 93 người (những người tên 

chữ nghiêng đều được cải sang họ Lê của vua, ở đây ghi nguyên họ những người đó):[147][148] 

1. Huyện Thượng hầu, 3 người: Phạm Vấn, Lê Sát, Phạm Văn Xảo. 

2. Á Thượng hầu, 1 người: Lê Ngân. 

3. Hương Thượng hầu, 3 người: Nguyễn Lý, Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng. 

4. Đình Thượng hầu, 14 người: Nguyễn Chích, Lê Văn An, Đinh Liệt, Lê Miễn, Đinh Lễ, Lê 

Chiến, Lê Khôi, Lê Đính, Lê Chuyết, Trịnh Lỗi, Nguyễn Nhữ Lãm, Lê Sao, Lê Kiệm, Lê Bật. 

5. Huyện hầu, 14 người: Bùi Bị, Lê Bì, Lê Phủ, Lê Náo, Lê Thụ, Trương Lôi, Trịnh Khả, Lê Bồi, Lê 

Lang, Nguyễn Xí, Đỗ Khuyển, Đỗ Bí, Lê Quốc Trinh, Lê Bật. 

6. Á hầu, 26 người: Lê Lạn, Nguyễn Trãi, v.v... 

7. Quan nội hầu, 16 người: Lê Thiệt, Lê Chương,... 

8. Quan phục hầu, 12 người: Phạm Cuống, Lê Dao,... 

9. Thượng trí tự trước phục hầu, 4 người: Trịnh Khắc Phục, Lê Hài, v.v...[149] 

Chính sách đối với những người Việt làm quan cho Nhà Minh ] 

Trước năm 1428, Lê Lợi đã cho tiến hành bắt những quan lại người Việt phục vụ cho Nhà Minh, 

bắt vợ con, nô tỳ, tài vật, trâu bò đem giải nộp cho hết, điều tra những kẻ có lòng khác, thu nhập 

văn bằng ấn tin của ngụy quan, theo đúng hạn nộp lên. Sau đó cho ngụy quan chuộc mệnh, định 

lệ tiền chuộc các vợ cả, vợ lẽ và nô tỳ của ngụy quan. Vợ Bố chính ty thì 70 quan, dưới đến các 

hạng sinh viên, thổ quan, thừa sai, bạn đương, thì vợ là 10 quan, con trai, con gái và nô tỳ từ 10 

tuổi trở xuống thì 5 quan.[150] 

Năm 1428, sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ ra lệnh trị tội những viên quan cộng tác với Nhà 

Minh.[151] Năm 1429 ông ra lệnh chỉ rằng những người này trước đã có lệnh cho tha tội chuộc 

mệnh, thì cho miễn cả ruộng đất (không phải sung công).[152] Tháng 5 âm lịch năm 1429, Lê Thái 

Tổ ra lệnh: cho những văn võ hào kiệt nào còn bị bỏ sót có thể đến chỗ Thiếu phó Lê Văn Linh mà 

tự tiến, không phân biệt ngụy quan hay sĩ thứ, cốt lấy tài đức.[153] 

Các quan người Việt của Nhà Minh như Lương Nhữ Hốt, Trần Phong, Đỗ Duy Trung, con cái 

của Mạc Thúy như Mạc Tung đều được Lê Thái Tổ tha mạng. Các ngụy quan như Trần Phong, 

Lương Nhữ Hốt,... lại mưu làm loạn, kết bè đảng, ngầm đưa thư sang nhà Minh thì họ sẽ làm nội 

ứng. Người đưa thư bị Thượng tướng trấn Thái Nguyên là Hoàng Nguyên Ý bắt được. Lê Lợi sai 
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giết đi, giấu việc ấy. Sau có người tố giác, Lê Lợi mới hạ chiếu giết đi, còn con cái, đồ đảng đều 

được tha mạng.[154] 

Lê Lợi giết hại khai quốc công thần 

                     Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo 

Khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, những người từ những ngày đầu khởi nghĩa được trọng thưởng, 

giàu có. Nhiều tên mưu mô quỷ quyệt, chỉ chờ thời cơ để hãm hại. Nghe những lời dèm pha của 

Đang Bang Bản, Lê Quốc Khí, Trình Hoài Bá, Nguyễn Tông Chí và Lê Đức Dư, Lê Thái Tông đã 

ra lệnh cho giết hại Trần Nguyên Hãn và Pham Văn Xảo - hai vị tướng ứng nghĩa từ những ngày 

đầu của khởi nghĩa Lam Sơn. 

“ "Tôi với nhà vua cùng mưu hiệp lo việc cứu nước, vậy mà nhà vua lại 

muốn giết tôi. Hoàng thiên có biết thì xin soi xét cho. 

  

NGUYỄN TRÃI 

 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 . 

Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌, 1380 – 19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋), là một nhà 

chính trị, nhà văn, người đã tham gia tích cực Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại 

sự xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc) với Đại Việt. Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào 

năm 1428, Nguyễn Trãi trở thành khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà Hậu 

Lê trong Lịch sử Việt Nam.[2] Ông được UNESCO vinh danh là "Danh nhân văn hóa thế 

giới"[3] và là 1 trong 14 anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.[4] 

Nguyễn Trãi có cha là Nguyễn Phi Khanh, con rể của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán nhà Trần. 

Khi nhà Trần bị Hồ Quý Ly lật đổ lập nên nhà Hồ, Nguyễn Trãi tham gia dự thi, thi đỗ Thái học 

sinh năm 1400, Nguyễn Trãi làm quan dưới triều Hồ với chức Ngự sử đài chính chưởng. Khi nhà 

Minh xâm lược, cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc. Sau khi nước Đại Ngu rơi 

vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh 

đạo chống lại sự thống trị của nhà Minh. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn, đề ra 

chiến lược cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh.[5] Ông tiếp tục phục vụ dưới 

triều đại vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông với chức vụ Nhập nội hành khiển và Thừa chỉ (tức Hàn 

lâm viện Thừa chỉ học sĩ[6] hay Tuyên phụng đại phu Hàn lâm Thừa chỉ[7]). Lần thăng chức sau đó, 

Nguyễn Trãi được phong Triều liệt đại phu, Nhập nội hành khiển, Lại bộ Thượng thư kiêm 

hành Khu mật viện sự.[8] 

Năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. 

Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu ân xá cho ông.[5] Nguyễn Trãi là một nhà văn hóa lớn, 

có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 

14 anh hùng dân tộc Việt Nam. 

Nguồn gốc và giáo dục 
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Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, người làng Nhị Khê (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thủ 

đô Hà Nội), là con của Nguyễn Phi Khanh, tiến sĩ cuối đời Trần, cháu ngoại tư đồ Chương Túc 

Quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán.[2] Sách giáo khoa Ngữ văn 10 (Việt Nam) cho rằng gốc gác 

ông là ở làng Chi Nhạn, huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương).[9] 

Dưới thời nhà Trần, cha ông là Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh được Tư đồ Trần Nguyên 

Đán mời về dạy hai người con gái, con trưởng tên là Thái, con thứ tên Thai. Nguyễn Phi Khanh 

dạy Thái, nhân gần gũi, đã làm thơ quốc ngữ khêu gợi Thái, có quan hệ nam nữ với Thái, Hán Anh 

cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Phi Khanh. Rốt cuộc Thái có thai, Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn 

Hán Anh bỏ trốn, đến ngày Thái đẻ, Trần Nguyên Đán mới hỏi Nguyễn Phi Khanh ở đâu, người 

nhà bảo Nguyễn Phi Khanh đã trốn đi. Trần Nguyên Đán cho gọi hai người về gả con gái cho 

Nguyễn Phi Khanh, sinh ra Nguyễn Trãi. Sau đó Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh thi đỗ, 

nhưng vua Trần Nghệ Tông bỏ không dùng, cho rằng: "Bọn chúng có vợ giàu sang, như thế là kẻ 

dưới mà dám phạm thượng".[10] 

Theo nhà nghiên cứu sử hiện đại Trần Huy Liệu, Nguyễn Phi Khanh và Trần Thị Thái có với nhau 

5 người con theo thứ tự là Nguyễn Trãi, Nguyễn Phi Báo, Nguyễn Phi Ly, Nguyễn Phi Bằng và 

Nguyễn Phi Hùng.[11] Mẹ mất sớm khi Nguyễn Trãi mới 6 tuổi, bố ông ở rể ở nhà ngoại, anh em 

Nguyễn Trãi ở nhà ông ngoại Trần Nguyên Đán, đến năm 1390 thì Trần Nguyên Đán mất. Nguyễn 

Phi Khanh phải một mình nuôi các con.[12] 

Sự nghiệp 

Thời kì làm quan cho nhà Hồ và quân Minh xâm lược Đại Việt  

Xem thêm: Khởi nghĩa Lam Sơn 

Ông ngoại của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, là một tôn thất, lại là đại thần triều Trần, hông 

chống lại Hồ Quý Ly mà gửi gắm con cháu mình cho Hồ Quý Ly. Trần Nguyên Đán đem con là 

Mộng Dữ ký thác cho Quý Ly. Hồ Quý Ly đem công chúa gả cho. Sau khi lên làm hoàng đế, Hồ 

Quý Ly cho Mộng Dữ làm Đông Cung phán thủ, em của Mộng Dữ là Trần Thúc Dao và Trần Thúc 

Quỳnh đều làm tướng quân.[10] Thượng hoàng Nghệ Tông thường ngự đến nhà riêng của ông để 

thăm bệnh và hỏi việc sau này. Nhưng Nguyên Đán đều không nói gì, chỉ thưa: "Xin bệ hạ 

kính nước Minh như cha, yêu Chiêm Thành như con, thì nước nhà vô sự. Tôi dầu chết cũng được 

bất hủ". Về sau, con cháu Trần Nguyên Đán đều được Hồ Quý Ly bảo toàn.[13] 

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần Thiếu Đế, lật đổ nhà Trần, thành lập nhà Hồ. Cùng năm, 

nhà Hồ mở khoa thi Nho học, Nguyễn Trãi tham dự và đỗ Thái học sinh, sách Đại Việt sử ký toàn 

thư chép: Quý Ly thi Thái học sinh, cho bọn Lưu Thúc Kiệm 20 người đỗ; Nguyễn Trãi, Lý Tử 

Tấn, Vũ Mộng Nguyên... đều dự đỗ.[14] Sau đó, ông được làm Ngự sử đài Chính chưởng. Nguyễn 

Phi Khanh năm 1401 được Hồ Hán Thương lấy làm Hàn lâm viện học sĩ.[15][16] 

Năm 1407, Minh Thành Tổ phái Trương Phụ đem quân xâm lược nước Đại Ngu, nhà Hồ kháng 

chiến thất bại, Hồ Quý Ly cùng nhiều triều thần bị bắt và bị đem về Trung Quốc. Theo Đại Việt 

sử ký toàn thư, nhiều người kinh lộ không ủng hộ nhà Hồ nên hầu hết đầu hàng quân Minh. Cha 

ông là Nguyễn Phi Khanh cùng một số quan lại nhà Hồ đã đầu hàng trước đó. Sách Đại Việt sử ký 

toàn thư không chép gì về Nguyễn Trãi ở thời gian này. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Ngày 

12, đầu mục bộ hạ của Mạc Thúy là bọn Nguyễn Như Khanh bắt được Hán Thương và thái tử 

Nhuế ở núi Cao Vọng. Bọn Hồ Đỗ, Phạm Lục Ngạn, Nguyễn Ngạn Quang, Đoàn Bồng đều bị bắt. 
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Còn bọn Trần Nhật Chiêu, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Cẩn, Đỗ Mãn đã hàng quân Minh trước 

rồi.[13][17] 

Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, sau cuộc Chiến tranh Minh – Đại Ngu, Đại Ngu rơi vào 

ách Minh thuộc. Lúc này, Nguyễn Trãi đang chạy trốn để thoát khỏi sự truy bắt của quân Minh. 

Tổng binh Trương Phụ ép Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi ông, ông bất đắc dĩ phải ra hàng. Trương 

Phụ biết ông không chịu ra làm quan hợp tác với quân Minh, muốn giết đi, nhưng Thượng 

thư Hoàng Phúc thấy mặt mũi khác thường, tha cho và giam lỏng ở thành Đông Quan.[18] 

Ngoài ra, anh em đàng ngoại của Nguyễn Trãi, các con của ông ngoại Trần Nguyên Đán, cậu ruột 

của Nguyễn Trãi là Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu cũng đầu hàng quân Minh, được phong tước, 

cho giữ đất Diễn Châu. Đến năm 1408, nhà Hậu Trần nổi lên đánh quân Minh, khi đến Nghệ An đã 

giết Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu cùng 600 người khác.[19] 

Mười năm phiêu dạt 

 Cuộc đời Nguyễn Trãi từ sau năm 1407 đến khi vào yết kiến Lê Lợi ở Lỗi Giang để tham  gia khởi 

nghĩa Lam Sơn vẫn còn là một ẩn số. Cho tới nay, chưa thấy được những tài liệu chính xác, đầy 

đủ về Nguyễn Trãi trong thời kỳ đó. Sử sách không chép hoặc chép không đầy đủ, thống nhất và 

bản thân Nguyễn Trãi cũng không ghi lại điều gì cụ thể.[20] Nguyễn Trãi nói nhiều đến thập niên 

phiêu chuyển (mười năm phiêu dạt) lênh đênh ở nơi chân trời góc biển trong một số văn thơ của 

ông, áng chừng là để chỉ khoảng thời gian này. Tất nhiên con số mười năm chỉ mang tính tương 

đối.[21] 

Theo Phan Huy Chú trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, sau khi ra hàng quân 

Minh, Trương Phụ muốn dụ dỗ ông ra làm quan nhưng Nguyễn Trãi từ chối. Trương Phụ tức giận, 

muốn đem Nguyễn Trãi giết đi nhưng Thượng thư Hoàng Phúc tiếc tài Nguyễn Trãi, tha cho và 

giam lỏng ở Đông Quan, không cho đi đâu... Ông lòng giận quân Minh tham độc, muốn tìm vị 

chân chúa để thờ nhưng chưa biết tìm ở đâu, bèn trốn đi. Đêm ngủ ở quán Trấn Vũ cầu mộng, 

được thần báo cho tên họ Lê Thái Tổ, bèn vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. 

Trần Huy Liệu trong sách Nguyễn Trãi cũng ghi lại tương đối giống như ghi chép của Phan Huy 

Chú, nhưng dè dặt hơn, ông nhận xét: "Hiện nay vẫn chưa đủ tài liệu để khẳng định dứt khoát 

rằng trong khoảng thời gian từ năm 1407 đến năm 1417, Nguyễn Trãi ở luôn Đông Quan hay có 

đi đâu không ?" Theo ý kiến khác của Trần Huy Liệu dựa theo các bài thơ của Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Trãi đã sang Trung Quốc ở thời gian này,[22] dựa trên một số bài thơ của ông có nhắc đến 

các địa danh ở Trung Quốc như Bình Nam[a] dạ bạc (Đêm đỗ thuyền ở Bình Nam), Ngô 

Châu,[b] Giang Tây, Thiều Châu Văn Hiến miếu[c](Thăm miếu thờ ông Văn Hiến ở Thiều 

Châu), Đồ trung ký hữu (Trên đường gửi bạn)... 

Theo Nguyễn Lương Bích trong sách Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước, dựa trên văn thơ của 

Nguyễn Trãi để lại và một vài ghi chép của Lê Quý Đôn trong Toàn Việt thi lục (nói Nhà Hồ mất, 

ông về ở ẩn) và Phạm Đình Hổ trong Tang thương ngẫu lục (viết Nhà Hồ mất, ông tránh loạn ở 

Côn Sơn), Nguyễn Lương Bích khẳng định sau cuộc kháng chiến thất bại của Hồ Quý Ly, Nguyễn 

Trãi đã đi lánh nạn trong một khoảng thời gian khá dài chứ không hề bị quân Minh bắt giữ. Ông 

đã từng lánh ở Côn Sơn và sau đó còn chu du ở nhiều nơi khác nữa.[23] Theo Nguyễn Lương 

Bích: Những tư tưởng chính trị, quân sự ưu tú cùng nhiều quan điểm đạo đức, triết học của ông 

đã được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời kỳ này. Trên cơ sở của thực tiễn cuộc sống và 

những kinh nghiệm chiến đấu của các thời đại, đồng thời cũng rút ra từ tư tưởng nhân nghĩa của 
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ông, Nguyễn Trãi đã xây dựng cho mình những quan điểm đúng đắn về khởi nghĩa và chiến tranh 

chống xâm lược.[24] 

Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn 

Xem thêm: Lê Thái Tổ 

Yết kiến ở Lỗi Giang 

Các tài liệu Lịch triều hiến chương loại chí, Ức Trai thi tập, bài thơ Minh Lương của Lê Thánh 

Tông, Chế văn của vua Tương Dực Đế, Kiến văn tiểu lục, Việt sử thông giám cương mục, Sơn 

Nam lịch triều đăng khoa khảo và Lịch triều đăng khoa bi khảo chép rằng Nguyễn Trãi yết kiến 

Lê Lợi tại địa điểm Lỗi Giang, nhưng không ghi năm nào.[25] 

Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử, Nguyễn Trãi gia nhập lực lượng của Lê Lợi trước thời 

điểm khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ (đầu năm 1418).[26] 

Theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược thì Nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào 

năm 1420. Việt Nam sử lược, chương XIV (Mười năm đánh quân Tàu), đoạn số 6 viết: "Khi Bình 

Định Vương về đánh ở Lỗi Giang, thì có ông Nguyễn Trãi, vào yết kiến, dâng bài sách bình Ngô, 

vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy làm tham mưu". Trước đó, đoạn số 5 viết rằng "Năm Canh 

Tí (1420), Bình Định Vương đem quân ra đóng ở làng Thôi... Vương lại đem quân đóng ở Lỗi 

Giang". 

Theo Hoàng Xuân Hãn, Đặng Nghiêm Vạn, Phan Huy Lê cho rằng Nguyễn Trãi đã có mặt trong 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ hội thề Lũng Nhai vào năm 1416.[27] 

Theo Trần Huy Liệu, Nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào năm 1420[28] hoặc 1421 hay 

sau đó một chút.[21][29] 

Theo Nguyễn Diên Niên, căn cứ vào Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục, những tư liệu 

được chép cùng thời thì thời kỳ Lê Lợi hoạt động buổi đầu ở vùng Thượng du Thanh Hóa (1418-

1424) chưa có sự tham gia của Nguyễn Trãi. Các sách trên đều có đoạn rằng: Nguyên trước Nhà 

vua kinh-doanh việc bốn phương, Bắc đánh giặc Minh, Nam đuổi quân Lào, mình trải trăm trận, 

đến đâu được đấy, chỉ dùng có quan võ là bọn Lê Thạch, Lê Lễ, Lê Sát, Lê Vấn, Lê Lý, Lê Ngân, 

ba mươi lăm người; quan văn là bọn Lê văn Linh, Lê quốc Hưng; cùng những quân thân như cha, 

con; hai trăm thiết-kỵ, hai trăm nghĩa-sĩ, hai trăm dũng-sĩ và mười bốn thớt voi. Còn bọn chuyên-

chở lương-thảo, cùng già yếu đi hộ-vệ vợ con, cũng chỉ hai nghìn người mà thôi.... Địa điểm Lỗi 

Giang mà Nguyễn Trãi ra mắt là năm 1426.[30] 

Theo sách Sơn Nam lịch triều đăng khoa khảo và Lịch triều đăng khoa bi khảo: Nhị Khê xã nhân, 

niên nhị thập thất, trưng Hồ Quý Ly, Canh Thìn, nguyên niên Thái học sinh, quan Ngự sử đài 

chính chưởng. Hồ mạt, Minh nhân Nam xâm, Lê Thái Tổ khởi nghĩa, tiến binh Tây đô. Bính 

Ngọ thu, công niên tứ thập thất, yết vu Lỗi Giang, hành dinh, hiến Bình Ngô sách, toại tham mưu 

duy ác, lũy tiến Hàn lâm thừa chỉ học sĩ. dịch ra là Người xã Nhị Khê, năm 21 tuổi đỗ tiến sĩ khoa 

Canh Thìn đầu triều Hồ Quý Ly (1400) làm chức Ngự sử đài chính chưởng. Cuối đời Hồ, nhà 

Minh xâm lược nước ta, Lê Thái Tổ khởi nghĩa tiến binh Tây đô, mùa thu năm Bính Ngọ (1426) 

ông 47 tuổi đến dinh Lỗi Giang và dâng Bình Ngô sách, bèn được làm việc trong Bộ tham mưu, 

tiến lĩnh chức Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ.[31] 
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Việc ra mắt Lê Lợi, các sách sử cùng thời đại đó như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực 

lục không chép; thời hiện đại, một số nhà nghiên cứu đã trích dẫn từ sách Toàn việt thi lục của Lê 

Quý Đôn, từ phần họ gọi là Tiểu chú về Nguyễn Trãi, trích rằng Nguyễn Trãi trao cho Lê Lợi Bình 

Ngô sách, trong đó Nguyễn Trãi vạch ra ba kế sách đánh quân Minh, sách nay không còn;[32] mà 

chủ yếu là tâm công, đánh vào lòng người để đi đến chiến thắng.[33] Sau khi xem Bình Ngô sách, 

Nguyễn Trãi được Lê Lợi phong cho chức Tuyên phong đại phu Thừa chỉ Hàn lâm viện, ngày đêm 

dự bàn việc quân. 

Tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn  

 

Các sử gia Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bích đã dùng cuốn Tang thương ngẫu lục 

cuốn sách mang tính truyền kỳ trong dân gian để nghiên cứu. Sách chép rằng Nguyễn Trãi đề 

xuất một kế nhằm tuyên truyền thanh thế cho nghĩa quân Lam Sơn. Ông dùng nước cơm trộn 

mật[34] (hoặc mỡ) viết vào lá cây tám chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần (黎利為君, 阮廌

為臣),[35] nghĩa là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi, với ý đồ khiến kiến ăn mỡ khoét thành 

chữ trên mặt lá, rồi lá theo dòng nước trôi đi các ngả như tin báo từ trên trời xuống. Tuy vậy, một 

số tướng lĩnh khác như Lê Sát, Phạm Vấn, Lê Thụ bất bình vì cho rằng Nguyễn Trãi quá cao 

ngạo và coi thường họ, những người đã chịu nhiều lao khổ từ khi cuộc khởi nghĩa còn trong 

trứng nước. Đinh Liệt hòa giải mâu thuẫn bằng cách đề nghị Nguyễn Trãi đổi lại thành Lê Lợi vi 

quân, bách tính vi thần (黎利為君, 百姓為 臣), nghĩa là Lê Lợi làm vua, trăm họ làm tôi. Thế là 

tin Lam Sơn khởi nghĩa truyền đi khắp nơi, khiến cho mọi người hết sức tin tưởng vào tương lai 

của nghĩa quân.[36] 

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục, từ năm 1418 cho đến năm 1426 sách không 

chép gì về Nguyễn Trãi.[37] 

Đầu năm 1427, Lê Lợi phong cho Hàn lâm viện thừa chỉ học sĩ Nguyễn Trãi làm Triều liệt Đại 

phu Nhập nội Hành khiển Lại bộ Thượng thư, kiêm chức Hành Khu mật viện sự, đây là lần xuất 

hiện đầu tiên của sách Đại Việt sử ký toàn thư về Nguyễn Trãi khi ông tham gia Khởi nghĩa Lam 

Sơn. Lê Lợi sai dựng một tòa lầu nhiều tầng ở dinh Bồ Đề, trên bờ sông Hồng, cao ngang tháp 

Báo Thiên, hàng ngày ngồi trên lầu trông vào thành Đông Quan xem xét hoạt động của quân Minh; 

Nguyễn Trãi ngồi hầu ở ngay tầng dưới để bàn luận quân cơ và thảo thư từ đi lại.[38] Sách Đại Việt 

sử ký toàn thư chép nguyên văn như sau: 

Sách Đại Việt thông sử chép nguyên văn như sau: 

Phong cho viên Hàn Lâm Viện Thừa chỉ học sĩ là Nguyễn Trãi chức "Triều liệt đại phu nhập nội 

hành khiển, Lại bộ Thượng thư, kiêm Cơ Mật viện". Hoàng đế sai dựng một cái lầu mấy tầng trong 

dinh Bồ Đề, hằng ngày ngài ngự tại từng lầu trên cùng, để trông vào thành bên địch, cho Nguyễn 

Trãi ngồi ở tầng lầu dưới, để bàn luận cơ mưu hầu ngài, và thảo những thư từ gởi tới.[39] 

Tại đây, Nguyễn Trãi đã viết hàng chục bức thư gửi vào thành Đông Quan chiêu dụ Vương Thông, 

gửi đi Nghệ An chiêu dụ Thái Phúc cũng như dụ hàng các tướng lĩnh nhà Minh ở Tân Bình, Thuận 

Hóa và một số thành trì khác. Kết quả đạt được rất khả quan: các thành Nghệ An, Tân Bình, Thuận 

Hóa ra hàng đầu năm 1427.[40] Bản thân Nguyễn Trãi cũng đã từng cùng với viên chỉ huy họ Tăng 

vào dụ hàng thành Tam Giang, khiến Chỉ huy sứ thành này là Lưu Thanh ra hàng vào khoảng 

tháng 4 năm 1427. Ông cũng đã đem thân vào dụ hàng thành Đông Quan năm lần.[41] Quân Minh 

ở Giao Chỉ càng bị cô lập nhanh chóng, chỉ còn cố thủ được ở một số thành như Đông Quan, Cổ 

Lộng, Tây Đô... mà thôi.[42] 
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Cuối năm 1427, Minh Tuyên Tông xuống chiếu điều binh cứu viện Vương Thông, sai Liễu 

Thăng đem 10 vạn quân từ Quảng Tây, Mộc Thạnh đem 5 vạn quân từ Vân Nam, cùng tiến quân 

sang Việt Nam. Với trận Chi Lăng - Xương Giang, hai đạo viện binh của nhà Minh với số lượng 

lên tới hơn 10 vạn quân đã bị quân Lam Sơn tiêu diệt hoàn toàn.[43] 

Tháng 11 năm 1427, tổng binh Vương Thông và nội quan Sơn Thọ nhà Minh sai viên thiên hộ họ 

Hạ mang thư đến giảng hòa, xin mở cho đường về. Lê Lợi chấp nhận, lại gởi tặng thổ sản và hải 

sản. Dẫu vậy, Vương Thông vấn do dự, chưa quyết, đem quân ra đánh, bị nghĩa quân đánh bại, 

suýt bị bắt sống.[44] Ngày 22, tháng 11, năm 1427 (Đinh Mùi), Vương Thông và Lê Lợi tiến 

hành Hội thề Đông Quan ở cửa nam thành, hẹn đến ngày 12, tháng 12 năm Đinh Mùi sẽ rút hết 

quân về nước. Lúc bấy giờ, một số tướng sĩ đến yết kiến và khuyên Lê Lợi nên đánh thành Đông 

Quan, giết hết quân Minh để trả thù cho sự bạo ngược mà người Minh đã gây nên ở Đại Việt. 

Nhưng ý kiến của Nguyễn Trãi thì lại khác. Sách Đại Việt sử ký Bản kỉ thực lục, quyển X, tờ 44a-

44b ghi rằng: 

Đại Việt sử ký toàn thư 

Lê Lợi nghe theo cho quân giải vây rút ra. Khi quân Minh sắp rút đi, một số tướng khuyên Lê Lợi 

nên đánh thêm một trận để cho giặc không dám sang nữa nhưng Lê Lợi không đồng ý, quân Minh 

rút về nước an toàn. Năm 1428, nhà Hậu Lê hình thành.[46] 

Phong thưởng 

Vua Lê Thái Tổ có 2 đợt phong thưởng chính. Lần một vào tháng 2, năm Thuận Thiên thứ nhất 

(1428) cho những Hỏa thủ và quân nhân Thiết đột ở Lũng Nhai, gồm 121 người. Lần 2 vào tháng 

5, năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), ban biển ngạch công thần cho 93 viên. Đợt phong thưởng lần 2 

có tên của Nguyễn Trãi.[47] 

Vào tháng 3, năm 1428, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: Đại hội các tướng và các quan 

văn võ để định công, ban thưởng, xét công cao thấp mà định thứ bậc. Lấy Thừa chỉ Nguyễn Trãi 

làm Quan phục hầu; Tư đồ Trần Hãn làm Tả tướng quốc; Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm 

Thái bảo; đều được ban quốc tính. 

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1429, Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần, ông được phong 

tước Á hầu.[48] 

Phong thưởng có tất cả chín bậc, Thứ nhất: Huyện thượng hầu; Thứ hai: Á thượng hầu; Thứ ba: 

Hương thượng hầu; Thứ tư: Đình thượng hầu; Thứ năm: Huyện hầu; Thứ sáu: Á hầu; Thứ bảy: 

Quan nội hầu; Thứ tám: Quan phục hầu; Thứ chín: Trước phục hầu. Nguyễn Trãi ở bậc thứ 6. 

Văn thần triều Lê 

Triều vua Lê Thái Tổ 

Đầu năm 1428, ngay cả khi chưa chính thức lên ngôi vua, Bình Định Vương đã đại hội các tướng 

và các quan văn võ, định công ban thưởng. Ngày 29 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi làm lễ lên ngôi ở 

điện Kính Thiên tại Đông Kinh, đại xá thiên hạ, giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo để 

bố cáo với cả nước về việc chiến thắng quân Minh.[49] 

Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, an táng ở Vĩnh Lăng tại Lam Sơn. Lê Thái Tông xuống sắc chỉ sai 

Nguyễn Trãi, với tư cách là Vinh lộc Đại phu Nhập nội Hành khiển tri Tam quán sự, soạn văn 

bia Vĩnh Lăng thần đạo bi.[50] 
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Triều vua Lê Thái Tông 

Ngày 21 tháng 2 năm 1434, Lê Thái Tông bổ nhiệm 156 quan viên lớn nhỏ, trong số đó có Nguyễn 

Trãi.[51][52] Năm 1435, Nguyễn Trãi dâng lên vua sách Dư địa chí, trong đó ông ghi chép khá đầy 

đủ về bờ cõi hành chính nước Đại Việt thời đó.[53] 

Tháng 5, năm 1434, Nguyễn Trãi đang giữ chức Hành khiển, soạn xong tờ tâu để Nguyễn Tông 

Trụ mang sang đưa lên vua Minh, bị Nội mật viện Nguyễn Thúc Huệ, Học sĩ Lê Cảnh Xước, Đại 

Tư đồ Lê Sát và Đô đốc Phạm Vấn phản đối và trách cứ và đòi sửa chữa. Nguyễn Trãi kiên quyết 

giữ chủ kiến của mình, cuối cùng Lê Thái Tông vẫn theo như bản tâu của ông, không thay 

đổi.[54] Tháng 12, năm 1434, Nguyễn Trãi cùng các đại thần theo vua Lê Thái Tông làm lễ rước 

thần chủ mới của Thái Tổ và Quốc thái mẫu vào thờ ở Thái miếu.[55] 

Năm 1435, tháng 6, Đại Tư đồ Lê Sát tiến cử Nguyễn Trãi và một số viên quan khác vào dạy học 

cho Lê Thái Tông ở tòa Kinh Diên nhưng vua Lê Thái Tông không chấp thuận.[56][57] 

Trong vụ án bảy tên trộm vào tháng 3 năm 1435, ông tranh cãi với Lê Sát và Lê Ngân về việc xử 

lý bảy tên ăn trộm ít tuổi can tội tái phạm. Ông khuyên Lê Thái Tông nên nhân nghĩa: "Pháp lệnh 

không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi. Nay một lúc giết bảy người, e không phải là hành vi của 

bậc đại đức". Nhưng khi Lê Sát và Lê Ngân đề nghị ông dùng nhân nghĩa cảm hóa kẻ trộm thì ông 

từ chối. Cuối cùng xử chém 2 tên, còn lại thì xử đi đày.[58] 

Trước đây, Lê Thái Tổ đã sai Nguyễn Trãi định ra quy chế mũ áo nhưng chưa kịp thi hành. Tháng 

2 năm 1437, vua Lê Thái Tông lại sai Nguyễn Trãi cùng với Lương Đăng sửa định nhã nhạc và 

quy chế lễ nghi trong triều đình. Nguyễn Trãi đã dâng lên bản vẽ khánh đá và biểu tâu, vua Thái 

Tông khen ngợi và tiếp nhận sai thợ đá huyện Giáp Sơn lấy đá ở núi Kính Chủ để làm.[58] Nhưng 

đến tháng 5, năm 1437, Lương Đăng dâng sớ thư về quy chế có nhiều ý kiến khác với Nguyễn Trãi 

ở những chỗ bàn về số lượng, trọng lượng các nhạc khí. Vua Thái Tông lựa chọn đề nghị của 

Lương Đăng, nên Nguyễn Trãi tâu xin trả lại việc đã được giao phó.[58] Tháng 11 năm 1437, vua 

Lê Thái Tông cho ban bố các nghi thức lễ đại triều do Lương Đăng soạn định với triều đình, 

Nguyễn Trãi cùng một nhóm văn thần như Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Liễu, 

Nguyễn Truyền dâng sớ phản đối, nhưng không có kết quả. Cũng vì việc đó, Nguyễn Liễu bị "thích 

chữ vào mặt, đày ra châu xa". 

Khoảng cuối năm 1437, đầu năm 1438, Nguyễn Trãi xin về hưu trí ở Côn Sơn[59] - nơi trước kia 

từng là thái ấp của ông ngoại ông - chỉ thỉnh thoảng mới vâng mệnh vào chầu vua. 

Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, sau khi không hợp với Lương Đăng về việc nhạc, ông 

đã xin về quê hưu trí. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cũng không chép ông làm gì sau thời gian này, 

đến năm 1442, sách mới chép việc ông mời vua Lê Thái Tông về ngự ở Côn Sơn. Theo nghiên 

cứu của Trần Huy Liệu, căn cứ vào biểu tạ ơn của Nguyễn Trãi, năm 1439, Lê Thái Tông mời ông 

ra làm quan, khôi phục lại hết các chức tước cũ trừ chức "Lại bộ Thượng thư".[60] Chức danh và 

tước hiệu đầy đủ của ông khi ấy là: 

Vinh lộc Đại phu, Nhập nội Hành khiển, Môn hạ sảnh Tả ty Hữu Gián nghị Đại phu kiêm Hàn lâm 

viện Thừa chỉ học sĩ, tri Tam quán sự, Đề cử Côn Sơn Tư Phúc tự, Á đại trí tự, tứ quốc tính Lê 

Trãi.[61] 

Ông cũng được giao cho việc coi giữ sổ sách, xét án kiện quân dân ở Tây đạo và Bắc 

đạo.[62] Nguyễn Trãi nhận mệnh vua, dâng biểu tạ ơn với sự hả hê thấy rõ. Trần Huy Liệu cho rằng 

đây là những năm đắc chí nhất của Nguyễn Trãi. Trong khoa thi Hội năm 1442, Nguyễn Trãi với 
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danh nghĩa là Hàn lâm viện Học sĩ kiêm Tri Tam quán sự ra làm Giám khảo và lấy đỗ Trạng 

nguyên Nguyễn Trực. 

Vụ án Lệ Chi Viên 

Bài chi tiết: Vụ án Lệ Chi Viên 

Tháng 9 năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông.[63] Ngày 1 tháng 9 năm 1442, sau khi 

nhà vua duyệt binh ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đón Lê Thái Tông đi thuyền vào chơi chùa Côn 

Sơn. Khi trở về Đông Kinh, người thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ theo hầu vua. Ngày 7 

tháng 9 năm 1442, thuyền về đến Lệ Chi Viên[e] thì vua bị bệnh, thức suốt đêm với Nguyễn Thị 

Lộ rồi mất. Các quan giấu kín chuyện này, nửa đêm ngày 9 tháng 9 năm 1442 về đến Đông Kinh 

mới phát tang. Triều đình qui tội Nguyễn Thị Lộ giết vua, bèn bắt bà và Nguyễn Trãi, khép hai 

người vào âm mưu giết vua. Ngày 19 tháng 9 năm 1442 (tức ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất), 

Nguyễn Trãi bị giết cùng người thân 3 họ, gọi là tru di tam tộc. 

Di lụy và hồi phục[sửa | sửa mã nguồn] 

Sau khi Nguyễn Trãi chết, đa phần những di cảo thơ văn và trước tác của ông đều bị tiêu hủy. Bản 

khắc in sách Dư địa chí bị Đại Tư đồ Đinh Liệt sai hủy[64] (năm 1447).[65] Nhiều trước tác mất vĩnh 

viễn đến nay như Luật thư,[66] Ngọc đường di cảo, Giao tự đại lễ... Gia quyến Nguyễn Trãi cũng 

lưu tán khi biến cố Lệ Chi Viên xảy đến. Theo gia phả họ Nguyễn Nhị Khê, em trai Nguyễn Trãi 

là Nguyễn Phi Hùng chạy về Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Nguyễn Phù - một người con của 

Nguyễn Trãi - chạy lên Cao Bằng, đổi họ sang họ Bế Nguyễn. Bà vợ thứ năm của Nguyễn Trãi là 

Lê thị, đang mang thai, phải trốn về Phương Quất, huyện Kim Môn, Hải Dương. Đặc biệt, bà vợ 

thứ tư của Nguyễn Trãi là Phạm Thị Mẫn, lúc đó cũng đang mang thai, được người học trò cũ của 

chồng là Lê Đạt giúp chạy trốn vào xứ Bồn Man, sau về thôn Dự Quần, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa. Tại đây, bà sinh ra Nguyễn Anh Vũ. Để tránh sự truy sát của triều đình, Nguyễn 

Anh Vũ đổi sang họ mẹ là Phạm Anh Vũ. 

Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu đại xá cho Nguyễn Trãi, truy 

tặng ông tước hiệu là Tán Trù bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến Nguyễn Trãi 

và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Bọn các ông Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lê 

Sát v.v.v... cũng được đại xá trong các đời Nhân Tông và Thánh Tông. 

Nguyễn Anh Vũ khi ấy đi thi đỗ Hương cống, được nhà vua bổ nhiệm làm Tri huyện.[67] 

Năm 1467, Lê Thánh Tông ra lệnh sưu tầm di cảo thơ văn Nguyễn Trãi. Sau khi Nguyễn Trãi bị 

nạn 70 năm, ngày 8 tháng 8 năm 1512, vua Lê Tương Dực truy tặng Nguyễn Trãi tước Tế Văn 

hầu, đến thời điểm này, Nguyễn Trãi mới được truy tặng tước vị tương đương lúc sinh thời.  

  

 

__________________________________________________________________  

 ANH HÙNG ÁO VẢI TÂY SƠN 
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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa 

Một phần của Chiến tranh Lê–Tây Sơn 

 

Thọ Xương Giang chi chiến đồ (壽昌江之戰), tranh vẽ của nhà Thanh miêu tả cảnh quân Thanh 

vượt sông Thọ Xương cuối năm 1788. Phía xa là quân Tây Sơn đang rút lui 

Tham chiến 

Lực lượng 

Thương vong và tổn thất 

Hơn 8.000 chết[13] 

Bị thương không rõ 

Một nửa số quân chính quy chết, tối thiểu là 20.000 (chưa kể tổn 

thất của dân binh)[14] 

3.400[15] - hàng vạn tù binh 

2.000 - 3.000 pháo, rất nhiều vũ khí và tài sản bị tịch thu 

Số quân Thanh sang nước Việt là một chủ đề gây tranh cãi, xem thêm phân tích bên dưới về số quân 

 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (hay Chiến thắng Kỷ Dậu) 

Là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của 

nước Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 

đội quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy - kéo sang biên giới và tràn vào lãnh thổ Đại Việt do 

sự cầu viện của vua Lê Chiêu Thống nhà Hậu Lê. 

Trận Ngọc Hồi - Khương Thượng là chiến thắng quân sự tiêu biểu, thể hiện tài năng cầm quân của 

hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn. Quân Thanh có quân số đông hơn 2-3 lần (tùy theo các thống 

kê khác nhau), có cả ưu thế về địa hình (quân Thanh phòng thủ trong thành lũy trong khi quân Tây 
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Sơn phải hành quân từ xa đến), lại cộng thêm cả quân Lê Chiêu Thống hỗ trợ. Nhưng bất chấp 

những khó khăn đó, vua Quang Trung đã hành quân thần tốc và đánh tan lực lượng quân Thanh 

và Lê Chiêu Thống, chiếm lại được kinh đô Thăng Long chỉ trong vòng 5 ngày. Chiến thắng này 

đã giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lược, chấm dứt kế hoạch xâm chiếm của 

nhà Thanh. Lê Chiêu Thống phải chạy theo quân Thanh sang Trung Quốc, đánh dấu việc nhà Tây 

Sơn trở thành triều đại mới của nước Việt Nam, nắm quyền cai quản đất Bắc Hà và được nhà 

Thanh chính thức công nhận. 

Bối cảnh 

Nước Đại Việt cuối thế kỷ 18 rất rối ren và phân liệt nhiều hơn sau hơn 200 năm chia cắt Đàng 

Trong và Đàng Ngoài. Vua nhà Lê Trung Hưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa ở Đàng Ngoài, thực 

chất quyền hành trong tay các chúa Trịnh; còn từ sông Gianh trở vào nam là Đàng Trong, đất đai 

do chúa Nguyễn cai quản, cũng lấy danh nghĩa "phù Lê". 

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi dậy khởi nghĩa 

chống chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau hơn 10 năm kịch chiến, năm 1783, Nguyễn Nhạc lật đổ 

sự thống trị của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tự lập làm vua Thái Đức ở Quy Nhơn. Chúa Nguyễn 

mới là Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm lưu vong. 

Năm 1786, Nguyễn Nhạc cử em là Nguyễn Huệ mang quân đánh Phú Xuân – kinh thành cũ của 

chúa Nguyễn, bị chúa Trịnh đánh chiếm năm 1775. Nguyễn Huệ đánh lấy Phú Xuân rồi đánh thẳng 

ra Thăng Long với danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh", tiêu diệt chúa Trịnh. Anh em Tây Sơn giao 

hiếu với vua Lê rồi rút quân về nam. 

Do sự tranh chấp về quyền lực, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nổ ra xung đột đầu năm 1787. 

Nguyễn Huệ thắng thế nhưng chấp nhận lời cầu hòa của vua anh. 

Nhân cơ hội đó, các lực lượng chống Tây Sơn trỗi dậy. Phía nam, Nguyễn Ánh nhờ sự giúp đỡ 

của người Pháp, trở về đánh chiếm Gia Định. Đông Định vương nhà Tây Sơn là Nguyễn 

Lữ bỏ Gia Định về Quy Nhơn. Phía bắc, các lực lượng thân họ Trịnh dựng lại người trong tông 

tộc là Trịnh Bồng lên ngôi, bị tướng Bắc Hà đã hàng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ 

An kéo ra đánh bại. Chỉnh ra cầm quyền ở Thăng Long mưu thay chúa Trịnh chống Tây Sơn. 

Mâu thuẫn giữa vua Lê và Tây Sơn 

Lê Chiêu Thống lên ngôi trong bối cảnh chúa Trịnh vừa bị diệt, muốn lấy lại quyền hành về tay, 

nhưng liên tiếp bị các tướng áp chế để lập lại Chúa Trịnh. Lê Chiêu Thống triệu Nguyễn Hữu 

Chỉnh về đánh trừ được họ Trịnh thì lại đến lượt Nguyễn Hữu Chỉnh lộng hành. 

Lúc đó Tây Sơn không còn ở Bắc Hà nhưng vẫn giữ đất Nghệ An, mà cương thổ cũ của Đàng 

Ngoài là tới sông Gianh thuộc Bắc Bố Chính (Quảng Bình). Vua Lê Chiêu Thống tuy không thích 

việc Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền nhưng lại đồng thuận với ông ta trên 2 điểm[16][17]: 

Không muốn sự quay lại của họ Trịnh. 

Không muốn chịu ảnh hưởng của Tây Sơn và không bằng lòng việc mất Nghệ An cho Tây Sơn. 

Do đó, Lê Chiêu Thống đồng tình với Nguyễn Hữu Chỉnh trong việc cử Trần Công Xán vào Phú 

Xuân đòi Nguyễn Huệ đất Nghệ An. Nguyễn Huệ không bằng lòng "trả" Nghệ An, điều thêm quân 
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ra Nghệ An cho Vũ Văn Nhậm để chuẩn bị đánh ra Bắc. Trong khi đó tình hình Bắc Hà vẫn rối 

ren, Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn phải lo đánh dẹp các lực lượng thân họ Trịnh. 

Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở hợp sức với Vũ Văn Nhậm mang quân ra Bắc. 

Nguyễn Hữu Chỉnh mang quân ra đánh bị thua to. Tháng 12 năm 1787, Vũ Văn Nhậm tiến 

vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống cùng Chỉnh chạy sang Bắc Giang, đóng ở Mục Sơn. Chỉnh bị 

quân Tây Sơn đuổi kịp, bắt được và giết chết. 

Vũ Văn Nhậm tiến quân đi đánh tan các lực lượng phò Lê rồi sai người đi mời vua Lê về kinh. 

Vua Lê không thuận, vẫn hô hào quân các trấn Bắc Hà cần vương chống Tây Sơn. Bắc Hà rối loạn, 

các lực lượng thân vua Lê, thân họ Trịnh cũ và quân đội Tây Sơn đánh lẫn nhau. 

Trong lúc tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham đang cầm cự với quân Nguyễn Ánh ở Nam Bộ, Vũ 

Văn Nhậm lại chuyên quyền có ý chống lại Nguyễn Huệ ở Thăng Long. Tháng 4 năm 1788, 

Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, giết chết Vũ Văn Nhậm. Nguyễn Huệ bèn dựng hoàng thân Lê 

Duy Cận làm giám quốc, sai Ngô Văn Sở cầm quân giữ Thăng Long và tháng 5 năm 1788 trở về 

Phú Xuân để chuẩn bị Nam tiến đánh Nguyễn Ánh theo thỉnh cầu của vua anh Nguyễn Nhạc. 

Quân Thanh chuẩn bị lực lượng 

 

 

Quân Thanh thời Càn Long 

Lực lượng phù trợ Lê Duy Kỳ (tên khác của Lê Chiêu Thống) thất thế. Tháng 5 năm 1788, Lê Duy 

Kỳ cùng các bầy tôi sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh đánh Tây Sơn. 

Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống ở Kinh Bắc cũng sai người sang Trung Quốc cầu viện. Càn 

Long muốn nhân cơ hội đánh chiếm Đại Việt bèn sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang 

khoảng 29 vạn quân và dân binh (xem phần "#Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh" bên dưới), 

gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu 

Thống về Đại Việt với danh nghĩa phù Lê. 

Quân Thanh chia làm 3 đường tiến sang Đại Việt: 

Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là Ô Đại Kinh, từ Vân Nam qua ải Bạch Mã, theo 

đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long. 

Quân Quảng Đông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị (chức tổng đốc Lưỡng Quảng) trực tiếp chỉ huy, 

qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn; phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh (chức đề đốc) cùng các 
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tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long (cả hai đều đang mang chức tổng binh), Lý Hóa 

Long (chức phó tướng). 

Quân tình nguyện Điền châu do Sầm Nghi Đống chỉ huy, theo đường Long châu tiến vào Cao 

Bằng rồi tiến về Thăng Long. 

Cả ba đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788. 

Càn Long còn đặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần. Theo sách Thánh vũ ký, phần Càn 

Long chinh phủ An Nam ký" của Ngụy Nguyên đời Thanh, Phúc Khang An đã thiết lập trên 70 

đồn quân lương to lớn và kiên cố từ hai đường Quảng Tây và Vân Nam tới Thăng Long. Riêng 

chặng đường từ ải Nam Quan tới Thăng Long, Khang An thiết lập 18 kho quân lương trong khi 

Tôn Sĩ Nghị hành quân. Tổng số chi phí mà nhà Thanh đã tiêu vào cuộc chiến ở Việt Nam là 

1.346.508 lượng bạc, bao gồm tỉnh Quảng Tây chi ra 1.057.322 lượng và tỉnh Vân Nam chi ra 

289.186 lượng[18] 

Quân nhà Thanh điều động phần lớn là quân Lục Doanh người Hán, không phải quân Bát Kỳ Mãn 

Châu (đội quân được coi là tinh nhuệ nhất của nhà Thanh). Do vậy, có những ý kiến cho rằng Càn 

Long chủ quan, coi thường đối thủ, nếu ông dùng quân Bát Kỳ Mãn Châu thì có thể giành chiến 

thắng. Nhưng thực ra thì không phải như vậy: 

Sau khi nhà Thanh chiếm được Trung Hoa, do hòa bình kéo dài, việc huấn luyện chểnh mảng nên 

quân Bát Kỳ Mãn Châu đã nhanh chóng thoái hóa. Đến thời Càn Long, sau 100 năm hòa bình, 

quân Bát Kỳ đã suy thoái trầm trọng, hữu danh vô thực. Trong Chiến tranh Thanh-Miến năm 1768, 

3 vạn quân Bát Kỳ đã bị 3 vạn quân Miến Điện đánh bại, bị tiêu diệt gần hết. Đến năm 1769, 4 

vạn quân Bát Kỳ cũng bị quân Miến Điện tiêu diệt hơn 1 nửa, phải vội vã nghị hòa. Năm 1784, 

Càn Long đến Hàng Châu xem thao diễn quân sự, thấy quân Bát Kỳ ở đó bắn tên hầu hết bị trượt, 

có người cưỡi ngựa không vững bị té xuống đất. Rõ ràng chất lượng của quân Bát Kỳ khiến Càn 

Long không còn có thể tin tưởng được. 

Địa hình miền bắc Việt Nam nhiều đồi núi, sông ngòi, không thích hợp cho kỵ binh. Khí hậu nóng 

ẩm cũng không thích hợp với quân Bát Kỳ vốn là người Mãn Châu cư trú ở miền Bắc Trung Quốc 

(trong Chiến tranh Thanh-Miến, quân Bát Kỳ chỉ tác chiến mấy tháng đã kiệt sức vì loại khí hậu 

này). Dùng quân Lục Doanh người Hán là thích hợp hơn nhiều cho chiến dịch này, họ vừa là bộ 

binh thành thạo việc xây dựng lại vừa chịu đựng khí hậu nóng ẩm tốt hơn. 

Khi nghe tin quân Thanh giúp Lê Chiêu Thống sang đánh Tây Sơn, Nguyễn Ánh (hậu duệ chúa 

Nguyễn, đang đánh với quân Tây Sơn ở Nam Bộ, năm 1802 là vua Gia Long) đã sai Phạm Văn 

Trọng và Lâm Đồ[19] mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra bắc để giúp quân Thanh, nhưng thuyền 

đi giữa đường bị đắm hết[20]. 

Tiền quân Tây Sơn vừa đánh vừa rút lui  

Khi quân Thanh tiến qua biên giới, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết khiến viên trấn thủ của Tây Sơn 

là Phan Khải Đức phải đầu hàng[21] Theo thư Lê Chiêu Thống gửi cho Tôn Sĩ Nghị, tổng số quân 

Tây Sơn đóng ở miền Bắc khoảng 60 ngàn quân, trong đó có 30 ngàn quân do bắt lính tại địa 

phương, không có lòng chiến đấu. 
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Gươm và súng của quân đội nhà Tây Sơn. 

Ngô Văn Sở được tin quân Thanh kéo sang liền nhóm họp các văn võ quan nhà Lê Trung Hưng đưa 

một bức thư ký tên Giám Quốc Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cẩn sang xin hoãn binh với Tôn Sĩ 

Nghị. Rồi các tướng Tây Sơn mở cuộc thảo luận. 

Nhiều người bàn dùng phục binh đánh quân Thanh như Lê Lợi diệt tướng Minh là Liễu 

Thăng, Lương Minh trước đây, duy Ngô Thì Nhậm chủ trương kế hoạch, nhử quân Thanh vào sâu 

nội địa, thủy quân rút về Biện Sơn trước, lục quân kéo vào đóng giữ núi Tam Điệp rồi báo tin vào 

cho Bắc Bình Vương. Chiến lược này được chấp thuận, binh sĩ các đạo đều được lệnh về hội ngay 

dưới cờ của Tiết Chế Ngô Văn Sở tại bờ sông Nhị vào năm hôm sau. Sở bàn kế hoạch lui quân. 

Ngô Văn Sở sai tướng chặn giữ bến đò Xương Giang chặn quân Thanh, và sai Phan Văn Lân đưa 

hơn 10 ngàn quân tinh nhuệ từ Thăng Long đi đánh. Quân Tây Sơn vượt sông Nguyệt Đức đánh 

vào quân Thanh đang đóng ở núi Tam Tầng, bao vây doanh trại của Tôn Sĩ Nghị. Súng hỏa sang 

của quân Thanh bắn ra như mưa, đồng thời cung tên từ hai cánh phải và trái của quân Thanh cũng 

bắn ra, quân Tây Sơn chết rất nhiều. Tôn Sĩ Nghị lại phái một toán kỵ binh từ mạn thượng lưu 

vượt qua sông đánh úp lấy đồn Thị Cầu. Đồn này phát hỏa, Văn Lân cả sợ rút về.[22] 

Ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), thành Thăng Long bỏ ngỏ, quân của Nghị vào đóng và 

tướng doanh của Nghị đặt tại Tây Long Cung. Theo lời vua Thanh dặn, Sĩ Nghị lấy xong thành 

này rồi trao ấn cho Duy Kỳ, tấn phong làm An Nam quốc vương lấy lòng dân Đại Việt.[22]. Ngày 

22, Sĩ Nghị làm lễ ở điện Kính Thiên để làm lễ sách phong cho vua Lê Chiêu Thống. 

Lê Chiêu Thống được tin quân Tây Sơn rút khỏi các trấn, bèn điều các tướng dưới quyền đi chiếm 

lại những nơi đó. Giữa tháng 11 năm 1788, quân Thanh tới bờ bắc sông Thương. Quân Tây Sơn 

rút về bờ nam nhưng chặt phá hết cầu và lấy hết thuyền bè. Theo sách Thánh vũ ký, phần "Càn 

Long chinh phủ An Nam ký" của Nguỵ Nguyên, quân Thanh đã tổn thất khá nhiều mới bắc được 

cầu qua sông do đạn của quân Tây Sơn bắn sang trước khi rút hẳn. 

Quân Thanh tiến đến Thị Cầu, Phan Văn Lân đã chặt cầu và tận dụng bờ nam cao hơn bờ bắc mà 

bắn đại bác sang khiến quân Thanh mất 3 ngày (15 đến 17 - 11) không bắc nổi cầu. Nửa đêm 17 

tháng 11, Phan Văn Lân mang một ngàn quân bản bộ theo khúc sông Cầu định tập kích trại Tôn 

Sĩ Nghị nhưng bị thiệt hại do hoả lực của quân Thanh bắn ra. Sau đó Văn Lân đụng độ tướng 

Thanh là Trương Triều Long ở Tam Tằng. 

Trong khi đó, lục quân của Ngô Văn Sở cũng rút về tới Ninh Bình cố thủ. Ngày 20 tháng 11, quân 

Tây Sơn đóng đồn từ Tam Điệp tới Biện Sơn, Ngô Văn Sở cho đô đốc Tuyết vào nam cấp báo với 

Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. 
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Tôn Sĩ Nghị tính chuyện truy kích Nguyễn Huệ nhưng Tôn Vĩnh Thanh tâu là Quảng Nam xa cách 

đô thành nhà Lê 2.000 dặm, dùng quân 1 vạn người thì phải cần 10 vạn phu vận tải, cũng bằng 

từ Trấn Nam Quan đến thành họ Lê.[23] 

Quân Thanh đóng đồn phòng thủ[sửa | sửa mã nguồn] 

Tôn Sĩ Nghị từ Tam Tằng tiến vào Thăng Long. Lê Duy Kỳ từ Kinh Bắc ra đón rồi cùng theo vào 

kinh thành. Không lâu sau, các đạo quân Vân - Quý và Điền châu cũng tiến vào hội binh. 

Theo các nhà nghiên cứu[17], cuộc hành quân của Tôn Sĩ Nghị từ 28/10 tới 20/11 tức là mất 22 

ngày mới tới Thăng Long, lâu hơn nhiều so với thời gian 6 ngày mà Nghị từng dự liệu với Càn 

Long. 

Tôn Sĩ Nghị bố trí quân Thanh đóng ở phía nam tới phía tây thành Thăng Long, cho đạo quân 

Lưỡng Quảng đóng hai bên bờ sông Hồng, quân Điền châu đóng ở Khương Thượng, quân Vân 

Quý đóng ở Sơn Tây. 

Theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục của nhà Nguyễn, quân Thanh ở Thăng Long 

chểnh mảng phòng thủ, thường đi cướp bóc hãm hại dân Đại Việt nên bị oán ghét. 

Lê Duy Kỳ thực hiện thanh trừng những người hợp tác với Tây Sơn. Theo Đại Nam thực 

lục, Nguyễn Ánh ở Gia Định nghe tin quân Thanh vào Thăng Long cũng sai Phan Văn 

Trọng và Lâm Đồ mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra cho quân Thanh nhưng giữa đường 

bị bão biển, cả người và gạo đều bị đắm hết. 

Tôn Sĩ Nghị ban đầu chủ quan, sau nghe lời cảnh báo của các tướng dưới quyền Lê Duy Kỳ cũng 

quyết định ngày 6 tháng Giêng sẽ ra quân đánh Tây Sơn. Để tăng cường phòng thủ, Nghị bố trí đồn 

Ngọc Hồi ở Thanh Trì (Hà Nội), đồn Hà Hồi ở Thường Tín (Hà Nội), đồn Nhật Tảo ở Duy 

Tiên (Hà Nam) và đồn Nguyệt Quyết huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Quân Cần vương của Duy Kỳ 

do Hoàng Phùng Tứ chỉ huy cũng được điều từ Sơn Tây xuống Gián Khẩu làm tiền đồn chặn quân 

Tây Sơn. 

Quân Thanh đồng thời cũng tụ tập thêm được các Hoa Kiều sống ở phía Bắc Đại Việt được chừng 

một vạn người đóng thành một trại, nhóm quân này ỷ thế đi cướp phá và hãm hiếp không kiêng sợ 

gì ai[6]. Dù Tôn Sĩ Nghị có ra sắc lệnh nghiêm quân kỷ nhưng vì quân kiêu nên cũng không có tác 

dụng lắm[24]. 

Việc cầu viện quân Thanh của Lê Chiêu Thống bị sử sách đời sau phê phán gay gắt. Các tác 

giả Ngô gia văn phái dù không chống nhà Tây Sơn nhưng trong tiểu thuyết Hoàng Lê nhất thống 

chí cũng viết: 

Vua Quang Trung Bắc tiến 

Ra quân  

Bốn ngày từ khi xuất phát tại Biện Sơn, ngày 24 tháng 11, đô đốc Tuyết vào tới Phú Xuân cấp báo 

với Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. Trước sự sợ hãi của nhiều người khi nghe tin quân Thanh kéo 

vào nước Việt, Nguyễn Huệ cười mà nói[26]: 

“Chó Ngô (chỉ quân Thanh) thì là cái thá gì, chúng đến đây chỉ để tự đi vào chỗ chết. Việc gì mà 

phải cuống quýt làm vậy?” 

Ngay ngày hôm sau, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Nguyễn Huệ xuất 

quân tiến ra Bắc Hà. Xuất quân sớm như vậy vì quân đội của ông thực ra đã có chuẩn bị tác chiến 
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từ trước. Từ giữa năm 1788, tướng Tây Sơn ở Nam Bộ là Phạm Văn Tham không chống nổi các 

tướng của Nguyễn Ánh, thành Gia Định thất thủ và sau đó liên tiếp thua trận, đang cố cầm cự ở 

Ba Thác. Nguyễn Nhạc tuổi cao lắm bệnh, bất lực không thể cứu ứng Nam Bộ, nên nhường ngôi 

hoàng đế, đất đai và binh quyền cho Nguyễn Huệ, chỉ xưng là Tây Sơn vương và thỉnh cầu ông 

vào cứu[27]. Để chuẩn bị Nam tiến, Nguyễn Huệ tổng động viên binh lính ở Thuận Hoá, ngày đêm 

tập luyện. Tuy nhiên đạo quân Thanh hùng mạnh từ phương bắc trở thành nguy cơ lớn hơn và 

Nguyễn Huệ quyết định bắc tiến trước. 

Để lấy danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng đế. Nguyễn Huệ tức tốc 

cho lập đàn Nam Giao ở núi Bân (cạnh núi Ngự Bình) làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi Hoàng 

đế, lấy niên hiệu Quang Trung (nghĩa là ánh sáng ở trung tâm), nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm 

Mậu Thân (22/12/1788 dương lịch). Chiếu lên ngôi của vua Quang Trung viết[28]: 

Nước Việt ta từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần gây dựng ra nước cho đến ngày nay, thánh minh dấy lên 

không phải là một họ, nhưng thịnh suy, dài ngắn, vận mệnh do trời, không phải sức người tạo ra 

được. Trước đây nhà Lê mất chính quyền, họ Trịnh và cựu Nguyễn chia bờ cõi. Hơn hai trăm năm 

nay, kỷ cương rối loạn, vua Lê chỉ là hư vị, cường thần tự ý vun trồng, giềng mối của trời đất một 

phen rơi xuống không nâng lên được, chưa có lúc nào hư hỏng quá như lúc này vậy. Vả lại mấy 

năm gần dây, nam bắc gây việc binh đao, nhân dân rơi vào chốn bùn than 

Trẫm hai lần gây dựng họ Lê, thế mà tự quân họ Lê không biết giữ xã tắc, bỏ nước đi bôn vong, 

sĩ dân Bắc Hà không hướng về họ Lê, chỉ trông mong vào trẫm, về phần đại huynh (Nguyễn Nhạc) 

có ý mỏi mệt, tình nguyện giữ một phủ Quy Nhơn, tự nhún xưng là Tây Vương, mấy nghìn dặm đất 

về phương nam thuộc hết về trẫm. Trẫm tự nghĩ tài đức không bằng người xưa, mà đất đai thì 

rộng, nhân dân thì nhiều, ngẫm nghĩ cách thống trị, lo ngay ngáy như dây cương mục chỉ huy sáu 

ngựa. 

Nay xem khí thần rất hệ trọng, ngôi trời thật khó khăn, trẫm chỉ lo không kham nổi, nhưng ức triệu 

người trong bốn bể đều xúm quanh cả vào thân trẫm, đó là ý trời đã định, không phải do người 

làm ra. Trẫm nay ứng mệnh trời, thuận lòng người không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. 

Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang Trung năm đầu, 

truyền bảo cho trăm họ muôn dân phải tuân theo giáo lệnh của nhà vua. Nhân nghĩa, trung chính 

là đạo lớn của người, trẫm nay cùng dân đổi mới, vâng theo mưu mô sáng suốt của vua thánh đời 

trước, lấy giáo hóa trị thiên hạ. 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đăng bài Hịch đánh Thanh[29], tên bài hịch là "Lời hiếu dụ tướng 

sỹ" được vua Quang Trung đọc tại lễ lên ngôi: 

Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 

Đánh cho nó chích luân bất phản 

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” 

Dịch nghĩa: 

Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 

Đánh cho nó bánh xe không quay lại 

Đánh cho nó manh giáp không trở về 

Đánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ 
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Một giai thoại được truyền lại về việc Quang Trung lập kế để động viên quân sĩ trước khi ra quân 

đánh quân Thanh, tại lễ đăng quang ở Phú Xuân. 

Sau lúc làm lễ, Quang Trung sai mang đến cái mâm, trên để các đồng tiền, có phủ vải điều, rồi 

tuyên bố với quân sĩ: "Ba quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả hai trăm đồng tiền này đều sấp, thì 

đó là điềm trời báo chúng ta đại thắng. Ngược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta 

có điều trắc trở." 

Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, rồi bưng mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống 

sân. Quân sĩ thấy các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận này ra bắc sẽ đánh 

thắng quân Thanh. 

Kỳ thực, Nguyễn Huệ đã ngầm sai người đúc 200 đồng tiền mà cả hai mặt đều là mặt sấp. 

Tăng quân ở Nghệ An  

Ngày 29 tháng 11, quân Tây Sơn đến Nghệ An, đóng lại hơn 10 ngày để tuyển thêm quân. 

Về thái độ của dân chúng, sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong sách Đại cương Lịch sử cổ trung đại 

Việt Nam ghi thì thanh niên địa phương nô nức gia nhập hàng ngũ Tây Sơn[30] còn sử gia Tạ Chí 

Đại Trường trong sách Lịch sử nội chiến Việt Nam 1771- 1802 thì dẫn lại thư giáo sĩ Longer là 

người đương thời gởi cho Julliard cho biết quân Tây Sơn bắt lính "gay gắt đến nỗi người ta không 

biết trốn vào đâu để tránh quân dịch. Các kẻ sai nha đem chó theo để tìm người trong khu rừng 

bên cạnh như người ta tìm thú: người ta lấy dao xỉa vào các đống rơm dùng để đun nấu"[31] Số 

quân mới tuyển ở Nghệ An chưa được huấn luyện, cũng không có kinh nghiệm trận mạc nên khả 

năng chiến đấu kém xa đội quân Tây Sơn chính quy, nhưng vẫn có ích trong việc vận tải lương 

thực, xây cất doanh trại... Cứ 3 suất đinh thì lấy 1 suất lính, sau một thời gian ngắn, quân Tây Sơn 

đã có thêm hàng vạn người. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, số quân cũ và mới của Quang 

Trung là 10 vạn và hơn 100 voi chiến[2]. 

Quang Trung tổ chức duyệt binh và tiến ra bắc. Ngày 20/12, Quang Trung tiến đến Tam Điệp và 

tán thành chủ trương rút lui của Ngô Thì Nhậm. 

Theo sách Lê triều dã sử, sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn Huệ đã bố trí 3 

người 1 tốp thay nhau 2 người cáng 1 đi suốt ngày đêm. 

Theo Quân doanh kỳ lược của Trần Nguyên Nhiếp (là bí thư dưới quyền Tôn Sĩ Nghị), nghe tin 

thám tử quân Thanh các nơi chạy về báo Nguyễn Huệ đang lấy thêm lính Thanh - Nghệ và sắp 

đánh ra bắc, Tôn Sĩ Nghị vội cho quân tập dượt để chuẩn bị tác chiến, sai phó tướng Hứa Thế 

Hanh trực tiếp chỉ huy mặt trận phía nam Thăng Long[32]. 

Chia đường xuất phát  

Theo các nhà nghiên cứu hiện đại, Quang Trung chia quân làm 5 đạo: tiền, hậu, tả, hữu và trung 

quân. Ông phân quân cũ cho các tướng còn tự mình chỉ huy số quân mới tuyển để những người 

lính mới yên tâm chiến đấu. Các giáo sĩ phương Tây khi nhìn thấy đạo quân Tây Sơn này đã mô 

tả họ tàn tạ như những bệnh nhân do cuộc hành quân gấp gáp (dù họ chưa phải chiến đấu trận nào). 

Đạo quân do Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tiên phong, có cả tượng 

binh và kỵ binh đánh vào chính mặt nam Thăng Long. 

Đạo quân do đô đốc Tuyết chỉ huy theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, đánh đồn quân cần 

vương của Lê Duy Kỳ ở Hải Dương, chặn đường rút của quân Thanh bên kia sông Hồng. 
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Đạo quân đô đốc Lộc chỉ huy cùng đạo quân đô đốc Tuyết theo đường thủy tiến vào sông Lục 

Đầu, tới đây tách ra đi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang chặn đường rút của quân Thanh phía 

bắc. 

Đạo quân đô đốc Bảo chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Ứng Hoà (Hà Tây) 

ra làng Đại Áng, phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi của Hứa Thế Hanh. 

Đạo quân đô đốc Long chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Chương Đức, hướng 

lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nghi 

Đống và tiến vào Thăng Long từ hướng tây. 

Đến nay, còn nhiều tranh luận chưa đi đến thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về người chỉ huy 

đánh đồn Khương Thượng. Giáo sư Nguyễn Phan Quang trong "Phong trào nông dân Tây Sơn" 

nêu các giả thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng người chỉ huy là đô đốc Long, có ý kiến cho rằng 

đó là tướng Đặng Tiến Đông. Lại có ý kiến cho rằng hai người là một; và ý kiến khác cho rằng đô 

đốc Long thực ra tên là đô đốc Mưu...[33]. 

Ngày 30 tháng chạp, Quang Trung cho quân ăn tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông hẹn với ba 

quân mồng 7 tháng Giêng âm lịch sẽ vào ăn tết ở Thăng Long. 

 

  Quang Trung đại phá quân Thanh  

 

Xem thêm: Trận Hà Hồi, Trận Ngọc Hồi, Trận Đống Đa, Trận Thăng Long 

Diệt tiền đồn  

Đêm trừ tịch (30 tết), từ phòng tuyến Tam Điệp, quân Tây Sơn xuất phát. Đạo quân do Quang 

Trung chỉ huy vượt sông Giao Thủy đánh đồn Gián Khẩu của quân cần vương nhà Lê. Quân Lê 

tan vỡ, Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. 

Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, quân Quang Trung thần tốc tiến lên bắt gọn đám quân Thanh 

do thám và tiêu diệt các đồn bắc sông Nguyệt Quyết và đồn Nhật Tảo (Duy Tiên). Do đạo quân 

Tây Sơn hành quân nhanh và các đám quân do thám bị bắt, quân Thanh từ đồn Hà Hồi tới Thăng 

Long không biết gì về cử động của quân Tây Sơn. 

Dụ hàng đồn Hà Hồi, áp sát Ngọc Hồi 

Ngày 3 tháng Giêng, quân Tây Sơn tiến đến Hà Hồi cách Thăng Long khoảng 20 km. Quang Trung 

cho quân vây chặt đồn rồi sai bắc loa kêu gọi quân Thanh đầu hàng. Quân Thanh bị bất ngờ trước 

sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng cự, đều ra hàng. 

Ngày 5 tháng Giêng, Quang Trung tiến đến đồn Ngọc Hồi. Hứa Thế Hanh ở đây nghe tin đồn Hà 

Hồi bị diệt vội báo về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị vội điều Thang Hùng Nghiệp mang quân ra tăng 

viện, lại đặc sai 20 kỵ binh phải thay nhau chạy đi chạy lại báo cáo tình hình. 

Nhưng khi tiến quân tới Ngọc Hồi, Quang Trung không đánh ngay. Quân Thanh bị động cũng 

không dám giao tranh trước nhưng cũng không biết bị đánh khi nào. Cả ngày mùng 4, Quang 

Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế để uy hiếp tinh thần quân Thanh và gây sự chú ý của quân 

Thanh tới đạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc Hồi để tạo điều kiện cho yếu tố bất ngờ của 
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các đạo quân đô đốc Long và đô đốc Bảo. Chính Tôn Sĩ Nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị 

hút vào đồn Ngọc Hồi mà không nhận ra nguy cơ từ cánh quân của đô đốc Long. 

Diệt đồn Đống Đa 

Khi Quang Trung diễu võ ngoài đồn Ngọc Hồi, đô đốc Long đang trên đường bắc tiến hướng đến 

Sơn Tây – nơi có đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh – thì bất thần rẽ sang làng Nhân Mục nay 

thuộc xã Nhân Chính và Khương Đình và nửa đêm bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng của Sầm 

Nghi Đống. 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các đội voi của Tây Sơn đều có đại bác trên lưng nã vào đồn. 

Quân Thanh bị đánh bất ngờ trong đêm tối, chết rất nhiều, tan vỡ bỏ chạy. Sầm Nghi Đống thấy 

không thể giữ được đồn bèn tự sát trên đài chỉ huy ở Loa Sơn (Khu vực phố chùa Bộc – Hà Nội 

hiện nay)[34]. 

Một số tài liệu mới mà giới nghiên cứu đưa ra gần đây lại cho thông tin khác về diễn biến trận diệt 

đồn Khương Thượng. Theo đó, khi quân Thanh bị diệt đáng kể, Sầm Nghi Đống bỏ chạy lên cố 

thủ tại đài chỉ huy ở Loa Sơn. Đô đốc Long chia quân làm 2: một cánh đánh sang Nam Đồng để 

tiến vào Thăng Long, một ít quân tiếp tục vây hãm Loa Sơn. Sầm Nghi Đống không tự vẫn ngay 

mà cố thủ trên đài chờ cứu viện của Tôn Sĩ Nghị, nhưng tới ngày hôm sau không có quân cứu, 

Sầm mới tuyệt vọng và thắt cổ tự sát[35]. 

Nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Du đã làm bài thơ Loa Sơn điếu cổ có câu: 

Thánh Nam thập nhị kình nghê quán 

Chiến điệu anh hùng đại võ công 

Dịch: 

Thánh nam xác giặc mười hai đống 

Ngời sáng anh hùng đại võ công 

Khu vực Khương Thượng và xung quanh, do xác quân Thanh chết quá nhiều, sau chất thành 12 

gò cao, có đa mọc um tùm gọi là Gò Đống Đa. Trận diệt đồn Khương Thượng cũng còn gọi là trận 

Đống Đa. 

Tiến vào Thăng Long 

Hạ xong đồn Khương Thượng, ngay trong đêm mùng 4, đô đốc Long tiến vào bắn phá đồn Nam 

Đồng ở phía tây thành Thăng Long. Khi Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo việc đồn Khương Thượng 

thất thủ thì đô đốc Long đã diệt xong đồn Nam Đồng và tiến vào đánh bản doanh của Tôn Sĩ Nghị 

ở Thăng Long. 

Tôn Sĩ Nghị vội vàng tháo chạy. Các tài liệu cũ đều mô tả cảnh hỗn loạn của quân Thanh. 

Đại Nam chính biên liệt truyện viết: 

"Tôn Sĩ Nghị đóng trên bãi cát, được tin bại trận vội vàng cưỡi ngựa một mình chạy về bắc. Tướng 

sĩ thấy vậy tranh nhau qua cầu mà chạy, cầu đứt, lăn cả xuống sông, chết đến vài vạn người, làm 

cho nước sông không chảy được." 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên nhà Thanh: 

"Sĩ Nghị chạy trốn qua được bờ bắc sông Phú Lương (Tức sông Hồng) liền cắt đứt cầu phao khiến 

các đạo quân của Hứa Thế Hanh và Trương Triều Long bị bỏ lại ở bờ nam. Do đó hơn 1 vạn 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%94_%C4%90%E1%BA%A1i_Kinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0ng_Nh%C3%A2n_M%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_Ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_Kh%C6%B0%C6%A1ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Loa_S%C6%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-34
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-35
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Ng%E1%BB%8Dc_Du
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Loa_S%C6%A1n_%C4%91i%E1%BA%BFu_c%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C6%B0%C6%A1ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_Kh%C6%B0%C6%A1ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_Nam_%C4%90%E1%BB%93ng&action=edit&redlink=1


- 336 - 

 

người vừa tướng vừa quân xô nhau nhảy xuống sông để bơi sang bờ bắc và đều bị chết đuối 

cả"[36][37]. 

Lê Chiêu Thống được tin Sĩ Nghị đã bỏ chạy, vội dắt gia quyến chạy theo, ra đến bờ sông thì cầu 

đã gãy, phải men theo bờ sông phía Nghi Tàm, lấy được chiếc thuyền đánh cá chèo sang được bên 

kia sông Hồng. Em Lê Chiêu Thống là Lê Duy Chỉ được sai giữ cửa ô Yên Hoa (Tức Yên Phụ ngày 

nay) thấy Chiêu Thống đã chạy, cũng bỏ chạy lên Tuyên Quang. 

Trận Ngọc Hồi 

  

Sáng mồng 5 Tết, khi đô đốc Long tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị đã bỏ chạy, Quang Trung hạ 

lệnh đánh đồn Ngọc Hồi. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, đồn này được Sĩ Nghị quan tâm 

phòng thủ nhất, có phó tướng Hứa Thế Hanh đích thân ra chỉ huy. Đồn có hỏa lực mạnh, xung 

quanh có địa lôi và chông sắt. Để phá hỏa lực địch, Quang Trung làm sẵn 20 tấm mộc đỡ đạn có 

tẩm rơm ướt dàn đi trước. 

Theo Lê quý kỷ sự và Việt sử Thông giám cương mục, mờ sáng mùng 5, 100 voi chiến Tây Sơn tiến 

lên. Ngựa quân Thanh sợ voi lui lại, giẫm lên nhau, lùi về đồn. Quân Thanh không dám ra nữa, cố 

thủ trong đồn bắn ra. Quang Trung chia tượng binh làm hai cánh, một cánh vòng qua sau đồn Ngọc 

Hồi, đóng phía đông đê Yên Duyên để chặn đường địch rút; cánh kia là bộ binh dùng mộc tẩm 

rơm ướt tiến lên hãm đồn. Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí, đây là đội quân cảm tử gồm 600 

người, chia làm 20 tốp. Họ mang dao ngắn bên hông, khiêng một tấm mộc lớn bằng gỗ phía ngoài 

quấn rơm ướt và 20 người cầm vũ khí tiến theo sau. 

Hai mươi toán quân cảm tử dàn ngang thành thế trận chữ “Nhất”, phía trước là 20 tấm mộc kết 

liền với nhau như bức tường thành di động, xông thẳng vào trận địa của quân Thanh. Những tấm 

mộc bọc rơm ướt có tác dụng chống đỡ đạn súng hỏa mai và cung tên của quân Thanh từ trong 

chiến lũy bắn ra, che chở cho đội quân xung kích tiến lên. Đại bác quân Thanh bị vô hiệu lực. 

Quân Tây Sơn dùng đoản đao và các thứ vũ khí mang theo xông lên phá cửa lũy, tiến vào đồn hỗn 

chiến. Quân chủ lực Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung cũng theo đó mà lao vào đồn. 

Từ hai bên sườn đồi Ngọc Hồi, đội tượng binh cũng đồng thời đánh ập vào. 

Đại Nam chính biên liệt truyện mô tả, quân Thanh không chống nổi chạy tản ra tứ phíalại giẫm 

phải địa lôi chính mình đặt từ trước nên bị chết rất nhiều. Đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu 

cháy. 

Quân Thanh từ đồn Ngọc Hồi chạy tới đê Yên Duyên, trông thấy phục binh Tây Sơn chặn đánh, 

phải chạy theo đường Vịnh Kiều[38] trốn về Thăng Long. Nhưng chạy tới nửa đường thì gặp cánh 

quân đô đốc Bảo đánh tới từ làng Đại Áng. Quân Thanh phải chạy lên làng Quỳnh Đô[39] định trốn 

vào đầm Mựcthuộc làng Quýnh Đô.Quân Tây Sơn lùa voi chiến xuống đầm, đạp chết hàng 

vạn Quân Thanh[40] 

Như vậy toàn bộ hệ thống đồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập để phòng thủ ở nam Thăng Long đều bị 

quân Tây Sơn tiêu diệt. Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các tướng Hứa Thế Hanh, Trương 

Triều Long, Thượng Duy Thăng đều tử trận. 

Khải hoàn 

Cũng theo Thánh vũ ký, đạo quân Vân Nam – Quý châu đóng ở Sơn Tây được tin các đồn thất thủ, 

tướng Ô Đại Kinh không giao chiến trận nào đã bỏ chạy, nhờ tướng người Việt là Hoàng Văn 

Đồng dẫn đường chạy về Trung Quốc. 
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Chiều mồng 5 tết (tức 30 tháng 1 năm 1789[41]), Quang Trung và đô đốc Bảo tiến vào Thăng Long 

trong sự chào đón của nhân dân, đô đốc Long ra đón rước vào thành. Đại Nam chính biên liệt 

truyện mô tả, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. 

Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc 

chặn đánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, tơi tả chạy về, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Trần 

Nguyên Nhiếp là bí thư dưới quyền Nghị sau này mô tả: Sĩ Nghị cùng Nguyên Nhiếp đi lạc lối, 

quanh co nhiều chỗ, bị đói khát 7 ngày đêm mới tới ải Nam Quan. Theo giáo sĩ De la Bissachere 

ở Việt Nam khi đó, số quân Thanh kịp theo Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người. 

Lê Chiêu Thống cùng một số cận thần cũng vội chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới. 

Như vậy sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh. Cánh 

quân Điền châu gần như bị diệt hoàn toàn, cánh quân Lưỡng Quảng chủ lực bị thương vong nặng 

và tan rã gần hết, riêng quân Vân Nam – Quý châu không giao chiến mà rút êm về nước. Quang 

Trung đã hẹn với ba quân mồng 7 vào ăn tết ở Thăng Long nhưng chỉ đến mồng 5, quân Tây Sơn 

đã khải hoàn ở kinh thành. 

Ngô Ngọc Du là một nhà thơ đương thời, đã ghi lại không khí tưng bừng của ngày chiến thắng 

oanh liệt đó của Tây Sơn trong một bài thơ: 

Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng 

Quân vua một giận oai bốn phương 

Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới, 

Như trên trời xuống dám ai đương 

Một trận rồng lửa giặc tan tành, 

Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh 

Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, 

Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh 

Mây tạnh mù tan trời lại sáng 

Đầy thành già trẻ mặt như hoa, 

Chen vai khoác cánh cùng nhau nói: 

"Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta" 

Nay ta 

Sai thu nhặt xương cốt chôn vùi 

Bảo lập đàn bên sông cúng tế 

Lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc 

Xuất của kho mà đắp điếm đống xương khô 

Hồn các ngươi không vơ vẩn ở trời nam, hãy lên đường mà quay về nơi hương chí 

Nên kính ngưỡng ta đây là chủ, chan chứa lòng thành 

Nhưng mong sao đáp lại đạo trời, dạt dào lẽ sống[44]. 

 

 

Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 đồn, tiêu diệt đội quân địch đông hơn từ 

cường quốc phương bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. Yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của 

Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế bị động. Bất ngờ chiến lược mà ông giành được 
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là đánh địch ở không gian và thời gian do mình lựa chọn[46].ẩu, Nguyệt Quyết, Nhật Tảo rồi Hà 

Hồi, tưởng chừng mũi chủ công đang đà thắng trận này sẽ sấn ngay tới Ngọc Hồi dù nó kiên cố. 

Thấy quân Tây Sơn tiến nhanh và đã bị choáng váng vì mất liền mấy đồn từ Hà Hồi về phía nam 

nên quân Thanh sẵn sàng nghênh chiến ở Ngọ 

 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (hay Chiến thắng Kỷ Dậu) 

Là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của 

nước Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 

đội quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy - kéo sang biên giới và tràn vào lãnh thổ Đại Việt do 

sự cầu viện của vua Lê Chiêu Thống nhà Hậu Lê. 

Trận Ngọc Hồi - Khương Thượng là chiến thắng quân sự tiêu biểu, thể hiện tài năng cầm quân của 

hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn. Quân Thanh có quân số đông hơn 2-3 lần (tùy theo các thống 

kê khác nhau), có cả ưu thế về địa hình (quân Thanh phòng thủ trong thành lũy trong khi quân Tây 

Sơn phải hành quân từ xa đến), lại cộng thêm cả quân Lê Chiêu Thống hỗ trợ. Nhưng bất chấp 

những khó khăn đó, vua Quang Trung đã hành quân thần tốc và đánh tan lực lượng quân Thanh 

và Lê Chiêu Thống, chiếm lại được kinh đô Thăng Long chỉ trong vòng 5 ngày. Chiến thắng này 

đã giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lược, chấm dứt kế hoạch xâm chiếm của 

nhà Thanh. Lê Chiêu Thống phải chạy theo quân Thanh sang Trung Quốc, đánh dấu việc nhà Tây 

Sơn trở thành triều đại mới của nước Việt Nam, nắm quyền cai quản đất Bắc Hà và được nhà 

Thanh chính thức công nhận. 

Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn] 

Nước Đại Việt cuối thế kỷ 18 rất rối ren và phân liệt nhiều hơn sau hơn 200 năm chia cắt Đàng 

Trong và Đàng Ngoài. Vua nhà Lê Trung Hưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa ở Đàng Ngoài, thực 

chất quyền hành trong tay các chúa Trịnh; còn từ sông Gianh trở vào nam là Đàng Trong, đất đai 

do chúa Nguyễn cai quản, cũng lấy danh nghĩa "phù Lê". 

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi dậy khởi nghĩa 

chống chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau hơn 10 năm kịch chiến, năm 1783, Nguyễn Nhạc lật đổ 

sự thống trị của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tự lập làm vua Thái Đức ở Quy Nhơn. Chúa Nguyễn 

mới là Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm lưu vong. 

Năm 1786, Nguyễn Nhạc cử em là Nguyễn Huệ mang quân đánh Phú Xuân – kinh thành cũ của 

chúa Nguyễn, bị chúa Trịnh đánh chiếm năm 1775. Nguyễn Huệ đánh lấy Phú Xuân rồi đánh thẳng 

ra Thăng Long với danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh", tiêu diệt chúa Trịnh. Anh em Tây Sơn giao 

hiếu với vua Lê rồi rút quân về nam. 

Do sự tranh chấp về quyền lực, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nổ ra xung đột đầu năm 1787. 

Nguyễn Huệ thắng thế nhưng chấp nhận lời cầu hòa của vua anh. 

Nhân cơ hội đó, các lực lượng chống Tây Sơn trỗi dậy. Phía nam, Nguyễn Ánh nhờ sự giúp đỡ 

của người Pháp, trở về đánh chiếm Gia Định. Đông Định vương nhà Tây Sơn là Nguyễn 

Lữ bỏ Gia Định về Quy Nhơn. Phía bắc, các lực lượng thân họ Trịnh dựng lại người trong tông 
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tộc là Trịnh Bồng lên ngôi, bị tướng Bắc Hà đã hàng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ 

An kéo ra đánh bại. Chỉnh ra cầm quyền ở Thăng Long mưu thay chúa Trịnh chống Tây Sơn. 

Mâu thuẫn giữa vua Lê và Tây Sơn 

Lê Chiêu Thống lên ngôi trong bối cảnh chúa Trịnh vừa bị diệt, muốn lấy lại quyền hành về tay, 

nhưng liên tiếp bị các tướng áp chế để lập lại Chúa Trịnh. Lê Chiêu Thống triệu Nguyễn Hữu 

Chỉnh về đánh trừ được họ Trịnh thì lại đến lượt Nguyễn Hữu Chỉnh lộng hành. 

Lúc đó Tây Sơn không còn ở Bắc Hà nhưng vẫn giữ đất Nghệ An, mà cương thổ cũ của Đàng 

Ngoài là tới sông Gianh thuộc Bắc Bố Chính (Quảng Bình). Vua Lê Chiêu Thống tuy không thích 

việc Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền nhưng lại đồng thuận với ông ta trên 2 điểm[16][17]: 

Không muốn sự quay lại của họ Trịnh. 

Không muốn chịu ảnh hưởng của Tây Sơn và không bằng lòng việc mất Nghệ An cho Tây Sơn. 

Do đó, Lê Chiêu Thống đồng tình với Nguyễn Hữu Chỉnh trong việc cử Trần Công Xán vào Phú 

Xuân đòi Nguyễn Huệ đất Nghệ An. Nguyễn Huệ không bằng lòng "trả" Nghệ An, điều thêm quân 

ra Nghệ An cho Vũ Văn Nhậm để chuẩn bị đánh ra Bắc. Trong khi đó tình hình Bắc Hà vẫn rối 

ren, Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn phải lo đánh dẹp các lực lượng thân họ Trịnh. 

Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở hợp sức với Vũ Văn Nhậm mang quân ra Bắc. 

Nguyễn Hữu Chỉnh mang quân ra đánh bị thua to. Tháng 12 năm 1787, Vũ Văn Nhậm tiến 

vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống cùng Chỉnh chạy sang Bắc Giang, đóng ở Mục Sơn. Chỉnh bị 

quân Tây Sơn đuổi kịp, bắt được và giết chết. 

Vũ Văn Nhậm tiến quân đi đánh tan các lực lượng phò Lê rồi sai người đi mời vua Lê về kinh. 

Vua Lê không thuận, vẫn hô hào quân các trấn Bắc Hà cần vương chống Tây Sơn. Bắc Hà rối loạn, 

các lực lượng thân vua Lê, thân họ Trịnh cũ và quân đội Tây Sơn đánh lẫn nhau. 

Trong lúc tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham đang cầm cự với quân Nguyễn Ánh ở Nam Bộ, Vũ 

Văn Nhậm lại chuyên quyền có ý chống lại Nguyễn Huệ ở Thăng Long. Tháng 4 năm 1788, 

Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, giết chết Vũ Văn Nhậm. Nguyễn Huệ bèn dựng hoàng thân Lê 

Duy Cận làm giám quốc, sai Ngô Văn Sở cầm quân giữ Thăng Long và tháng 5 năm 1788 trở về 

Phú Xuân để chuẩn bị Nam tiến đánh Nguyễn Ánh theo thỉnh cầu của vua anh Nguyễn Nhạc. 

Quân Thanh chuẩn bị lực lượng 

 

Lực lượng phù trợ Lê Duy Kỳ (tên khác của Lê Chiêu Thống) thất thế. Tháng 5 năm 1788, Lê Duy 

Kỳ cùng các bầy tôi sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh đánh Tây Sơn. 

Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống ở Kinh Bắc cũng sai người sang Trung Quốc cầu viện. Càn 

Long muốn nhân cơ hội đánh chiếm Đại Việt bèn sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang 

khoảng 29 vạn quân và dân binh (xem phần "#Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh" bên dưới), 

gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu 

Thống về Đại Việt với danh nghĩa phù Lê. 

Quân Thanh chia làm 3 đường tiến sang Đại Việt: 
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1. Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là Ô Đại Kinh, từ Vân Nam qua ải Bạch Mã, theo 

đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long. 

2. Quân Quảng Đông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị (chức tổng đốc Lưỡng Quảng) trực tiếp chỉ huy, 

qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn; phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh (chức đề đốc) cùng các 

tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long (cả hai đều đang mang chức tổng binh), Lý Hóa 

Long (chức phó tướng). 

3. Quân tình nguyện Điền châu do Sầm Nghi Đống chỉ huy, theo đường Long châu tiến vào Cao 

Bằng rồi tiến về Thăng Long. 

Cả ba đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788. 

Càn Long còn đặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần. Theo sách Thánh vũ ký, phần Càn 

Long chinh phủ An Nam ký" của Ngụy Nguyên đời Thanh, Phúc Khang An đã thiết lập trên 70 

đồn quân lương to lớn và kiên cố từ hai đường Quảng Tây và Vân Nam tới Thăng Long. Riêng 

chặng đường từ ải Nam Quan tới Thăng Long, Khang An thiết lập 18 kho quân lương trong khi 

Tôn Sĩ Nghị hành quân. Tổng số chi phí mà nhà Thanh đã tiêu vào cuộc chiến ở Việt Nam là 

1.346.508 lượng bạc, bao gồm tỉnh Quảng Tây chi ra 1.057.322 lượng và tỉnh Vân Nam chi ra 

289.186 lượng[18] 

Quân nhà Thanh điều động phần lớn là quân Lục Doanh người Hán, không phải quân Bát Kỳ Mãn 

Châu (đội quân được coi là tinh nhuệ nhất của nhà Thanh). Do vậy, có những ý kiến cho rằng Càn 

Long chủ quan, coi thường đối thủ, nếu ông dùng quân Bát Kỳ Mãn Châu thì có thể giành chiến 

thắng. Nhưng thực ra thì không phải như vậy: 

Sau khi nhà Thanh chiếm được Trung Hoa, do hòa bình kéo dài, việc huấn luyện chểnh mảng nên 

quân Bát Kỳ Mãn Châu đã nhanh chóng thoái hóa. Đến thời Càn Long, sau 100 năm hòa bình, 

quân Bát Kỳ đã suy thoái trầm trọng, hữu danh vô thực. Trong Chiến tranh Thanh-Miến năm 1768, 

3 vạn quân Bát Kỳ đã bị 3 vạn quân Miến Điện đánh bại, bị tiêu diệt gần hết. Đến năm 1769, 4 

vạn quân Bát Kỳ cũng bị quân Miến Điện tiêu diệt hơn 1 nửa, phải vội vã nghị hòa. Năm 1784, 

Càn Long đến Hàng Châu xem thao diễn quân sự, thấy quân Bát Kỳ ở đó bắn tên hầu hết bị trượt, 

có người cưỡi ngựa không vững bị té xuống đất. Rõ ràng chất lượng của quân Bát Kỳ khiến Càn 

Long không còn có thể tin tưởng được. 

Địa hình miền bắc Việt Nam nhiều đồi núi, sông ngòi, không thích hợp cho kỵ binh. Khí hậu nóng 

ẩm cũng không thích hợp với quân Bát Kỳ vốn là người Mãn Châu cư trú ở miền Bắc Trung Quốc 

(trong Chiến tranh Thanh-Miến, quân Bát Kỳ chỉ tác chiến mấy tháng đã kiệt sức vì loại khí hậu 

này). Dùng quân Lục Doanh người Hán là thích hợp hơn nhiều cho chiến dịch này, họ vừa là bộ 

binh thành thạo việc xây dựng lại vừa chịu đựng khí hậu nóng ẩm tốt hơn. 

Khi nghe tin quân Thanh giúp Lê Chiêu Thống sang đánh Tây Sơn, Nguyễn Ánh (hậu duệ chúa 

Nguyễn, đang đánh với quân Tây Sơn ở Nam Bộ, năm 1802 là vua Gia Long) đã sai Phạm Văn 

Trọng và Lâm Đồ[19] mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra bắc để giúp quân Thanh, nhưng thuyền 

đi giữa đường bị đắm hết[20]. 

Tiền quân Tây Sơn vừa đánh vừa rút lui 

Khi quân Thanh tiến qua biên giới, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết khiến viên trấn thủ của Tây Sơn 

là Phan Khải Đức phải đầu hàng[21] Theo thư Lê Chiêu Thống gửi cho Tôn Sĩ Nghị, tổng số quân 
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Tây Sơn đóng ở miền Bắc khoảng 60 ngàn quân, trong đó có 30 ngàn quân do bắt lính tại địa 

phương, không có lòng chiến đấu. 

 

 

 
Gươm và súng của quân đội nhà Tây Sơn. 

Ngô Văn Sở được tin quân Thanh kéo sang liền nhóm họp các văn võ quan nhà Lê Trung Hưng đưa 

một bức thư ký tên Giám Quốc Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cẩn sang xin hoãn binh với Tôn Sĩ 

Nghị. Rồi các tướng Tây Sơn mở cuộc thảo luận. 

Nhiều người bàn dùng phục binh đánh quân Thanh như Lê Lợi diệt tướng Minh là Liễu 

Thăng, Lương Minh trước đây, duy Ngô Thì Nhậm chủ trương kế hoạch, nhử quân Thanh vào sâu 

nội địa, thủy quân rút về Biện Sơn trước, lục quân kéo vào đóng giữ núi Tam Điệp rồi báo tin vào 

cho Bắc Bình Vương. Chiến lược này được chấp thuận, binh sĩ các đạo đều được lệnh về hội ngay 

dưới cờ của Tiết Chế Ngô Văn Sở tại bờ sông Nhị vào năm hôm sau. Sở bàn kế hoạch lui quân. 

Ngô Văn Sở sai tướng chặn giữ bến đò Xương Giang chặn quân Thanh, và sai Phan Văn Lân đưa 

hơn 10 ngàn quân tinh nhuệ từ Thăng Long đi đánh. Quân Tây Sơn vượt sông Nguyệt Đức đánh 

vào quân Thanh đang đóng ở núi Tam Tầng, bao vây doanh trại của Tôn Sĩ Nghị. Súng hỏa sang 

của quân Thanh bắn ra như mưa, đồng thời cung tên từ hai cánh phải và trái của quân Thanh cũng 

bắn ra, quân Tây Sơn chết rất nhiều. Tôn Sĩ Nghị lại phái một toán kỵ binh từ mạn thượng lưu 

vượt qua sông đánh úp lấy đồn Thị Cầu. Đồn này phát hỏa, Văn Lân cả sợ rút về.[22] 

Ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), thành Thăng Long bỏ ngỏ, quân của Nghị vào đóng và 

tướng doanh của Nghị đặt tại Tây Long Cung. Theo lời vua Thanh dặn, Sĩ Nghị lấy xong thành 

này rồi trao ấn cho Duy Kỳ, tấn phong làm An Nam quốc vương lấy lòng dân Đại Việt.[22]. Ngày 

22, Sĩ Nghị làm lễ ở điện Kính Thiên để làm lễ sách phong cho vua Lê Chiêu Thống. 

Lê Chiêu Thống được tin quân Tây Sơn rút khỏi các trấn, bèn điều các tướng dưới quyền đi chiếm 

lại những nơi đó. Giữa tháng 11 năm 1788, quân Thanh tới bờ bắc sông Thương. Quân Tây Sơn 

rút về bờ nam nhưng chặt phá hết cầu và lấy hết thuyền bè. Theo sách Thánh vũ ký, phần "Càn 

Long chinh phủ An Nam ký" của Nguỵ Nguyên, quân Thanh đã tổn thất khá nhiều mới bắc được 

cầu qua sông do đạn của quân Tây Sơn bắn sang trước khi rút hẳn. 

Quân Thanh tiến đến Thị Cầu, Phan Văn Lân đã chặt cầu và tận dụng bờ nam cao hơn bờ bắc mà 

bắn đại bác sang khiến quân Thanh mất 3 ngày (15 đến 17 - 11) không bắc nổi cầu. Nửa đêm 17 

tháng 11, Phan Văn Lân mang một ngàn quân bản bộ theo khúc sông Cầu định tập kích trại Tôn 

Sĩ Nghị nhưng bị thiệt hại do hoả lực của quân Thanh bắn ra. Sau đó Văn Lân đụng độ tướng 

Thanh là Trương Triều Long ở Tam Tằng. 
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Trong khi đó, lục quân của Ngô Văn Sở cũng rút về tới Ninh Bình cố thủ. Ngày 20 tháng 11, quân 

Tây Sơn đóng đồn từ Tam Điệp tới Biện Sơn, Ngô Văn Sở cho đô đốc Tuyết vào nam cấp báo với 

Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. 

Tôn Sĩ Nghị tính chuyện truy kích Nguyễn Huệ nhưng Tôn Vĩnh Thanh tâu là Quảng Nam xa cách 

đô thành nhà Lê 2.000 dặm, dùng quân 1 vạn người thì phải cần 10 vạn phu vận tải, cũng bằng 

từ Trấn Nam Quan đến thành họ Lê.[23] 

Quân Thanh đóng đồn phòng thủ 

Tôn Sĩ Nghị từ Tam Tằng tiến vào Thăng Long. Lê Duy Kỳ từ Kinh Bắc ra đón rồi cùng theo vào 

kinh thành. Không lâu sau, các đạo quân Vân - Quý và Điền châu cũng tiến vào hội binh. 

Theo các nhà nghiên cứu[17], cuộc hành quân của Tôn Sĩ Nghị từ 28/10 tới 20/11 tức là mất 22 

ngày mới tới Thăng Long, lâu hơn nhiều so với thời gian 6 ngày mà Nghị từng dự liệu với Càn 

Long. 

Tôn Sĩ Nghị bố trí quân Thanh đóng ở phía nam tới phía tây thành Thăng Long, cho đạo quân 

Lưỡng Quảng đóng hai bên bờ sông Hồng, quân Điền châu đóng ở Khương Thượng, quân Vân 

Quý đóng ở Sơn Tây. 

Theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục của nhà Nguyễn, quân Thanh ở Thăng Long 

chểnh mảng phòng thủ, thường đi cướp bóc hãm hại dân Đại Việt nên bị oán ghét. 

Lê Duy Kỳ thực hiện thanh trừng những người hợp tác với Tây Sơn. Theo Đại Nam thực 

lục, Nguyễn Ánh ở Gia Định nghe tin quân Thanh vào Thăng Long cũng sai Phan Văn 

Trọng và Lâm Đồ mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra cho quân Thanh nhưng giữa đường 

bị bão biển, cả người và gạo đều bị đắm hết. 

Tôn Sĩ Nghị ban đầu chủ quan, sau nghe lời cảnh báo của các tướng dưới quyền Lê Duy Kỳ cũng 

quyết định ngày 6 tháng Giêng sẽ ra quân đánh Tây Sơn. Để tăng cường phòng thủ, Nghị bố trí đồn 

Ngọc Hồi ở Thanh Trì (Hà Nội), đồn Hà Hồi ở Thường Tín (Hà Nội), đồn Nhật Tảo ở Duy 

Tiên (Hà Nam) và đồn Nguyệt Quyết huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Quân Cần vương của Duy Kỳ 

do Hoàng Phùng Tứ chỉ huy cũng được điều từ Sơn Tây xuống Gián Khẩu làm tiền đồn chặn quân 

Tây Sơn. 

Quân Thanh đồng thời cũng tụ tập thêm được các Hoa Kiều sống ở phía Bắc Đại Việt được chừng 

một vạn người đóng thành một trại, nhóm quân này ỷ thế đi cướp phá và hãm hiếp không kiêng sợ 

gì ai[6]. Dù Tôn Sĩ Nghị có ra sắc lệnh nghiêm quân kỷ nhưng vì quân kiêu nên cũng không có tác 

dụng lắm[24]. 

Việc cầu viện quân Thanh của Lê Chiêu Thống bị sử sách đời sau phê phán gay gắt. Các tác 

giả Ngô gia văn phái dù không chống nhà Tây Sơn nhưng trong tiểu thuyết Hoàng Lê nhất thống 

chí cũng viết: 

Vua Quang Trung Bắc tiến 

Ra quân 

Bốn ngày từ khi xuất phát tại Biện Sơn, ngày 24 tháng 11, đô đốc Tuyết vào tới Phú Xuân cấp báo 

với Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. Trước sự sợ hãi của nhiều người khi nghe tin quân Thanh kéo 

vào nước Việt, Nguyễn Huệ cười mà nói[26]: 
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“Chó Ngô (chỉ quân Thanh) thì là cái thá gì, chúng đến đây chỉ để tự đi vào chỗ chết. Việc gì mà 

phải cuống quýt làm vậy?” 

Ngay ngày hôm sau, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Nguyễn Huệ xuất 

quân tiến ra Bắc Hà. Xuất quân sớm như vậy vì quân đội của ông thực ra đã có chuẩn bị tác chiến 

từ trước. Từ giữa năm 1788, tướng Tây Sơn ở Nam Bộ là Phạm Văn Tham không chống nổi các 

tướng của Nguyễn Ánh, thành Gia Định thất thủ và sau đó liên tiếp thua trận, đang cố cầm cự ở 

Ba Thác. Nguyễn Nhạc tuổi cao lắm bệnh, bất lực không thể cứu ứng Nam Bộ, nên nhường ngôi 

hoàng đế, đất đai và binh quyền cho Nguyễn Huệ, chỉ xưng là Tây Sơn vương và thỉnh cầu ông 

vào cứu[27]. Để chuẩn bị Nam tiến, Nguyễn Huệ tổng động viên binh lính ở Thuận Hoá, ngày đêm 

tập luyện. Tuy nhiên đạo quân Thanh hùng mạnh từ phương bắc trở thành nguy cơ lớn hơn và 

Nguyễn Huệ quyết định bắc tiến trước. 

Để lấy danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng đế. Nguyễn Huệ tức tốc 

cho lập đàn Nam Giao ở núi Bân (cạnh núi Ngự Bình) làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi Hoàng 

đế, lấy niên hiệu Quang Trung (nghĩa là ánh sáng ở trung tâm), nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm 

Mậu Thân (22/12/1788 dương lịch). Chiếu lên ngôi của vua Quang Trung viết[28]: 

Nước Việt ta từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần gây dựng ra nước cho đến ngày nay, thánh minh dấy lên 

không phải là một họ, nhưng thịnh suy, dài ngắn, vận mệnh do trời, không phải sức người tạo ra 

được. Trước đây nhà Lê mất chính quyền, họ Trịnh và cựu Nguyễn chia bờ cõi. Hơn hai trăm năm 

nay, kỷ cương rối loạn, vua Lê chỉ là hư vị, cường thần tự ý vun trồng, giềng mối của trời đất một 

phen rơi xuống không nâng lên được, chưa có lúc nào hư hỏng quá như lúc này vậy. Vả lại mấy 

năm gần dây, nam bắc gây việc binh đao, nhân dân rơi vào chốn bùn than 

Trẫm hai lần gây dựng họ Lê, thế mà tự quân họ Lê không biết giữ xã tắc, bỏ nước đi bôn vong, 

sĩ dân Bắc Hà không hướng về họ Lê, chỉ trông mong vào trẫm, về phần đại huynh (Nguyễn Nhạc) 

có ý mỏi mệt, tình nguyện giữ một phủ Quy Nhơn, tự nhún xưng là Tây Vương, mấy nghìn dặm đất 

về phương nam thuộc hết về trẫm. Trẫm tự nghĩ tài đức không bằng người xưa, mà đất đai thì 

rộng, nhân dân thì nhiều, ngẫm nghĩ cách thống trị, lo ngay ngáy như dây cương mục chỉ huy sáu 

ngựa. 

Nay xem khí thần rất hệ trọng, ngôi trời thật khó khăn, trẫm chỉ lo không kham nổi, nhưng ức triệu 

người trong bốn bể đều xúm quanh cả vào thân trẫm, đó là ý trời đã định, không phải do người 

làm ra. Trẫm nay ứng mệnh trời, thuận lòng người không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. 

Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang Trung năm đầu, 

truyền bảo cho trăm họ muôn dân phải tuân theo giáo lệnh của nhà vua. Nhân nghĩa, trung chính 

là đạo lớn của người, trẫm nay cùng dân đổi mới, vâng theo mưu mô sáng suốt của vua thánh đời 

trước, lấy giáo hóa trị thiên hạ. 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đăng bài Hịch đánh Thanh[29], tên bài hịch là "Lời hiếu dụ tướng 

sỹ" được vua Quang Trung đọc tại lễ lên ngôi: 

Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 

Đánh cho nó chích luân bất phản 

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” 

Dịch nghĩa: 

Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 
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Đánh cho nó bánh xe không quay lại 

Đánh cho nó manh giáp không trở về 

Đánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ 

Một giai thoại được truyền lại về việc Quang Trung lập kế để động viên quân sĩ trước khi ra quân 

đánh quân Thanh, tại lễ đăng quang ở Phú Xuân. 

Sau lúc làm lễ, Quang Trung sai mang đến cái mâm, trên để các đồng tiền, có phủ vải điều, rồi 

tuyên bố với quân sĩ: "Ba quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả hai trăm đồng tiền này đều sấp, thì 

đó là điềm trời báo chúng ta đại thắng. Ngược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta 

có điều trắc trở." 

Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, rồi bưng mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống 

sân. Quân sĩ thấy các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận này ra bắc sẽ đánh 

thắng quân Thanh. 

Kỳ thực, Nguyễn Huệ đã ngầm sai người đúc 200 đồng tiền mà cả hai mặt đều là mặt sấp. 

Tăng quân ở Nghệ An  

Ngày 29 tháng 11, quân Tây Sơn đến Nghệ An, đóng lại hơn 10 ngày để tuyển thêm quân. 

Về thái độ của dân chúng, sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong sách Đại cương Lịch sử cổ trung đại 

Việt Nam ghi thì thanh niên địa phương nô nức gia nhập hàng ngũ Tây Sơn[30] còn sử gia Tạ Chí 

Đại Trường trong sách Lịch sử nội chiến Việt Nam 1771- 1802 thì dẫn lại thư giáo sĩ Longer là 

người đương thời gởi cho Julliard cho biết quân Tây Sơn bắt lính "gay gắt đến nỗi người ta không 

biết trốn vào đâu để tránh quân dịch. Các kẻ sai nha đem chó theo để tìm người trong khu rừng 

bên cạnh như người ta tìm thú: người ta lấy dao xỉa vào các đống rơm dùng để đun nấu"[31] Số 

quân mới tuyển ở Nghệ An chưa được huấn luyện, cũng không có kinh nghiệm trận mạc nên khả 

năng chiến đấu kém xa đội quân Tây Sơn chính quy, nhưng vẫn có ích trong việc vận tải lương 

thực, xây cất doanh trại... Cứ 3 suất đinh thì lấy 1 suất lính, sau một thời gian ngắn, quân Tây Sơn 

đã có thêm hàng vạn người. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, số quân cũ và mới của Quang 

Trung là 10 vạn và hơn 100 voi chiến[2]. 

Quang Trung tổ chức duyệt binh và tiến ra bắc. Ngày 20/12, Quang Trung tiến đến Tam Điệp và 

tán thành chủ trương rút lui của Ngô Thì Nhậm. 

Theo sách Lê triều dã sử, sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn Huệ đã bố trí 3 

người 1 tốp thay nhau 2 người cáng 1 đi suốt ngày đêm. 

Theo Quân doanh kỳ lược của Trần Nguyên Nhiếp (là bí thư dưới quyền Tôn Sĩ Nghị), nghe tin 

thám tử quân Thanh các nơi chạy về báo Nguyễn Huệ đang lấy thêm lính Thanh - Nghệ và sắp 

đánh ra bắc, Tôn Sĩ Nghị vội cho quân tập dượt để chuẩn bị tác chiến, sai phó tướng Hứa Thế 

Hanh trực tiếp chỉ huy mặt trận phía nam Thăng Long[32]. 

Chia đường xuất phát 

Theo các nhà nghiên cứu hiện đại, Quang Trung chia quân làm 5 đạo: tiền, hậu, tả, hữu và trung 

quân. Ông phân quân cũ cho các tướng còn tự mình chỉ huy số quân mới tuyển để những người 

lính mới yên tâm chiến đấu. Các giáo sĩ phương Tây khi nhìn thấy đạo quân Tây Sơn này đã mô 

tả họ tàn tạ như những bệnh nhân do cuộc hành quân gấp gáp (dù họ chưa phải chiến đấu trận nào). 

Đạo quân do Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tiên phong, có cả tượng 

binh và kỵ binh đánh vào chính mặt nam Thăng Long. 
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Đạo quân do đô đốc Tuyết chỉ huy theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, đánh đồn quân cần 

vương của Lê Duy Kỳ ở Hải Dương, chặn đường rút của quân Thanh bên kia sông Hồng. 

Đạo quân đô đốc Lộc chỉ huy cùng đạo quân đô đốc Tuyết theo đường thủy tiến vào sông Lục 

Đầu, tới đây tách ra đi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang chặn đường rút của quân Thanh phía 

bắc. 

Đạo quân đô đốc Bảo chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Ứng Hoà (Hà Tây) 

ra làng Đại Áng, phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi của Hứa Thế Hanh. 

Đạo quân đô đốc Long chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Chương Đức, hướng 

lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nghi 

Đống và tiến vào Thăng Long từ hướng tây. 

Đến nay, còn nhiều tranh luận chưa đi đến thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về người chỉ huy 

đánh đồn Khương Thượng. Giáo sư Nguyễn Phan Quang trong "Phong trào nông dân Tây Sơn" 

nêu các giả thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng người chỉ huy là đô đốc Long, có ý kiến cho rằng 

đó là tướng Đặng Tiến Đông. Lại có ý kiến cho rằng hai người là một; và ý kiến khác cho rằng đô 

đốc Long thực ra tên là đô đốc Mưu...[33]. 

Ngày 30 tháng chạp, Quang Trung cho quân ăn tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông hẹn với ba 

quân mồng 7 tháng Giêng âm lịch sẽ vào ăn tết ở Thăng Long. 

Quang Trung đại phá quân Thanh 

Xem thêm: Trận Hà Hồi, Trận Ngọc Hồi, Trận Đống Đa, Trận Thăng Long 

Diệt tiền đồn 

Đêm trừ tịch (30 tết), từ phòng tuyến Tam Điệp, quân Tây Sơn xuất phát. Đạo quân do Quang 

Trung chỉ huy vượt sông Giao Thủy đánh đồn Gián Khẩu của quân cần vương nhà Lê. Quân Lê 

tan vỡ, Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. 

Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, quân Quang Trung thần tốc tiến lên bắt gọn đám quân Thanh 

do thám và tiêu diệt các đồn bắc sông Nguyệt Quyết và đồn Nhật Tảo (Duy Tiên). Do đạo quân 

Tây Sơn hành quân nhanh và các đám quân do thám bị bắt, quân Thanh từ đồn Hà Hồi tới Thăng 

Long không biết gì về cử động của quân Tây Sơn. 

Dụ hàng đồn Hà Hồi, áp sát Ngọc Hồi 

Ngày 3 tháng Giêng, quân Tây Sơn tiến đến Hà Hồi cách Thăng Long khoảng 20 km. Quang Trung 

cho quân vây chặt đồn rồi sai bắc loa kêu gọi quân Thanh đầu hàng. Quân Thanh bị bất ngờ trước 

sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng cự, đều ra hàng. 

Ngày 5 tháng Giêng, Quang Trung tiến đến đồn Ngọc Hồi. Hứa Thế Hanh ở đây nghe tin đồn Hà 

Hồi bị diệt vội báo về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị vội điều Thang Hùng Nghiệp mang quân ra tăng 

viện, lại đặc sai 20 kỵ binh phải thay nhau chạy đi chạy lại báo cáo tình hình. 

Nhưng khi tiến quân tới Ngọc Hồi, Quang Trung không đánh ngay. Quân Thanh bị động cũng 

không dám giao tranh trước nhưng cũng không biết bị đánh khi nào. Cả ngày mùng 4, Quang 

Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế để uy hiếp tinh thần quân Thanh và gây sự chú ý của quân 

Thanh tới đạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc Hồi để tạo điều kiện cho yếu tố bất ngờ của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_Tuy%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Duy_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng_Nh%C3%A3n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c_B%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A8ng_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%A1i_%C3%81ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93n_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A9a_Th%E1%BA%BF_Hanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0ng_Nh%C3%A2n_M%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_Kh%C6%B0%C6%A1ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Phan_Quang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Ti%E1%BA%BFn_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-33
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_H%E1%BA%A1_H%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%AAm_tr%E1%BB%AB_t%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B2ng_tuy%E1%BA%BFn_Tam_%C4%90i%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ho%C3%A0ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1n_Kh%E1%BA%A9u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_Ph%C3%B9ng_T%E1%BB%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_Nguy%E1%BB%87t_Quy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_Nh%E1%BA%ADt_T%E1%BA%A3o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_H%C3%A0_H%E1%BB%93i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i,_Thanh_Tr%C3%AC#%C4%90%E1%BB%93n_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A9a_Th%E1%BA%BF_Hanh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_H%C3%A0_H%E1%BB%93i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93n_H%C3%A0_H%E1%BB%93i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thang_H%C3%B9ng_Nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1


- 346 - 

 

các đạo quân đô đốc Long và đô đốc Bảo. Chính Tôn Sĩ Nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị 

hút vào đồn Ngọc Hồi mà không nhận ra nguy cơ từ cánh quân của đô đốc Long. 

Diệt đồn Đống Đa 

Khi Quang Trung diễu võ ngoài đồn Ngọc Hồi, đô đốc Long đang trên đường bắc tiến hướng đến 

Sơn Tây – nơi có đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh – thì bất thần rẽ sang làng Nhân Mục nay 

thuộc xã Nhân Chính và Khương Đình và nửa đêm bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng của Sầm 

Nghi Đống. 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các đội voi của Tây Sơn đều có đại bác trên lưng nã vào đồn. 

Quân Thanh bị đánh bất ngờ trong đêm tối, chết rất nhiều, tan vỡ bỏ chạy. Sầm Nghi Đống thấy 

không thể giữ được đồn bèn tự sát trên đài chỉ huy ở Loa Sơn (Khu vực phố chùa Bộc – Hà Nội 

hiện nay)[34]. 

Một số tài liệu mới mà giới nghiên cứu đưa ra gần đây lại cho thông tin khác về diễn biến trận diệt 

đồn Khương Thượng. Theo đó, khi quân Thanh bị diệt đáng kể, Sầm Nghi Đống bỏ chạy lên cố 

thủ tại đài chỉ huy ở Loa Sơn. Đô đốc Long chia quân làm 2: một cánh đánh sang Nam Đồng để 

tiến vào Thăng Long, một ít quân tiếp tục vây hãm Loa Sơn. Sầm Nghi Đống không tự vẫn ngay 

mà cố thủ trên đài chờ cứu viện của Tôn Sĩ Nghị, nhưng tới ngày hôm sau không có quân cứu, 

Sầm mới tuyệt vọng và thắt cổ tự sát[35]. 

Nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Du đã làm bài thơ Loa Sơn điếu cổ có câu: 

Thánh Nam thập nhị kình nghê quán 

Chiến điệu anh hùng đại võ công 

Dịch: 

Thánh nam xác giặc mười hai đống 

Ngời sáng anh hùng đại võ công 

Khu vực Khương Thượng và xung quanh, do xác quân Thanh chết quá nhiều, sau chất thành 12 

gò cao, có đa mọc um tùm gọi là Gò Đống Đa. Trận diệt đồn Khương Thượng cũng còn gọi là trận 

Đống Đa. 

Tiến vào Thăng Long 

Hạ xong đồn Khương Thượng, ngay trong đêm mùng 4, đô đốc Long tiến vào bắn phá đồn Nam 

Đồng ở phía tây thành Thăng Long. Khi Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo việc đồn Khương Thượng 

thất thủ thì đô đốc Long đã diệt xong đồn Nam Đồng và tiến vào đánh bản doanh của Tôn Sĩ Nghị 

ở Thăng Long. 

Tôn Sĩ Nghị vội vàng tháo chạy. Các tài liệu cũ đều mô tả cảnh hỗn loạn của quân Thanh. 

Đại Nam chính biên liệt truyện viết: 

"Tôn Sĩ Nghị đóng trên bãi cát, được tin bại trận vội vàng cưỡi ngựa một mình chạy về bắc. Tướng 

sĩ thấy vậy tranh nhau qua cầu mà chạy, cầu đứt, lăn cả xuống sông, chết đến vài vạn người, làm 

cho nước sông không chảy được." 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên nhà Thanh: 

"Sĩ Nghị chạy trốn qua được bờ bắc sông Phú Lương (Tức sông Hồng) liền cắt đứt cầu phao khiến 

các đạo quân của Hứa Thế Hanh và Trương Triều Long bị bỏ lại ở bờ nam. Do đó hơn 1 vạn 
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người vừa tướng vừa quân xô nhau nhảy xuống sông để bơi sang bờ bắc và đều bị chết đuối 

cả"[36][37]. 

Lê Chiêu Thống được tin Sĩ Nghị đã bỏ chạy, vội dắt gia quyến chạy theo, ra đến bờ sông thì cầu 

đã gãy, phải men theo bờ sông phía Nghi Tàm, lấy được chiếc thuyền đánh cá chèo sang được bên 

kia sông Hồng. Em Lê Chiêu Thống là Lê Duy Chỉ được sai giữ cửa ô Yên Hoa (Tức Yên Phụ ngày 

nay) thấy Chiêu Thống đã chạy, cũng bỏ chạy lên Tuyên Quang. 

  

Bài chi tiết: Trận Ngọc Hồi 

Sáng mồng 5 Tết, khi đô đốc Long tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị đã bỏ chạy, Quang Trung hạ 

lệnh đánh đồn Ngọc Hồi. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, đồn này được Sĩ Nghị quan tâm 

phòng thủ nhất, có phó tướng Hứa Thế Hanh đích thân ra chỉ huy. Đồn có hỏa lực mạnh, xung 

quanh có địa lôi và chông sắt. Để phá hỏa lực địch, Quang Trung làm sẵn 20 tấm mộc đỡ đạn có 

tẩm rơm ướt dàn đi trước. 

Theo Lê quý kỷ sự và Việt sử Thông giám cương mục, mờ sáng mùng 5, 100 voi chiến Tây Sơn tiến 

lên. Ngựa quân Thanh sợ voi lui lại, giẫm lên nhau, lùi về đồn. Quân Thanh không dám ra nữa, cố 

thủ trong đồn bắn ra. Quang Trung chia tượng binh làm hai cánh, một cánh vòng qua sau đồn Ngọc 

Hồi, đóng phía đông đê Yên Duyên để chặn đường địch rút; cánh kia là bộ binh dùng mộc tẩm 

rơm ướt tiến lên hãm đồn. Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí, đây là đội quân cảm tử gồm 600 

người, chia làm 20 tốp. Họ mang dao ngắn bên hông, khiêng một tấm mộc lớn bằng gỗ phía ngoài 

quấn rơm ướt và 20 người cầm vũ khí tiến theo sau. 

Hai mươi toán quân cảm tử dàn ngang thành thế trận chữ “Nhất”, phía trước là 20 tấm mộc kết 

liền với nhau như bức tường thành di động, xông thẳng vào trận địa của quân Thanh. Những tấm 

mộc bọc rơm ướt có tác dụng chống đỡ đạn súng hỏa mai và cung tên của quân Thanh từ trong 

chiến lũy bắn ra, che chở cho đội quân xung kích tiến lên. Đại bác quân Thanh bị vô hiệu lực. 

Quân Tây Sơn dùng đoản đao và các thứ vũ khí mang theo xông lên phá cửa lũy, tiến vào đồn hỗn 

chiến. Quân chủ lực Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung cũng theo đó mà lao vào đồn. 

Từ hai bên sườn đồi Ngọc Hồi, đội tượng binh cũng đồng thời đánh ập vào. 

Đại Nam chính biên liệt truyện mô tả, quân Thanh không chống nổi chạy tản ra tứ phía, lại giẫm 

phải địa lôi chính mình đặt từ trước nên bị chết rất nhiều. Đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu 

cháy. 

Quân Thanh từ đồn Ngọc Hồi chạy tới đê Yên Duyên, trông thấy phục binh Tây Sơn chặn đánh, 

phải chạy theo đường Vịnh Kiều[38] trốn về Thăng Long. Nhưng chạy tới nửa đường thì gặp cánh 

quân đô đốc Bảo đánh tới từ làng Đại Áng. Quân Thanh phải chạy lên làng Quỳnh Đô[39] định trốn 

vào đầm Mựcthuộc làng Quýnh Đô.Quân Tây Sơn lùa voi chiến xuống đầm, đạp chết hàng 

vạn Quân Thanh[40] 

Như vậy toàn bộ hệ thống đồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập để phòng thủ ở nam Thăng Long đều bị 

quân Tây Sơn tiêu diệt. Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các tướng Hứa Thế Hanh, Trương 

Triều Long, Thượng Duy Thăng đều tử trận. 

Khải hoàn 

Cũng theo Thánh vũ ký, đạo quân Vân Nam – Quý châu đóng ở Sơn Tây được tin các đồn thất thủ, 

tướng Ô Đại Kinh không giao chiến trận nào đã bỏ chạy, nhờ tướng người Việt là Hoàng Văn 

Đồng dẫn đường chạy về Trung Quốc. 
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Chiều mồng 5 tết (tức 30 tháng 1 năm 1789[41]), Quang Trung và đô đốc Bảo tiến vào Thăng Long 

trong sự chào đón của nhân dân, đô đốc Long ra đón rước vào thành. Đại Nam chính biên liệt 

truyện mô tả, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. 

Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc 

chặn đánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, tơi tả chạy về, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Trần 

Nguyên Nhiếp là bí thư dưới quyền Nghị sau này mô tả: Sĩ Nghị cùng Nguyên Nhiếp đi lạc lối, 

quanh co nhiều chỗ, bị đói khát 7 ngày đêm mới tới ải Nam Quan. Theo giáo sĩ De la Bissachere 

ở Việt Nam khi đó, số quân Thanh kịp theo Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người. 

Lê Chiêu Thống cùng một số cận thần cũng vội chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới. 

  Như vậy sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh. Cánh 

quân Điền châu gần như bị diệt hoàn toàn, cánh quân Lưỡng Quảng chủ lực bị thương vong nặng 

và tan rã gần hết, riêng quân Vân Nam – Quý châu không giao chiến mà rút êm về nước. Quang 

Trung đã hẹn với ba quân mồng 7 vào ăn tết ở Thăng Long nhưng chỉ đến mồng 5, quân Tây Sơn 

đã khải hoàn ở kinh thành. 

Ngô Ngọc Du là một nhà thơ đương thời, đã ghi lại không khí tưng bừng của ngày chiến thắng 

oanh liệt đó của Tây Sơn trong một bài thơ: 

Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng 

Quân vua một giận oai bốn phương 

Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới, 

Như trên trời xuống dám ai đương 

Một trận rồng lửa giặc tan tành, 

Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh 

Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, 

Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh 

Mây tạnh mù tan trời lại sáng 

Đầy thành già trẻ mặt như hoa, 

Chen vai khoác cánh cùng nhau nói: 

"Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta" 

 

Các đồn bị hạ  

 

Tế quân Thanh 

Trong hồi ký của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère (1764-1830) xuất bản tại Pháp 

năm 1812 cho rằng quân Thanh bị giết tại trận khoảng 20.000 người (chưa tính số bị thương, bị 

bắt hoặc đào ngũ)[9] Thư đề ngày 20-1-1790 của giáo sĩ La Mothe gửi cho giáo sĩ Blandin thì ghi 

rằng "50.000 binh lính Trung Hoa đã chết vì tay Tiếm vương năm ngoái chỉ trong một cuộc giao 

chiến"[42] Không rõ các giáo sĩ lấy số liệu từ đâu, nhưng có thể khẳng định quân Thanh bị thiệt hại 

rất nặng, có lẽ khoảng một nửa lực lượng đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt. 

Sau cuộc chiến, Quang Trung ra lệnh thu nạp và nuôi dưỡng hàng vạn tù binh Mãn Thanh[43]. Ông 

sai thu nhặt xương cốt quân Thanh tử trận, chôn thành những gò đống, lập đàn cúng tế và sai Vũ 
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Huy Tấn soạn văn tế, biểu thị sự thương xót với những quân, dân Trung Quốc chết xa nhà. Bài 

văn có đoạn: 

Nay ta 

Sai thu nhặt xương cốt chôn vùi 

Bảo lập đàn bên sông cúng tế 

Lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc 

Xuất của kho mà đắp điếm đống xương khô 

Hồn các ngươi không vơ vẩn ở trời nam, hãy lên đường mà quay về nơi hương chí 

Nên kính ngưỡng ta đây là chủ, chan chứa lòng thành 

Nhưng mong sao đáp lại đạo trời, dạt dào lẽ sống[44]. 

Kết quả và ý nghĩa  

Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch 

sử Việt Nam và cũng được các nhà nghiên cứu Việt Nam như Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc 

Phụng đánh giá là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế bách chiến bách thắng Nguyễn Huệ[45]. 

Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long thịnh 

trị. 

Sử quan nhà Nguyễn là Trần Trọng Kim năm 1920 cũng phải ngợi khen chiến tích này: 

Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 đồn, tiêu diệt đội quân địch đông hơn từ 

cường quốc phương bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. Yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của 

Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế bị động. Bất ngờ chiến lược mà ông giành được 

là đánh địch ở không gian và thời gian do mình lựa chọn[46]. 

Đầu tiên là việc ra quân thần tốc. Các giáo sĩ cũng ghi nhận là trong lần ra Bắc thứ hai, Nguyễn 

Huệ "tiến như vũ bão... từ Thanh Hoá ra Ninh Bình chỉ mất có một ngày, không quản đường xa 

khó nhọc đã làm chết nhiều ngựa voi của ông, trong khi người khác phải mất ba bốn ngày". Tôn 

Sĩ Nghị ban đầu yên tâm với hệ thống đồn phòng thủ liên tiếp nương tựa nhau, định cho quân nghỉ 

ngơi tới mùng 6 tết mới ra quân đánh Tây Sơn. Nhưng Tây Sơn hành quân quá nhanh tới Tam 

Điệp ngay từ trước Tết nguyên đán buộc Nghị phải thay đổi kế hoạch. Từ chủ định tấn công, Nghị 

không kịp điều quân thực hiện ý định đó mà phải phòng thủ chờ quân Tây Sơn đến.[47].Trong suốt 

cuộc hành quân bắc tiến, đạo quân chủ lực do đích thân Quang Trung chỉ huy chính là đạo quân 

giao chiến nhiều nhất. Liên tiếp hạ các đồn Gián Khẩu, Nguyệt Quyết, Nhật Tảo rồi Hà Hồi, tưởng 

chừng mũi chủ công đang đà thắng trận này sẽ sấn ngay tới Ngọc Hồi dù nó kiên cố. Thấy quân 

Tây Sơn tiến nhanh và đã bị choáng váng vì mất liền mấy đồn từ Hà Hồi về phía nam nên quân 

Thanh sẵn sàng nghênh chiến ở Ngọc Hồi ngoài cửa ngõ Thăng Long. Việc Quang Trung hành 

quân quá nhanh và hạ các đồn tiền tuyến cũng quá mau lẹ khiến quân Thanh ở Ngọc Hồi bị động, 

không dám chủ động tác chiến. Nhưng đó chính là lúc biến ảo nhất trong chiến thuật quân sự của 

Quang Trung tại lần bắc tiến này. 

 Theo sách của Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng thì mũi tên bay rất nhanh, từng xuyên 

thủng liên tiếp các rào cản thì bất chợt dừng lại trước đồn Ngọc Hồi[48]. Quang Trung bất ngờ hoãn 

binh không đánh, chỉ phô trương thanh thế cho đạo quân của đô đốc Long, tưởng như sẽ đánh 

thẳng vào đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh ở Sơn Tây thì lại rẽ bước ngoặt quyết định vào đồn 

Khương Thượng - sườn tây Thăng Long - chỗ Tôn Sĩ Nghị không ngờ đến. Cuộc tập kích của đô 

đốc Long bất ngờ và mạnh mẽ tới mức khi đồn Ngọc Hồi – lá chắn tin tưởng nhất của Nghị - chưa 
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mất, Nghị đã bỏ chạy. Việc quân đô đốc Long tung hoành trong kinh thành khiến đồn Ngọc Hồi 

dù kiên cố song quân Thanh ở đó cũng giảm nhiều nhuệ khí khi kinh thành sau lưng đã bị hạ - 

không còn được che chắn và tiếp viện từ đại doanh của chủ soái họ Tôn. Mục tiêu trước mắt đạo 

quân chủ lực của Quang Trung, chỉ sau một hôm, lại không còn là trở ngại lớn như ban đầu nữa. 

Đó mới là lúc ông thúc quân đánh chiếm đồn. 

Như vậy là đạo quân chủ lực tác chiến nhiều nhất lại không phải là đạo quân đâm nhát kiếm quyết 

định vào quân Thanh để giải phóng Thăng Long. Đại doanh tan vỡ, chủ soái Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy 

khiến quân Vân Quý không đánh phải tự rút. Trường hợp này tương tự như đạo quân Vân Nam của 

Mộc Thanh tháo chạy trong khởi nghĩa Lam Sơn, khi đạo quân chủ lực của Liễu Thăng đã bị diệt. 

Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, chiến thuật kết hợp vừa gấp 

gáp vừa thư thả, dương đông kích tây, tránh chỗ mạnh nhằm chỗ yếu hơn ở Ngọc Hồi – Khương 

Thượng đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ[49]. Trong 3 đạo quân 

Thanh, cánh quân đông đảo nhất, mạnh nhất là của Tôn Sĩ Nghị và cánh quân ít nhất, yếu nhất 

chính là quân Điền châu của Sầm Nghi Đống. Quang Trung đã chọn mục tiêu đánh vào quân Điền 

châu vừa yếu nhất lại vừa dùng kỳ binh đánh bất ngờ, vào thời điểm nửa đêm nên khả năng chiến 

thắng rất cao. Xét trên toàn cục, tuy lực lượng ít hơn (10 vạn so với 20 vạn), nhưng do biết tập 

trung binh lực đánh vào những khu vực then chốt của địch nên quân Tây Sơn thực tế chỉ đương 

đầu với khoảng già nửa số quân Thanh sang Đại Việt, nên lực lượng tương đối cân bằng. Quang 

Trung đã không dàn lực lượng tác chiến cùng lúc với tất cả các cánh quân Thanh (không đánh 

cánh quân Vân Quý của Ô Đại Kinh) mà vẫn có chiến thắng lớn trên toàn mặt trận, đuổi được quân 

Thanh ra khỏi bờ cõi. 

Những trận kịch chiến ở Khương Thượng (hay Đống Đa) và Ngọc Hồi là lớn nhất, ác liệt nhất, 

mang tính quyết định nhất trong toàn bộ chiến dịch bắc tiến đánh quân Thanh của Quang Trung. 

Vì vậy, mặc dù chiến dịch phá quân Thanh còn nhiều trận đánh khác nhưng đời sau vẫn thường 

gọi trận chiến này là trận Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo nhận định:[50] 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Lê Duy Kỳ chạy sang lưu vong 

rồi chết ở Yên Kinh. Vua Tây Sơn – hoàng đế Quang Trung sau đó không lâu chính thức được nhà 

Thanh công nhận, trở thành người cai quản Bắc Hà. Chiến thắng này cũng đánh dấu bước phát 

triển cực thịnh – dù không dài - của nhà Tây Sơn. 

Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh[sửa | sửa mã nguồn] 

Số quân Thanh sang Đại Việt được ghi chép trong các sử sách của Việt Nam, của Trung Quốc, 

cũng như của người phương Tây đương thờicó những điểm khác biệt rất lớn. Các nhà nghiên 

cứu Nguyễn Phan Quang, Tạ Chí Đại Trường, Trần Gia Phụng đã có những tổng hợp về các nguồn 

tài liệu liên quan tới vấn đề này; nguồn tài liệu do các nhà nghiên cứu Việt Nam dẫn ra khá tương 

đồng[51] 

Sự khác biệt giữa các số liệu do nhiều nguyên nhân khác nhau: việc phao tin phóng đại hoặc che 

giấu bớt lực lượng của các bên, không gian chiến dịch khá rộng (chỉ tính số quân Thanh đóng ở 

khu vực tác chiến hay tính cả lực lượng vận tải hậu cần ở phía sau), và cả sự phức tạp trong cách 

tính thành phần của quân Thanh (sử Trung Quốc chỉ ghi rõ số quân chính quy nhưng không ghi rõ 

số lượng quân địa phương, dân binh đi theo hỗ trợ, cũng không ghi rõ về số lượng quân Lê Chiêu 

Thống, quân Hoa kiều trợ giúp nhà Thanh). 
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Việt Nam   

Sử sách của Việt Nam như Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Thực Lục, Lê Quý Kỷ Sự, 

Tây Sơn Thuật Lược... không ghi chép rõ số quân Thanh. 

Hoàng Lê nhất thống chí có chép lại "Tám điều quân luật" và "Bài hịch" của Tôn Sĩ Nghị. Trong 

"Bài hịch", Tôn Sĩ Nghị tuyên bố số quân Thanh có 50 vạn. Theo "Tám điều quân luật" thì "mỗi 

người lính được cấp một tên phu" (điều 8). Vậy số quân Thanh 50 vạn thì số phu cũng 50 vạn và 

toàn bộ lên đến 1 triệu người. Hầu hết các nhà sử học đều cho con số 1 triệu chỉ là phóng đại nhằm 

khoa trương thanh thế. Nhưng nó cũng cho ta biết rằng 1 người lính chính quy sẽ có một người 

phu đi theo. 

Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập (Q.30) và Nguyễn Thị Tây Sơn Ký chép số quân là 20 vạn, 

nhưng không xác định con số đó có bao gồm lực lượng quân địa phương, nghĩa dũng và dân phu 

hay không. 

Tỷ lệ giữa binh lính và dân phu trong các tài liệu cũng không thống nhất. Điều 8 trong "Quân luật" 

của Tôn Sĩ Nghị quy định 1 lính được cấp 1 phu, trong lúc "Lê Sử Toản Yếu" và "Minh Đô Sử" 

của Việt Nam lại chép 1 chiến binh có 3 dân binh phục vụ. 

Bài Hàng binh Chiếu của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết, là tài liệu đượccông bố  

ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu. Bài chiếu có đoạn viết: 

 

 

Theo bài chiếu, tổng số quân Thanh là 29 vạn. Theo ý kiến một nhà nghiên cứu Việt 

Nam là Nguyễn Phan Quang, bài Chiếu phát phối hàng binh nội địa của Quang Trung là một văn 

bản chính thức, đương thời, đáng tin cậy.[52] còn theo ý kiến của một người Việt Nam khác là Trần 

Gia Phụng thì 29 vạn quân tuy do Ngô Thời Nhậm là người trong cuộc viết nhưng đây là một văn 

thư có tính tuyên truyền nên cũng chưa hẳn sát với thực tế.[53]Có tài liệu Việt Nam khác thì viết 

rằng lực lượng quân Thanh xâm lăng Đại Việt có khoảng hai mươi vạn (tức 200.000 quân). Đối 

chiếu với các tài liệu Trung Quốc thì con số 20 vạn là khá hợp lý (tài liệu Trung Quốc ghi nhận 

Càn Long huy động 29.500 quân chính quy, 6.000 quân địa phương, 10 vạn dân binh, lại huy động 

thêm khoảng 1 vạn Hoa kiều đang sống ở miền Bắc Việt Nam, vài vạn quân nhà Lê). Nhà nghiên 

cứu Tạ Chí Đại Trường kết luận rằng "Tạm thời ta dùng con số 20 vạn của sử Việt kể luôn quân 

chính quy và phụ lực của Thanh, quân nghĩa dũng của nhà Lê, chắc không sai bao nhiêu". 

Người phương Tây đương thời 

Một số thương nhân, giáo sĩ phương Tây đến Đại Việt vào khoảng thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 có ghi 

lại trong hồi ký và thư từ, một ít tư liệu về chiến thắng Kỷ Dậu 1789. 

Một thương nhân Anh là J. Barrow đến Đại Việt năm 1792 lại ghi nhận một số liệu khác, số quân 

Thanh là 10 vạn. 
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Một nguồn thông tin thư từ của một số người nước ngoài sống ở vùng Thăng Long ngay trong thời 

gian xảy ra trận chiến này. Số thư từ này còn được ghi lại trong tập "Nhật Ký của hội truyền giáo 

Bắc Kỳ" lưu trữ tại Nha văn khố quốc gia Paris. Một bức thư gửi từ Thăng Long đề ngày 

25/10/1788 phản ánh một "tin đồn" về 30 vạn quân Thanh sắp kéo sang cứu viện cho Lê Chiêu 

Thống. 

Bức thư của một linh mục trông coi giáo dân ở vùng Thăng Long đề ngày 26 tháng 12 năm 1788 

cho biết rõ: "Viện binh Trung Hoa gồm độ 28 vạn người, một nửa đóng trong thành phố, nửa còn 

lại ở bên kia sông". Theo nhận định của Trần Gia Phụng thì: 

 

Theo nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường thì:  

Một tài liệu khác trong hồi ký của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère (1764-1830) 

xuất bản tại Pháp năm 1812 cho biết rằng quân Thanh sang Đại Việt khoảng 40.000 người và bị 

giết tại trận khoảng 20.000 người. Do ông De la Bissachère tới Đàng Ngoài năm 1790-chỉ 1 năm 

sau trận chiến và ở lại cho đến năm 1798 nên Trần Gia Phụng cho rằng "có thể ông (de la 

Bissachère) thu thập được nhiều nguồn tin và lượng định con số quân Thanh sang nước Việt"[9]. 

Nhật ký về những sự kiện đáng ghi nhớ trong địa phận Giáo hội Bắc kỳ từ tháng 10-1788 cho tới 

cuối tháng 7-1789 ghi rằng "Quang Trung đã cho đem về Phú Xuân và về tân kinh đô tới 2.000 - 

3.000 cỗ đại bác và súng thần công (chiến pháo), không biết bao nhiêu là súng dài và khí giới 

khác cùng với vô số tiền bạc và (đại khái) tất cả những vật liệu quý giá bắt được của quân Trung 

Hoa"[55] Dựa theo số lượng chiến lợi phẩm này, có thể thấy số lượng quân Thanh là không dưới 

vài vạn. 

Thư đề ngày 20-1-1790 của giáo sĩ La Mothe gửi cho giáo sĩ Blandin ghi rằng "50.000 binh lính 

Trung Hoa đã chết vì tay Tiếm vương năm ngoái chỉ trong một cuộc giao chiến"[42] Nếu con số 

này là chính xác, có thể thấy số lượng quân Thanh (gồm quân chính quy và dân binh) kéo sang 

Đại Việt chí ít cũng phải 10 vạn. 

Trung Quốc 

Đại Thanh Thực Lục, bộ sử chính thức của nhà Thanh, ghi chép đầy đủ những lệnh dụ của vua 

Thanh cho biết quân Thanh được lệnh sang đánh Đại Việt là 29.500 quân chính quy (quân chủ lực 

tinh nhuệ điều động ở bốn tỉnh phía nam), 6.000 quân địa phương và khoảng 10 vạn dân binh phục 

vụ vận tải, trong đó: 

Cánh quân Lưỡng Quảng do Tôn sĩ Nghị trực tiếp thống lãnh. Cánh quân này gồm 8.000 quân 

chính quy tỉnh Quảng Đông, 13.500 quân chính quy tỉnh Quảng Tây. Tổng cộng có 21.500 quân 

chính quy (ban đầu có 15.000, sau tăng viện thêm 6.500), ngoài ra còn có 1.500 phu chăn ngựa và 

751 con ngựa, 20 khẩu phách sơn pháo. 

Cánh quân Vân Quý do đề đốc Ô Đại Kinh chỉ huy có 8.000 quân chính quy, ngoài ra còn có 2.000 

con ngựa và 2000 con bò để chở lương thực. 

Có khoảng 6.000 quân địa phương đi theo 2 cánh quân trên, nhưng không rõ mỗi cánh quân có 

bao nhiêu quân địa phương. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A1_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BA%A1i_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Jacques_Lemonnier_de_la_Bissach%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Ngo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Gia_Ph%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-tgp-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-55
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-Quang_Trung_Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87_2012-42
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Thanh


- 353 - 

 

Cánh quân Vân Quý có 2 vạn dân binh phục vụ vận tải. Không có ghi chép cụ thể số dân binh phục 

vụ cánh quân Lưỡng Quảng, nhưng riêng đội quân Quảng Tây thuộc cánh quân này đã có 54.000 

dân binh đi theo phục vụ (theo tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh thì số dân binh phục vụ 

cho cánh quân Lưỡng Quảng là hơn 10 vạn). 

Trong "Càn Long chinh vũ An Nam Ký", Ngụy Nguyên đời Thanh khoảng vài chục năm sau có 

chép: số quân Thanh là 18.000, trong đó đạo quân Lưỡng Quảng là 10.000 (chưa kể số viện binh 

sau này) và đạo quân Vân Quý là 8.000. Nhưng Ngụy Nguyên cho biết thêm: "bấy giờ các thổ 

binh, nghĩa dũng đi theo, tiếng đồn đại binh có vài chục vạn". Như vậy, số quân chủ lực có khoảng 

18.000 (chưa kể 11.500 viện binh bổ sung sau đó), chưa tính số "nghĩa binh", "nghĩa dũng" và dân 

phu vận chuyển có mấy chục vạn người. Dù vậy như Ngụy Nguyễn cũng nói, đây chỉ là "tiếng 

đồn". 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính của Đại học Irvine, Hoa Kỳ thì sổ trả lương và kế toán của nhà 

Thanh ghi rằng ở phía Đông (vùng Bắc Việt Nam) họ có 10.000 quân, phía Tây có 8.000 và cộng 

thêm số viện binh theo những nguồn tài liệu khác, sẽ vào khoảng 30.000 quân chính quy[56]. Và 

cũng trong phân tích này, tiến sĩ có dẫn lại sử gia Ba Lan tên là Wieslaw Olszewski ghi quân Thanh 

có 200.000 quân (không ghi rõ là loại quân gì) sang nước Việt nhưng không rõ số đánh nhau với 

Tây Sơn là bao nhiêu[56]. 

Theo các nhà nghiên cứu Tạ Trí Đại Trường[57], Phan Huy Lê[58], Hồ Bạch Thảo[59] và Trần Gia 

Phụng, sử sách nhà Thanh đã ghi hạ thấp số quân viễn chinh để giảm bớt sự thất bại trầm trọng 

của triều Thanh. Các sử gia Trung Quốc đó không ghi chép đầy đủ các lực lượng của toàn bộ quân 

viễn chinh, nhưng chính những đoạn ghi chép của sử sách nhà Thanh, nhất là bộ Đại Thanh Thực 

Lục, lại bộc lộ nhiều mâu thuẫn: Số quân vài vạn mà Đại Thanh Thực Lục ghi không tính đến số 

"thổ binh", "nghĩa dũng" và dân phu[60]. Hơn nữa, với một đạo quân mấy vạn thì triều đình nhà 

Thanh không cần phải cử tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị làm thống soái, dưới trướng gồm 

một loạt võ quan cao cấp như: Đề đốc Phó tướng Hứa Thế Hanh, Đề đốc Ô Đại Kinh, Phó tướng 

Khánh Thành, Phó tướng Hình Đôn Hạnh; các tổng binh Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, 

Lý Hóa Long cùng nhiều Tham tướng, Tri phủ, Tri huyện, v.v... Nếu chỉ điều mấy vạn quân, Càn 

Long cũng không phải quan tâm tới mức vài ngày lại ra một chỉ dụ[59]. Báo cáo của tướng Thanh 

trước khi lên đường sang Việt Nam có nêu số quân Tây Sơn ở Bắc Hà có 6 vạn (lúc Nguyễn Huệ 

chưa rút quân về nam), chưa kể quân đội Tây Sơn (3-4 vạn) đóng ở phía nam, nhà Thanh là bên 

tấn công nên chắc chắn phải huy động số quân chủ lực đông hơn, vậy thì lực lượng quân Thanh 

phải vào khoảng 10 - 15 vạn lính chính quy trong tổng số 29 vạn quân, dân binh đủ các loại. 

Trong bài viết in trên Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển[61], Nguyễn Duy Chính dẫn lại những tổng 

kết của Lại Phúc Thuận, một học giả đã dày công dựa vào các tài liệu của Thanh triều như Thanh 

Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục, Khâm định An Nam kỷ lược, Thanh sử cảo, Đông Hoa tục 

lục và các sổ sách của Bộ Hộ, Bộ Hình v.v. để biên soạn thành Càn Long Trọng Yếu Chiến tranh 

chi Quân Nhu Nghiên cứu (乾隆重要戰爭之軍需研究), xác định quân Thanh vào Việt Nam bao 

gồm quân chính quy và quân phụ trợ. Quân chính quy ở cánh Lưỡng Quảng có 21.500 người 

(Quảng Tây đợt một 10.000, đợt hai 3.500; Quảng Đông đợt đầu 5.000, đợt sau 3.000), bố trí 4.000 

quân đóng ở các quan ải dọc biên, 5.000 quân không theo đại quân mà chia ba toán (2.000 phòng 

thủ Lạng Sơn, 1.300 canh giữ 17 kho lương dọc đường Lạng Sơn-Thăng Long, 1.700 canh phòng 

các nơi hiểm yếu), chỉ có 12.500 người ở cánh này theo Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh chỉ huy 

đưa xuống Thăng Long. Số quân phụ trợ (gồm thổ binh phối hợp, mã phu, dân phu) ước mấy chục 

vạn người. 
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Theo tính toán của Trần Gia Phụng thì theo chính sử nhà Thanh, hai cánh quân của Tôn Sĩ 

Nghị và Ô Đại Kinh khi cộng lại có khoảng 2 vạn quân chính quy (chưa kể gần viện binh bổ sung 

thêm sau đó), thêm đoàn quân tiếp liệu của Tôn Vĩ Thanh không dưới 10.000 người nên khi cộng 

lại đã được 40.000 quân chính quy. Mỗi quân chính quy lại đem theo ít nhất một người phu (điều 

thứ 8 của quân luật Tôn Sĩ Nghị) thì số người Thanh qua Đại Việt tối thiểu là 80.000. Đây là con 

số tối thiểu, mà thực tế theo ông, phải cao hơn nữa do các tướng lãnh và sĩ quan Thanh chắc chắn 

phải đem theo nhiều hơn một người phu, và trước đó để đánh một bộ lạc 150.000 người mà nhà 

Thanh huy động đến 8 vạn quân, Đại Việt dân đông hơn rất nhiều (khoảng 5 - 6 triệu dân) nên con 

số 1-2 vạn quân là quá ít[9]. Tài liệu này khá khớp với tài liệu của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier 

de la Bissachère khi ông cũng ghi lại rằng quân chính quy của nhà Thanh sang Việt Nam năm đó 

có tối thiểu (đã bị chính sử Trung Quốc ghi chép giảm bớt) 40.000 người. ông Phụng tin rằng số 

quân Thanh có thể còn cao hơn nữa chút ít, tuy nhiên có thể tạm tin được con số 40.000 quân chính 

quy (chưa kể vài chục nghìn dân binh)[62]. 

Trong thơ ca 

 
 

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (Bình Định) 

Trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca có đoạn nói về vua Quang Trung đại phá quân Thanh như sau: 

Quân Thanh đã được Thăng Long, 

Một hai rằng thế là xong việc mình. 

Dùng dằng chẳng chịu tiến binh, 

Nhác đường phòng thủ, mống tình đãi hoang. 

Ngụy Tây[63] nghe biết sơ phòng, 

Giả điều tạ tội, quyết đường cất quân. 

Dặm tràng nào có ai ngăn, 

Thừa hư tiến bức đến gần Thăng Long. 

Trực khu đến lũy Nam Đồng, 
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Jacques_Lemonnier_de_la_Bissach%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Jacques_Lemonnier_de_la_Bissach%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-62
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_Qu%E1%BB%91c_s%E1%BB%AD_Di%E1%BB%85n_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-63
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:T%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A0i_Ho%C3%A0ng_%C4%91%E1%BA%BF_Quang_Trung.jpg


- 355 - 

 

Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đang? 

Vua Lê khi ấy vội vàng, 

Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc Kinh. 

Qua sông lại sợ truy binh, 

Phù kiều chém đứt, quân mình thác oan. 

Ngẩn ngơ đến ải Lạng Sơn, 

Theo sau còn có quân quan mấy người. 

Cầm tay Sĩ Nghị than dài, 

Vì mình kiển bộ nên người luống công, 

Nhẽ đâu lại dám bận lòng, 

Xin về đất cũ để mong tái đồ. 

Tôn công cũng có tiên trù, 

Đã dâng một biểu xin cầu viện binh. 

 Chú thích  

Cung Trung Đáng, Cố Căn Bác Vật Viện, giản văn Lê Duy Kỳ ngày 24 tháng 8 năm Càn Long 

53 [23-9-1788]. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 356-7 

Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách đã dẫn, tr 219-220. Các nhà nghiên cứu dẫn 3 

nguồn: Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, số quân mới là 8 vạn được xem là quá nhiều, 

Hoàng Lê nhất thống chí ghi số quân mới 1 vạn được xem là quá ít. Các nhà nghiên cứu thống 

nhất chỉ chắc chắn số quân mới có được là hàng vạn và tổng số quân theo Đại Nam chính biên 

liệt truyện ghi 10 vạn là hợp lý hơn cả. 

  Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách đã dẫn, tr 219-220. 

Giả thuyết cuộc hành quân thần tốc của Hoàng đế Quang Trung, Báo Bình Định, mục Văn hóa, 

ngày đăng 27/01/2017. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2018. 

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục chép: Bấy giờ luôn năm mất mùa, đói kém, nhất là 

năm này lại càng quá lắm. Quân lính nhà Thanh đóng ở kinh thành rông rỡ cướp bóc; dân chúng 

lại càng chán nghét. Triều đình đốc thúc lương quân, các châu và huyện đều không cung ứng. Nhà 

vua bèn sai các quan chia nhau làm việc này. Dân chúng có người đến nỗi phải khóc lóc mà dâng 

nộp. Đường tiếp tế lương thực cho quân Thanh thì xa, nên bao nhiêu lương và tiền mà triều đình 

thu được của dân đều đem cung đốn cho họ hết sạch. Còn vài vạn người vừa nghĩa binh các đạo 

vừa ưu binh Thanh Nghệ thì đều lòng không dạ trống đi theo việc binh nhung. Lòng người do 

đấy lại càng chia rẽ tan tác. 

Tạ Chí Đại Trường (1973), Lịch sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn 

Sử Học, tr. 167 

Mùa Xuân Nói Chuyện Đống Đa-GS Trần Gia Phụng trích từ Cao Tông thực lục:Theo Cao Tông 

thực lục, cánh quân Lưỡng Quảng do Tôn Sĩ Nghị trực tiếp điều động là một vạn người (10.000). 

Số quân nầy chia thành hai khi đến Lạng Sơn. Hai ngàn (2.000) người ở lại Lạng Sơn, còn 8,000 

người tiếp tục tiến đánh Thăng Long. Trong sách Thánh vũ ký, Ngụy Nguyên cũng chép lại như 

thế. Về sau cánh này được tăng cường thêm 11.500 quân nữa. Cũng theo Cao Tông thực lục, ở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_Th%C3%B4ng_gi%C3%A1m_c%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BB%A5c
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=6&nid=17224
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phía tây, đề đốc Vân Nam là Ô Đại Kinh đem 8,000 quân qua đường Tuyên Quang. Như thế, theo 

chính sử Trung Hoa, tổng số quân Thanh cả hai cánh là 29,500 người. 

Mùa Xuân Nói Chuyện Đống Đa-GS Trần Gia Phụng trích:Tài liệu Tây phương thứ ba của giáo 

sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère (1764-1830) đến Đàng Ngoài khoảng năm 1790, 

viết trong hồi ký xuất bản ở Paris năm 1812 rằng quân Thanh sang Đại Việt khoảng 40,000 người 

và bị giết tại trận khoảng 20,000 người. Giáo sĩ De la Bissachère ở lại Đàng Ngoài cho đến năm 

1798, nên có thể ông thu thập được nhiều nguồn tin và lượng định con số quân Thanh sang nước 

Việt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU GÁI ĐẢM ĐANG 

NỮ KIỆT BÙI THỊ XUÂN 

女 傑 裴 氏 春 

Chiết tự  女 傑  春 

女 Nữ: con Gái.     傑 Kiệt: ① Giỏi lạ. Trí khôn gấp mười người gọi là kiệt, như hào kiệt chi 

sĩ 豪傑之士 kẻ sĩ hào kiệt. Phàm cái gì khác hẳn đều gọi là kiệt, như kiệt xuất. 

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=6&nid=17224
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AB
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春 Xuân. Chữ  Xuân  bên trên gồm chữ tam 三 ( Tam Tài:con Người là tinh hoa của Trời Đất. 

và  Chữ nhân 人 kết với với nhau : con người sống trong 3 tháng mùa Xuân và chữ nhật日 là ánh 

sáng mặt Trời.  

Vậy con người  mang tên Xuân  là  con người  sáng  chói trong Tam  tài.         

 

Hai Vợ Chồng  Bùi thị Xuân và Trần Quang Diệu là hai danh Tướng của nhà Tây Sơn. Khi 

Vua Quang Trung mất, các bộ tướng của Tây Sơn bị thất bại và đều bị Nguyễn Ánh bắt và 

hành hình.   

Chúng tôi nêu lên cuộc hành hình ghê rợn Nữ Tướng Bùi Thị Xuân  để nhắc nhở chúng ta 

về nạn  “ Huynh Đệ  tương tàn  “ khởi đầu từ Cain (  Văn Hóa`Du muc ) giết em là Abel ( 

Văn Hoá Nông nghiệp ) trong Thánh kinh, Trịnh Nguyễn Phân tranh cũng như Quốc Cộng 

đấu tranh trong Lịch sử Việt Nam cùng những cuộc chiến “ Dĩ  Cường lăng nhược đều là vết 

nhơ của Lịch sứ Nhân loại, đặc biệt là để thấy tinh thần Trai Hùng Gái đảm của nòi Việt!  

Cảnh Huynh Đệ tương tàn là những vết nhơ Lịch sử, không những chỉ ở Việt Nam mà trải 

dài suốt Lịch sử Nhân loại từ Cổ chí Kim. 

Chúng tôi trưng lên  đây không có ý phán xét Tiền nhân mà là để mọi người thấy được nạn 

ô nhục của nan đề  “Nồi  Da Nấu Thịt  “ mà Đồng bào ta cần phải tìm cách tránh xa!   

Hình phạt của Nguyễn Ánh đối với Nữ tướng Bùi Thị Xuân 

Tháng 7 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh trở về Phú Xuân, đem Bầy tôi nhà Tây Sơn 

ra báo thù. Tất cả các võ tướng đều bị tử hình, Trần Quang Diệu bị lột da, các tướng khác 

đều bị voi chà, hoặc trảm quyết. Riêng đối với Bùi Thị Xuân, Nguyễn Ánh đã dùng hình phạt 

khốc liệt nhất cổ kim từng có! 

Người ta truyền rằng, do vốn nghe danh nữ kiệt từ lâu, Nguyễn Ánh ra lệnh đem bà đến để 

xem mặt, và tự đắc hỏi: 
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“Ta và Nguyễn Huệ, ai hơn?” 

Nữ kiệt ung dung đáp: 

“Nói về tài ba thì Tiên Đế ta bách chiến bách thắng, hai bàn tay trắng dựng nên cơ đồ. Còn 

nhà ngươi bị đánh phải trốn chui trốn nhủi, phải cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Pháp. 

Chỗ hơn kém rõ ràng như ao trời nước vũng.  

Còn nói về Đức độ, thì Tiên Đế ta lấy Nhân Nghĩa mà đối xử với kẻ trung thần thất thế, như 

đã đối với Nguyễn Huỳnh Ðức, tôi nhà ngươi vậy.  

Còn nhà ngươi lại dùng tâm của kẻ Tiểu nhân mà đối với những bậc Nghĩa liệt, đã hết lòng 

vì Chúa, chẳng nghĩ rằng ai có Chúa nấy, ái thích kẻ tôi trung của người tức là khuyến khích 

tôi mình trung với mình. Chỗ hơn kém cũng rõ ràng như ban ngày và đêm tối. Nếu Tiên Đế 

ta đừng mất sớm, thì dễ gì nhà ngươi trở lại đất nước này” 

Nguyễn Ánh hỏi gằn: 

“Nhà ngươi có tài sao không được giữ ngai vàng cho Cảnh Thịnh ( tức Quang Toản )?” 

Nữ kiệt đáp: 

“Nếu có thêm một Nhi Nữ như ta nữa thì cửa Nhật Lệ không dễ gì mà lạnh. Cửa Nhật Lệ 

không để lạnh, thì nhà ngươi cũng khó mà đặt chân lên đất Bắc Hà này” 

Nguyễn Phúc Ánh hỏi có muốn xin ân xá không? Nữ kiệt đáp: 

“Ta đâu có sợ chết mà phải chịu nhục, hạ mình trước một kẻ Tiểu nhân đắc thế như ngươi? 

” 

Nguyễn Ánh căm gan, dằn từng tiếng: 

“Không chịu nhục? Ta sẽ làm cho Mi biết nhục” 

Liền truyền lệnh: Ðem Bùi Thị Xuân về Bình Ðịnh, cởi bỏ hết quần áo, cột đứng trên tù xa đẩy 

đi khắp các nơi thị tứ. Sau đó Nữ kiệt lại bị giải về Phú Xuân, Nguyễn Ánh hỏi: 
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“Ðã biết nhục chưa?” 

“Nhục nào có vương vào Thân ta, mà chính đang đổ lên đầu nhà Ngươi đấy, con người tánh 

độc hơn sài lang, lòng nhớp hơn cẩu trệ” 

Nguyễn Ánh tức giận, truyền bắt mấy người Con của nữ kiệt đem ra giết trước mặt Nữ kiệt: 

Mấy người con nhỏ thì sai lực sĩ bỏ vào bao vải, đánh nát thây. Còn người con gái lớn thì cho 

voi xé xác. Thấy voi đến, người con gái hoảng sợ. Nữ kiệt hét lớn: 

“Con nhà tướng không được khiếp nhược” 

Người con gái nghe vậy liền nhắm mắt thọ hình, không một tiếng rên rĩ.  

Ðến lượt Nữ kiệt. Chúng trói nữ kiệt để nằm ngửa trên cỏ. Ba hồi trống dứt, một con voi to 

lớn hung hăng chạy đến, giơ chân toan chà. Nữ kiệt trợn mắt hét một tiếng như sấm nổ. Con 

voi thất kinh thối lui. Bị nài giục, voi bước tới một lần nữa, nhưng vừa bước tới liền dừng 

bước ngay, thúc mấy cũng không dám tiến. Lính lấy giáo đâm, voi thét lên một tiếng rồi bỏ 

chạy.  

Nguyễn Ánh tức mình, sai dùng hình phạt điểm thiên đăng. Chúng lấy vải nhúng sáp nóng 

đem quấn khắp mình Nữ kiệt, rồi đem cột Nữ kiệt nơi trụ sắt dựng giữa trời. Ðoạn châm lửa 

đốt. Nữ kiệt bình tĩnh, nét mặt không chút thay đổi. Lửa cháy phừng phực từ dưới lên trên, 

sáng chói thấu mây. Lửa cháy hồi lâu. Bốn bề im phăng phắc. Bỗng một tiếng nổ... sọ nữ kiệt 

vỡ, chấm dứt cuộc đời một bậc Hào kiệt trong Nữ giới! 

Lời người trưng dẫn bài trên 

Chúng tôi không dám phê phán  các Vị Tiền bối để  gây thù oán, nhưng chúng tôi muốn nêu 

lên cảnh  “ Huynh Đệ tương tàn “ do nạn Cá lớn  ( tham tàn cường bạo ) nuốt  “ Cá  bé  ( 

khoan hòa nhu thuận ), không những trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài 200 năm, 

thời Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ , rồi tới cảnh Quốc Cộng tương tàn suốt mấy chục  năm, 

mà còn liên hệ tới chuyện Anh Em Cain và Abel giết nhau trong Cựu Ước : nguồn của Lịch 

sử Thế giới Chiến tranh: 
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Lịch sử thế giới là Lịch sử  của “ Dĩ Cường lăng nhược “ do hai nền Văn hóa  Du mục  và 

Nông nghiệp xung khắc nhau, nguyên do là bên Nông nghiệp thì  “ khoan hòa nhu thuận “, 

còn Du mục thì “ Tham tàn và Cường bạo”! 

Nga cộng va Tàu cộng đang con là hai nguồn “ Dĩ Cường lăng Nhược  “ gây tang tóc cho 

nhân loại ! 

 Chúng ta có Một gương Gái đảm sáng ngời về:  

UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT CỦA NỮ KIỆT BÙI THỊ XUÂN 

 

 

 

HỒI TRỐNG TRẬN TÂY SƠN 
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PHẦN NĂM: PHẦN KỀT  LUẬN 

 

 Chúng ta đã lướt qua giai đoạn Huyền Sử và Lịch Sử của Dân tộc,  Hoa Hán đã cai trị  Dân 

tộc Dân ta hơn 1000 năm và liên tiếp đem quân qua đánh chiếm 13 lần, nhưng đều bị Quân 

Dân ta đánh cho thảm bại, đây không còn là chuyện may rủi mà là vấn đề Mạnh, Yếu .  

Để làm rõ Mạnh, Yếu do đâu, chúng ta  thấy  nước Tàu  rộng mênh mông , nhưng thực sự 

Hoa Hán chỉ có một phần sáu, còn 5 phần là ăn cướp của đại chủng Việt, bắt đầu  từ Hiên 

Viên  cướp đất của Tứ Di, Tần Thuỷ Hoàng cướp Lục quốc  mà sát nhập vào một phần nhỏ 

của Hoa Hán , xem bàn đồ bên trên thì rõ. 

70 % dân Tàu đều thuộc đại chủng Việt, do Tàu  thôn tính mà sát  nhập vào . 

 Nay  dân Tàu  là 1400 triệu, còn dân Việt Nam chưa đầý 100  triệu, nghĩa là Tàu lớn mạnh 

hơn Vịệt Nam chừng 14 lần, nên sư tương quan trước sau giữa hai bên cũng tương tự .  

VN  dân không đông, của không giàu, vũ khi không nhiều, vật chất thì thua sút, do đâu  mà 

một nước nhỏ như VN mà thắng tên khổng lồ Hoa Hán những 13 cuộc chiến, phải chăng đó  

là tinh thần  Văn Hóa Việt Nam cao hơn,  mạnh  hơn ?.    

 

 T. G. Kim Định đã nêu rõ Vấn đề này, Hán Nho chỉ là kẻ  “Học mướn viết nhờ Việt Nho – 

Văn Hoa Việt- . Hoa Hán là Nòi Du mục không có Văn Hoá, họ chỉ có bạo lực, giỏi chiến 

tranh để gây chiến  tranh cướp bóc và bành trướng.   

Tinh thần đạo chích là truyền thống của Hoa Hán khởi từ Hiên Viên hoàng đế tới nay, ngày 

càng lỗ liễu và càng tinh vi hơn. 

 Lưỡi bò Biển Đông và sản phẩm trí tuệ của Tây phương là bằng chứng rõ ràng không thể  

chối cãi, còn Biển Đông thì không cần cãi chày cãi cối cũng rõ là không là của Tàu. 

 Nước Tàu chỉ được thành lập từ Hiên Viên hoàng đế, sau họ Hồng Báng là 182 năm, Lịch 

sử Tàu chỉ có 4720 ( : 4902 – 182 )  năm, muốn có Ngũ thiên niên kỷ thì Tàu cần phải đạo 

chích những 281 năm nữa hay tưởng tượng ra mới có. 

Nên nhớ 70% dân Tàu đều thuộc Đại chủng Việt , họ đều là anh em chủng Việt của chúng 

ta, chỉ có  các nhà cầm quyền Tàu mang máu Du mục bạo động nên Tham tàn và Cường bạo 

như: Hiên Viên Hoàng đế , Tần Thuỷ Hoàng , Hàn Vũ đế. Mao Trạch Đông. Dặng Tiểu Bình, 
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Ôn Gia Bảo, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình đều là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chúng 

ta . 

 

Sở dĩ Việt Nam tồn tại được tới ngày nay là nhờ ở nền Văn Hóa của Tổ Tiên rất hùng 

dũng, lại còn có  Chiến lược và Chiến thuật  hữu hiệu : 

 

CHIẾN LƯỢC 

 

“ Lấy Đại Nghĩa đề thắng Tham tàn 

“Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

 ( BNĐC. Nguyễn Trãi ) 

 

Đại Nghĩa là Lẽ công bằng xã hội mà toàn dân thực hiện. 

 Chí Nhân là mọi người dân phải tu hành để có Đạo Nhân giúp hành xử đức Nghĩa, 

đó là gốc đoàn kết Dân tộc, cũng chính là   NỘI LỰC CỦA  DÂN TỘC nơi Tình Nghĩa Đồng 

bào. 

 

Cùng 

CHIẾN THUẬT 

 

“  Dĩ Nhu thắng Cương  

Dĩ Nhược thắng Cường “ 

 

Theo thuật quyền biến của Du kích chiến theo tinh thần Dịch Việt . 

 

 Ở trong nước thì có ba cuộc đại chiến đánh bại đội quân vô địch Nguyên Mông của nhà 

Trần cùng cuộc Chiến tốc chiến tốc thắng của Vua Quang.   

Ở ngoài nước thì Hoàng tử Lý Long Tường đã áp dụng tài tình chiến thuật Du kích giúp Vua 

Cao Ly đánh bại quân Mông Cổ, quân Mông Cổ phải hàng ở Thụ hàng môn.  

Khi đánh trận Hoàng tử  cưỡi ngựa trắng, nên  Vua  Cao Ly phong Ngài là Bạch mã tướng 

công. 

Qua những cuộc chiến trên chúng ta thấy rõ tinh thấn Hiển hách của Quân Dân Việt Nam. 

Cũng nhờ tinh thần Văn Hoá bất khuất mà Dân tộc chúng ta không bị kẻ thủ không lồ 

phương  Bắc thôn tính như hàng trăm chủng Việt  ( Theo  các nha Văn Hoá Âu Tây thì có 

đến 800  ) ở hai giòng sông Hoàng Hà và Dương tử. 

Nhưng kẻ thù đã “ lấy mười đánh một, không chột cũng què “ làm cho Nội lực Dân tộc chúng 

ta  bị suy thoái! 

 

 

Chừng nào toàn dân Việt Nam lưu tâm CANH TÂN CUỘC SỐNG sao cho đạt CHÍ NHÂN 

dể thực hành được ĐẠI NGHĨA, thì khi đó mới mong vươn lên vực dậy được  mà sống an 

vui theo theo Chính Nghĩa. 

Nếu e ngại công cuộc  khó khăn và dài lâu thì chúng ta cứ phải mãi sống trong cảnh lầm than 

đầy sỉ nhục!     
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Có thành phần Cứu nước muốn có kết qua mau chóng kiểu quá thực tiễn như Mì ăn liền, 

nhưng  “ Dục tốc bất đạt “, lại  “ Lực bất tòng  Tâm “ , nên “ Lật đật thì đương nhiên bị Đất 

đè “, kết quả là “ Xôi hỏng Bỏng không “! 

Tô Tiên chúng ta ân cần khuyên nhủ toàn dân chúng ta  “ canh tân cuộc Sống hàng ngày “ 

rằng là: 

Trai mà chi! Gái mà chi! 

Sao cho Ăn Ở NHÂN NGHÌ ( NGHĨA ) mới nên! 

 

NHÂN NGHĨA là Nguồn Nội lực của Dân tộc, mà nào đa số chúng ta có quan tâm, khi có ai 

nhắc tới hai chữ ấy còn làm cho chúng ta bực mình vì cho hai  chữ cũ  rích   đó nghe mãi 

nhàm tai nên dửng dưng,  phỏng có nghe vào lỗ tai này thì cũng lại ra lỗ tai khác mất rồi, vì 

cứ nghĩ Nhân Nghĩa  là chuyện của ai khác chẳng liên hệ gì tới mình, cứ đinh ninh rằng 

mình dã là con người  đã hoàn thiện mà không ngờ ý tưỏng đó chỉ  là giấc mơ  đang  mê  

ngủ !! 

Cái Tâm Hồn vô cảm chung khiến cả Dân tộc đánh mất Tình  “ Liên đời Trách nhiệm 

Đồng bào “  đang kìm hãm Dân tộc chúng ta trong vòng khổ nạn Vong nô  của chính chúng 

ta!  

  

    Kính xin độc giả chịu khó đọc kỹ và theo dõi quá trình Huyền sử và Lịch sử Dân tộc một 

cách sinh động thì mới nhận ra Hồn Thiêng  ( Nghĩa ) Sông Núi  ( Nhân ), [  [ I ] khi  có nhận 

ra được tính Nhất quán của Văn Hoá thì khi đó  mới cảm nhận được Tinh thần, Nôi lực của 

Dân tộc, còn cách đọc Lịch sử như kiểu cưỡi ngựa xem Hoa, cũng như đọc các chuyện tiểu 

thuyết thì chẳng thấy gì  ngoài những tin tức ( Hình ) đã mất Hồn sống  ( Tượng ) . 

 

Tây phương có câu: “ The outward  world is the dim reflection of the inword world: 

thế giới hiện tượng bên ngoài ( Lich sử ) là  tấm gương phản chiếu lờ mờ của thế giới bên 

Trong “ , đó là Huyền sử, là tinh thần Văn Hóa: Tinh thần Dân tộc, vì vậy mà khi đã vong 

quốc, thì sẽ vong Lịch sử, vong Bản rồi  kéo theo vong Nhân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô,  

nên bèn đôn đáo ra 4 phương, rước Hồn Ma quỷ ” Tham tàn Cường bạo về  Thờ, làm  Kách 

mạng cho nhanh  khiến hủy hoại con Người, làm tan Nhà nát Nước ! 

 

Thiển nghĩ việc dạy Sử ở Tiểu ,Trung và Đai học là  vô cùng quan trọng, phải tránh loại Sử 

biên niên , mà qua sự kiện Lịch sử, người dạy Sử phải làm sống lại tinh thần dân tộc qua 

những sự kiện Phế Hưng của lịch sử . 

Mỗi trang Sử đều mang theo những khát vọng về Tự do và Độc lập,  kèm theo mồ hôi, nước 

mắt và máu của Tổ Tiên, có thế con cháu mới cảm nhận được sự khó khăn, những gian lao, 

những hy sinh vô cùng to lớn về việc làm , về sức lực, về cả sinh mạng của Tổ Tiên.  

Học Sử   không chỉ là học sự kiện phế hưng của Dân tộc mà cốt là  cảm nhận sâu xa được 

Tinh thần Bất khuất của giống nòi. 

  

CHUNG  

 

Tài liệu trích dẫn: Nguồn internet 

 

Việt Nhân                       
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 Đón mừng  mùa Xuân  năm tuổi Quý Mão  (  Ngày  21 tháng 02  năm 2023 ) 

_____________________________________________________________________ 

 

Tái bút 

 

Nền Văn Hoá của chúng ta tuy chỉ có Đồ hình Ngũ hành với bộ Huyền số 2 - 3, 5 nhưng lại 

tỏa lan khắp Vũ trụ, hay cách khác là một Tổng hợp Đông , Tây, Kim, Cổ, do  đó mà  càng 

viết về nền Văn Hoá Biểu tượng  này thì chúng tôi mới càng hiểu rộng và sâu thêm một tí, 

nếu viết ngắn  cô đọng lại thì chưa đạt khả năng, lại rất khó hiểu, mà viết dai và viết dài thì 

làm phiền độc giả, có khi độc giả bỏ đi mà không thèm đọc nữa.  Lực bất tòng Tâm, lại vì đã 

quá già, sắp tới đợt “  Vi Kỳ “ của Nhân sinh, chưa  THỂ THU GỌN lại,  để làm thỏa mãn 

được hai yêu cầu: Vừa ngắn vừa dễ hiểu.  Xin qúy Vị thông cảm! 

 

Để  hiểu được Văn Hóa biểu tượng của chữ Nho với chữ tượng  Hình, tượng Ý,  Tổ  

Tiên chúng ta đã gợi ý bằng hai câu: 

Tại Thiên thành Tượng : Trời là lãnh vực Tượng tức là trừu tượng , thuôc Tư tưởng, thuộc 

tinh thần, Tình cảm. 

Và  “ Tại Địa thành Hinh:  Đất là lãnh vực cụ thể, được thể hiện bằng Hình, bằng Ký hiệu, 

bằng chữ tượng Hình, tượng Ý . 

Nên muốn hiểu rõ thì phái biết cách nhìn vào Hình cụ thể   ( Thingking ) để cảm nhận ( 

Feeling  )  được cái Tượng , cái vô hình, cái Tinh thần, cái Tình cảm được gởi gắm trong 

Hình , của chữ tượng Ý. tượng Hình,  của  Đồ Hình:  Thủy /Hỏa – THỔ - Mộc / Kim và Số 

độ Ngũ hành : 1 / 2 - 5 – 3 / 4. 

 

 Tây phương cũng có câu: “ The outward world is the dim rerflectionof the inward world : 

Thế giới hiên tượng cụ thể bên ngoài ( Hình: Vật chất, Lịch sử ) là tấm gương phản chiếu lờ 

mờ của thế giới bên trong ( Tượng: Tinh thần, Tình cảm ) “. 

 

Ngoài ra còn có câu:  “ Hữu ư trung  ( Tượng : vô hình: Tinh thần Nhân Nghĩa, Bao dung 

của Dân tộc ) tất  Hình  ( Cụ thể  ) ư ngoại  “ hay “ Con người làm sao thì Bào hao ( Tiếng 

thét: Tính Tình ) làm vậy. 

Văn ( Tượng ) tức là Người  ( Hình ) cũng theo 2  Gợi Ý  Hình Tượng trên. 

 Đây cũng là Lý do làm cho Nho khó hiểu. 

 

Xin đơn cử vài trường hợp cụ thể để dễ hiểu; 

Khi nhìn vào Hình Quan Thế Âm BỒ tát thì chúng ta có cái Tượng:Lòng Từ bi.  

Khi nhìn vào Đức Phật thì chúng ta  nhận ra :  Từ bi, Trí tuệ và Hỷ xả 

Khi nhìn vào Hình Đức Bà Maria thì chúng ta liên tưởng đến  Lòng Bác ái 

 Khi nhìn vào Hình Đức Chúa Giê – su thì chúng ta  nhận ra là Tượng của Bác ái, Công bình 

và Tha thứ.  

Ki nhìn vào Hình Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ và Huyền Tổ Phụ Lạc Long cũng như    Quốc Tổ 

Hùng Vương thì chúng ta  cảm nhân đượcTinh thần Dân tộc: Nhân, Nghĩa , Bao dung hay 

Hồn Thiêng Sông Núi.  
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Để duy trì sự công bằng trong cách viết, chúng tôi viết theo lối tỷ giảo ( 比較 )  ( 1 ) nghĩa là 

khi viết cái sai của  bên này thì phải nêu ra cái đúng của bên kia, hầu mong duy trì được sự 

công bằng tương đối, nhất là để làm nổi bật sự Thật. 

 

 ( 1 ) [  比較  Tỷ giảo: . so sánh, so với. ] 

 

Đây là vấn để phức tạp. lại rộng và sâu, chắc phải có thiếu sốt và sai lầm, xin quý Vị chỉ điềm 

cho để chúng tôi hoàn chỉnh lại. Xin liên lạc với nvietnhan27@yahoo.com. Đa tạ. 

Trân trọng 

 

Việt Nhân 

 

] 
Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng 
nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng được các nhà nghiên cứu Việt Nam như Nguyễn 
Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng đánh giá là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế 
bách chiến bách thắng Nguyễn Huệ[45]. Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm 
chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long thịnh trị. 

Sử quan nhà Nguyễn là Trần Trọng Kim năm 1920 cũng phải ngợi khen chiến tích này: 

mailto:nvietnhan27@yahoo.com
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_L%C6%B0%C6%A1ng_B%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_L%C6%B0%C6%A1ng_B%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A1m_Ng%E1%BB%8Dc_Ph%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-45
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0n_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i-%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i-%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i-%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i-%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_S%C4%A9_Ngh%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_S%C4%A9_Ngh%E1%BB%8B
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Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 đồn, tiêu diệt đội quân địch đông 
hơn từ cường quốc phương bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. Yếu tố bất ngờ trong 
chiến thuật của Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế bị động. Bất ngờ 
chiến lược mà ông giành được là đánh địch ở không gian và thời gian do mình lựa 
chọn[46]. 

Đầu tiên là việc ra quân thần tốc. Các giáo sĩ cũng ghi nhận là trong lần ra Bắc thứ hai, 
Nguyễn Huệ "tiến như vũ bão... từ Thanh Hoá ra Ninh Bình chỉ mất có một ngày, không 
quản đường xa khó nhọc đã làm chết nhiều ngựa voi của ông, trong khi người khác 
phải mất ba bốn ngày". Tôn Sĩ Nghị ban đầu yên tâm với hệ thống đồn phòng thủ liên 
tiếp nương tựa nhau, định cho quân nghỉ ngơi tới mùng 6 tết mới ra quân đánh Tây 
Sơn. Nhưng Tây Sơn hành quân quá nhanh tới Tam Điệp ngay từ trước Tết nguyên 
đán buộc Nghị phải thay đổi kế hoạch. Từ chủ định tấn công, Nghị không kịp điều quân 
thực hiện ý định đó mà phải phòng thủ chờ quân Tây Sơn đến.[47]. 

Trong suốt cuộc hành quân bắc tiến, đạo quân chủ lực do đích thân Quang Trung chỉ 
huy chính là đạo quân giao chiến nhiều nhất. Liên tiếp hạ các đồn Gián Khẩu, Nguyệt 
Quyết, Nhật Tảo rồi Hà Hồi, tưởng chừng mũi chủ công đang đà thắng trận này sẽ sấn 
ngay tới Ngọc Hồi dù nó kiên cố. Thấy quân Tây Sơn tiến nhanh và đã bị choáng váng 
vì mất liền mấy đồn từ Hà Hồi về phía nam nên quân Thanh sẵn sàng nghênh chiến ở 
Ngọc Hồi ngoài cửa ngõ Thăng Long. Việc Quang Trung hành quân quá nhanh và hạ 
các đồn tiền tuyến cũng quá mau lẹ khiến quân Thanh ở Ngọc Hồi bị động, không dám 
chủ động tác chiến. Nhưng đó chính là lúc biến ảo nhất trong chiến thuật quân sự của 
Quang Trung tại lần bắc tiến này. 

Theo sách của Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng thì mũi tên bay rất nhanh, từng 
xuyên thủng liên tiếp các rào cản thì bất chợt dừng lại trước đồn Ngọc Hồi[48]. Quang 
Trung bất ngờ hoãn binh không đánh, chỉ phô trương thanh thế cho đạo quân của đô 
đốc Long, tưởng như sẽ đánh thẳng vào đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh ở Sơn Tây 
thì lại rẽ bước ngoặt quyết định vào đồn Khương Thượng - sườn tây Thăng Long - chỗ 
Tôn Sĩ Nghị không ngờ đến. Cuộc tập kích của đô đốc Long bất ngờ và mạnh mẽ tới 
mức khi đồn Ngọc Hồi – lá chắn tin tưởng nhất của Nghị - chưa mất, Nghị đã bỏ chạy. 
Việc quân đô đốc Long tung hoành trong kinh thành khiến đồn Ngọc Hồi dù kiên cố 
song quân Thanh ở đó cũng giảm nhiều nhuệ khí khi kinh thành sau lưng đã bị hạ - 
không còn được che chắn và tiếp viện từ đại doanh của chủ soái họ Tôn. Mục tiêu 
trước mắt đạo quân chủ lực của Quang Trung, chỉ sau một hôm, lại không còn là trở 
ngại lớn như ban đầu nữa. Đó mới là lúc ông thúc quân đánh chiếm đồn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_note-46
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Như vậy là đạo quân chủ lực tác chiến nhiều nhất lại không phải là đạo quân đâm nhát 
kiếm quyết định vào quân Thanh để giải phóng Thăng Long. Đại doanh tan vỡ, chủ soái 
Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy khiến quân Vân Quý không đánh phải tự rút. Trường hợp này 
tương tự như đạo quân Vân Nam của Mộc Thanh tháo chạy trong khởi nghĩa Lam Sơn, 
khi đạo quân chủ lực của Liễu Thăng đã bị diệt. 

Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, chiến thuật kết hợp 
vừa gấp gáp vừa thư thả, giương đông kích tây, tránh chỗ mạnh nhằm chỗ yếu hơn ở 
Ngọc Hồi – Khương Thượng đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của Nguyễn 
Huệ[49]. Trong 3 đạo quân Thanh, cánh quân đông đảo nhất, mạnh nhất là của Tôn Sĩ 
Nghị và cánh quân ít nhất, yếu nhất chính là quân Điền châu của Sầm Nghi Đống. 
Quang Trung đã chọn mục tiêu đánh vào quân Điền châu vừa yếu nhất lại vừa dùng kỳ 
binh đánh bất ngờ, vào thời điểm nửa đêm nên khả năng chiến thắng rất cao. Xét trên 
toàn cục, tuy lực lượng ít hơn (10 vạn so với 20 vạn), nhưng do biết tập trung binh lực 
đánh vào những khu vực then chốt của địch nên quân Tây Sơn thực tế chỉ đương đầu 
với khoảng già nửa số quân Thanh sang Đại Việt, nên lực lượng tương đối cân bằng. 
Quang Trung đã không dàn lực lượng tác chiến cùng lúc với tất cả các cánh quân 
Thanh (không đánh cánh quân Vân Quý của Ô Đại Kinh) mà vẫn có chiến thắng lớn 
trên toàn mặt trận, đuổi được quân Thanh ra khỏi bờ cõi. 

Những trận kịch chiến ở Khương Thượng (hay Đống Đa) và Ngọc Hồi là lớn nhất, ác 
liệt nhất, mang tính quyết định nhất trong toàn bộ chiến dịch bắc tiến đánh quân Thanh 
của Quang Trung. Vì vậy, mặc dù chiến dịch phá quân Thanh còn nhiều trận đánh khác 
nhưng đời sau vẫn thường gọi trận chiến này là trận Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo nhận định:[50] 

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Lê Duy Kỳ chạy sang 
lưu vong rồi chết ở Yên Kinh. Vua Tây Sơn – hoàng đế Quang Trung sau đó không lâu 
chính thức được nhà Thanh công nhận, trở thành người cai quản Bắc Hà. Chiến thắng 
này cũng đánh dấu bước phát triển cực thịnh – dù không dài - của nhà Tây Sơn. 

Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh 

Số quân Thanh sang Đại Việt được ghi chép trong các sử sách của Việt Nam, của 
Trung Quốc, cũng như của người phương Tây đương thờicó những điểm khác biệt rất 
lớn. Các nhà nghiên cứu Nguyễn Phan Quang, Tạ Chí Đại Trường, Trần Gia Phụng đã 
có những tổng hợp về các nguồn tài liệu liên quan tới vấn đề này; nguồn tài liệu do các 
nhà nghiên cứu Việt Nam dẫn ra khá tương đồng[51] 

Sự khác biệt giữa các số liệu do nhiều nguyên nhân khác nhau: việc phao tin phóng đại 
hoặc che giấu bớt lực lượng của các bên, không gian chiến dịch khá rộng (chỉ tính số 
quân Thanh đóng ở khu vực tác chiến hay tính cả lực lượng vận tải hậu cần ở phía 
sau), và cả sự phức tạp trong cách tính thành phần của quân Thanh (sử Trung Quốc 
chỉ ghi rõ số quân chính quy nhưng không ghi rõ số lượng quân địa phương, dân binh 
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đi theo hỗ trợ, cũng không ghi rõ về số lượng quân Lê Chiêu Thống, quân Hoa kiều trợ 
giúp nhà Thanh). 

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn] 

• Sử sách của Việt Nam như Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Thực Lục, Lê 
Quý Kỷ Sự, Tây Sơn Thuật Lược... không ghi chép rõ số quân Thanh. 

• Hoàng Lê nhất thống chí có chép lại "Tám điều quân luật" và "Bài hịch" của Tôn Sĩ 
Nghị. Trong "Bài hịch", Tôn Sĩ Nghị tuyên bố số quân Thanh có 50 vạn. Theo "Tám điều 
quân luật" thì "mỗi người lính được cấp một tên phu" (điều 8). Vậy số quân Thanh 50 
vạn thì số phu cũng 50 vạn và toàn bộ lên đến 1 triệu người. Hầu hết các nhà sử học 
đều cho con số 1 triệu chỉ là phóng đại nhằm khoa trương thanh thế. Nhưng nó cũng 
cho ta biết rằng 1 người lính chính quy sẽ có một người phu đi theo. 

• Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập (Q.30) và Nguyễn Thị Tây Sơn Ký chép số 
quân là 20 vạn, nhưng không xác định con số đó có bao gồm lực lượng quân địa 
phương, nghĩa dũng và dân phu hay không. 

• Tỷ lệ giữa binh lính và dân phu trong các tài liệu cũng không thống nhất. Điều 8 trong 
"Quân luật" của Tôn Sĩ Nghị quy định 1 lính được cấp 1 phu, trong lúc "Lê Sử Toản 
Yếu" và "Minh Đô Sử" của Việt Nam lại chép 1 chiến binh có 3 dân binh phục vụ. 

• Bài Hàng binh Chiếu của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết, là tài liệu được công bố 
ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu. Bài chiếu có đoạn viết:   

Theo bài chiếu, tổng số quân Thanh là 29 vạn. Theo ý kiến một nhà nghiên cứu Việt 
Nam là Nguyễn Phan Quang, bài Chiếu phát phối hàng binh nội địa của Quang Trung là 
một văn bản chính thức, đương thời, đáng tin cậy.[52] còn theo ý kiến của một người Việt 
Nam khác là Trần Gia Phụng thì 29 vạn quân tuy do Ngô Thời Nhậm là người trong 
cuộc viết nhưng đây là một văn thư có tính tuyên truyền nên cũng chưa hẳn sát với 
thực tế.[53] 

Có tài liệu Việt Nam khác thì viết rằng lực lượng quân Thanh xâm lăng Đại Việt có 
khoảng hai mươi vạn (tức 200.000 quân). Đối chiếu với các tài liệu Trung Quốc thì con 
số 20 vạn là khá hợp lý (tài liệu Trung Quốc ghi nhận Càn Long huy động 29.500 quân 
chính quy, 6.000 quân địa phương, 10 vạn dân binh, lại huy động thêm khoảng 1 vạn 
Hoa kiều đang sống ở miền Bắc Việt Nam, vài vạn quân nhà Lê). Nhà nghiên cứu Tạ 
Chí Đại Trường kết luận rằng "Tạm thời ta dùng con số 20 vạn của sử Việt kể luôn 
quân chính quy và phụ lực của Thanh, quân nghĩa dũng của nhà Lê, chắc không sai 
bao nhiêu". 

Người phương Tây đương thời[sửa | sửa mã nguồn] 

Một số thương nhân, giáo sĩ phương Tây đến Đại Việt vào khoảng thế kỷ 18, đầu thế 
kỷ 19 có ghi lại trong hồi ký và thư từ, một ít tư liệu về chiến thắng Kỷ Dậu 1789. 

• Một thương nhân Anh là J. Barrow đến Đại Việt năm 1792 lại ghi nhận một số liệu khác, 
số quân Thanh là 10 vạn. 
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• Một nguồn thông tin thư từ của một số người nước ngoài sống ở vùng Thăng Long 
ngay trong thời gian xảy ra trận chiến này. Số thư từ này còn được ghi lại trong tập 
"Nhật Ký của hội truyền giáo Bắc Kỳ" lưu trữ tại Nha văn khố quốc gia Paris. Một bức 
thư gửi từ Thăng Long đề ngày 25/10/1788 phản ánh một "tin đồn" về 30 vạn quân 
Thanh sắp kéo sang cứu viện cho Lê Chiêu Thống. 

• Bức thư của một linh mục trông coi giáo dân ở vùng Thăng Long đề ngày 26 tháng 12 
năm 1788 cho biết rõ: "Viện binh Trung Hoa gồm độ 28 vạn người, một nửa đóng trong 
thành phố, nửa còn lại ở bên kia sông". Theo nhận định của Trần Gia Phụng thì: 

• Theo nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường thì:[54]. 

 

Một tài liệu khác trong hồi ký của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la 
Bissachère (1764-1830) xuất bản tại Pháp năm 1812 cho biết rằng quân Thanh sang 
Đại Việt khoảng 40.000 người và bị giết tại trận khoảng 20.000 người. Do ông De la 
Bissachère tới Đàng Ngoài năm 1790-chỉ 1 năm sau trận chiến và ở lại cho đến năm 
1798 nên Trần Gia Phụng cho rằng "có thể ông (de la Bissachère) thu thập được nhiều 
nguồn tin và lượng định con số quân Thanh sang nước Việt"[9]. 

Nhật ký về những sự kiện đáng ghi nhớ trong địa phận Giáo hội Bắc kỳ từ tháng 10-
1788 cho tới cuối tháng 7-1789 ghi rằng "Quang Trung đã cho đem về Phú Xuân và về 
tân kinh đô tới 2.000 - 3.000 cỗ đại bác và súng thần công (chiến pháo), không biết bao 
nhiêu là súng dài và khí giới khác cùng với vô số tiền bạc và (đại khái) tất cả những vật 
liệu quý giá bắt được của quân Trung Hoa"[55] Dựa theo số lượng chiến lợi phẩm này, có 
thể thấy số lượng quân Thanh là không dưới vài vạn. 

Thư đề ngày 20-1-1790 của giáo sĩ La Mothe gửi cho giáo sĩ Blandin ghi rằng "50.000 
binh lính Trung Hoa đã chết vì tay Tiếm vương năm ngoái chỉ trong một cuộc giao 
chiến"[42] Nếu con số này là chính xác, có thể thấy số lượng quân Thanh (gồm quân 
chính quy và dân binh) kéo sang Đại Việt chí ít cũng phải 10 vạn. 

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn] 

Đại Thanh Thực Lục, bộ sử chính thức của nhà Thanh, ghi chép đầy đủ những lệnh dụ 
của vua Thanh cho biết quân Thanh được lệnh sang đánh Đại Việt là 29.500 quân 
chính quy (quân chủ lực tinh nhuệ điều động ở bốn tỉnh phía nam), 6.000 quân địa 
phương và khoảng 10 vạn dân binh phục vụ vận tải, trong đó: 

• Cánh quân Lưỡng Quảng do Tôn sĩ Nghị trực tiếp thống lãnh. Cánh quân này gồm 
8.000 quân chính quy tỉnh Quảng Đông, 13.500 quân chính quy tỉnh Quảng Tây. Tổng 
cộng có 21.500 quân chính quy (ban đầu có 15.000, sau tăng viện thêm 6.500), ngoài 
ra còn có 1.500 phu chăn ngựa và 751 con ngựa, 20 khẩu phách sơn pháo. 

• Cánh quân Vân Quý do đề đốc Ô Đại Kinh chỉ huy có 8.000 quân chính quy, ngoài ra 
còn có 2.000 con ngựa và 2000 con bò để chở lương thực. 

• Có khoảng 6.000 quân địa phương đi theo 2 cánh quân trên, nhưng không rõ mỗi cánh 
quân có bao nhiêu quân địa phương. 

• Cánh quân Vân Quý có 2 vạn dân binh phục vụ vận tải. Không có ghi chép cụ thể số 
dân binh phục vụ cánh quân Lưỡng Quảng, nhưng riêng đội quân Quảng Tây thuộc 
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cánh quân này đã có 54.000 dân binh đi theo phục vụ (theo tuần phủ Quảng Tây là Tôn 
Vĩnh Thanh thì số dân binh phục vụ cho cánh quân Lưỡng Quảng là hơn 10 vạn). 

Trong "Càn Long chinh vũ An Nam Ký", Ngụy Nguyên đời Thanh khoảng vài chục năm 
sau có chép: số quân Thanh là 18.000, trong đó đạo quân Lưỡng Quảng là 10.000 
(chưa kể số viện binh sau này) và đạo quân Vân Quý là 8.000. Nhưng Ngụy Nguyên 
cho biết thêm: "bấy giờ các thổ binh, nghĩa dũng đi theo, tiếng đồn đại binh có vài chục 
vạn". Như vậy, số quân chủ lực có khoảng 18.000 (chưa kể 11.500 viện binh bổ sung 
sau đó), chưa tính số "nghĩa binh", "nghĩa dũng" và dân phu vận chuyển có mấy chục 
vạn người. Dù vậy như Ngụy Nguyễn cũng nói, đây chỉ là "tiếng đồn". 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính của Đại học Irvine, Hoa Kỳ thì sổ trả lương và kế toán 
của nhà Thanh ghi rằng ở phía Đông (vùng Bắc Việt Nam) họ có 10.000 quân, phía Tây 
có 8.000 và cộng thêm số viện binh theo những nguồn tài liệu khác, sẽ vào khoảng 
30.000 quân chính quy[56]. Và cũng trong phân tích này, tiến sĩ có dẫn lại sử gia Ba Lan 
tên là Wieslaw Olszewski ghi quân Thanh có 200.000 quân (không ghi rõ là loại quân 
gì) sang nước Việt nhưng không rõ số đánh nhau với Tây Sơn là bao nhiêu[56]. 

Theo các nhà nghiên cứu Tạ Trí Đại Trường[57], Phan Huy Lê[58], Hồ Bạch Thảo[59] và Trần 
Gia Phụng, sử sách nhà Thanh đã ghi hạ thấp số quân viễn chinh để giảm bớt sự 
thất bại trầm trọng của triều Thanh. Các sử gia Trung Quốc đó không ghi chép đầy đủ 
các lực lượng của toàn bộ quân viễn chinh, nhưng chính những đoạn ghi chép của sử 
sách nhà Thanh, nhất là bộ Đại Thanh Thực Lục, lại bộc lộ nhiều mâu thuẫn: Số quân 
vài vạn mà Đại Thanh Thực Lục ghi không tính đến số "thổ binh", "nghĩa dũng" và dân 
phu[60]. Hơn nữa, với một đạo quân mấy vạn thì triều đình nhà Thanh không cần phải cử 
tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị làm thống soái, dưới trướng gồm một loạt võ 
quan cao cấp như: Đề đốc Phó tướng Hứa Thế Hanh, Đề đốc Ô Đại Kinh, Phó tướng 
Khánh Thành, Phó tướng Hình Đôn Hạnh; các tổng binh Thượng Duy Thăng, Trương 
Triều Long, Lý Hóa Long cùng nhiều Tham tướng, Tri phủ, Tri huyện, v.v... Nếu chỉ điều 
mấy vạn quân, Càn Long cũng không phải quan tâm tới mức vài ngày lại ra một chỉ 
dụ[59]. Báo cáo của tướng Thanh trước khi lên đường sang Việt Nam có nêu số quân 
Tây Sơn ở Bắc Hà có 6 vạn (lúc Nguyễn Huệ chưa rút quân về nam), chưa kể quân đội 
Tây Sơn (3-4 vạn) đóng ở phía nam, nhà Thanh là bên tấn công nên chắc chắn phải 
huy động số quân chủ lực đông hơn, vậy thì lực lượng quân Thanh phải vào khoảng 10 
- 15 vạn lính chính quy trong tổng số 29 vạn quân, dân binh đủ các loại. 

Trong bài viết in trên Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển[61], Nguyễn Duy Chính dẫn lại 
những tổng kết của Lại Phúc Thuận, một học giả đã dày công dựa vào các tài liệu của 
Thanh triều như Thanh Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục, Khâm định An Nam kỷ 
lược, Thanh sử cảo, Đông Hoa tục lục và các sổ sách của Bộ Hộ, Bộ Hình v.v. để biên 

soạn thành Càn Long Trọng Yếu Chiến tranh chi Quân Nhu Nghiên cứu (乾隆重要戰爭

之軍需研究), xác định quân Thanh vào Việt Nam bao gồm quân chính quy và quân phụ 

trợ. Quân chính quy ở cánh Lưỡng Quảng có 21.500 người (Quảng Tây đợt một 
10.000, đợt hai 3.500; Quảng Đông đợt đầu 5.000, đợt sau 3.000), bố trí 4.000 quân 
đóng ở các quan ải dọc biên, 5.000 quân không theo đại quân mà chia ba toán (2.000 
phòng thủ Lạng Sơn, 1.300 canh giữ 17 kho lương dọc đường Lạng Sơn-Thăng Long, 
1.700 canh phòng các nơi hiểm yếu), chỉ có 12.500 người ở cánh này theo Tôn Sĩ Nghị 
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và Hứa Thế Hanh chỉ huy đưa xuống Thăng Long. Số quân phụ trợ (gồm thổ binh phối 
hợp, mã phu, dân phu) ước mấy chục vạn người. 

Theo tính toán của Trần Gia Phụng thì theo chính sử nhà Thanh, hai cánh quân 
của Tôn Sĩ Nghị và Ô Đại Kinh khi cộng lại có khoảng 2 vạn quân chính quy (chưa kể 
gần viện binh bổ sung thêm sau đó), thêm đoàn quân tiếp liệu của Tôn Vĩ Thanh không 
dưới 10.000 người nên khi cộng lại đã được 40.000 quân chính quy. Mỗi quân chính 
quy lại đem theo ít nhất một người phu (điều thứ 8 của quân luật Tôn Sĩ Nghị) thì số 
người Thanh qua Đại Việt tối thiểu là 80.000. Đây là con số tối thiểu, mà thực tế theo 
ông, phải cao hơn nữa do các tướng lãnh và sĩ quan Thanh chắc chắn phải đem theo 
nhiều hơn một người phu, và trước đó để đánh một bộ lạc 150.000 người mà nhà 
Thanh huy động đến 8 vạn quân, Đại Việt dân đông hơn rất nhiều (khoảng 5 - 6 triệu 
dân) nên con số 1-2 vạn quân là quá ít[9]. Tài liệu này khá khớp với tài liệu của giáo 
sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère khi ông cũng ghi lại rằng quân chính quy 
của nhà Thanh sang Việt Nam năm đó có tối thiểu (đã bị chính sử Trung Quốc ghi chép 
giảm bớt) 40.000 người. ông Phụng tin rằng số quân Thanh có thể còn cao hơn nữa 
chút ít, tuy nhiên có thể tạm tin được con số 40.000 quân chính quy (chưa kể vài chục 
nghìn dân binh)[62]. 

Trong thơ ca 

 
            Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (Bình Định) 

Trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca có đoạn nói về vua Quang Trung đại phá quân Thanh 
như sau: 

Quân Thanh đã được Thăng Long, 
Một hai rằng thế là xong việc mình. 
Dùng dằng chẳng chịu tiến binh, 
Nhác đường phòng thủ, mống tình đãi hoang. 
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Ngụy Tây[63] nghe biết sơ phòng, 
Giả điều tạ tội, quyết đường cất quân. 
Dặm tràng nào có ai ngăn, 
Thừa hư tiến bức đến gần Thăng Long. 
Trực khu đến lũy Nam Đồng, 
Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đang? 
Vua Lê khi ấy vội vàng, 
Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc Kinh. 
Qua sông lại sợ truy binh, 
Phù kiều chém đứt, quân mình thác oan. 
Ngẩn ngơ đến ải Lạng Sơn, 
Theo sau còn có quân quan mấy người. 
Cầm tay Sĩ Nghị than dài, 
Vì mình kiển bộ nên người luống công, 
Nhẽ đâu lại dám bận lòng, 
Xin về đất cũ để mong tái đồ. 
Tôn công cũng có tiên trù, 
Đã dâng một biểu xin cầu viện binh. 

Trong bài thơ Lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi vua Quang Trung: 
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61. ^ [Nguyễn Duy Chính, "Tổng số quân Thanh tử trận tại nước ta trong Trận Quang Trung đại phá quân Thanh 
mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789", tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3-4 (110-111), Huế 2014. Trang 4-5 

62. ^ Mùa Xuân Nói Chuyện Đống Đa -Trần Gia Phụng trích:Nói tóm lại tài liệu của giáo sĩ La Bissachère, người 
có mặt ở Thăng Long một năm sau trận đánh, phù hợp với số lượng mà chúng ta đã thử cộng lại số người tối 
thiểu các cánh quân Trung Hoa theo tài liệu chính sử Trung Hoa. Con số nầy có thể còn cao hơn nữa chút ít, 
tuy nhiên có thể tạm tin được... 

63. ^ Tức Tây Sơn, nói theo quan điểm của nhà Nguyễn vì Đại Nam Quốc Sử diễn ca được soạn vào thời Nguyễn 

 Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, Chúng ta sẽ tìm hiểu 

tinh thần Hùng Dũng trên  từ đâu mà có?Vậy chữ  Việt  Mễ  粤,Việt Tẩu 越,Việt Kim 鉞 

cho chúng ta rõ nguồn gốc của Dân tộc  Chúng ta : 

1.- Chủng Lạc Việt là một chủng trong Bách Việt,. Bach Việt có  biên cương lãnh Thổ là  vùng 

Lưỡng Quảng bên  Tàu.2.- Lạc Việt  sống bằng nghề nông trồng lúa nước tạo nên nên  nền Nông 

nghiệp tại vùng Động Nam Á châu.     Trong Bách Việt thì Lạc Việt nổi vế Văn Hoá con Dân tộc 

Choang  tức Thái Lan lại trội hơn về Chính trị. 

Tỵ Tổ  của Lạc Việt là Viêm Đế Thần Nông.  Viêm Đế  đã sáng tao ra nền  Văn Hoá Nông 

nghệp và ngành Đông Y.    Đức Khổng Tử  đã thuật lại.nền Văn Hóa phương Nam của 

Viêm  Đế .  

                                                  PHẦN THỨ TƯ 

VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

Ba nền tảng của Việt Nho: 

1.-Thuyết Âm Dương: Thái cực Âm Dương Hòa  

2.- Thuyết Tam Tài 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-46
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-49
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-50
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-51
http://www.vietbaoonline.com/print.asp?nid=57460
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-52
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-53
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=6&nid=17224
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-54
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-55
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-ndc_56-0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-ndc_56-1
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/01/milestoneweek05year2006.shtml
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-57
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-58
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=380.90
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-H%E1%BB%93_B%E1%BA%A1ch_Th%E1%BA%A3o,_s%C3%A1ch_%C4%91%C3%A3_d%E1%BA%ABn,_tr_29_59-0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-H%E1%BB%93_B%E1%BA%A1ch_Th%E1%BA%A3o,_s%C3%A1ch_%C4%91%C3%A3_d%E1%BA%ABn,_tr_29_59-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-60
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-61
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-62
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=6&nid=17224
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BB%93i_%E2%80%93_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a#cite_ref-63
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_Qu%E1%BB%91c_s%E1%BB%AD_Di%E1%BB%85n_ca
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%89%9E
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3.- Thuyết Ngũ hành 

 Ba đề  tài này đã được đăng trên vietnamvanhien.net 

 Chúng tôi trưng lại nơi đây để  độc giả tiện tùy nghi    

 

 

THUYẾT ÂM  DƯƠNG CỦA VIỆT NHO 

HAY 

VIỆT DỊCH 

A.- VIỆT DỊCH 

Thuyết Âm Dương là nền tảng quan trọng nhất của Việt Nho,  “ Âm Dương Hòa (:Ying /Yang  

dual unit )  “ là nét Lưỡng nhất   ( Dual unit )của Việt Nho.   (  Primitive Confucianism: COJUP 

) 

Chúng ta có thể tìm Nguồn gốc của Việt Dịch nơi hai Huyền thoại  và Thao thiết Văn Qùy 

Long: 

 

1.- Việt Tỉnh  ( Thời Hoàng  Đế . 4716 năm,  khi nước Tàu mới được thành lập ) 

2.-Tiên Rồng .4899 năm, thời Hồng Bàng ( Trước khi nước Tàu  được thành lập 182 năm . ) 

3.- Văn Quỳ Long thời Văn Hóa Hoà bình tại Thái Bình dương,cách nay 12 ngàn năm  tới 30 

ngàn năm . Thao thiết là đồ cổ thời nhà Thương.  

I .- HUYỀN SỬ VIỆT TỈNH 

“ Việt Tỉnh ở núi Trâu Sơn, quận Vũ Ninh, đời Hùng Vương thừ 3, Ân vương cử binh Nam 

xâm, đóng quân ở núi Trâu Sơn; Hùng vương cầu Long Quân giúp, Long Quân bảo tìm thấy 

khắp thiên hạ, nếu được người kỳ tài thì dẹp được giặc; đến kỳ cầu được Đổng Thiên vương cỡi 

ngựa sắt đi đánh, tướng sĩ nhà Ân đều tan vỡ. Ân vương chết ở dưới núi, làm Địa Phủ Quân, dân 

lập đền thờ, bốn mùa cúng tế, nhưng lâu năm suy dần, bỏ thành chùa hoang. 

Người bản quốc tên là Thôi Lạng làm quan nhà Tần, đến chức Ngự Sử Đại Phu, thường đi ngang 

qua đây, thương cảnh điêu tàn mới trùng tu miếu vũ lại, nhân đó có đề một bài thơ: 

 

 “ Cổ nhân truyền tụng chuyện Ân vương 

 Tuần thú năm kia đến địa phương 

 Núi rậm nước trôi không thấy miếu 

 Hồn thăng dấu để vẫn nghe hương 

 Một mai thắng bại không Ân đức 

 Muôn thuở uy linh trấn Việt Thường 

 Trăm họ từ đây đều phụng tự 

 Âm phù vận nước vững vô cương.” 
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Sau đến đời Nhâm Hiệu, Triệu Đà Nam xâm, lại đóng quân ở núi này, lại trùng tu miếu mạo, 

cúng tế hậu hĩnh, Ân vương cảm đức, muốn đền công cho Thôi Lạng, mới sai Ma Cô Tiên đi 

tìm khắp nơi. Lúc bấy giờ Thôi Lạng đã chết, chỉ còn con là Thôi Vỹ. 

Tiết thượng nguyên tháng giêng, phương dân đi lễ đền, có người cúng một cặp bình pha lê. 

Ma Cô cầm lên tay ngắm nghía, bổng bình rơi xuống đất, vở nứt một mảnh; người ta bắt Ma 

Cô lại, đòi bồi thường, Ma Cô mặc áo rách, không ai biết là người Tiên, họ mới lấy roi đánh. 

Thôi Vỹ thấy thế thương hại, cởi áo đền hộ nàng; Ma Cô được khỏi đánh, nhân đó hỏi đến 

chỗ ở của Thôi Vỹ, Thôi Vỹ nói đến tên cha, thì nàng mới hay là con Thôi Lạng. 

Nàng mừng bảo rằng : Ta bây giờ không có gì để đền ơn, sau này chàng sẽ được hậu báo. Bèn đưa 

cho Thôi Vỹ một tấm lá ngải và dặn rằng : Hãy giữ lấy vật này cho cẩn thận, lúc nào cũng để 

trong mình, gặp bệnh nhục ảnh ( cái bướu ) mà đem cứu tất khỏi, rồi thế nào cũng được giàu sang.  

Thôi Vỹ cầm lấy là ngải, nhưng chẳng biết đó là thuốc tiên. 

Một hôm đi đến nhà đạo sĩ Ứng Huyền, thấy Huyền có một cái nhọt trên đầu, Vỹ nói : Tôi có lá 

ngải, trị được bệnh này, để tôi trừ cho.  Thôi Vỹ lấy ngải cứu cho Ứng Huyền, cái nhọt của Ứng 

Huyền liền tiêu tan.  Ứng Huyền nói : Ấy là thứ thuốc tiên vậy, tôi không có gì đền đáp cho anh, 

tôi có người thân thích cũng đau bệnh này, thường nói rằng ai chữa cho bệnh lành được thì dầu hết 

gia tài cũng chẳng hề tiếc, tôi đem anh qua đó để chữa cho họ, và để đền ơn anh.  Ứng Huyền 

đem Thôi Vỹ sang nhà Nhâm Hiệu ( 1 ), Thôi Vỹ lấy ngải ra cứu, cái nhọt tức lành ngay. Nhâm 

Hiệu rất mừng, nuôi Vỹ làm con, mở trường để dạy Vỹ, tính Vỹ thông minh, ưa thích đàn cầm, 

thấy con gái Nhâm Hiệu là Phương Dung, mới đem lòng yêu dấu, nhân cùng nàng tư thông, 

tình ý quyến luyến, con Nhâm Hiệu là Nhâm Phu biết được muốn làm cho Vỹ chết.  Đến cuối 

năm có lễ tế thần Xương Cuồng, người ta chưa tìm được người tế, nên Nhâm Phu bảo Vỹ : Ngày 

nay không nên đi ra ngoài, hảy vào công sảnh mà tránh đi, thì sau này khỏi hối.  Thôi Vỹ chưa 

hiểu ý làm sao, Nhâm Phu đã khóa chặt cửa lại, bảo không được ra. Phương Dung biết ý, lén lấy 

con dao đưa cho Vỹ, bảo đục vách mà ra. 

Đêm khuya Thôi Vỹ trốn đi, muốn đến nhà Ưng Huyền, lật đật đi lên núi, rủi rơi vào trong 

một cái hang, tứ phía đều là vách đá, không có chỗ nào trèo lên được, ở trên có một khối đá 

rỏ sữa đá chảy xuống một chiếc mâm đá, có một con rắn trắng dài 100 thước, mỏ vàng miệng 

đỏ, vẩy bạc, dưới cằm có một cái bướu thịt, trên trán có 3 chữ “ Vương Tử Xà ”, bò ra ăn 

thạch nhũ, thấy trên thạch bàn hết cả, rắn cất đầu lên thấy Vỹ, toan nuốt đi, Thôi Vỹ sợ quá, 

quỳ xuống lạy rằng :  Thần tỵ nạn, lầm rơi  xuống đây, đói bụng nên có ăn trộm vương vật, 

thực là có tội, dưới cằm vương có một cái nhọt, thần xin lấy ngải cứu lành, xin tha tội để thần 

trổ nghề mọn này. 

Bạch Xà lập tức ngẩng đầu lên cho Vỹ cứu, bổng thấy đồng nội bị cháy, một tia lửa bay vào 

trong hang, Vỹ lấy lửa cứu cho rắn, cái nhọt liền tiêu ngay. Rắn mới khom mình đến trước Vỹ, ý 

muốn bảo Vỹ cưỡi lên, Vỹ cỡi lên lưng rắn, rắn bò ra hang, ước một canh thì đến trên bờ, bờ vắng 

vẻ không có người nào đi lại, rắn quấn đuôi lại trở về hang. 

Vỹ đi một mình, lạc đường bổng thấy trên cửa thành, có một cái lầu cao, ngói đỏ lóng lánh, đèn 

sáng rực rỡ, trước cửa có treo một tấm biển đỏ chữ vàng, đề là “Ân Vương thành ”. Vỹ ngồi lên 

cửa thành, hồi lâu không thấy người nào qua lại, mới bước vào cửa sân, thấy bên sân có một cái 

ao, trong ao có hoa sen 5 sắc, trên bờ có nhiều rặng hoa liễu, đường lát bằng phẳng, ngọc điện 

châu cung, toà ngang dãy dọc; trên điện đặt hai cái giường vàng trải chiếu hoa bạc, trên tường có 

treo một cái đàn cầm đàn sắt, Vỹ thong thả bước đến lấy cây đàn gảy một hồi lâu.  Kim đồng ngọc 

nữ, vài trăm người hầu, bà Ân Vương Hậu mở cửa đi ra, Vỹ sợ quá, chạy xuống sân điện sụp lạy. 

Bà Ân Hậu cười bảo rằng :   Thôi Quan Nhân ở đâu lại ?  
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Sai người mời lên trên điện bảo rằng : Đền thờ của Ân Vương ta lâu đời bỏ hoang phế, nhờ sức 

của Tiền thân Ngự Sử trùng tu lại, người đời mới bắt chước thờ cúng luôn luôn. Vương đã 

sai Ma Cô đi tìm để báo đức, nhưng không gặp được Ngự Sử, chỉ gặp công tử chưa có dịp 

đền đáp, nay nhân được thấy mặt, thì Thượng đế đòi vương lên chầu trời rồi, thôi công tử ở 

lại đây đợi vậy.  

Rồi lưu Thôi Vỹ ở lại ăn uống no say.   Bổng thấy một người râu dài bụng lớn, cầm một tờ 

biểu quỳ mà tâu rằng : Tháng giêng ngày mồng ba, Nhâm Ngao bị thần Xương Cuồng đánh 

chết.  Nghe tâu xong, Hậu bảo rằng : Dương Quan Hậu đưa Thôi Vỹ về trần. Vỹ cáo tạ mà 

về. Dương Quan bảo Vỹ nhắm mắt, ngồi lên trên một chiếc quạt, hơn một khắc đã đến trên 

núi, ngày nay hãy còn sau đền thờ Triệu Việt Vương ở núi Trâu Sơn. 

 

Sau Vỹ về đến nhà Ứng Huyền thuật lại cho Ứng Huyền nghe. Đến ngày mồng một tháng 8, Vỹ 

cùng với Huyền đi chơi thì gặp Ma Cô Tiên, dắt một người con Gái cho Thôi Vỹ, bảo đem về 

làm Vợ / Chồng, lại cho hòn ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu, từ thuở Trời Đất mới khai 

tịch, đã có một cặp Trống / Mái từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân truyền làm thế bảo; trong 

trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương đeo nó mà chết, ngọc châu dấu trong đất, mà tia sáng chiếu 

thẳng lên trời.  

Thời nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo đều bị đốt cháy; các nhà Vọng khí đều biết 

hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. Người Tàu đem vàng bạc gấm vóc giá trăm vạn để 

tìm mua; Vỹ nhân đấy đại phú.  Sau Ma Cô Tiên rước Vợ Chồng Thôi Vỹ đi, không biết đi đâu. 

Nay giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu, hang thì còn ở núi Trâu Sơn. Người đời gọi là Việt tỉnh 

cương vậy.” 

 

( Trấn Thế Pháp : Lĩnh Nam chích quái, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 66 – 69 ) 

 

Chú thích 

1 .- Truyện Việt tỉnh có tính chất triết lý cao độ nhất, vì vẽ lại những chặng tiến của tâm thức 

con người, tự Xương Cuồng ( chỉ đợt bái vật ) qua nhục ảnh ( chỉ ý hệ ) mà lên tới Tâm linh ( chỉ 

bằng Thôi Vỹ lấy được Tiên nữ với quà tặng là ngọc Long Toại )  

2 .- Chữ Cương làm liên tưởng tới Hồng phạm Cửu trù, người ta cũng quen gọi Trù là đại cương. 

Mỗi đại cương bao gồm một số tiểu tiết kêu là điều mục. 

Vì thế khi đọc Việt Tỉnh Cương thì nó gợi cơ cấu của Hồng Phạm với Lạc Thư cũng như lược đồ 

Loa Thành đều có liên hệ ngầm, được bàn trong “ Sứ Điệp ”.  

 

3 .- Chú ý nét Song trùng biểu lộ ở ngọc Long Toại vẫn đi đôi Sống Mái, và khi giao thoa thì làm 

ra dạng tự ngải cứu .  Nhớ chữ Ngải  艾 viết với bộ thảo サtrên chữ Nghệ 乂 , nên có sức cứu 

thoát. Rồi cũng nét Song trùng đó kép lên thành chữ tỉnh井, nhái lại hình chùm sao Tỉnh ở phương 

Nam. đứng đầu chòm 7 sao : Tỉnh , Quỷ , Liễu , Tinh , Trương , Dực , Chẩn. Nét Song trùng 

còn hiện ra ở lá cờ Si Vưu ( mỏ vàng, miệng đỏ ) , nơi con rắn dài 100 thước ( Bách Việt thờ Rồng 

). Rồi các số 3 là nhịn 3 ngày, ngải hái đã 3 năm. Bộ số 2 , 3 chuyển vận để thành Việt Tỉnh Cương, 

nên cuối truyện, giếng hiện ra cách đột ngột.”  ( Kim Định : Kinh Hùng khải triết , trang 207 – 209 

) 

4.- “ Thôi Vỹ : Thôi là lớn mạnh. Chữ Vỹ làm liên tưởng đến cái gì tế vi, hoặc là đuôi, tức cái gì 

cùng cực. Hai chữ Thôi Vỹ chỉ người chú ý đến cái tế vi, chú ý đến Đạo. Đạo là chỗ chí cực của 

vật (Đạo vật chi cực ) . 

Hay là người ta thấy được cái tinh vi trong vĩ đại , cũng như cái vĩ đại trong tinh vi . 
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5.- Ngải cứu :  ( 艾 灸 )  Ai cũng biết là một vị thuốc mà tự dạng lại gồm có chữ nghệ ( 乂: gồm  

nét phẩy <  丿>    và nét mác  <  乀 > giao thoa thành chữ Nghệ: 乂  ) tức là nền tảng Kinh 

Dịch và hai nét Trời  <  乀: Tả nhậm >  và Đất <  丿: Hữu nhậm >     giao thoa.  

Có lẽ vì Ngải là vị thuốc rất hay và có tính chất phổ biến, nên người xưa đã viết cách cao trọng 

như vậy. Có điều chắc là từ rất lâu xưa đã có niềm tin rằng là ngải hái lúc gà vừa gáy ngày mồng 

5 tháng 5, rồi cho vào cái túi treo trước cửa nhà thì tránh được sét đánh ( Dances 532 ) . Chúng 

ta dễ nhận thấy những tin tưởng dị đoan này có thể phát xuất do biểu tượng lá Ngải là Đất số 2 

gặp Trời số 3, tức là tinh hoa của nền Minh triết nông nghiệp ( bộ thảo:  艹,Thảo :草 ), nhờ nó 

mà chữa được bệnh nhục ảnh. 

6.- Nhục ảnh: là những ý nghĩ tai hại che khuất lý trí không cho thấy sự thực, nó có hại, một là 

cuồng tín gọi là Xương cuồng, hai là như Ý hệ, gọi là rơi xuống hang. 

7.- Thần Xương cuồng: hay nữa là ý tưởng của lũ đông, tức là những tin tưởng dị đoan, những 

vu tưởng, những ý nghĩ của lưu tục. 

8 .- Rơi xuống hang : Có thể chỉ những ý hệ hay cả những dư luận suy tưởng của lũ đông, nó làm 

nên một thứ hang giam giữ Tâm Trí con người. Thôi Vỹ cũng tin theo như ai, nhưng may mắn 

thoát được là có lá Ngải, và do đấy làm quen được với con Rắn. 

9 .- Con Rắn : Dài 100 thước, mỏ vàng, miệng đỏ là vật Tổ Long của Bách Việt, có màu cờ của 

Si Vưu nền vàng có miếng tròn đỏ ở giữa. Đó cũng là cái Long đức của Kinh Dịch, ai hiểu 

được thì có thể cỡi 6 rồng mà đi lên trên đường tiến hoá Tâm linh để đạt Minh triết nói bóng là lấy 

được Vợ và được ngọc Long toại.  

Việt tỉnh là một trang Huyền sử của nước ta. Huyền sử kể chuyện hôm qua để nói về hôm 

nay cũng như mai hậu. Vì nó vượt thời gian, nên đầy tính cách thời sự : nó tiên tri bi trạng 

nước ta hiện nay. Nhưng nó cũng là Việt Nho không bao giờ chịu thúc thủ, nên cũng chỉ luôn 

ra phương thuốc để chữa bệnh, bệnh là Nhục Ảnh, thuốc là Ngải Cứu, tức là Kinh Dịch.”       

( Kim Định: Dịch Kinh linh thể, An Việt Houston , trang 43-44 ) 

II.- NGUỒN GỐC  CÁC NHÂN VẬT HUYỀN SỬ 

( Gốc rễ triết Việt: Kim Định ) 

“ Xin coi đây là vài trưng dẫn mẫu thay cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm qua hàng 

trăm sách nghiên cứu cách nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn 

khác.  Chỉ cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng một 

chủng tộc, cùng Văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ra từ tộc Thương ( Hoàng Đế do 

đạo Lão đặt ra sau . Need. I. 189 ) , nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch hổ, đi xe ngựa 

), thì Văn hoá hoàn toàn Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cùng sinh đẻ theo lối Di 

là “ nuốt trứng chim “ Trống quân.  Như vậy các Tổ trước gặp trong sách được cho là Tàu 

vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ), vừa mâu thuẫn, thí dụ: Nghiêu Thuấn mới có trong 

sử sau Khổng Tử. Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông toàn là người Di. Phục Hy cũng gọi là Thanh 

tinh: Rồng xanh ( Rồng là Di ). Nữ Oa đầu người mình rắn ( Di ) . Thần Nông cao 8 thước 7 

tấc, tức trừ 5 thì ra con số 2 – 3 của Di. Vì thế không được nhắc đến trong Kinh Thư, chỉ mới được 

đưa vào sau theo lối riêng, càng cổ thì càng được đưa vào muộn, thí dụ: Bàn Cổ lâu nhất vì mở 

đầu lịch sử toàn vùng thì mới được đưa vào đời Tam Quốc, do Từ Chỉnh trong cuốn “ Tam 

Ngũ Lược Kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu người Việt Đông ( Origines 459 ) . Theo lưu truyền thì mồ 

mả còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông . Vậy Bàn Cổ là Tổ họ khai quốc năm 2879 BC. Bàng 

cũng đọc là Bành ( Bàng Tổ ) , là Bàn, là Ban, Man, Mân, Môn, Mana, Mã Lai, Mongol. . . đều tự 
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Bàn Cổ mà ra, chỉ có cách đọc là khác. Đây mới là liên hệ tên, chứ nếu kể đến liên hệ Văn hoá thì 

toàn cõi Đông Á không đâu ra khỏi đại chủng Việt “  

III.- HUYỀN SỦ TIÊN RỒNG 

“   Cháu 3 đời Viêm Đế họ Thần Nông tên là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, rồi đi Nam tuần 

đến Ngũ Lĩnh, gặp được nàng con gái Vụ Tiên đem lòng yêu mến, mới cưới về, sinh ra Lộc Tục, 

dung mạo đoan chính, thông minh túc thành. Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi vua; Lộc Tục cố 

nhường cho anh, Đế Minh lập Đế Nghi làm tự quân cai trị phương Bắc, phong Lộc Tục làm Kinh 

Dương vương cai trị phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ quốc. Kinh Dương vương 

xuống thủy phủ, cưới con gái Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, tức Lạc Long quân. 

Lạc Long quân thay cha trị nước, còn Kinh Dương vương thì không biết đi đâu.  Lạc Long quân 

dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân thần, tôn ty, có luân thường về phụ tử, phu phụ, hoặc 

có lúc đi về Thuỷ phủ nhưng trăm họ vẫn được yên ổn . Dân lúc nào có việc cần thì kêu Lạc Long 

Quân : Bố đi đàng nào, không đến mà cứu chúng ta ! 

( Người phương Nam gọi Cha bằng Bố, gọi Quân bằng Vua là tự đấy ), thì Lạc Long quân lập tức 

đến ngay, uy linh cảm ứng không ai có thể trắc lương được. 

Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc, nhân khi thiên hạ vô sự, sực nhớ đến chuyện 

ông nội Đế Minh Nam tuần gặp được tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi ( Si , Li ) Vưu tác chủ quốc 

sự mà Nam tuần qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long quân đã về Thuỷ phủ, trong nước không vua, 

mới lưu ái thê là Âu Cơ cùng với bộ chúng thị thiếp ở lại hành tại. Đế Lai chu lưu khắp thiên hạ, 

trải xem tất cả hình thể, trông thấy kỳ hoa, dị thảo, trân cầm dị thú, tê tượng, đồi mồi, kim ngân, 

châu ngọc, hồ tiêu, nhũ hương, trầm đàn, các loại sơn hào hải vị, không thứ nào không có; khí hậu 

bốn mùa lại không nóng không lạnh, Đế Lai ái mộ quá quên cả ngày về.   Nhân dân nước Nam 

khổ vì sự phiền nhiễu, không yên ổn như xưa, đêm ngày trông đợi Long Quân về, nên mới 

đem nhau kêu rằng: Bố ở phương nào, nên mau về cứu nhân dân.  Lạc Long quân bổng 

nhiên lại về, thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo đẹp lạ lùng, yêu quá, mới hoá ra một 

chàng nhi lang phong tú mỹ lệ, tả hữu thị tùng đông đảo, tiếng đàn ca vang đến hành tại. Âu 

Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng theo; Long Quân bèn rước nàng về núi Long Trang .  

Đế Lai về không thấy Âu Cơ ( 1 ) bèn sai quần thần tìm khắp thiên hạ. Long Quân có thần thuật, 

biến hiện trăm cách, nào là yêu tinh quỷ mị, nào là long xà hổ tượng, kẻ đi tìm uý cụ, không dám 

lục đảo tận cùng.  Đế Lai trở về Bắc lại truyền ngôi cho Đế Du Võng .  

Du Võng truyền lại cho Xi Vưu, Xi Vưu cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản  

Tuyền và Trác Lộc không hơn nên tử trận. Họ Thần Nông bèn mất .   

Âu Cơ ở với Lạc Long Quân một năm, sinh ra một bọc trứng, cho là điềm không hay, nên 

đem bỏ ra ngoài đồng nội; hơn bảy ngày trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng là một 

con ( trai ), bà đem về nuôi, không phải cho ăn, cho uống, cho bú, mà tự nhiên trường đại, 

trí dũng song toàn, ai cũng uý phục, bảo nhau đó là những anh em phi thường.  

Long Quân ở lâu dưới Thuỷ Phủ, mẹ con ở một mình, nhớ về Bắc quốc liền đi lên biên cảnh; 

Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân binh trấn ngự quan tái; mẹ con không về Bắc được, đêm 

ngày gọi Long Quân: Bố ở phương nào, làm cho mẹ con ta thương nhớ !  Long Quân hốt nhiên 

lại đến, gặp mẹ con ở Tương Dã, Âu Cơ nói: Thiếp vốn người Bắc, cùng ở một nơi với quân, 

sinh được 100 con ( trai ), ( 2 ) mà không có gì cúc dưỡng, xin cùng theo nhau, chớ nên xa bỏ, 

khiến cho ta là người không chồng không vợ, một mình vò võ.  

Long Quân bảo : Ta là loài Rồng, sinh trưởng ở thuỷ tộc, nàng là giống Tiên, người ở trên 

đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng khí Âm Dương hợp lại mà có con, nhưng Phương / Viên 

bất đồng, Thuỷ / Hoả tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu .  
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Bây giờ phải ly biệt, ta đem 50 con ( trai ) về Thuỷ Phủ, phân trị các xứ, 50 con ( trai ) theo 

nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, 

không đươc bỏ nhau.   

Trăm con ( trai ) đều nghe mệnh, rồi mới từ giả ra đi. Âu Cơ cùng với 50 người con ( trai ) ở 

tại Phong Châu ( Bây giờ là huyện Bạch Hạc ), suy tôn người hùng trưởng lên làm vua , hiệu 

là Hùng Vương, họ là Hồng Bàng, quốc hiệu là Văn Lang hay nước Xích Quỷ ( tinh hoa của 

miền Nam ). Ranh giới nước Xích Quỷ thời bấy giờ như sau : Bắc giáp Động Đình Hồ, tức 

Hồ Nam ( Trung Quốc ), Nam giáp Hồ Tôn ( tức Chiêm Thành ), Tây giáp Ba Thục, Đông 

giáp biển Nam Hải . ”     

( Lĩnh Nam chích quái: Trần Thế Pháp, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 43-44.Trăm Việt xuất 

bản )  

 

  

“ Lạc Long Quân và Âu Cơ . 

Lạc Long lại sánh Âu Ky ( Cơ ) 

  100 con điềm ứng, hùng bi lạ dường ( 1 ) 

  Noãn bào ( 2 ) dù chuyện hoang đường, 

  Vì xem huyền điểu ( 3 ) sinh Thương khác gì 

Đến điều tan hợp cũng kỳ 

  Há vì Thủy Hỏa sinh ly như lời, 

  Chia con cũng sự lạ đời , 

  Quy Sơn quy Hải khác người biệt ly, 

  Lạc Long về chốn Nam thùy ( 4 ) 

  Âu Cơ sang nẻo Ba Vì Tản Viên, 

  Chủ trương chọn một con hiền, 

  Sửa sang việc nước, nối lên ngôi Rồng “ 

   ( Việt Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

( 1 ) : Các giống gấu: nằm mộng thấy con gấu là điềm đẻ con trai. 

( 2 ) : Noãn bào : bọc trứng . Tục truyền rằng Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng nở ra 100 con. 

( 3 ) : Chim yến. Tục truyền, bà tổ nhà Thương bên Tàu, nằm mơ thấy chim huyền điểu , sau con 

cháu ra làm vua . 

( 4 ) Nam thuỳ: miền Nam, tức là miền biển . 

 

Kinh Tiên Rồng   

“ Giống dân Việt khởi nguồn từ khi một bà Tiên và một ông Rồng phối hiệp nhau và bà Tiên 

sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra 100 người con.    Sau đó ông Rồng nói với bà Tiên: Ta là giống 

Rồng, nàng thuộc dòng Tiên, không ở với nhau lâu dài được, nên nàng đem 50 con lên núi, ta 

đem 50 con xuống biển. Khi cần thì gọi, ta về ngay. Từ đó dòng giống Việt ngày một phát triển.”      

( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 21 ) 
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( Nguồn Việt sử bằng tranh: Trần Việt Nam. Cửu Long giang. Vi Vi ) 

Mẹ lên Non tu Nhân , Cha xuống Biển luyện Trí, nhưng vẫn hẹn hò gặp nhau trên cánh đồng 

Tương để cho “ Tình  / Lý tương tham “ mà đạt đức Hùng / Dũng.   

Khai triển 

1.- Tiên, Rồng: Vật biểu kép của Việt Nam 

Bất cứ nước nào trên thế giới đều cũng chọn cho nước mình một vật biểu: Pháp chọn Gà cồ, Đức 

chọn Gấu, Mỹ Chim Ưng, Tàu đời Hiên Viên là chim Cú, đến Bạch mã, sau mới chọn Rồng.  Trên 

thế giới chỉ có Việt Nam mới chọn hai vật biểu : Tiên và Rồng. 

Ban đầu thì chọn Chim và ( Rắn ) cá Sấu .   Về Chim thì lúc thờ Mặt Trời là Chim Trĩ - dương 

điểu - rồi đến chim Hồng được đặt tên cho họ Hồng Bàng, rồi chim Vũ tiên là vịt trời, được đặt 

làm tên cho vợ Lộc Tục, Lộ bàn là cò trắng, rồi Hải Âu được đặt tên cho Mẹ Âu Cơ, có khi còn 

chim Thiên nga nữa. Các loại chim về sau là loài Lưỡng thê, có thể sống trên đất trên đất và 

ngay cả dưới nước nữa, để có thể liên lạc với Rồng, hầu giữ vững mối tương quan với Rồng.  

Còn vật biểu thứ hai trước hết là rắn, rồi đến cá sấu, là loại vật sống dũng mạnh và sống dai dẵng 

nhất, sau 2 loại Giao Long và Xà Long thăng hoa thành Rồng, Rồng là vật tưởng tượng có thể 

sống sâu tận dưới đáy biển, mà cũng có thể tung lên không trung làm mưa làm gió, cũng là vật 

lưỡng thê, nên vẫn giữ được tương quan với chim Tiên.  Vì được thăng hoa lên, nên Tiên và Rồng 

không phải là hai vật có thực, mà chỉ là vật tiêu biểu thôi.  

 

“ Tiên là hình ảnh của một nàng Tiên ở trên núi cao, xinh đẹp vô ngần, dịu hiền tuyệt đỉnh, 

khoan nhân vô lượng, từ ái vô song, siêu phàm thoát tục. Rồng là loài sống ngoài biển khơi, 

khi thì tung mình lên trời cao làm mây mưa gió bão, khi thì ẩn sâu dưới đáy biển, ẩn nhận 

chờ thời cơ, nên Rồng tượng trưng cho sự dũng mạnh vô song, sự ẩn nhận khôn tả, sự biến 

hoá khôn lường “     ( Nam Thiên: Kinh Tiên Rồng ) 

 

Tổ tiên chúng ta nhận Tiên Rồng làm vật biểu để nhắn gởi cho cháu con, rằng dân Việt là nòi của 

trai hùng, gái đảm: hùng dũng, quyền biến như Rồng, và đảm đang và cao đẹp như Tiên. 

Có lẽ, những chặng đường lịch sử đấu tranh để tồn tại đã đem lại cho Cha ông những tư tưởng 

siêu phàm đó. Do đó mà có tên Việt: Việt nghĩa là siêu việt, là vươn lên, những giá trị cao đẹp, 

lúc này chữ Việt còn viết với bộ mễ (chữ Nho ), đến sau vì bị lấn chiếm không chống cự nổi, nên 

đổi chữ Việt viết theo bộ tẩu, nghĩa là chạy, là vượt thoát, thiên di về Nam.  

Ông Lê văn Ẩn nhà khảo cổ học ở Úc có ý kiến cho rằng bộ tẩu ( chạy ) là hình ảnh của cái qua ( 

can qua ), là cái dáo dài có nhiều móc ngang, Tổ tiên người Việt xưa dùng để đánh nhau ( móc ) 



- 382 - 

 

với quân du mục ngồi trên mình ngựa, họ vừa chạy vừa đánh, dùng mũi nhọn để đâm, dùng móc 

để móc quân thù trên lưng ngựa xuống, nên chữ Việt gồm có bộ tẩu và qua. ( 越 : Việt = 走 : tẩu 

+戌: qua ) 

2.- Gương Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc Long 

Mẹ Tiên Âu Cơ khi nào cũng được để trước Rồng, vì được coi là trọng thể hơn, hình ảnh Tiên của 

Mẹ được đặt nặng hơn, nguyên lý Mẹ được coi trọng, tình yêu của người mẹ rất bao la, nên đây 

là một xã hội Tình được coi trọng hơn Lý.  Mẹ Âu Cơ là chim, nên đẻ ra một bọc trứng lớn, đẻ bọc 

giống như chim, nhưng khác là bọc trứng chứa những 100 trăm trứng nhỏ, được nở ra trăm con ( 

có nơi ghi là 100 trai: có lẽ để nhấn mạnh là vào thời kỳ chuyển sang phụ hệ )  Thời Âu Cơ, Lạc 

Long Quân là thời xã hội sơ nguyên của dòng Việt, Tiên Rồng là giống cao trọng, nên muốn xã 

hội của con cháu mình về sau cũng xử sự với nhau một cách tốt đẹp như thế. 100 con đây chắc 

không phải là con số toán học, một lượng số nhất định, mà chỉ có ý là nhiều, như là trăm họ.  Lời 

nhắn nhủ là: 

Trong xã hội, tuy có sự khác biệt, nhưng con cháu đã được cha mẹ ấp ủ trong cùng một bọc ái ân, 

nên luôn ghi nhớ là:  

Các con hãy Yêu thương nhau tận tình. 

Khi nở ra mọi con đều giống nhau y hệt, và lúc chia con cũng cho một nửa theo Mẹ, nửa kia theo 

Cha, nên hết sức công bằng.  Đó là lời căn dặn con cháu ngàn đời về sau rằng:  

Các con hãy cư xử Bình đẳng và Công bằng với nhau. 

Vì Mẹ Tiên yếu đuối hơn, được cha Rồng ưu ái nâng đỡ, nghĩa là phù yểu, để cho cuộc sống Mẹ 

Cha được cân bằng, các con cũng cư xử với anh chị em như vậy. Tuy Nam Nữ bình quyền, nhưng 

người nữ liễu yếu đào tơ, nên cần được nâng đỡ hơn. 

 

Các con của Âu Cơ và Lạc Long được sinh ra trong một cái bọc kỳ dị quá, “ bị vất ra ngoài 

đồng, khi nở ra không phải cho ăn, cho bú, mà tự nhiên trưởng đại, trí dũng song toàn ”.  

Đây chính là con cháu của nòi Bàn Cổ rồi, là những con người Nhân chủ, luôn biết tự lực tự 

cường để vượt qua mọi khó khăn, biết sống hiên ngang trong Trời Đất. 

Mẹ Tiên thuộc Âm, cha Rồng thuộc Dương, phương viên bất đồng, thủy hoả tương khắc, hai bản 

chất trái ngược nhau, nên khó hoà hợp với nhau, đành phải chia tay để làm tròn chức phận của 

mình : 50 con theo Mẹ lên núi là lãnh vực phát triển của Mẹ, mọi người phải phát trìển hết bản 

sắc nguồn Tình của mình để mà xây dựng nông nghiệp, làm cho đất nước hùng mạnh, dân tộc 

hùng cường .    Nho giáo gọi đây là hoạt động phối Thiên để thăng hoa đời sống. 

 

  Cũng vậy, 50 con theo cha xuống biển, biển là môi trường vẫy vùng thuận lợi của cha, cũng có 

nghĩa là vùng đồng bằng, là miền xuôi, hay miền hải đảo, để phát triển Lý trí sâu thẳm như lòng 

đại dương chứ không phải người cha bỏ đi xuống biển mất tích, để phát triển công thương nghiệp. 

Đây Nho giáo gọi là hoạt động phối Địa.  

Trước khi chia tay, Lạc Long đã căn dặn : “dù lên núi xuống nước, nhưng có việc thì cùng nghe, 

không được bỏ nhau “, và khi được Âu Cơ gọi thì Long Quân đột nhiên xuất hiện gặp mẹ con ở 

Tương Dã. mà ta gọi là cánh đồng Tương.  Tuy kẻ lên non, người xuống biển, nhưng phải gặp 

nhau Nhiệm Phưởng, thế kỷ 6, đã viết huyền thoại Bàn Cổ trong quyển Thuật Dị Ký rằng: 

"Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt 

Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc. Thời Tần và Hán, dân gian kể rằng 

đầu của Bàn Cổ là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%87m_Ph%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BA%ADt_D%E1%BB%8B_K%C3%BD&action=edit&redlink=1
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và hai chân là Tây Nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở 

là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng 

để tương giao để cho Tình Lý tương tham, khi đó thì con người mới phát triển toàn diện được . Mẹ 

Âu Cơ chú tâm vào nguồn Tâm linh là nguồn Tình Nhân ái, cha Long Quan chủ về Thế sự là nguồn 

của Lý Công chính. 

Vậy sự chia tay giữa Âu Cơ và Lạc Long là một sự phân công, một sự sắp xếp để làm phát triển 

toàn diện cá nhân cũng như xã hội, và sự căn dặn lúc chia tay là để giữ cho mối Tương quan 

giữa cá nhân và xã hội được bền chặt và cân bằng, để mọi sự được vuông tròn . 

 

“ Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông “ 

 

Ngọn nguồn: Lãnh vực hoạt động của Tiên ), lạch Sông: Lãnh vực hoạt động của Rồng. 

 

“Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 )” 

 

Nẫu hay Nậu : là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, tức là trên 

núi, quê hương của Mẹ Tiên. Măng le : loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại măng mọc ở trên 

nguồn, trên rừng, là thực phẩm Mẹ Tiên hay dùng. Cá chuồn là loại cá ngoài biển, cá sống từng 

đàn, bay được, có khi bay vào thuyền đánh cá làm chìm thuyền luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi 

cha Rồng . Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân của dân Việt, chắc là hai thứ nấu chung 

thành món kho ngon.  Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm cách dùng miếng trầu đưa duyên mời cha Rồng 

trước, để dìu nhau về cánh đồng Tương, sự chia tay lên non xuống biển không là sự ly dị. 

3.- Những bài học của Mẹ Tiên, Cha Rồng 

Là con dân một nước, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, hãy yêu thương nhau, giúp đỡ 

nhau hết lòng trong mọi nơi và mọi lúc.  Con dân trong một nước không kể người khôn kẻ tối, 

kẻ giàu người nghèo, không kể sang hèn, thứ bậc, tuổi tác . . . , hãy luôn luôn đối xử bình đẳng 

và công bằng với nhau. Nhớ phù yểu, nghĩa là phải nâng đỡ người nữ, và trong lối ăn ở phải 

coi trọng Tình hơn Lý, tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình. Mọi người mọi giới phải tìm cách 

phát triển hết bản sắc của mình để xây dựng con người trai hùng gái đảm, một gia đình thuận 

vợ thuận chồng, một xã hội bình đẳng và tương thân tương ái. Phải nhận biết những xung 

khắc của những thực thể đối kháng trong con người và cuộc đời để Tương dung, để giữ mối 

tương quan cho được cân bằng, hầu tránh cảnh phân hoá.  

4.- Những áp dụng trong thực tế của cuộc sống 

Con dân trong một nước, có cội nguồn từ bọc Âu Cơ Tổ mẫu, nên phải yêu thương, nâng đỡ nhau. 

Gọi nhau là Đồng bào (được sinh ra cùng trong một bọc ) để nhắc nhở bài học yêu thương nhau. 

Hai tiếng Đồng bào đã nằm trên cửa miệng của con dân Việt ít nhất là 5.000 năm .  Không những 

bà con mới được gọi bằng những tiếng thân tình như Dì / Dượng, Cô / Chú, Cô / Bác . . . , mà bất 

cứ ai là người Việt, hễ tuổi ngang hay hơn vai Cha mình thì gọi bằng Bác, dưới hơn thì gọi bằng 

Chú, người nào cùng lứa với Mẹ mình thì gọi là Cô hay Dì, người nào vào lứa con cháu mình thì 

được gọi là con là cháu. Trong xã hội Việt Nam, mọi người đều được đối xử với nhau như là bà 

con thân thuộc.  
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Ngày nay đang có khuynh hướng gọi nhau là Đồng hương, mỗi người chúng ta nên tự vấn tại sao? 

Có phải đã ăn ở tệ với nhau quá, nên nhìn mặt nhau không đặng, gọi nhau bằng đồng bào không 

đang! 

Từ cặp đôi Âm Dương, Tiên Rồng, dân tộc ta thường nói theo nhịp đôi, và coi trọng nguyên lý Mẹ, 

nên luôn luôn nói : Tiên / Rồng, vợ / chồng, mẹ /cha, cô / chú, dì / dượng, tâm / vật , tình / lý, trên 

/ dưới, trong / ngoài, trước / sau, không gian/ thời gian, học / hành, sống /chết . . . . Và từ đó mới 

tìm  

phương cách làm cân bằng hai thực thể trái ngược đó, hầu thăng hoa cuộc sống, đây là nguồn 

gốc từ Âm Dương, Thái Cực. Thế quân bình giữa hai thực thể đối nghịch, gọi là thế Lưỡng hợp. 

5.- Lý do hai chữ Việt Nho 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 3. Kim Ðịnh )] 

 

“ Nền triết lý mới của Việt được gọi là An Vi, nhưng khi xét vế nguồn gốc sử trình thì gọi là 

Việt Nho. 

Hai chữ Việt Nho nghe suôn sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày liên hệ 

Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt, trong tương quan đó thì 

Việt học với Tàu từ chữ viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật không sót cái chi. 

6.-  Tàu học Việt 

Ðến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự tôn Việt lên 

“ làm Thầy ”, hạ Tàu xuống làm Trò có phải điên chăng ? Cả một rừng sách vở, cả một ngàn 

năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai như thế được !   

Thưa rằng  không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn Việt 

quên bẵng.  Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là 

khởi từ khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng mới 

tới từ hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết.  Vậy mà chính thời xa xưa đó 

mới là thời đích thực của Văn hoá, chứ từ Tần Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là Văn minh 

vòng ngoài.    Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có Hình mà chưa hiểu 

Tượng theo câu Kinh Dịch: 

Tại Thiên thành Tượng 

Tại Ðịa thành Hình. 

 

Biết Hình tức là những cái hiện ra hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, nhưng còn 

cái Tượng, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy Văn hoá thì chưa ngó tới.   Như 

vậy là mới biết có Ngọn mà chưa biết đến Gốc, nói theo Việt Nho là mới biết Lịch sử mà chưa 

biết Huyền sử, mà Huyền sử mới quan trọng cho Văn hoá. Vì không biết Huyền sử thành ra 

cho là tất nhiên những cái chẳng có tất nhiên chút nào . 

Hãy lấy một vài thí dụ cụ thể:  

a.- Trước hết là Rồng 

Có phải đó là vật biểu của Tàu từ đầu như vậy chăng ?  

Vì cho là tất nhiên nên xưa nay chẳng ai đặt vấn đề chứ đừng nói đến giải đáp.   Nhưng nếu ta đi 

một đường  ngoi ngược về nguồn sẽ thấy: Vật Tổ của Tàu trước là chim Cú, rồi Hổ ( bạch hổ ) 

rồi Cá hay gì nữa, mãi tới quảng nào đó đời Hán mới nhận Rồng.  Trái lại Việt tộc đã nhận 

Rồng ngay từ đầu, nên có câu “ mẹ Tiên cha Rồng ” ( Tiên mẫu Long phụ ). Tuy nhiên Rồng lúc 
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ấy mới là Tượng như Rắn, Xà long hoặc Giao long tức là một loài cá sấu sau biến dần qua các 

hình thái như Ly, Bàn, Quỳ, cuối cùng mới ra Rồng.  Vậy Rồng, xét như hình ảnh rõ ràng như 

nay thì là của chung Tàu và Việt, còn Giao long, Xà long mới là Tượng: cái Tượng mập mờ 

thấp thoáng thì của riêng Việt.  

b .- Chữ viết 

Chữ Nho hiện nay là chữ Lệ đã hiện ra hình thể rõ rệt từ đời Tần, nhưng trước đó mới là tượng gọi 

là chữ Con Quăng ( Khoa đẩu thuộc Giống Lạc Long ) và trước nữa là chữ Chân Chim ( Điểu 

tích thuộc Dò 

ng  Âu Cơ ) và rất nhiều loại chữ gọi là chữ kỳ dị ( kỳ tự )  hoặc phép Kết thằng: những loại chữ 

này mới là tượng theo nghĩa khá sát là biểu tượng hay Vật Tổ của Bách Việt là Tiên Rồng  ( Tiên 

liên hệ với chữ Chân Chim, Rồng liên hệ với chữ Con Quăng ), những loại chữ này có lâu đời 

trước thuộc chi tộc này hay chi tộc khác trong toàn khối Bách Việt, còn chữ Lệ mới có về sau 

như hậu thân của nhiều đợt sửa đổi và thống nhất, mà đợt cuối cùng xẩy ra đời Tần với Lý 

Tư, và đã bắt buộc mọi nơi phải theo, cấm các chữ khác của Bách Việt.    Có thể vì vậy mà 

chữ Việt Nam biến mất, và sau này lập lại thì không dám đọc rõ mà phải đọc trại ta Nôm.  

Chữ Nôm là chữ Nam đó. 

c .- Kinh Dịch 

Thí dụ thứ ba có liên hệ tới văn tự là Kinh Dịch. Ai cũng cho Kinh Dịch là của Tàu, nhưng nếu 

xét tới ngọn nguồn thì không phải như vậy, vì Dịch có 5 giai đoạn: 

 

 a.- Ðạo Dịch của Trời Ðất 

 b.- Ðạo Dịch của Phục Hy 

 c.- Ðạo Dịch của Ông Ðại Vũ 

 d.- Ðạo Dịch của Văn Vương 

 e.- Ðạo Dịch của Khổng Tử. 

 

Vậy Dịch của Tàu chỉ ở 2 giai đoạn sau ( d và e ) gọi được là hình tức là đã có chữ nghĩa, nhưng 

chỉ gọi là Hệ từ nghĩa là chữ buộc về sau.   Tức là sau khi sách đã có rồi, nhưng mới ở thể tượng 

nghĩa là ở giai đoạn 2 ( b ) mới có quẻ với Phục Hy, còn trước nữa ở giai đoạn 1 ( a ) còn lờ mờ 

hơn nữa gọi là đạo Dịch của Trời Ðất thì mới có những Huyền thoại cặp đôi như Trời / Ðất, 

Núi / Sông, Tiên / Rồng, Đực / Cái, ông Cồ / bà Cộc, ông Ðùng / bà Ðà, bà Nữ Oa / ông Tứ 

Tượng . . .  

 

Ðó là những cặp đôi tuy lơ mơ, nhưng với Kinh Dịch lại là nền tảng vì làm nên cái gọi là 

Lưỡng Hợp tính hay nét Song trùng. Vậy nét Lưỡng Hợp này  ( Dual unit ) thấy nhiều nhất 

ở Ðông Nam Á, nên các học giả đều cho là nét đặc trưng của khu vực này mà trong đó Việt 

Nam là trung tâm, nên nói Kinh Dịch là của Việt Nho theo nghĩa đó.  

Cũng phải nói như vậy về giai đoạn Phục Hy, vì Tổ này ở miền Ðông là miền thuộc Di Việt. Lưu 

truyền nói Phục Hy là người Tàu là nói theo sự chiếm đoạt của Hán Nho.    

  

Chứ vào thời Phục Hy đã có Tàu đâu mà bảo Ông là người Tàu!    Tàu chỉ xuất hiện dù 

chỉ trong Huyền thoại mới từ Hoàng Ðế ( sau cả họ Hồng Bàng ), còn chính thức mới từ nhà 

Hạ lối vài chục thế kỷ trước kỷ nguyên.   Khoa khảo cổ mới tìm được dấu tích có đến nhà Thương 

Ân tức là vào lối thế kỷ 15 tr. c. n, còn trước đó toàn cõi nước Tàu còn như nhau, mà Văn hoá 
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nổi lại thuộc Việt tộc, mãi đến thời Xuân Thu thì những chữ Nhung, Ðịch, Man, Di mới đèo 

theo nghĩa kỳ thị.  Chứ trước kia thì “ Bái Nhung bất hạ ” nghĩa là Tàu học với Nhung ( cũng là 

Di ) không có gì là xấu hổ như sách Tả truyện thuật lại. 

 

 

d.- Mái nhà cong 

Đền Thờ mái cong của Tổ Mẫu Âu Cơ 

 

 

 

Nhà mái thẳng Tử Cấm thành của Trung Hoa 

Ai cũng bảo mái nhà cong là của Tàu, nhưng đó là đợt Hình mà đợt này mới có tự đời Ðường gì 

đó, còn trước nữa thì mái nhà của Tàu thẳng băng, như thấy trong các nhà được khảo cổ khai 

quật lên.    Cả những nhà tùy táng gặp trong các mộ người Tàu tìm được ở Lạch Trường cũng mái 

thẳng, đang khi đó thì những nhà ở Ðông Sơn đã cong mái từ lâu rồi, như thấy được trong hình 

Trống Ðồng mà luôn cả những di hình của nhà hoá thạch đào được ở Ðông Sơn.     Vậy đó quả là 
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tại Thiên thành Tượng, rồi sau Tàu tô điểm cho thành ra Hình như ngày nay.  Trên đây là vài ba 

thí dụ, tuy ít nhưng toàn là nền móng. 

Vì thế, đứng về Văn hoá không nên nói Hán Việt, mà phải nói Việt Nho để ghi lại thứ tự 

sinh thành đích thực của Văn hoá Viễn Ðông.  Nói Nho để đặt nổi khía cạnh Văn hoá, còn 

chữ Hán là tên một triều đại đã là Tàu rõ rệt, nên chỉ là tên chính trị, không hợp với việc tìm 

về nguồn gốc Văn hoá. Về Văn hoá thì Việt có trước Tàu nên nói Việt Nho mới ổn.   

7.- Lý chứng khảo cổ và lịch sử : Di chỉ Long Sơn, Ngưỡng Thiều, Gạo, ngọc Long Toại 

Mấy thí dụ trên đây tuy rất nền tảng nhưng có thể nói mới là tiên thiên thuộc lý thuyết, nên sau 

đây xin thêm mấy thí dụ về lịch sử và khảo cổ và chỉ xin đan cử một thí dụ về Di Việt. 

Ta biết người Tàu chỉ “ rợ ” mạn Tây và Bắc bằng “ Nhung, Ðịch ”, còn mạn Nam và Ðông là 

“ Man, Di ” tức là ngành tiến mạnh nhất trong Văn hoá mà sau này Tàu theo học, nên sách 

Xuân Thu Tả truyện có câu “Hoa Hạ diệc tân Di Ðịch ”, nghĩa là dân Trung Hoa ( Hoa Hạ) cũng 

chính là dân Di Ðịch mới.   Ðó là câu sách thoáng qua, nhưng lại phản ảnh một lưu truyền xa xưa 

mà ta có thể xác định vào đời Thương Ân lúc xâm chiếm Văn hoá Di Việt xẩy ra ở vùng Sơn 

Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc miền Dương Tử giang, An Huy, Giang Tô miền Bắc sông Hoài . . . 

mà ấn tích là di chỉ Long Sơn rất nổi tiếng ( xem Cradle tr. 188 và 313 ).   Việc này xảy ra vào 

những thế kỷ 15 – 12 tr. c. n.       

Nhà Thương lúc chiếm Long Sơn mới chỉ là một bộ lạc nổi hơn về binh bị, chứ về Văn hoá 

thì thua Di Việt rất xa.  Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn mà “ nước Tàu ” mới nhô lên bật ra 

khỏi tình trạng bộ lạc ( xem The birth of China của H. G. Creel ).     Xin nhắc lại Long Sơn là một 

di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật năm 1923, với 3 cái lịch, ( nồi 3 chân rổng ) rất 

thời danh cũng như đồ sứ đen, Long Sơn đã có làng xã, có thờ cúng Tổ tiên, cũng như vòng 

xoáy ốc tả nhậm ( ngược kim đồng hồ ), cùng ríu có vai và đồ gốm có hoa văn y như Văn hoá 

Ðông Sơn.      

Khi mới khám phá ra ai cũng cho là của Tàu và từ đó tỏa ảnh hưởng xuống phía Nam, nhưng dần 

dần các cuộc khai quật kế tiếp chứng tỏ ngược lại, như được đúc kết vào quyển The cradle of the 

East của ông Bỉnh Thế Hà mới xuất bản năm 1975 với câu kết thúc đại khái của sách là nước 

Tàu được làm nên do những người không phải là Tàu.  

Thế không phải là Việt, thí ai vào đấy ?   Việt tộc đã để lại dấu Văn hoá mãi từ giai đoạn Hoà 

Bình ít nhất trước đây 8000 năm.   Ðấy là về phía Ðông, còn phía Tây thì phải kể di chỉ danh 

tiếng Ngưỡng Thiều trong tỉnh Thiểm Tây.   Thoạt tìm ra ai cũng tưởng là của Tàu, nhiều học 

giả Tây Âu còn cho là cho có chịu ảnh hưởng của Tây Âu, nhưng đến nay thì dần dần nhận ra là 

do phía Nam.   Nói vậy có nghĩa là trước đây lối 6, 7 ngàn năm, Ngưỡng Thiều và Long Sơn là 

chưa phải là của Tàu, thế mà đó là 2 di chỉ then chốt đã được nghiên cứu thấu triệt, thì đủ 

biết hai chữ Việt Nho có đầy đủ lý chứng không những trong huyền sử mà luôn cả trong 

khảo cổ.   Thí dụ Gạo mới có ở Long Sơn trước đây lối 6000 năm và rất hiếm, chỉ hàng quyền 

quý mới được ăn.    Ðang khi đó gạo đã có ở Việt ngay từ đợt Văn hoá Hoà Bình, ít nhất trước 

đây lối 8000 năm.    Ông Solheim cho rằng Gạo đã có ở hang Thần và Non Nok Tha ( cùng 

thuộc Văn hoá Hoà Bình ) lâu trước bên Tàu. 

 

Xin kết luận bằng câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân có ghi trong Huyền sử nước ta, 

mà trước đây sử cũ coi như truyện hoang đường, nhưng nếu đọc theo lối Huyền sử dưới ánh sáng 

của khảo cổ thì sẽ thấy nó không phải hoang đường, vì nhà Thương cũng gọi là nhà Ân, sau khi 

đã chiếm Long Sơn còn tiếp tục mở mang bờ cõi thêm mãi xuống vùng Giang Tô, Chiết Giang, 

Kinh Sở . . . ( xem Cradle tr.344 ) .  Trong quyển State Craft ( tr.198 ) học giả Creel có nhận 
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xét là từ đấy Tàu mới khởi đầu khinh thị Di vì hay bị Di đánh bại.     Vậy sự đánh bại này 

phản ảnh truyện Thánh Gióng, phản ảnh luôn cả vụ nhà Ân hợp nhập Văn hoá Di Việt. 

\Truyện kể rằng vua nhà Ân bại trận nên ôm ngọc Long Toại mà chết vùi ở đất Việt.    

Ðó là huyền sử không có thật ở cái Hình, tức là vua nhà Ân không có chôn ở đất Việt, nhưng có 

thật ở cái Tượng tức là vua nhà Ân đã học được với Việt tộc tính chất Lưỡng hợp mà ở đây 

kêu là ngọc Long Toại.    

Huyền sử nói là thứ ngọc châu từ thuở Trời Ðất mới khai tịch đã có một cặp Trống Mái từ 

đời Hoàng Ðế trải đến đời Ân làm của thế bảo, cho đến lúc nhà Ân sang xâm lăng đất Việt 

bị Thánh Gióng đánh tơi bời bỏ thân và ngọc lại bên đất Việt.  Vậy ngọc Long Toại là chi?   

Thưa chính là đạo Dịch của Trời Ðất cũng như đạo Dịch của Phục Hy mà vua nhà Ân học 

được, nhưng chưa trút hết máu Du mục nên còn ham đi chinh phục, thành thử phải chết và ôm 

ngọc đó trả lại cho chủ cũ có họ Rồng ( Long Toại là hạt ngọc có đóng con chấm của chủ là 

Tiên Rồng nằm trong chữ Long Toại đó. Toại có nghĩa là làm ra lửa, hàm ngụ trong chữ 

Viêm Việt, nhận Hoả đức làm nền ).   Vì vậy mà Huyền sử nói vua Ân chết chôn ở đất Việt, còn 

Kinh Dịch nhà Ân gọi là Dịch Quy tàng, tức Dịch ẩn tàng trong đất, liên hệ với ngọc Long Toại 

bị chôn.    

Nhưng vì Long Toại bị chôn nên chính chủ là Việt tộc cũng chẳng còn biết đâu mà lần, hoá 

nên truyện kết bằng một câu rất bí ẩn  là “ giếng bị bỏ dơ ”, tức không ai còn biết múc nước cam 

tuyền từ giếng Việt nữa ( Việt tỉnh cương ) nghĩa là không ai thấy cái Tượng hay nền móng của 

Kinh Dịch là nền Minh triết có nét lưỡng hợp nữa, thành ra phải đi ăn nhờ của Hình hiện của 

người là 64 quẻ dùng vào việc bói toán vậy thôi.  

8.- Kết luận 

Việt Nho muốn điều chỉnh lại một số điểm thuộc lịch sử của cả Tàu lẫn Việt, do cả người Tàu 

lẫn người Việt, đồng thời thức tỉnh học giả Việt muốn biết Văn hoá dân tộc một cách đích 

thực thì phải ngoi ngược về quá khứ rất xa xưa, chữ Nho gọi là Tố nguyên.     Và đấy là tên 

sách đã khai mạc thuyết Việt Nho với cái tựa đề mập mờ thấp thoáng” Việt Lý Tố Nguyên ” để 

vẽ lại hình ảnh lung linh về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc cũng như về nguồn gốc Nho.    

a.- Việt Nho: nguồn gốc đích xác của Văn hoá Dân tộc 

     Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra danh xưng mới, vừa để chỉ rõ cái nguồn gốc đích        xác 

của Văn hoá Dân tộc, vừa để gột rửa Nho giáo, một nền Nhân bản trung thực, nhưng đã bị 

xuyên tạc đến độ lu mờ, nhờ vậy chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra một nền Triết lý hợp cảm 

quan thời đại về hình thức lẫn nội dung.  Về hình thức là dùng rất nhiều Huyền số, Huyền 

thoại cũng như Nghi lễ Thói tục.    

Ðó là nền Triết  lý đang được thế giới mong cầu đến độ triết gia người Ðức ông Ernest Cassirer 

đã muốn định nghĩa là con vật có khả năng biểu tượng ( symbolicum ).  Ðiều này được quảng 

diễn khá đầy đủ trong quyển Philosophy in a new key ( A study in the symbolism of reason, rite 

and art của Suzanne K. Langer , Havard university press 1942 ).   Ðó là một sự phản đối lại nền 

triết học cổ điển Tây phương quá khô khan trừu tượng, nên phải mở một hướng mới cho Triết 

xuyên qua nghệ thuật và biểu tượng.  Trong chiều hướng đó Việt Nho sẽ là tay quán quân 

phong phú vì cái rừng Huyền thoại mênh mông của Việt lẫn Nho, tha hồ khai thác . 
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b.- Nội dung: Triết lý gắn liền với đời Sống 

Về Nội dung, người ta mong cầu một nền Triết lý gắn liền với cuộc sống, với tác hành, và 

hơn nữa một nền cho Triết lý cho thế giới đệ tam theo nghĩa không Cộng sản cũng không Tư 

bản, nhưng một nền Triết Nhân bản có tính chất phổ biến bao la.    

Cho tới nay biết bao thử thách đã được hiện thực nhưng có thể nói chung là chỉ đạt được những 

thành quả vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện được một nền Triết nào có tính cách 

bao quát được như lòng mong cầu kia .  Vậy đó là việc mà Việt Nho đã cố găng đi theo từ hơn hai 

mươi năm.  Thế giới con người không có cái gì tuyệt đối và hoàn bị, mà chỉ có cái tương đối cao 

thấp khác nhau.  

Trong cái thang giá trị đó, Việt Nho hẳn phải có một chỗ đứng, cũng như có khả năng đặt 

tận cùng cho một sự tủi hổ của người Việt tới nay  khi phải tiếp xúc với các nền Văn hoá thế 

giới, là Việt không có nền Triết lý nào cả. Từ nay bắt đầu trám lỗ hổng đó và sẽ tiếp tục trám 

mãi trong các thế hệ nối tiếp. “ 

B.- BẢN CHẤT TRIẾT VIỆT   

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 4. Kim Định ) 

 

“ Ðể nối Việt với Nho cho thành Việt Nho thì cần một điểm móc nối rất đích đáng có thể gọi là 

phương trình : Việt = Nho  hoặc Nho = Việt. Nói khác đi cần phải biết bản chất Việt là gì, bản 

chất Nho ra sao mới nối được.  Ta hãy bàn về bản chất Việt:    

I.- Họ Mẹ Tiên 

Nói đến bản chất là nói đến cái Tượng vòng trong hay là đức tính trổi vượt, mà không nói tới 

vòng ngoài như chủng tộc, đất đai.  Như vậy là có nghĩa trong cụ thể phải vượt sử địa để đi vào 

miền sử mệnh của Huyền sử với các di vật khảo cổ làm điểm tựa, thí dụ nếu hỏi đức tính Việt là 

chi, ta có thể căn cứ trên các sách Kinh Hùng, Sơn Hải Kinh với các Huyền thoại cổ xưa đã 

biến thể và hiện còn nằm rải rác đó đây.  Còn khảo cổ thì như Trống Ðồng, các đồ gốm ở Ðông 

Sơn, Ngưỡng Thiều, Long Sơn, Hang Thần ở Miến Ðiện, Non Nok Tha ở Bắc Thái Lào. . . 

căn cứ trên những tài liệu như thế để tìm ra bản chất người Việt lúc chưa chịu ảnh hưởng 

Tàu . Vậy xin hỏi bản chất đó là gì ?  Từ xa xưa cho tới tận nay người Việt nào cũng xưng mình 

là con cháu của Mẹ Tiên / Cha Rồng.    Nói thế vì quen miệng cũng có, vì tin tưởng là thật cũng 

có, mà để chế nhạo cũng có.   Ai trong ba loại ấy là đúng?   Thưa chẳng ai đúng hết, tuy rằng 

những người tin tưởng là có thực bớt sai hơn nhưng chưa đúng hẳn.    

 

Muốn đúng sự thực phải đi theo lối Cơ cấu, tức là so đọ với bao chuyện cổ khác, của các chi tộc 

khác trong Bách Việt, và trước hết là xem vào khảo cổ mà Trống  Ðồng Ngọc Lũ là một lâu đài 

rực rỡ.  Vậy xin hỏi trong Trống Ðồng có dấu vết chi về Tiên Rồng chăng.  Và lúc ấy chúng ta 

mới kinh ngạc mà nhận ra rằng toàn diện Trống Ðồng chỉ nói lên nguyên có chuyện Tiên Rồng 

mà thôi.    Cái mặt nói truyện Tiên, cái tang nói truyện Rồng.    

Tuy nhiên vì lối nói quặt quẹo đó là lấy Chim thay cho Tiên, muốn vẽ Tiên thì người xưa vẽ Chim.   

Người nào tu đắc đạo thành tiên thì huyền thoại nói là hoá ra con Bạch Hạc, có khi nói vắn tắt 

là mọc cánh Chim: “ vũ hoá ”  và nhiều hình Tiên tìm được trong di tích cổ đều là người có đeo 

lông Chim.   Theo đó, thì những người mang lông Chim đang múa trên Trống Ðồng có thể gọi là 

Tiên theo nghĩa rộng. Tại sao lại như vậy?     

Thưa vì Việt tộc nhận Chim làm vật biểu.  Nói vật biểu ( heraldic animal ) mà không nói vật 

Tổ (  totem ), vì vật Tổ là của riêng một bộ lạc, còn Bách Việt gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc gồm 
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hàng trăm bộ lạc.   Học giả ngày nay dùng chữ liên bang các dân để chỉ Cửu Lê và Tam Miêu, một 

danh xưng xưa nhất của Bách Việt ( confraternities of people , Needham II , 117 ).    

Nói vật biểu thì phải hiểu là Bách Việt, ít ra những chi tiến bộ nhất đã vượt qua giai đoạn vật Tổ 

để lên đợt trên.   Ðợt trên đó có thể là ý hệ, có thể là tâm linh.  Ý hệ thì như các dân tộc Tây Âu 

từ bỏ dứt khoát thần thoại ( hơn kém cùng bản chất với đợt vật tổ ) để bước lên đợt lý trí suy luận 

khách quan, nhưng vì Lý trí độc tôn đốc ra Duy Lý, nên ý hướng là ý thức hệ lại đốc ra ý hệ, tức 

là tư tưởng bít kín, độc chiếm, thí dụ Mác Xít không là ý thức hệ, mà là một ý hệ.    

Việt tộc trái lại đã vượt cả giai đoạn Lý trí để lên đợt Tâm linh, nên không mắc kẹt lại ở Ý 

hệ mà vươn lên đợt Nhân chủ.   Ðó là lối tiến hoá ( evolution) nhẹ nhàng không đoạn giao với 

giai đoạn trước, dấu hiệu cụ thể đã lên Tiên mà vẫn giữ Chim, còn Tiên là tiếng rất hàm hồ vừa là 

Tiên vừa là Tiền ( trước ) nên quen gọi là Tiên hiền, Tiên thánh, Tiên nhân , Tiền nhân.  Vì thế có 

thể vẽ lại đường tiến hoá như sau:  Chim → Tiên = Tiên nhân = Tiền nhân = Tiên hiền = Tiên 

thánh.   Nói khác đi Tiên cũng là Người, nhưng là người đã đạt Nhân, đã đạt Nhân chủ, nói 

đơn sơ là người khôn ngoan, hiền triết, thánh nhân mà ta có thể biểu thị bằng vật bay cao là 

chim.   Do đó trong truyện cổ hễ thấy Chim thì cũng hiểu là Tiên, Tiên nhân, Tiền nhân. Các nghi 

mẫu ta mang tên chim là do vậy: Âu Cơ là con Hải âu, Vụ Tiên là Ngỗng hay Vịt trời, Lộ là Cò 

trắng, Lạc cũng như Việt đều là Chim, và nổi hơn hết là chim Trĩ là lông chim Trĩ của Lạc 

Việt.   Ðó là lông ngũ sắc mà Tổ tiên xưa quen mang trong mình mỗi khi ca vũ.   Phụ nữ Việt xưa 

quen mặc áo vẽ hình chim Trĩ, hoặc mang đồ trang sức bằng lông ngỗng là tục phổ thông.   Mẹ 

Âu Cơ còn đi xa hơn nữa khi đẻ con theo lối Chim ( tục điểu ) là thể hiện Văn hoá Chim đến 

cùng cực.  Tạc tượng có ngón chân xoè ra như chân Chim là để nói lên sự giống Chim từ đầu đến 

chân.   Nên nhớ 4 chân con Rồng là 4 chân Chim Phượng Hoàng thường được vẽ như Chim 

Trĩ (đã bàn trong Triết lý cái Ðình , tr. 174 )  

 

Nhờ Cơ cấu để móc nối Tiên với Chim rồi, bây giờ hãy xem vào mặt Trống Ðồng Ngọc Lũ 

mới kinh ngạc nhận ra không những cả Tiên lẫn Rồng, mà còn hơn thế nữa là cả hai đàng 

trong thế giao thoa thâm sâu và chói chang hơn hết: đó là Chim đang lao đầu vào miệng 

Rồng đã ngửa mặt sẵn sàng đón nhận cái hôn của Tiên.  

 Ðó là cái hôn Giao chỉ của mẹ Tiên đến với cha Rồng.    

Cụ thể là những người đội lông chim đang đứng trên thuyền Rồng.    

 Ðội lông Chim là giòng máu Mẹ, Mẹ Tiên.   

 Ðứng trên thuyền Rồng là giòng máu Cha, Cha Rồng.    

 Tất cả hiện đang sống đúng “  điểu tục ” tức là ca múa.    

Chim thì hót, người thì hát. Hát mà chưa thoả hết tâm tình thì phải múa, múa điệu múa đầy 

hoạt lực nhất thì phải gồm miệng ca, chân nhún nhẩy, tay vung xoè.   Các luồng cảm hứng 

sơ nguyên tạo nên những bức tranh Rồng bay Phượng múa đều phát xuất từ hai chữ Tiên 

Rồng này đây. 

 

Thế là ta nắm được bản chất Việt hiện hình ra trong hai chữ Tiên Rồng ở Huyền sử, nay lại 

được kiện chứng bằng nghệ thuật khảo cổ .  

Bản chất Văn hoá hay đức tính căn bản nằm trong cặp đôi nọ.   Ðó là nét đặc trưng của miền 

Ðông Á mà Việt Nam là ngả ba hội tụ, nên ở Việt Nam cặp đôi nọ xuất hiện cách rất thi vị và nhân 

chủ dưới hai chữ Tiên Rồng. 

Tiên hay Chim đều nói lên đức tính siêu việt, còn Rồng nói lên sự biến hoá phi thường.  Ðó 

cũng là câu định nghĩa của con người Ðại Ngã của Việt Nho là “ Nhân giả, kỳ Thiên  Ðịa chi 

đức ”, còn ở đây nói cách thi vị là Tiên Rồng. Ðó là nét “ Song trùng sơ thuỷ ” sẽ đẻ ra các 
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đức tính khác rất nhiều nhưng quy vào một mối lưỡng hợp tính để diễn tả đức tính uyển 

chuyển lưỡng thê là đức tính căn bản, mà hễ nền Văn hoá nào thiếu nó thì sẽ nghiêng ngả 

trước khi gieo vô vàn tai hoạ như Duy vật là thí dụ. 

Thế là ta đã nắm được đức tính dân tộc rồi đó, cả trong Hình trong Tượng  lẫn trong Bản 

chất sâu xa. 

 

Bây giờ ta dùng nó làm đuốc soi vào nhiều Truyện cổ sẽ lần ra ý nghĩa ở những chỗ mà cho tới 

nay không ai hiểu được, thí dụ tại sao mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi ?   Thưa vì núi  là nơi ở của 

Tiên, của chim.  Tại sao lại ở Bạch Hạc thì xin hiểu theo liên hệ “ Vũ hoá ” nói trên; tu Tiên đắc 

đạo hoá ra chim Hạc trắng, nên Bạch Hạc là cứu cánh.    Tại sao sách Sơn Hải Kinh nói dân 

nước Kinh ( Kinh Việt ) có chân chim là do vậy.  Tại sao lại nói ông Cao Dao Bá Ích có họ 

Việt ? Thưa vì ông Cao Dao có mỏ chim, còn ông Bá Ích được mẹ sinh ra kiểu điểu tục ( D 

372 ).    Tại sao có thành ngữ “ Việt điểu ”, tại sao Việt Nho có câu ngạn ngữ : “ Tuỳ dương Việt 

Trĩ ” ( con Trĩ của Việt tộc theo hướng mặt trời ) cũng là đó. 

 

Thế là ta biết Chim là giòng máu Việt. Hễ đâu có Chim là thuộc Văn hoá Việt tộc dù sách có 

nói là của nhà Hán hay nhà Chu cũng biết vậy. Cần thử máu mới biết đích xác mới biết của 

Việt hay của Tàu, và lúc ấy sẽ thấy dễ dàng chỗ xuyên tạc, vì Tàu khởi đầu không có chi, trừ 

chim Cú được kính trọng lắm, người ta ngờ là vật tổ của Hoàng Ðế và còn truyền đến nhà Thương, 

nhưng về sau thì bị khinh rẻ và ai bị chửi là chim Cú ( Kiêu Dương ) thì cảm thấy bị nhục không 

thể tả.   Vì cuối cùng Cú bị mang tiếng như loại chim có tên là Phá Kinh cũng giống Cú, cả 

hai có tội quay lại ăn thịt bố mẹ.   Từ địa vị Vật tổ mà bị trụt xuống đó hẳn là phải có căn nguyên, 

và căn nguyên đó nằm trong cái toàn thể là “ Văn hoá Hiên Viên Ðế ” thuộc Du mục đã thua 

Văn hoá Nông nghiệp Việt tộc.  

 Chim của Việt tộc nếu không là Thiên Địch tức là “ chim mặt Trời ”, loại “ tuỳ dương Việt 

trĩ ” thì loại chim nước nói lên nét song trùng: bay lên trời mà vẫn có thể ăn dưới nước nên có 

thể giao chỉ với Rồng cách thâm tình nhất.     Ðàng này chim của Hoàng Ðế thuộc loại duy 

dương ( cú ngày tỉnh đêm ) chẳng có nét song trùng chi hết, nên bị giết bằng tên cong ở trục chí.   

Ðó là nói kiểu Huyền sử: tên cong là của Việt tộc, còn trục Chí ( Hạ chí, Ðông chí ) thường chỉ 

bái vật hay ý hệ thiên về một bên, không phải trục Phân ( Xuân phân, Thu phân ) chỉ nét thiên 

quân của con người Ðại ngã với ngầm ý là triết lý trục vật Du mục của Hoàng Ðế bị loại trừ do 

triết lý Nhân chủ của nông nghiệp. Nông nghiệp lúc ấy kêu là họ Hữu Miêu ( nghĩa đen là người 

có ruộng nước ) tức cũng là Tam Miêu cùng “ họ máu ” hàng dọc với Việt tộc vì cùng sinh ra bởi 

Tiên Rồng.   Ðiều này không được nhận ra vì sách nói sinh ra bởi ông Quỳ Và bà Huyền Thê. Thế 

nhưng đọc theo lối cơ cấu sẽ nhận ra Huyền Thê cùng họ Huyền với Huyền điểu, với bà “ Cửu 

Thiên Huyền Nữ ” tức là Tiên đó. Còn Quỳ cũng là Rồng đang trong quá trình biến thể, nên có 

đầu người mà mình lại là mình rắn.  Họ hàng thực xa mà hoá ra gần là vậy.   Tam Miêu cũng có 

tên là Cửu Lê vì căn số hai của cửu ( 9 ) là tam ( ba ) . Tam Miêu và Cửu Lê ăn với nhau theo số 

cơ cấu là thế.  Nhà lãnh đạo của Tam Miêu là Si Vưu, sau này bị Tàu khinh rẻ, y như khinh rẻ 

Man Di, nhưng ban đầu Si Vưu là thủ lãnh rất nổi tiếng, nên chữ Vưu cũng có nghĩa là người đệ 

nhất phi thường ( le premier extraordinaire ) vì thế đáng mặt làm thầy của Hoàng Ðế và Hoàng Ðế 

là sinh viên du học tiên khởi đến học trường Si Vưu, mà khóa trình là Thiên đạo.  ( Tích nhật 

Hoàng Ðế đắc Si Vưu nhi minh ư Thiên đạo ), ngày xưa Hoàng Ðế học với Si Vưu thì sáng trí 

ra về đạo Trời.  Nói thế có nghĩa là trước khi gặp được Si Vưu thì Hoàng Ðế hoàn toàn Duy vật, 

có tiến lắm cũng quanh quẩn ở đợt Bái vật, Pháp môn, mãi sau tiếp xúc với Si Vưu mới thâu nhập 
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thêm “ nhiều sàng khôn ” trong đó đáng kể nhất là sáng mắt ra về Thiên Ðạo Thế là bàn xong về 

họ Mẹ. 

II.- Họ Cha Rồng 

Bây giờ bàn thêm ít lời về họ Cha là Rồng.   Rồng có hai loại: loại miền Nam là Giao long 

( thuồng luồng )  có 4 chân, con loại không chân kêu là Xà long thuộc Việt miền Bắc từ Sơn Ðông 

toả xuống Sở Ngô Việt ( cả 3 nước này hồi xưa có một thời gọi là Kinh và Dương ) về sau cộng 

cả Thuồng luồng lại với Rắn để làm nên Rồng, nên Rồng vừa có mình dài như rắn, vừa có 4 

chân của thuồng luồng nhưng móng là móng của phượng hoàng.     

Còn một loại Rồng nữa ở biển gọi là Ly. Loại ở đầm hồ và sông gọi là Quỳ.  Loại này hòa hợp 

với chim quá nhiều hoá ra văn Quỳ long, một hợp loại chim Rồng, nhưng Chim nổi hơn nhiều .   

Còn một loại chim rồng nữa gọi là Phi Liên cũng thuộc loại chim Rồng giao thoa nên có chỗ kêu 

là Long Tước ( rồng có mỏ chim sẻ ).  Hình dáng và tên gọi thì nhiều nhưng tất cả đều thuộc Tiên 

Rồng, tên gọi và thể thái khác nhau là do địa vực rất rộng, với thời gian lâu hàng nhiều chục ngàn 

năm không thể nào quy định được niên đại và bờ cõi, chỉ biết là của Việt tộc nên câu “ nhất điểu 

nhì xà” phải hiểu theo đồng văn lớn này.  

  

Tục quen nói “ nhất điểu nhì ngư ” chưa biết căn cứ vào đâu, không thể căn cứ vào cá Côn, chim 

Bằng trong sách Trang Tử vì đó hoàn toàn là dụ ngôn, cả cá lẫn chim đều dài mấy ngàn dặm. Ngư 

là thứ hoa văn nhà Hán dùng rất nhiều vì một thời cá là vật Tổ của Tàu, rõ nhất là đời nhà Tần.  

Tàu mới có Rồng từ nhà Hán, có lẽ từ đó có câu “ Cá hoá long ”, cá có học với Si Vưu để ra 

Long, nhưng xem ra không đủ điểm, nên hoá lưng chừng không ra Rồng mà chỉ đủ vây cánh để 

chở Táo Quân vào cuối năm, còn quanh năm thất nghiệp. 

Nói tóm lại khởi nguyên Tàu không có Rồng, nhưng vụ sách nói có Rồng chỉ là ngụy tạo từ 

đời Hán, mà nhiều vụ không ổn rõ ràng.  

Hoàng Ðế bắt Rồng quỳ lột da bưng trống, lột tí da thì ăn nhằm chi, còn trống bịt da mà bưng cả 

hai đầu là kín chứ có trống đâu.  Vì thế trống đó gọi là cái Cao để nằm ngang và chỉ dùng cho 

việc kiện tụng  hoặc đánh trận.  Khác hẳn trống Lạc Việt để trống một đầu, đặt dựng đứng để 

biểu thị đức trung ương tổng quát.   Nhà Chu dùng khẩu hiệu quân sự là “ hùm, beo, sói, rồng ”.  

Có một rồng giữa 3 con kia toàn du mục, tức mới học được ¼  bài học nông nghiệp về Tiên Rồng. 

Vậy toàn thể Rồng xưa kia là của Việt tức là toàn cõi nước Tàu. 

 

Việt tộc có rất nhiều tên như Cửu Lê, Tam Miêu, Di, Tứ Di, Cửu Di, Nhung, Ðịch, Man, Di, 

Bách Việt và bao nhiêu chi tộc khác nhau với những nền nghệ thuật khác nhau.  Nhưng đứng 

về triết học Văn hoá tổng quát thì có thể quy về một nền Văn hoá Nông nghiệp và do đó trong 

nhiều tên chỉ Việt Tộc, tôi gọi tên là Bách Việt, vì xét về cơ cấu thì không số nào lớn hơn số 

trăm ( 100 : Bách Việt  ).   

 

Còn chữ Việt cổ  ( 粵 )viết với bộ mễ nói lên nềnNông nghiệp lúa Mễ,  (米)nên bao trùm được 

cả Tam Miêu (苗:miêu là mạ ), còn tên Di theo tự dạng là người có nỏ, mà nỏ là môn sở trường 

của Lạc Việt ( nhớ truyện cái nỏ của thần Kim Quy ), và cũng hay đi liền với Việt gọi là Di Việt, 

cũng như Man thành Man Di : tất cả đều tham dự vào nét chung như “ Cắt tóc, xâm mình, tả 

nhậm nhất là hoá trang chim khi múa.  Những nét đó là dấu bên ngoài của đại chủng Việt 

mà ban đầu đã cư ngụ khắp cõi nước Tàu, sau rồi dân tộc Tàu cũng là một hai chi tộc trong 

đại khối Việt nhờ một hai thuận lợi mà nổi lên và dần dần Tàu hội nhập và hoàn chỉnh Văn 
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hoá Chim Rồng, rồi đẩy Việt ra tứ phía gọi là tứ hải.  Nhưng “ tứ hải giai huynh đệ ” tức 

cùng một gia đình Văn hoá, nên đều là anh em cùng giòng máu huynh đệ là Tiên Rồng. 

III.- Tàu đuổi Việt ra bốn bên: Tứ Di 

Sau đây xin phác lại lại những đợt Tàu đẩy Việt tộc ra ngoài bốn bên : 

       a .- Ðợt đầu Hoàng Ðế chiến Si Vưu. 

       b.- Ông Vũ tiến xuống mạn Nam  

Ông Vũ  tiến xuống miền Nam sông Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn hoá Việt 

. 

       c.- Nhà Thương tiến chiếm Di Việt  

Bao gồm Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang  v . v. . .  

       d.- Ðời Chiến Quốc nhà Tần nuốt Sở, Ngô, Việt. 

       e.- Ðợt năm là cuộc chiến Nam Chiếu, Dạ Lang, nước Ðiền. 

       g.- Cuối cùng chiếm cả Lạc Việt  

Gồm hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, trước kêu là Lưỡng Việt, nay đổi ra Lưỡng Quảng .  

 

Về đàng khảo cổ, ta có thể lấy Ngưỡng Thiều làm như ngành Tiên, từ tỉnh Thiểm Tây đổ xuống 

Thái Bình Dương gồm những chi Chàm, Indônê, Mã Lai, Thái, Miến, Assam, các nhà khảo 

cổ chỉ bằng rìu chữ nhật.   

Ngành Rồng chỉ bằng rìu có vai tạm lấy Long Sơn làm điểm khởi kéo xuống qua Ngô, Việt, 

Quảng Ðông và Việt Nam ( 1).    

Cả hai dòng Văn hoá Tiên Rồng đó hội tụ lại nơi Việt Nam vì thế Việt Nam được gọi là một 

nước hợp chủng ( hiện nay có gần 60 sắc dân thiểu số ( có thể coi như đại diện cho những người 

đã bị đuổi ra khỏi địa bàn Tổ của mình và trở nên những di dân đời đời đại diện cho tứ hải, tứ 

Di, Bách Việt.    

Nói là đại diện vì phần lớn ở lại đất cũ và bị đồng hoá để trở nên Tàu. thí dụ rõ nhất vì muộn 

nhất là Tần, Sở, Ngô, Việt.   Họ đã trở nên Tàu đến độ vài ngàn năm sau không ai dám gọi 

họ là Việt hay đúng hơn là Tàu gốc Việt, chỉ đến nay khi ta đi theo lối cơ Cấu và đo máu Văn 

hoá mới nhận ra họ hàng Văn hoá thực rõ ràng. 

 

( 1 ) .- Chỗ này viết theo cuốn The making of South East Asia của ông Coedes, được dịch sang 

tiếng Anh do ông H. M. Wright Berkeley and L. A 1966. 

 

Ðó là mấy sự kiện thuộc lịch sử nhưng đã bị quên nên cần ôn lại dưới ánh sáng của những cuộc 

nghiên cứu mới ngày nay.    

Theo đó nước Tàu mới ra khỏi trạng thái bộ lạc từ nhà Thương và nhà Thương rất nhỏ.   

Mãi cho tới Tần Hán mới chính là hình ảnh Tàu như nay do nuốt được Sở, tức cũng là nuốt 

được Ngô Việt, cả ba là do Ðông Di miền sông Hoài và mạn Nam miền đồng bằng Dương Tử.    

Hầu hết học giả phải nhận Sở là khu nữu ( The world axis ) là cuống họng ( The throat of the 

world ) của Tàu.  Vậy mà đó chính là địa bàn tổ của Man Di tức Bách Việt.  Khi nói là thủ chỉ 
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và là đại diện cuối cùng của nền Văn hoá Tiên Rồng là nói theo toàn bích siêu hình, nhưng cũng 

có thể thật cho tới hai ngành chủng tộc:  

 

Một Tiên từ phía Ngưỡng Thiều ( Thiểm Tây ), một Rồng từ Long Sơn ( Thái Sơn ), cả hai 

đổ xuống gặp nhau nơi Việt Nam.    

 

Theo đó thì ngoài Việt Nam không còn chi nào nữa, vì hầu hết đã bị đồng hoá, còn lại thì không 

đủ điều kiện, Hàn, Nhật thì xem ra có Rồng mà không có Tiên và dầu sao thì cũng quá cô lập 

vì đã bật ra ngoài những dòng sông của địa bàn Tổ, không tiện lãnh đạo.  Các nước miền Tiên 

thì đã bị hút quá mạnh vào qủy đạo của Ấn Ðộ là loại có cơ cấu Du mục nên bẻ quặt Văn 

hoá Tiên Rồng. 

Còn lại có Việt Nam tuy chịu ảnh hưởng của Tàu, nhưng Tàu đã hội nhập của Việt trước, 

nên tuy dạng thức Văn hoá có biến đổi nhưng bản chất không bị bẻ quặt nhiều, mà chính ra 

là giúp Việt đi hết đường công thức hoá nền Văn hoá chung mà trước kia Việt là chủ, Tàu là 

khách, nhưng khi xét toàn bộ thì phải nói Việt Nam là bộ tộc duy nhất trong Bách Việt có 

khả năng cũng như sứ mạng trùng tu lại nền Văn hoá cao cả nọ.  Bàn về con chấm chủ quyền 

có khắc hai chữ Tiên Rồng như vậy kể là tạm xong, chúng ta sẽ dùng con chấm đó đi nhận diện 

những di sản nào là của nhà, nhưng trước hết chúng ta cần phải xem về nguồn gốc Nho là chi mà 

lại nói đồng bản tính với Việt trong thành ngữ Việt Nho.”      

Nguồn gốc Việt Dịch được kết tinh từ  hai Huyền  thoại: 

 

C.- NGUỒN GỐC  CỦA VIỆT DỊCH 

Qua hai Huyền thoại trên chúng ta có thể nhận ra nền tảng của Dịch Việt trong hai Huyền thoại: 

 1.-  Viên Ngọc Long Toại với cặp Trống / Mái trong Truyện Việt Tỉnh .  

 2, Truyện Tiên / Rồng cũng là cặp Vợ / Chồng. 

   Trong ngôn ngữ Việt thì còn có vô số  tiếng nói nhịp đôi  hay  nét  “ Gấp đôi Song trùng lưỡng 

hợp “ như Trời / Đất, Núi / Sông, Ông Đùng / Bà Đà, Ông Cồ /  Bà Cộc , Bà Nữ Oa / Ông Tứ 

Tượng,  Vợ /Chồng, Đực / Cái, Trống /Mái, Nhụỵ Cái /nhụy Đực, Ăn /Nói, Đi / Đứng, Học / 

Hành. . Đây là nét Gấp đôi  (two foldness ) , nét đặc trưng của Văn Hóa Việt . 

Đó là những cặp đối cực mang tính chất Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất  tương tự như Thái cực Âm 

/  Dương Hòa . Âm / Dương hòa là Lưỡng cực nhất nguyên.   

Có một số vị viết về Dịch cho cặp đối cực Dịch là Nhị nguyên đối kháng  thuộc Mâu thuẩn thống 

nhất thuộc Triết lý Triệt Tam ( Tiers exclu, non contradiction ) của Tây phương ( nhất là CS )!, 

đây lá  sự nhầm lẫn  giữa Lưỡng cực Nhất ngưyên  ( A/ B : Dual unit: 2 →1  ) với Nhị nguyên  ( 

A ≠ B ). 

Những cặp đối cực rất phổ biến và được Nho tổng quát thành cặp Âm / Dương .Khi Âm / Dương 

lưỡng nhất  ( Dual unit: 2 →1 ) thì  đạt trạng thái Âm / Dương Hòa.  

Những bảo chứng trên  chứng  tỏ  Kinh Dịch đã  được Tổ Tiên Việt kết tinh từ thuở xa xưa,    Việt 

Dịch tuy chưa được viết thành Kinh điển nhưng đã được hiện thực trong nhiều lãnh vưc của cuộc 

sống dân Việt ,  
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I.- Nguồn Gốc của Dịch Việt và Dich Tàu 

Dịch Việt được kết tinh từ Viên Ngọc Long Toại,   Theo T. G. Kim Định  thì Vật biểu kép Tiên 

Rồng của Việt Nam đã được thai nghén từ  nền Văn Hóa  Hòa bình cách nay từ  12 ngàn năm tới 

30 ngàn năm, vết tích  được tìm thấy nơi  Thao thiết Văn Qùy Long ( Đồ cổ đởi nhà Thương )  

 

         Hình Thao thiết đã biến ra Rồng. Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao thiết     Rồng   Tiên ( Chim 

) 

 Tàu  có vật Tổ đơn là chim Cú đời Hiên Viên Hòang Đế, tới Bạch mã đời nhà Thương  rồi nhận 

vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. Lại nữa, Rồng  “ Cô Dương bất sinh “, nên  làm gì mà 

có Dịch, tuy nhiên  Tàu vẫn có Dich với 64 Quẻ  để bốc phệ rất đồ sộ!.     

  Dịch có 4 mục  tiêu:   

1.- «  Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 2.- Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 3.- Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

4.- Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp «  

  Dịch 64 Quẻ  đồ  sộ  của  Tàu chỉ có mục tiêu cuối cùng là Bốc phệ ( Bói toán ), còn Việt Nam  từ 

xưa chưa dám nhận mình là có Dịch, nhưng theo sự khai quật của T. G. Kim Định thì Viêt Nam 

không những có Dịch mà Dịch còn mang nặng mục tiêu quan trọng nhất là Minh Triết . 

Hình Thái cực 
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  “ Có giả thuyết cho rằng hình ảnh của Thái Cực đồ được tạo lập từ quan sát thiên văn thông qua đo 

bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que thẳng trên mặt đất và đánh dấu tất cả khu vực mà bóng 

của que quét trong một năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ .  ( Từ internet  )  “.  

Chúng ta có thể kiểm chứng sự xác thưc của hình trên qua thời tiết qua 24 Tiết của một Năm và 

thời Tiết của các  mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Hình trên được chia ra làm 24 phần gồm 360 độ, mỗi phần có 15 độ, mỗi phần được gọi là một  

Tiết 15 ngày, như vậy một năm có 24 Tiết, khi qua một Tiết hay qua một mùa 3 tháng thì khí hậu 

thay đổi rõ ràng.  

Có ý kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn của Phật gia là có chung 

một nguồn gốc. Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà khác nhau trong vũ trụ.  

II.- Tính chất của Âm / Dương 

  Âm Dương đối lập:Cặp đối cực ( opposite term ) 

Khi quan sát các hiện tượng, luôn thấy từng cặp đối nghịch nhưng gắn bó nhau : Sáng / Tối - Động 

/ Tĩnh... Tuy đối nghịch nhưng luôn gắn bó nhau, do đó, đây chỉ là 2 mặt của 1 quá trình 

thống nhất. 

Người xưa đã biểu thị quan niệm trên bằng đồ hình Thái Cực : Một Âm (màu đen) và 1 Dương 

(màu đỏ hoặc trắng) trong 1 vòng tròn không bao giờ tách rời nhau. Thiếu 1 trong 2 yếu tố Âm 

Dương, không thể hình thành sự vật. 

Thí dụ : Vấn đề dinh dưỡng trong cơ thể. 

Cơ thể cần dinh dưỡng (Âm) và hoạt động (Dương). Muốn có chất dinh dưỡng (Âm), cần tiêu hao 

1 số năng lượng (Dương). Ngược lại, để có năng lượng cung cấp cho hoạt động (Dương) cần tiêu 

hao 1 số chất dinh dưỡng (Âm)... 

 Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm 

 

Hình Thái cực  với Thái Âm ( màu đen ) và Thái Dương ( màu trắng ) 

Thái Âm màu đen có Thiếu Dương màu trắng: Âm trung hữu duơng căn: “ The principle 

masculine within the Woman. Carl Jung: Deep psychology )  
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Thái Dương màu trắng có Thiếu Âm màu đen: Dương trung hữu Âm căn: “The principle  

feminine within the Man.  Carl Jung ) 

‘” Đào sâu vào từng hiện tượng, từng vật, người ta thấy : Mỗi mặt Âm hay Dương lại có 

mặt đối lập ở trong, người xưa gọi là trong Âm có Dương và trong Dương có Âm. 

Nhờ vậy, vũ trụ chia nhỏ dần thành 1 chuỗi 2 mặt Âm Dương vô cùng tận. 

Có thể lấy thời gian 1 ngày 1 đêm làm thí dụ : 

- Thiên"Kim Quỹ Chân Ngôn Luận" ghi : "Bình đán chi Nhật trung, Dương trung chi 

Dương giả, Nhật trung chi hoàng hôn, Thiên chi Dương, Dương trung chi Âm giả, Hợp 

dạ chí kê minh, Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả, Kê minh chi bình Đán, Thiên chi 

Âm, Âm trung chi Dương giả" ( : Từ sáng sớm đến giữa trưa là Dương trong ngày, Dương trong 

Dương, từ giữa Trưa đến sẫm Tối, là Dương trong ngày, Âm trong Dương; từ chập Tối đến gà 

Gáy là Âm trong ngày. Âm trong Âm, từ gà Gáy đến Sáng sớm là Âm trong ngày, Âm trong 

Dương) (T. Vấn 4)”     ( Nguồn internet) 

III.- Âm / Dương Hòa 

 Nho bảo :  Khi Cặp đối cực  “Âm / Dương “ tương thôi “ với nhau để  đạt trạng thái Âm   Dương 

Hòa. Tương thôi nghĩa là cùng nhau thúc đẩy, chống đối nhau, lựa chọn,nhường nhau, tìm tòi   ( 

Tương tranh / tương hỗ ) để  đạt được thoả thuận hài hoà với nhau ở từng thời điểm một, đó là 

trạng thái Quân bình động, được gọi là  Âm Dương Hòa.   

 Đây cũng là luật Bù ( + )  / Trừ  ( - ): Law of Receiving and Giving . 

Theo Nho thì Âm Dương Hòa là khi cặp đối cực được lưỡng nhất  ( Dual unit : 2→1 )   

 

Lão Tử có nói: 

 “ Họa hề Phúc chi sở ỷ. Phúc hề Họa chi sở phục  ( Lão ): Họa là nơi Phúc cậy dựa . Phúc là 

nơi Họa ẩn náu “.     Phúc / Họa Thiện /  Ác, Phải / Trái  liên kết với nhau như hai mặt của một 

đồng tiền,nên khi hai bên muốn Hòa giải với nhau thì mỗi bên trước tiên phải có cái Tâm  muốn 

hòa với nhau, phải có nhận thức chỉ có hòa với nhau thì  hai bên mới sống yên ổn được, nên đừng 

quá cố chấp vào lập trường của mình mà phải uyển chuyển nhường qua nhịn lại với nhau theo 

lẽ Chính trung tức là tinh thần Dân tộc, hai bên  bù trừ Phúc Họa cho nhau, với lòng  Bao dung, 

hai bên phải vượt lên trên Phúc Họa mới mong tìm ra được giải pháp ổn thỏa, nên nhớ rõ điều 

này khi có nhận rõ phải có cả Phúc Họa lưỡng nhất,nghĩa là hai bên đều phải chia sẻ Phúc Họa 

tương đối Công bằng với nhau  thì mới hòa được , chứ chỉ có một bên Phúc hay Họa thì vẫn luôn 

bị bất Hòa, do đó chúng ta mới hiểu Âm Dương Hòa là Vi Ngôn Đại Nghĩa và cũng mới hiểu rõ; 

Khi làm thương tổn nhau mà Tha thứ cho nhau được là rất khó còn như  hành động Bao dung 

lại  khó khăn và cao quý biết dường nào ! Cái Bọc của Tổ Mẫu Âu Cơ là Bọc Vũ trụ, nên có 

sức Chứa sâu rộng mênh mông! 

Trong chế độ Dân chủ khi có vấn đề bất đồng thì hai bên phải dựa trên tinh thầnHiến  
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pháp mà đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp Hòa.  Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam là Nhân 

Nghĩa, Bao dung,  còn tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ là  Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 

Do đó mà cuộc hòa giải giữa  người Hữu thần và Vô thần thì khó mà thực hiên vì hai bên không 

có tiêu chuẩn chung để y cứ mà phân giải. 

Trên trường Quốc tế khi các nước đối thoại để hòa giải với nhau thì dựa trên những tiêu 

điểm:Nhân quyền, Dân chủ và Tự do. 

Cũng do đó mà chúng ta mới nhận rõ Hoà bình thế giới là vấn đề phức tạp và khó khăn    dường 

nào, nhất là khi nhân loại chưa cùng nhau quay về nguồn Tâm linh hay cách khác là tìm về Tiềm 

thức cộng thông của Nhân loại ( collective unconsciousness ) để thông cảm nhau mà sống chung 

an bình với nhau.  

 

IV.- Âm Dương biến đổi ngược chiều và tuần hoàn 

 Nếu ta lấy x  là Âm và y là  Dương  thì  Âm / Dương   =  xy = Âm X Dương = 1 → y = 1 / x 

Âm = 1 / Dương ( Hàm số ngược Hyperbol : nên  Âm thăng Dương giáng; Âm thịnh Dương suy và  ngược 

lại . 

Nho bảo: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một vật hoặc một sự việc biến  

đổi đến điểm cực độ tất sẽ quay trở lại.   

Lão tử bảo : “Phản giả Đạo chi động  “ :  Biến hoá quay ngược  lại  là  cái động của Đạo là luật 

quan trọng nhất, đây là luật Tuần hoàn, khi hoạt động thì làm tiêu hao năng lượng nên phải quay 

về nguồn  (  Tâm linh ) để  “ sạc “ lại năng lượng . Đây là nguồn của luật Tuần hoàn. 

V.- Tỷ lệ Âm / Dương Hòa 

 

  Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián “ : Cái Thể bên Trong  và 

 cái Dụng bên Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị che khuất không có cách  biệt  ( Nhất 

nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

Dụng  ( bề  Ngoài  ) của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể ( mặt  Trong )  của  
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Thái Dương là Thiếu Âm màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái 

Dương có Gốc Âm,  Tây phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     

  

Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng ( 3 ) . 

Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: The 

masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián “ : Cái Thể bên Trong  và cái Dụng 

bên Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị che khuất không có cách  biệt  ( Nhất nguyên 

lưỡng cực : bipolar )   

 

 Theo Thái Âm tuy Dụng là Âm ( Đen: 2 ) nhưng Thể là Duơng ( Trắng : 3 ). 

 

 Còn Thái Dương tuy Dụng là  Dương  ( Trắng: 3  ) nhưng Thể là Âm ( Đen: 2  ). 

 

Theo Thái Âm  thì  Thể / Dụng/  =  Dương / Âm  = 3 / 2   (  Nguyên lý Mẹ ), Âm /Dương =Tình / 

Lý  = 3 / 2. Trọng Tình hơn Lý.   Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý  ( chiếm 2 phần , Lý : 2 ), nhưng 

Trong ( mỗi Cá nhân ) là Tình  ( Tình chiếm 3 phần )   ( Nguyễn Du )   

 

Trong Xã hội  Việt Nho thuộc Nguyên lý Mẹ thì  Con Người trọng Tình hơn Lý 

 

Theo Thái Dương thì  Thể / Dụng = Âm / Dương  = 2  / 3  ( Nguyên lý Cha ):  

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

 

Kiều có câu: “ Tuy Ngoài (  cách hành xử ngoài Xã hội theo Lý Công bằng : Dụng: 2 ) là Lý, 

nhưng Trong  ( Tâm hồn cá  nhân: Thể : 3 )   là Tình ( Nguyễn  Du ),  

  

Trong Xã hội Tàu theo Nguyên lý Cha thì tỳ lệ  Âm / Dương = 2 / 3  → 2 Tình 3  lý,nên trọng  

Lý hơn Tình, nên hành động dùng bạo lực gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành  

trướng . 

VI.-  Giải pháp Hòa theo tinh thần Trung Dung 

 Theo T.G.Kim Định thì tỷ lệ Hoà giữa Âm Dương phải y cứ  theo hai Tiêu chuân: 

 1.- Chấp kỳ lưỡng đoan:  ( Trung dung. Thiên 6.  Câu 4 ) 

Phải giữ lấy hai đầu mối, nghĩa là khi hai bên có điều bất đồng, xích mích, mâu thuẫn với nhau   

thì tiên quyết là hai bên không phủ nhận nhau,chấp nhận ngồi  lai đối thoại với nhau mà tìm giải  

pháp Công chinh  mà Hòa giải với nhau. 

 2.- Doãn chấp quyết Trung ( Thư. Đại  vũ mô. 15 ) 

Hai bên bằng lòng cùng nhau tìm cho ra giải pháp  “ Công chính “ ( theo Tinh thần Dân tộc ) 

 làm  thoả mãn tình trạng của hai bên gọi la giải pháp Hòa giải, nói cụ thể  là hai bên  phài dựa  

theo Tinh thần Dân tộc ”Nhân Nghĩa Bao dung < con dân nào của nước cũng công nhận và  

phải noi theo >  “ mà tìm ra giải pháp thích hợp cho cả hai bên, bên nào gần với tinh thần đó  
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tức là lẽ Công chính thì có được phần lợi hơn, nhưng không ai thất bại hoàn toàn, vì trong hai 

bên chẳng ai có được hoàn toàn trong cách hành xử của mình , đó là giải pháp lưỡng lợi ( win – 

win solution ). 

 Vấn đề đối thoại theo cách này có hai cái khó:  Mỗi ngưòi phải có tinh thần Dân tộc để tìm  

cách  Giải Hòa với nhau chứ không dùng Lý cực đoan để dành Hơn Thua với nhau. Khi Hòa với  

nhau thì hai bên không ai bị thiệt hoàn toàn, chỉ có những người có tinh thần Hùng Dũng mới  

vượt qua được, còn khi hai bên cố ăn thua với nhau thì cả hai bên chỉ đem nhau tới bế tắc lớn  

hơn !       Đó 1à cái nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo :  “ Khôn Độc Dại Đàn và Tham  Dĩa bỏ  

Mâm “  mà không ai có lợi hết, chỉ khiến cho Dân tộc mang thêm cái Dại cá nhân, cái Họa Dân  

tộc bị phân hóa !   Cái lối sống Anh hùng một cõi này đang vây khổn Dân tộc chúng ta trong 

 giấc Mê vong Nhân, vong Quốc!.  

 Còn khi hai bên không chấp nhận nhau  không có tiêu chuẩn y cứ chung của Dân tộc  

thì có tiêu chuẩn Nhân quyền và phương pháp đấu tranh Bất bạo động để hai bên đấu tranh  

với nhau, gương Thánh Gandhi đang còn đó. 

CSVN đang kêu gọi Thành phần Quốc gia Hoà giải Dân tộc  thì xin  y cứ theo cách Hòa giải Âm  

Duơng Hoà trên mà tiến hành,  chứ không đem  tinh thần “mâu thuẫn thống nhất” Mao Mác ra 

 tranh biện thì không những  không bao giờ đạt tới mối Hòa mà chì làm tăng thêm cường độ đấu 

 tranh bạo động.  

VII.-Tinh thần Âm Dương Hòà  theo Tỷ lệ : 3 / 2 

Tỷ lệ Tình /Lý  3 / 2  là  tỷ lệ 3 Tình  2 Lý. Tình Lý là trừu tượng không có đơn vị nào để cân 

 lường đong đếm được,mà là con số rất co dãn. Khi hai bên mâu thuẫn với nhau thì phải nên  

dùng Tình BAO DUNG ngồi lại với nhau tìm giải pháp Hoà “ một vừa hai phải “để sống yên 

 vui với nhau là thượng sách, chứ cứ tìm cách cực đoan để Hơn Thua với nhau thì chỉ dắt nhau  

xuống hố cả hai, nên nhớ Văn hóa của Tổ Tiên chúng ta là “ Dĩ Hoà vi quý “,   muốn Hòa 

 theo Lý công chính thì phải mỗi bên phải có tinh thần Hùng Dũng mới đạt được, có Hùng thì  

không để đối phương dùng Lực bắp thịt  để hiếp đáp, có Dũng thì hi bên không dùng sự bất công  

để thủ thắng, nên hiếu hòa không là khiếp nhược.  

 

VIII.- Vi Ngôn Đại Nghĩa 

Vi Ngôn Đại Nghĩa là lời nói có  4 chữ nhưng rất vi diệu và kín nhiệm, phải có trí óc tinh tế mới  

nhận ra được ý nghĩa  của Đại Nghĩa Âm Dương Hòa, mọi người phải hiêu rõ Dịch lý Âm  

Dương Hòa  mới  có thể hiện thực được đại Nghĩa .  

 

Đại Nghĩa là trách nhiệm hai chiều của  “ mọi người có Lòng Nhân “ để thực hiện Công bằng  

trong Gia đình và  ngoài Xã hội.  Có thiết lập được  công bình Xã hội  thì Xã hội mới có Hoà  

bình.   Xã hôi ngày nay càng ngày càng chồng chất Bất công do con Người  bất Nhân thiếu tinh 

 thần “ Hiếu hòa của Nhân Nghĩa, Bao dung  “ nên mới làm ra những chuyện Bất công  

.  Muốn sửa Xã hội thì trước tiên phải canh Tân con người cho có Tư cách và khả năng, nên  

cần phải có một “ nền Văn Hóa Thái hòa “đẻ toàn dân y cứ vào đó mà Tu dưỡng để ăn ở công  

bằng với nhau, mới đoàn kết với nhau mà xây dụng và  bảo vệ nước. 

Khi Xã hội đã loạn thì phải sửa cái Gốc Văn Hóa, Văn Hóa là  kho Minh triết giúp mọi người  

trau dồi  Tư cách và Khả  năng  rất cần cho các Vị làm Chính trị và Truyền thông.  

Làm Chính trị  không thể chỉ sửa cái Ngọn nơi các Cơ chế xã hội rối ren mà Xã hội yên bình  
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được. 

 Các nhà làm Chính trị không quan tâm đến Tư cách và Khả năng của con người Dân tức là làm  

Chính trị bỏ Gốc Công chính mà ôm Ngọn Bất công - nguồn rối ren Gia đình và Xã hôi-, họ còn 

cao rao thưc hiện Dân chủ Tự do và Nhân quyền, rõ là Bất Chính rồi, thì làm sao mà giúp Quốc 

gia được Yên Trị ?!. 

IX.- Tình thần Dịch lý ( Âm Dương Hòa ) nơi Con Người 

 Chúng ta hãy nhìn Thiên lý hay Dịch lý nơi Cơ cấu của con Người: Cơ thể con Người được cấu 

tạo bởi nhiều cặp đối cực : Não với hai Bán cầu não: Não Phải / Não Trái, Mắt Phải / Mắt 

Trái.,Thân Phải / Thân Trái, Tay phải / Tay Trái., Chân Phải / Chân Trái.. .  

          Não Phải < chủ Tình > / Não Trái < Chủ Lý > phải trao đổi với nhau  qua Corpus collosum  để 

sao cho Tình Lý tương tham mà Hòa với nhau. 

   Hệ Thần kinh cũng có Thần Kinh cảm giác và Thần kinh vận động giúp các Cơ có thể co duỗi  

để cho con Người Vận động được ăn khớp nhịp nhàng .   

 Cơ quan Hô hấp trong mỗi con người cứ tuần tự đưa khí Oxy vào máu và khí carbonic  được thải 

ra đều qua  phổi giúp duy trì sự Sống.  

 Nhờ Qủả Tim co bóp nhịp nhàng mà  Máu được  lưu chuyển trong Động và Tĩnh mạch giúp cho 

hệ thống Tuần hoàn được điều hòa. 

 Nhờ Cơ quan Tiêu hóa  qua Miệng, Dạ dày và Ruột  mà  chất dinh dưỡng của Thực phẩm được  

hấp thụ vào mạch máu mà nuôi cơ thể, và thải ra ngoài những chất không cần cho Cơ thể giúp 

cho Cơ thể sinh tồn và mạnh khỏe.   

 Các hệ Hô hấp ,Thần kinh, Tuần hoàn, Tiêu hoá, Bài Tiết đều được  hoạt động theo Chu kỳ. 

      Mắt Phải / Mắt Trái:  Khi nhìn một vật thì mỗi mắt cho một hình 2 chiều, khi hai  hình của hai 

mắt có giao thoa với nhau thì mới có một hình nổi ba chiều. 

      Thân phải / Thân Trái có kết hợp với nhau mới che chở được các Cơ quan. 

      Tay phải / Tay Trái tuy có chức năng riêng nhưng hai tay phải phối hợp với nhau theo nhiều 

cách mới  làm được nhiều việc khác nhau.  

    Chân phải / Chân Trái.  Khi một chân có đứng yên ( Tĩnh )  thì chân kia mới có điểm tựa mà 

 bước tới  ( Động ), hai chân có thay đổi cách Tĩnh / Động nhịp nhàng mới  Đi, Bò, Chạy, Nhảy,   

Leo trèo được, nhưng  có Động được  là nhờ  có Tĩnh và ngược lại,  điều này giúp chúng hiểu   

 lời Hữu sinh ư Vô.  



- 402 - 

 

Tiểu Diễn  ( bài tiết ) /  Đại  Diễn (  Sinh thực khí: Tinh trùng / Noãn sào ) nơi con Người  được 

điểu hòa giúp loài người sinh tồn và  tiếp tục tồn tại lâu dài. 

 

 

X.- Tinh thần Dịch lý trong thế giới Hiện tượng 

 Nhờ sức Ly tâm  và Quy tâm được quân bình mà Quả đất vừa tự xoay quanh và vừa xoay  

quanh Mặt Trời mà ngày, đêm, năm,  tháng và 4 mùa  cứ thế mà được chuyển vần theo chu kỳ 

 rất chính   xác .và thời tiết nóng lạnh bốn mùa cũng thay đổi điều hòa . 

Mọi chuyển động trong Vũ trụ  đều do sự biến đổi của các dạng năng lượng  từ công thức: E 

= mc2: Nguồn Năng lượng Tình yêu từ Thiên Chúa.   

Năng lượng này - nguồn sống của  vạn vật -  được tỏa ra từ Mặt Trời tạo ra mọi vật và điều 

phối mọi sinh hoạt trong Vũ trụ.    Viêm Đế của Việt Nam đã thờ Mặt Trời, một trong hàng tỷ 

Ngôi sao như mặt Trời , thờ Mặt Trời của những Mặt Trời là thờ Trời để giúp giòng dõi con 

cháu biết cách  bám vào nguồn Tâm linh mà sống còn và phát triển. 

Mặt Trời đã tỏa ra năng lượng với nhiều làn sóng có tần số cao thấp khác nhau, làn sóng có 

tần số cao thuộc Tinh thần và làn sóng có tần số thấp thuộc Vật chất.   Khi Suy tư Não bộ phát 

ra nhiều làn sóng tạo nên những Tần số khác nhau, nhờ có cùng tần số Tư tưởng  mà con 

Người hiểu nhau, thông cảm nhau. 

Nếu chúng ta thực sự sống theo Nhân Nghĩa Bao dung, chắc chúng sẽ bắt gặp được Hồn 

Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân )  của Tổ Tiên!        [ 1 ] 

Đấng tạo ra năng lượng để sáng tạo ra hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ  và vạn vật  và điều phối 

các dạng năng lượng vận hành trong Vũ trụ được điều hòa chính là Thượng Đế toàn Năng, 

toàn Thiện, toàn Mỹ!   Nguồn Năng lượng từ Mặt Trời chính là Nguồn gốc của Ba luật lớn về 

Tâm linh và những Định luật Khoa học trong Vũ trụ. Ba luật lớn về Tâm linh là: 

a.-Luật Biến động bất biến của Âm Dương,  ( Law of Ying / Yang’s Change ) 

b.- Luật Gía sắc  ( Law of Sow and Reap )  

c.- Luật Loại tụ ( Law Affinities )  

D.- TINH THẦN  DỊCH LÝ NƠI VĂN  HÓA VIỆT 

I.- VŨ TRỤ QUAN 

Vũ : Tứ phương Thượng Hạ vị chi Vũ : không gian.     
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   Trụ : Vãng cổ lai kim vị chi Trụ: Thời gian    

Vũ /  Trụ  lưỡng nhất →1 (  Dual unit  ) 〜Time = Space – Continuum ( Einstein ) 

 

 

 

1.- Không gian 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 

 

 

Vũ : Nam / Bắc +  Đông / Tây →1 

 

2.- Thời gian 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

Trụ: Xuân / Hạ + Thu / Đông →1 

 

Thời gian /gian  lưỡng nhất →1 : Vũ / Trụ 

 

II.-  NHÂN SINH QUAN 

Thiên / Địa lưỡng nhất →1= Nhân ( Trinity ) 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng →1: Nhân Hoàng 

 

III.- LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ, BÌNH 
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1.- TU 

Ngũ Thường 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

  Nghĩa / Lễ  - NHÂN - + Trí / Tín lưỡng nhất →1 :  Hùng / Dũng: Bao dung 

2.- TỀ 

Ngũ luân 

Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

Cha Mẹ / Con cái – VỢ CHỒNG – Anh Em / Đồng bào lưỡng nhất →1: HÒA 

3.- TRỊ BÌNH 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân →1> 

↑ 

   Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền →1 > ←VĂN HÓA THÁI HÒA>→ Xã hội < Dân sinh / Dân 

trí →1> 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu →1> 

 

  

4.- ĐẠT QUAN 

Phong  ( Trời  ) / Lưu ( Đất ) →1 : AN VI ( Không Lợi hành & Cưỡng hành mà An hành ) 

 

E.- TRIẾT LÝ AN VI 

Ngũ hành là  Cơ cấu   ( Xác ) của Việt Nho 
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Triết lý An vi  là  Hồn của Việt Nho 

Âm Dương Hòa là nền tảng của Triết lý An vi 

 

Hữu vi là Triết lý Hữu thể  (  Oncology ) của Tây phương 

Vô vi là Triết lý Vô thể  ( Neti neti ) của Ấn Độ 

Hữu vi / Vô vi lưỡng nhất →1: An vi : Triết lý An vi của Việt Nho 

I.- AN VI LUẬN 

( Văn Lang vũ bộ: Mục 14. Kim Định ) 

1.- Thế nào là An vi 

“ Nhiều người hiểu An vi là thanh nhàn không phải làm gì, khỏi bận tâm đi kiếm tiền  kiếm của: 

thế gọi là An vi. Nếu An vi là vậy thì cần chi đến Triết lý chỉ việc gõ cửa mấy ông nhà giàu bự là 

đủ. Có người lại nghĩ rằng An vi là không nóng giận, cả không vui mừng nữa; sống bình thản trước 

mọi cảnh đời: éo le cũng như đắc ý, không dây mình vào việc chi, đời sao mặc đời. Nếu An vi là 

thế thì có khác chi mấy kẻ ù lì, việc chi phải đặt ra Triết lý An vi. Ngược lại Triết lý An vi cần: 

Cho những Người Dấn thân vào Đời 

Cho những Người phải Chiến đấu 

Cho những ai Gặp bước Gian truân 

Cho những ai Gặp cảnh Bần hàn 

Cho những ai Muốn Cải tạo Xã hội. 

 

Như thế thì An vi không có nghĩa là hưởng nhàn mà là làm việc hăng say mà vẫn thanh thản. An 

vi cũng không phải là vô cầu, nhưng cầu mà như không: không cầu mà cầu; nhắm thành quả mà 

quan trọng nhưng không đặt ở thành quả, nên không lấy thành quả để luận anh hùng.  Bởi vậy với 

người đời đó là thứ Triết lý rắc rối ỡm ờ, nhưng với người thấu hiểu thì lại nhận ra thứ Triết lý vi 

diệu rất khó đạt được. Tuy nhiên nếu hiểu trúng, đặt nền tảng cho ổn thì hy vọng đạt được không 

phải là diệu vợi. Bởi vậy sau đây chúng ta sẽ bàn đến ít điểm cần cho sự hiểu Triết lý An vi mong 

có thể hiện thực được vào bản thân cũng như đời sống xã hội.  

2.- Cần đặt vị trí cho An vi 
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An Vi nằm đâu đó giữa Hữu vi và Vô vi, hay đúng hơn bên trên hoặc bao quanh lấy cả Hữu vi 

lẫn Vô vi. Chữ An có nghĩa thông thường là "yêu hòa giải không tranh chấp" (hiếu hòa bất tranh 

viết An). Nghĩa đó đúng nhưng chỉ ở vòng ngoài trong lối sống thường nhật, chưa phải là nghĩa 

Siêu hình của chữ An vi. Muốn hiểu được An vi cần phải hiểu đến tận gốc rễ, mà cho được thế cần 

phải hiểu thế nào là Hữu vi và Vô vi và cái cạm bẫy đầy nguy cơ nấp sau hai Triết thuyết đó. Vậy 

Hữu vi là Có Làm 

. Có làm thì phải rồi tại sao lại bảo là chứa chấp nguy hiểm. Thưa rằng, cái đó rất tế vi nên 

không dễ nhìn ra được, cần phải phân tích thấu triệt.”“Ta quen hỏi bạn đang làm gì đấy? Và câu 

thưa sẽ là tôi đang uốn cảnh hay ngắm hoa, đọc sách, biên thư. Bạn có thể thưa cả hàng ngàn câu, 

nhưng khi phân tích ra thì câu nào cũng có một động tự (uốn) và một đối tượng (cảnh). Ngay 

trong câu hỏi làm gì cũng đã có đối tượng rồi: nằm trong chữ Gì? Gì là Đối tượng của Làm. Vậy 

mà cạm bẫy trong chữ Gì, nghĩa là nằm trong Đối tượng.  Cái hại là Đối tượng sẽ thu hút hết 

nghị lực của con Người, khiến cho trong hành động tác nhân sẽ trút hết tinh anh vào Đối 

tượng.  

Người thường không thấy nguy cơ đâu cả, nhưng hiền triết nhận ra đó là đầu mối của nạn vong 

Thân, nó ở chỗ bắt con người đầu tư trọn vẹn tâm thần ý chí vào Đối tượng của việc làm, 

khiến cho dần dần Đối tượng trở nên Chủ và sẽ Đối tượng hóa luôn con Người (objectiver 

l’homme) mà nghĩa thông thường là "Nhân hóa Vật": Người hóa ra như Vật, nghĩa là người 

cư xử và động ứng theo cung cách Vật thể. Ðiều đó sẽ dẫn tới chỗ Người xử với Người như 

với Vật (chosifier). 

Từ đấy bất cứ cái chi dầu là linh thiêng nhất cũng quan niệm theo lối sự Vật tức có hình thể. Thí 

dụ như Siêu hình cũng bị quan niệm kiểu những Vật hữu hình, tức như cái gì đứng bên ngoài mình, 

kiểu một Đối tượng, nghĩa là cái Tượng hình đứng đối diện với mình, mình phải đi tới nó để chống 

lại hoặc chiếm hữu lấy: avoir.  

Ðó là hậu quả đầu tiên làm tiêu tan mất cái linh thiêng vị tế trong Tâm hồn mình mà chính 

nó mới là Bản gốc của Người, vì thế gọi là vong Bản.  

Từ đó sẽ dẫn đến nhiều ác quả mà trước hết là sự đề cao những tác hành có đối tượng bên ngoài 

mình và thế là dẫn tới Lợi hành: làm hoàn toàn vì lợi. Mà lợi đi với Địa (Thiên lợi, Địa lợi) tức là 

đi với cái gì bé nhỏ, có cục hạn như mọi sự vật: vì thế Lợi hành là con đường thẳng đưa người 

ta đến Duy Vật.  Một khi đã Duy Vật thì sẽ coi là vô giá trị mọi việc gì không có lợi, không 

sản xuất ra cái gì cầm nắm được và như vậy sẽ đi đến chỗ phế bỏ mọi việc Tinh thần, Tâm 

linh.  

Hậu quả việc đó là cột chặt con người vào Đất, khiến nó bị tước đoạt hết những khả thể 

thanh thoát bay bổng, như thấy rõ trong lối hành xử của người cộng sản: chỉ gọi là làm việc 

khi có sản xuất ra cái chi cụ thể. Ðó là tai họa lớn lao hơn hết trong kiếp người.   
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Vì thế có một thái độ đi ngược lại là không làm: Vô vi. Ở đây không nói đến chữ Vô vi của Lão 

Tử (đã bàn rồi trong Ðịnh Hướng Văn Học) nhưng có ý nói Vô vi là không làm gì, vì coi sự làm 

chứa đầy cạm bẫy giam hãm con người lại, không cho tung cánh bay cao. Nói theo kiểu triết Ấn 

Ðộ là hễ làm thì có Quả mà có Quả là có giây trói buộc do luật khắt khe Nhân Quả không 

cho con người giải thoát. Vậy tốt hơn hết là đừng có làm: Vô vi.  

Nhưng Vô vi cũng đặt ra đầy khó khăn như không làm thì sống sao đây? Muốn Sống thì phải 

có Làm, mà có Làm thì lại bị trói buộc. Ðàng nào cũng chết.   

  

Ðại để đó là gọng kìm nan giải đặt ra trước những Lương tâm bén nhậy cao độ để thấy nguy 

hại trong cái Hữu vi, nên chạy ùa sang Vô vi, vì chưa đủ tinh anh để đặt một lối thoát khác. 

Và lối đó chính là An vi được đề ra để hòa giải khó khăn gặp trên hai con đường Hữu vi và 

Vô vi. Chủ trương của An vi là làm nhưng không đặt trên cái Có của Hữu vi: nói khác, không 

đặt quan trọng trên Đối tượng hay Hậu quả, nhưng đặt vào Tác động, và nhờ đó tuy có làm 

mà vẫn không bị đối tượng trăn trói, tức không bị lệ thuộc vào thành quả. Nhờ đó thành tựu 

hay thất bại không phá vỡ nổi Tâm trạng an nhiên thư thái của tác nhân.  

 

Ðó là bí quyết của Triết lý An vi, nó nằm bên trên Hữu vi (có làm) và Vô vi ( không làm). Nó 

vừa giống Hữu vi vì có làm, nhưng cũng giống Vô vi vì không đặt trọn sinh lực vào đối tượng 

(gọi khác là thành công) nhưng phần lớn được đặt vào tác Nhân hay thành Nhân.  

 

Câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học "không thành Công thì thành Nhân" là hậu quả 

của Triết lý An vi. Y như Triết lý An vi là hiện thân của đạo Ba, là đạo đặt trọng tâm vào con 

Người. 

Ðang khi các Triết lý khác, không Hữu vi thì cũng Vô vi, và cả hai gặp nhau ở chỗ đặt quan trọng 

vào Đối tượng, tức là những mục tiêu nằm bên ngoài con Người.  

 

Ðấy là điều rất tế vi đã được minh chứng tỉ mỉ trong cuốn Chữ Thời. Ở đây chỉ có thể nói vắn tắt 

rằng nền Siêu hình của các Triết học đó đều sai lầm, nói là Siêu hình mà kỳ thực là Hữu hình hay 

ít ra Hữu tượng như thí dụ Lý giới của Platon hay thế giới Bản thể của Aristote đều là Hữu hình. 

Cho nên sau này Kant mới phê bình là Siêu giả tạo (illusion transcendantale), nó gieo tai hại vô 

biên vì làm cho con Người vong Thân mà không hay biết.  

Cứ tưởng để lòng trí vào Siêu hình là trở nên cao thượng, có biết đâu rằng đó mới là Siêu hình mà 

chưa Siêu tượng nên là lối vong Thân tế vi, chính nó giam cầm con Người trong gông cùm của 

Trục vật (chạy theo sự Vật mà quên Bản thân).  
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Dần dần đi đến chỗ cùng cực là chỉ biết trọng những việc gì có công hiệu cụ thể hữu hình v.v. hoặc 

chỉ biết trọng những việc có Đối tượng cao cả, mà chưa sao đạt được thái độ coi trọng việc xét là 

việc, không cần đối tượng cao hay thấp, vì thế ở đây xin nói tới khía cạnh ấy của Triết An vi, đó 

là:” 

3.- Tìm hoàn bị trong mỗi việc bất kể To / Nhỏ 

“ Ðó là hậu quả của Siêu hình đích thực. Người thực sự đạt Siêu hình thì không còn lệ thuộc vào 

những cái Hữu hình (tức đối tượng) nên không đặt quan trọng ở Đối tượng, nhưng đặt ngay ở nơi 

Tác nhân, đặt ở thành Nhân, còn thành Công chỉ được coi như phương tiện, như những chặng trung 

gian mà không là tối hậu: nên coi mỗi thành Công là khởi điểm cho chặng tiến khác.   Do đó khi 

thành tựu không tự mãn, khi thất bại không nản lòng. Bởi chưng kỳ vọng là thành Nhân, thành 

Thân, có tính cách vô biên tức quá cao chẳng bao giờ gặp giới mốc nên không thể tự mãn, vì trước 

mặt đường tiến vẫn còn rộng mở. Có thất bại cũng chỉ là lặt vặt thuộc đối tượng, không hỏng đến 

đại cuộc là thành Nhân, vì thế mà không nản.  

Nói thành Nhân không có nghĩa là coi thường thành Công. Thực ra không thể thải bỏ thành Công 

vì thành Công đã nằm trong thành Nhân như Thành phần nằm trong Toàn thể. Toàn thể là Nhân, 

vì Nhân được định nghĩa là "Thiên Địa chi đức" nên đương nhiên Nhân bao gồm mọi đối tượng. 

Vì không một đối tượng nào dù to hay nhỏ có thể ra khỏi vòng Thiên hay Địa, còn thiếu chi đâu!    

Ðó là một tâm trạng coi như vu vơ, mà ai đạt được lại thấy hậu quả tràn ngập toàn thể Thân Tâm 

mình. Vì thế hậu quả đầu tiên khi đạt tâm trạng đó là sẽ làm rất hăng say bất cứ công việc nào vì 

lúc ấy to nhỏ không được đánh giá quan trọng như trước, bởi to nhỏ do đối tượng, nhưng bây giờ 

vì không đặt nặng đối tượng, nên việc nào cũng đáng làm với cả Tâm hồn Thể xác.   Người ta nói 

về Thượng Ðế là đấng tỏ ra "rất cao cả trong những việc hết sức bé nhỏ" (maximus in minimis) là 

vì quan trọng đặt ở Tác động, tức là đặt ở tác Nhân là Thượng Ðế, mà vì Thượng Ðế có khả năng 

vô biên nên dù làm một việc rất nhỏ, như một con muỗi thí dụ, cũng làm đến độ cực kỳ vi tế đến 

độ đủ biểu lộ được quyền lực vô biên. Họa sĩ có thiên tài không cần phải vẽ cái chi cao cả mà chỉ 

vẽ vài quả táo thối như Mục Khê đã làm cũng đủ biểu lộ thiên tài, khỏi cần đối tượng to.   

Người sao chiêm bao vậy: không cần chiêm bao to hay nhỏ, nhưng cần người chiêm bao phải To. 

Làm như thế để cho con Người nên To, đó là ý nghĩa sâu xa của nền Minh triết Tam tài đặt con 

Người ngang cùng Trời Đất như được bàn nơi khác (Chữ Thời, Nhân Bản).  Ở đây chỉ đề cập đến 

một khía cạnh cụ thể là nền Giáo dục.  

Giáo dục muốn đạt An vi phải là nền Giáo dục làm to con Người, gọi tắt là Vi Nhân. “ 

4.-  Giáo dục “ Vi Nhân ““ Nghĩa là nền Giáo dục trước hết nhằm đào luyện ra Người to, người to rồi 

việc mới to, việc nhỏ cũng sẽ hóa ra to, người nhỏ thì việc to rồi cũng hóa ra nhỏ. Nói khác, 

không phải hễ chương trình hay thì rồi mọi việc sẽ hay khi thiếu người hay, nhưng nếu muốn 

cho mọi việc hay thì cần trước hết phải có Người hay.  
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Bất cứ Chính trị, Xã hội, Kinh tế chi chi cũng không thoát luật chung đó. Vậy mà Giáo dục hiện 

nay lại hướng hết vào Đối tượng, mà bỏ bê con Người, vậy là bỏ Gốc ôm Ngọn. Dấu hiệu rõ 

nhất của sự vụ là Giáo dục hướng trọn vẹn vào Lợi hành.  

Các nhà giáo dục tận tâm khuyến khích thành Công: luôn luôn tập rèn cho trẻ biết đánh giá theo 

thành Công, đến nỗi coi đó như Cứu cánh cuộc đời. Ðấy là một việc thừa để khỏi nói là có hại.  

Thừa là vì thành Công thuộc Tiểu ngã không cần khuyến khích thì con Người cũng đã chạy theo 

rồi, nhất là khi còn bé nhỏ chưa thể thấy gì khác hơn là thi đua. Lẽ ra Giáo dục phải biết tiết chế 

chiều hướng đó lại, để nuôi dưỡng lòng hướng Thượng, lòng ham muốn thành Nhân, vì đó mới là 

sứ mạng của nền Giáo dục chân chính tức là nuôi dưỡng (dục) cái Nhân tính (giáo) chứ không phải 

là Giáo dục con người để chạy theo sự Vật đến độ quên Mình như nay.  

Con người hiện đại chỉ biết trục Vật là lỗi do nơi nền Giáo dục chỉ biết đề cao thành Công là làm 

nhỏ Tâm hồn con người lại, không còn chỗ trống cho sự nảy nở những mối Tình cao thượng vị 

tha. Chỉ khi nào biết đề cao Chủ thể hay tác Nhân, thì mới là vun tưới Đại ngã man mác. Tổ tiên 

ta được tiếng là: "Thắng không kiêu, Bại không nản". 

Chính vì đã được tôi luyện trong nền Giáo dục An vi vậy. Ðể chứng minh xin trưng ra đây hai việc 

rất linh thiêng đã được in dấu của nền Giáo dục Vi Nhân như thế nào. Ðó là hai Lễ Gia Tiên và Tế 

Thiên. 

 Tại sao Việt Nho đã biến việc thờ Tổ tiên ra lễ Gia tiên, biến việc thờ Thượng Ðế ra lễ tế Thiên?  

Thưa vì thờ Tổ tiên là tin có linh hồn về hưởng của dâng, rồi xin ơn này nọ, vậy là bám vào những 

cái tư riêng hữu hình bé nhỏ. Ðiều đó sẽ gây tai họa sâu xa vì dùng những giờ phút trang trọng 

nhất để vun tưới cho lòng tham, khiến cho những giờ phút linh thiêng nhất được dùng vào việc tài 

bồi óc ham muốn. Vậy là bó chặt thêm mãi tâm hồn vào những cái bé nhỏ hữu hình, cho nên tiên 

Nho nói: "tự cầu đa phúc" là vì vậy, tự cầu là không xin gì ngoài mình thì rồi lòng sẽ được thả 

buông dần và siêu lên đến chỗ thanh thoát an nhiên.  Vì thế mà tục thờ Ông Bà đã thăng hoa thành 

lễ Gia tiên. Nơi đây chỉ biết tế dâng là tế dâng, không để cầu cạnh cái chi hết, chỉ cốt dùng việc tế 

dâng để đi vào tới tận thâm Tâm lòng mình, đặng hội thông cùng Trời Đất vạn vật hầu làm nên 

nhất thể (đọc lại quyển Hồn Nước với Lễ Gia Tiên, chương II, Phúc giả bị dã.)     

Tế Thiên cũng vậy. Thiên ở đây không còn là Thượng Ðế nhân hình nữa, nhưng chỉ còn là luật 

Trời Đất huyền vi. Người không hiểu cho là lờ mờ, nhưng với người hiểu thì biết đây mới chính 

là siêu hình: vì Thiên không còn Nhân hình nữa nhưng chỉ là khối linh quang u linh bàng bạc cùng 

khắp, khiến cho Tâm hồn quen thở trong bầu không khí man mác đó sẽ lơi dần khỏi đối tượng bé 

nhỏ để bay lên thanh thoát nhẹ nhàng theo Tiết điệu uyên nguyên của Vũ trụ, tiên Nho kêu đó là 

"đại thuận đại hóa".  

Ðại thuận là thuận theo thời Trời, gọi là đại vì không gì lớn lao hơn Trời Đất, nên cũng là đại hóa 

tức vươn ra mênh mông như Vũ trụ "ngô tâm tiện thị vũ trụ" là vậy. Vì thế An hành,  
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An vi được nhắm như lý tưởng tối hậu của nền giáo dục đặt xa bên trên hai đợt Cưỡng hành và 

Lợi hành.   

Cưỡng hành đặt móng trên sự sợ hãi: sợ Trời đánh Thánh vật, tức chưa đi vào đến Lý trí nên là 

thấp nhất.  

Ðến Lợi hành tuy đặt trên Lý trí nhưng đối tượng chỉ mới là thành Công, chưa đạt Tâm linh.  

Chỉ còn An hành mới đạt Tâm linh trọn vẹn, mới có sức phát huy Nhân phẩm, Nhân cách.  

Người ta sẽ dễ nhận ra điều đó khi thấy Việt Nho đã đào tạo ra được nhiều nhân sĩ hơn hết với một 

tâm hồn thanh thản, cái thanh thản kiên cường không cần chắn gió che sương nhưng dám đi giữa 

bụi đời xoáy lốc mà vẫn thanh thoát tự tại “.    

 

5.- Những Phạm trù chính trong  Triết Lý  An Vi 

( Hoa Kỳ với thế chiến lược hoàn cầu: Chương V. Kim Định ) 

 

“ An Vi chính là triết lý Việt Nho nhưng được đào sâu và quảng diễn hợp với cảm quan thời đại  

nên cần đặt cho tên mới để dễ nhận diện. Nền triết lý này chia sử trình Tâm thức con Người làm 

 3 nấc: Bái Vật, Ý Hệ và Tâm Linh.   

a.- Bộ phạm trù đầu tiên 

A.- Bái vật 

Là thời mông muội, Lý trí con Người chưa phát triển đủ nên dễ nghe sao tin vậy: Bất cứ vật nào 

hễ xem ra có mòi quyền phép đều được coi như thần linh, được tôn thờ bái lạy, nên gọi là Bái Vật 

( animistic totemic ).    Con Người thờ đủ thứ vật từ con to như hổ, báo,voi, hùm, sư tử cho đến 

con nhỏ như cóc, ngoé, bọ cạp, gà, chó, mèo heo. . .  

Cao lên một bậc là ma thuật: Khi thấy van xin không được thì tìm cách sai khiến Quỷ Thần, đó 

gọi là ma thuật; ma thuật kể như nghi lễ của Bái vật.  Như vậy Bái vật là tên rất chung chỉ mọi thứ 

dị đoan tràn ngập đời sống lúc con Người chưa bước vào tuổi dùng Lý trí, còn y cứ trên những 

định đề của Bái vật, những đế quốc cổ xưa như Babylon, Assyria, Egypte, Perse, Ấn Độ thuộc vào 

thời này, thời “ Nhĩ bất thuận tâm “ nên rất hoặc. 

B.- Ý hệ 

Là giai đoạn chống lại Bái vật.  Con Người không tin nữa mà chỉ muốn “ nhìn tận mắt, bắt tận tay 

“ , quay ra phê bình chỉ trích những niềm tin trước, lấy sự vật thực tế làm nền tảng.     Đây là thời 
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kỳ sẽ mở vào Khoa học xán lạn, mang lại ơn ích lớn cho loài Người.  Nhưng trong phạm vi Triết, 

vì cũng muốn theo kiểu khoa học chỉ bằng vào có tai mắt, nên hẹp hòi: tai mắt  chỉ có thể thâu 

nhận những hình ảnh của vật trứ hình, gọi là ý niệm.  

Nếu xây Triết trên ý niệm suông sẽ gẩy ra ngoài biết bao cái tế vi, vô hình, thí dụ những gì Linh 

thiêng hoặc Tình cảm con Người, Tình nhà, Tình nước đều kể như không có.   

Chỉ phát triển có Lý trí nên gọi là Duy Lý một chiều, rồi hệ thống hoá các ý niệm cách chặt chẽ 

nên gọi vắn tắt là Ý hệ. 

Ý hệ là Triết làm bằng Ý niệm suông rất khô khan, người ta gọi đó là Triết lý vô hồn: không có 

niềm hy vọng lớn lai để thổi căng cánh buồm nghị lực.   Các đế quốc được thiết lập theo Ý hệ thì 

như Tây Âu nhất là thời chiếm thuộc địa, hoặc Nga Xô nay..   Còn La Hy có thể coi như ngồi dang 

chân lên cả hai: Cả Bái vật lẫn Ý hệ. 

C.- Tâm linh 

Là giai đoạn của Lý trí được mở rộng để bao gồm cả Tình, cả Chí, cả Thiên năng, Tiềm thức, Siêu 

thức, gọi chung là Tâm, nên chữ Tâm rất rộng nghĩa. 

Ta có thể tạm dùng chữ Thiên năng, Siêu thức để chỉ tỏ cửa ngõ của Tâm đang có một ý niệm sơ 

sài. 

Vì tính cách bao trùm đó, nên Triết lý xây trên nền Tâm cũng gọi là Triết lý Toàn thể , bao trùm 

cả Vũ trụ, gọi là “ vũ trụ chi tâm “. Tâm biểu lộ ra bằng Tình.     

Tình ở đợt Bái vật là thứ Tình bị tràn ngập chưa được Lý trí kiểm soát.  

Ý hệ thì đẩy Tình ra  để Lý trí chiếm trọn.   

Đến Tâm linh mới hội nhập cả Tình cả Lý, cả Thiên năng, Tiềm thức, nên rất hiệu nghiệm, gọi 

vắn tắt là Linh. Linh với Thần như nhau, đều không ở nơi nào nhất định, mà ở khắp chốn, nói Tâm 

linh cũng là nói lên sự hiệu nghiệm bao trùm vì có mặt khắp nơi, không gì không tiếp cận.    Các 

nước y cứ trên Tâm linh xưa có Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, gọi chung là Việt Nho. 

b.- Bộ phạm trù thứ hai 

Để nhận rõ hơn tính chất của 3 đợt Tâm thức trên, triết lý An Vi đưa ra bộ phạm trù thứ hai: Dụng, 

Từ, Ý, Cơ làm thước do sự sâu rộng của một nền triết. Triết nào khởi từ Cơ thì đi xuyên qua Ý và 

Từ để xuống mãi tới Dụng: 

A.- Cơ 

Là Nguyên lý cùng tột. 

B.- Ý 
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Là Tư tưởng, là Triết học ( hệ thống của ý ) 

C.- Từ 

Là Lời Nói, Văn học. 

D.- Dụng. 

Là việc Làm, Định chế, Thói tục. 

 

Triết nào khởi tự Cơ đi qua Ý, Từ rồi thấu đến Dụng là triết sâu và rộng nhất. 

 Nói Dụng, Từ, Ý, Cơ là bắt đầu ở chỗ cụ thể hiện hình mà lần lên cũng thấy hợp với Từ và Ý rồi  

đến Cơ thì cũng vậy.  Triết học Lý niệm khởi từ Ý, tận cùng ở Từ hầu không tới được việc làm  

cụ thể, hậu quả chỉ là những thuyết lý trừu tượng hoặc không tưởng ( utopie ) chẳng có chân nào  

trên mặt đất, như Cộng hòa của Plato hay các thuyết trong triết học cổ điển Tây Âu, mà nền tảng 

 Siêu hình xây trên ý niệm hữu thể rất trừu tượng thuộc Lý trí ròng đến độ đẩy lui Tình và Chí là  

những cái có sức huy động nghị lực con Người, nên triết trở thành trừu tượng son đẹt.      

Triết ( Lý niệm )  làm ra là để bàn luận trong trường ốc, chứ không thực thi vào đời sống 

được.  Nếu chẳng may người ta Cưỡng thi hành như Cộng sản cố tình làm với triết học Karl Marx 

thì phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộc, khủng bố mới có Làm, vì cái  Làm đó không 

do tự trong phát xuất thường trái với bản tính con người, nên chỉ có Làm bao lâu còn có sự khủng 

bố, ép buộc.  Ngược lại, Triết lý đặt trên Cơ tức trên nhu yếu thâm sâu của con Người, tất nhiên 

có Dụng theo, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. . . Vì thế nó khác với Ý hệ ở chỗ không đưa ra 

Utopia hoặc nên ý tưởng rất cao cũng vẫn còn làm được.  Thứ đến, nó cũng khác Ý hệ, nhất là 

khác Bái vật ở chỗ không dùng “ Mưu Gian Đạo Đức “  ( vì Đạo Đức mà đánh lừa, pia fraus ), thí 

dụ Mặc Địch hứa tìm việc cho môn đệ, nhưng khi học xong ông nói có việc đâu, đó chỉ là đánh 

lừa môn sinh để chịu khó học.   Bái vật dùng tràn ngập pia fraus đã đành, cả đến Triết lý nhiều khi 

cũng không chê, thí dụ ông Tổ triết Tây là Plato cũng dùng bộn.  Còn Cộng sản thì khỏi nói: luôn 

luôn sống trên những lời hứa cuội ( lợi hành ) kèm theo khủng bố ( Cưỡng hành ), tại Ý hệ là triết 

học xây trên Ý niệm, không đủ sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành phải dùng những 

trợ lực ngoại khởi như pia fraus. 

c.- Bộ Phạm trù của Việt Nho 

Hãy so sánh các xã hội cổ sơ vừa nhắc đến, để có sự minh hoạ.  Đang khi các xã hội theo Việt 

 Nho đều có cà 4 đợt: Dụng, Từ, Ý, Cơ: 
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A.- Cơ 

Là Đạo Nghĩa. 

B.- Ý 

Là Triết lý, Đạo học. 

C.- Từ 

Là văn học nghệ thuật, cũng tuân theo Đạo lý. 

D.- Dụng 

Là sự áp dụng Triết học vào đời sống gọi là Định chế, là Thói tục, mà từ Vua tới Dân đều cố theo. 

Vì thế tất cả 4 chặng đều ăn chịu với nhau như một Cơ thể, nên có hiện tượng này là dù Triết đưa 

ra lý tưởng hết sức cao ( Cơ ), nhưng vẫn hiện thực ( Dụng ) được, không những thâu nhập vào 

Triết học (Ý ), Văn học ( Từ ), nhưng còn thấu tới Thân Tâm con Người.  Lịch sử văn minh đã 

phải khen là “ nền luân lý hiệu nghiệm hơn hết gặp được trong các dân ở bất cứ thời nào “  ( W. 

Durant. Story of Civ. Vol. I  6- 40 ) 

Một xã hội đông người nhất, với phương thức cai trị bền bỉ nhất, vào tạo được hạnh phúc 

hơn hết cho con Người : Không có chế độ Nô lệ hay nếu có cũng đã được bãi bỏ sớm.   Tuy 

có chuyên chế nhưng là chuyện từng giai đoạn với từng ông vua, chứ nói chung thì không.   

Người ta không thấy chỗ đó vì lẫn lộn với độc tài, độc chuyên với chuyên chế .  

 Độc tài ( authoritrianism ) thì nhất định các vua xưa đều độc tài, nhưng không hẳn chuyên 

 chế theo nghĩa mạnh của từ Tyrany hay là Totalitarianism, nó đòi kiểm soát hết mọi  

chuyện không những chính trị, mà hết cả đời sống, nó định đoạt tiêu chuẩn cho mọi giá trị,  

từ kinh tế, nghệ thuật, văn học đến bản thân, tư tưởng, cảm tình, tôn giáo như ta thấy thực 

 thi trong các xã hội cộng sản: người dân mất hết mọi Tự do. Trong chế độ Quân chủ xưa  

mà ta gọi là độc tài, người dân còn hưởng rất nhiều tự do, từ tôn giáo, tư tưởng, nghệ thuật  

đến kinh tế, đi lại, cả đến tài sản. . .   

Có thể so với Dân chủ ngày nay tuy đời sống thấp hơn nhiều, nhưng về Tự do không thua bao lăm, 

thường chỉ trong chính trị, ngoại trừ một số người sống bên cạnh Vua bị ràng buộc nhiều hơn, còn 

toàn dân sống trong thôn làng vẫn có thể nói mà không sợ bị cải chính, là “ phép Vua thua Lệ làng 

“ 
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Ngược lại trong các nền Văn minh khác như Babylon, Perse ( Ba Tư ) , Egypte ( Ai cập ) phải gọi 

là Đế quốc vì thường có những điểm đi cùng, như chuyện bóc lột hết mọi Tự do.     Đây là những 

cái diệt hạnh phúc con Người, các xã hội đó đều có cả bấy nhiêu một cách nền móng.      Đó là kết 

quả của sự xây trên Ý hệ cũng như Bái vật, đã bao gồm một vài Giai cấp được hưởng Tự do như 

Quý tộc trong xã hội La Hy. Nhưng nói chung, Định chế vẫn đặt trên liên hệ Chủ Nô kéo theo sự 

Giàu Nghèo chênh lệch quá đáng.  Đây là lý do căn để để gây nên sự suy sụp các Đế quốc nọ. 

Ngoại trừ Ấn Độ, không một Đế quốc nào sống được một phần ba tuổi của các xã hội Việt 

Nho.   Là vì Bái vật và Ý hệ không có sự hiệu nghiệm phát xuất từ Cơ, nên không bao được Dụng, 

Từ, Ý , Cơ mà trơ ra chỉ có Từ và Ý, thì Từ đầu óc sản xuất, rồi phát biểu ra miệng, không đủ sức 

huy động Tâm Tình.  Trái lại Cơ phát xuất từ Tâm Tình nên huy động toàn thân, tự nhiên thi hành 

ra, và khi thi hành thì sinh ơn ích, gây hạnh phúc cho con Người. 

Các xã hội Dân chủ Tây Âu nay dù đã bỏ được chuyên chế, không phải do Cơ, mà hầu hết là do 

Lương tri như tranh đấu, do Kinh tế phồn thịnh, do Tâm thức con Người đã phát triển đủ. . .     Vì 

không do Cơ, nên xã hội chỉ có luật pháp, trên nữa không có Đạo Nghĩa, dười không có gì 

hướng dẫn việc tu Thân, tề Gia và các Liên hệ tinh tế của con Người.  Đây là chỗ cần nói đến 

sự khác biệt giữa Cơ cấu học hiện nay và cơ cấu An Vi. Tuy cả hai cùng dùng phương pháp 

như nhau: cùng số độ, đồ hình, huyền thoại, huyền sử, cũng đối chiếu với các Văn minh, cũng nhìn 

bao trùm. . .  Nhưng cái khác là Cơ cấu hiện hãy còn mang nhiều tính chất Lý trí, phần lớn được  

Lý trí kiên tạo ra ( construit ) để tìm Hiểu các Văn hoá cổ sơ hay giải nghĩa các tác phẩm Văn học, 

chứ không chủ chốt nhằm vào hướng dẫn đời Sống.   Vì vậy bộ phạm trù Dụng, Từ, Ý, Cơ  chỉ 

áp dụng riêng cho Việt Nho, ít ra cách trung thực hơn cả. 

d.- Ba Nguyên lý 

Để thấy điều đó ta hãy phân tích cái Cơ của Việt Nho về phương diện triết. Vậy  Cơ ở đây được 

biểu diễn ra 3 nguyên lý tối cao, nên đúng ra gọi là Định đề ( premises ), đó là: 

  Nguyên lý Lưỡng hợp   

  Nguyên lý Nhân chủ   

  Nguyên lý An vi.  

Ba nguyên lý này thuộc Cơ, vì nó không còn ở trong tầm tay lý lẽ để mà chứng minh, mà lý luận 

nữa, nó đã ăn sâu vào Tiềm thức phần lớn rồi. 

A.- Nguyên lý Lưỡng hợp   

Hai mà một, một mà hai, có mà như không, không mà lại có, đó là một, không thể nhập nhằng 

nước đôi, vậy đó là định đề căn bản của Triết lý An vi.  Nhờ đó, nó đưa ra được Vũ trụ quan Động, 

ngược hẳn với nguyên lý Tĩnh của Ý hệ, gọi là nguyên lý Đồng nhất: A là A, Động là Động, Tĩnh 

là Tĩnh.    
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 Đã Động thôi Tĩnh, đã Tĩnh thôi Động. Nó rất hợp với Lý trí, nên làm nền móng cho Logic. 

Trái lại, Việt Nho thì Động mà Tĩnh, Tĩnh mà lại Động.      Đó là Nguyên lý Đồng Thời. 

Trong A đồng thời có B, trong B đồng thời có A, một mà hai, hai mà một, các học giả kêu là Dual 

Unit ( Hai mà Một ), nó bao gồm cả hai bên. 

Đợt cao nhất của nó thuộc siêu hình là Có Không, Không mà lại Có.   Có nương Không mà sinh, 

Không nương Có mà xuất hiện.Đợt hai thuộc thực tế cụ thể hơn, nên nói Trời / Đất, Núi / Sông, 

Mưa  / Nắng. . Những chữ đối đáp này chỉ thị hai hạn từ đối lập nên là phạm trù tổng quát chỉ các 

cặp đối lập như Sáng / Tối, Cứng / Mềm, Ngày / Đêm, Nam / Nữ.  Triết học Lý niệm chỉ có một 

bên, quen gọi là Duy: một là một, A là A, đã A thì không B, không thể có trường hợp thứ ba được: 

tertium non datur, excluded middle. 

Triết lý An vi không những nhận có trường hợp thứ ba, còn tôn lên gọi là Tam tài và lấy làm nền 

tảng.   Tam tài là Trời, Đất, Người. 

Đó cũng là điều nghịch lý, hay siêu lý vì con Người bé nhỏ đặt ngang hàng với Trời cùng Đất sao 

được: không thấy vô lý sao?  Nhưng vậy mới nói là nó vượt khỏi phạm vi Lý trí để ăn sâu vào 

Tiềm thức và thuộc về Cơ .     

 Cơ chú ý tới mọi liên hệ giữa hai Thái cực, nói trong Tam tài có Người giữa Trời cùng Đất cũng  

là nói Người là liên hệ giữa Trời và Đất. 

Triết học cổ điển chỉ chú ý đến từng hạn từ (term ) hoặc Trời hoặc Đất, hoặc Có hoặc Không.    Do 

vậy hoặc Duy Vật hoặc Duy Tâm mà không chú ý đến mối Tương quan của nó như triết Việt Nho 

chú ý đến cả hai: Cả Âm lẫn Dương, “Âm Dương tương thôi “.  

 Huyền sử nói Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc Long trên cánh đồng Tương là hàm ngụ ý đó.  Nói cụ thể là  

không đặt ưu tiên vào Trời với Đất, mà đặt vào Người được quan niệm là mối Liên Hệ giữa Trời  

cùng Đất. 

Do việc đặt để này mà Việt Nho chính là Tổ sư Cơ cấu: vì Cơ cấu không quan tâm đến Hạn từ, 

nhưng đặt nặng trên Tương quan của Hạn từ.   Tương quan là cái gì năng động.   Nói Người là Tài 

cũng nói Người là Tác năng, là “ tạo hoá Con “ , ( không tạo hóa viết hoa ) là do vậy. Hậu quả của 

sự nói Cơ với Dụng là thế.   Đó là nguyên lý đầu tiên có thể gọi là Vũ trụ quan động. 

B.- Nguyên lý Nhân chủ   

Nguyên lý thứ hai thuộc Nhân sinh quan cũng thuận theo thế Động của Vũ trụ quan gọi là Nhân 

chủ theo nghĩa người là Chủ nhân ông.    Chủ là cái gì ? Thưa là Chủ Trời cùng Đất, nói đúng ra 

chủ Thân Tâm mình bao gồm Trời Đất ở trong, ngược với Vật chủ ở hai đợt Bái vật và Ý hệ, nơi 
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ấy con Người vong Thân bị sự vật sai sử nên gọi là Vật chủ ( chosisme ), Mỹ gọi là Reified man 

hoặc thingified man ).  Đó là Nhân sinh quan Nhân chủ. 

C.- Nguyên lý An vi  

Đây là nguyên lý khó hiểu nên cần bộ phạm trù thứ ba gồm: Cưỡng hành, Lợi hành và An hành. 

1.- Cưỡng hành 

Chỉ những việc mà động cơ ở ngoài con Người như làm vì sợ Trời đánh Thánh vật, làm vì bị bắt 

buộc như Tù nhân phải lao động, mất hết Tự do, Tự lực. 

2.- Lợi hành 

Thì động cơ là Lợi lộc, tuy ở ngoài nhưng còn để cho con Người ít Tự lực, được Tự do khỏi cưỡng 

buộc, chỉ mất Tự do Luân lý. 

3.- An hành 

Không còn tìm động cơ từ ngoài nhưng tìm ngay trong mình, thấy đáng làm thì làm, thành bại là 

thứ yếu.   Loại này hợp cho con Người được quan niệm như Nhân chủ, nó không phạm đến Tự do 

Tâm lý con Người, con Người vẫn là Chủ cả ngoài lẫn trong, tâm lý vẫn đủ sức tự Cường, tự Lực, 

khỏi cần sự thúc đẩy từ ngoài.  Nó là việc cốt cán cho triết lý xây trên Nhân chủ gọi là An vi.   Gọi 

thế để đặt vị trí giữa hai khuynh hướng triết ở hai Thái cực là Hữu vi và Vô vi. 

Hữu vi là có làm hiểu là sự làm gắn liền với Đối tượng, nô lệ cho Đối tượng.  Điều đó kéo theo sự 

nguy hiểm rất vi tế dẫn con Người đến tai họa bị Vật Hóa ( thingification ) vì thế đã có sự phản 

động lại để tránh tiếp xúc với sự vật để khỏi bị Vật Hoá ( một thứ  chính sách Monroe trong triết  

cũng gọi là chính sách đà điểu ).   Nhưng không làm thì sống sai, nhãn tiền là không có ăn: theo 

nguyên tắc tay có Làm thì hàm mới có Nhai. 

Thế là Vô vi cũng mắc kẹt như Hữu vi.  Đàng nào cũng chết: Làm thì bị Vật Hoá, không Làm thì 

làm sao sống. Vậy phải tìm lối nào đây để thoát khỏi gọng kìm một bên là Hữu, một bên là Vô.  

Và câu thưa là An vi.    

Triết lý An vi lấy An hành làm lý tưởng, nhưng không gảy bỏ Lợi hành và Cưỡng hành. 

Nhưng cái đó thuộc Tiểu ngã, thuộc vòng hiện tượng không dễ gì bỏ được, lý tưởng là phải có 

thêm nhiều tác động ở đợt An hành, để nó làm Chủ, để nó bao phủ lấy việc hai đợt dưới hầu làm 

cho chúng trở nên thanh thoát lấy.   Còn chính chủ tịch của  

củaThanh thoát phải là các việc thuộc đợt An hành: Chính những việc này mới giúp vào công cuộc 

thanh nhàn hơn cả.   

Vì thế Tiên hiền Việt Nho đã đưa ra định chế Tứ Quý để giúp thực thi. Tứ Quý  là bốn tuần cuối 

bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Hay tuần cuối của tháng 3, 6, 9, 12. 
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Đó là bốn tuần mà Tứ Quý mượn của bốn tháng nọ.    Mượn để làm gì ?  Thưa để không làm chi 

hết, mà chỉ Ngồi Không, chữ Nho nói về vua là “ Thùy Y thường “ : thả lỏng áo quần xuống như 

Người không phải đi làm.   Nếu muốn nói “ có Làm “  thì là làm cái “ Không làm “, vì việc chính 

của Tứ Quý là trút sạch những cái Có  trong lòng mình ra, những cái đó thuộc Hữu vi đầy sức 

ngảng trở Tâm hồn, không để cho cái Có trồi lên mặt Tâm thức để nói lên tiếng nói Thiên mệnh, 

tức là những nhu yếu thâm sâu của bản tính con Người.   

Thành thử con Người chỉ nghe được lệnh truyền của Bái vật hoặc Ý hệ hoàn toàn ngoại khởi, 

không nghe được nguyên ngôn là  mệnh lệnh của Nhân tính Tâm linh.  Những ngảng trở đó có 

nhiều nhưng được quy vào hai cặp danh từ Bái vật và Ý hệ.  Đó là những động cơ từ ngoài, có sức 

Vật Hoá Người  nên lâu lâu cần thì giờ không làm gì mà chỉ lo xả bỏ.   

Khi xả hết rồi sự làm sẽ thong dong, để trở nên An vi, làm vì đáng làm là làm, không phải làm vì 

bị trời đánh thánh vật, hoặc vì bôn ba lợi danh nữa.   Những thứ làm đó đều bắt con Người nô lệ 

cho Đối tượng, nô lệ cho sự thúc đẩy bên ngoài, nó làm sa sút Nhân chủ tính, chỉ có an hành mới 

xứng là việc của con Người Nhân chủ.    

Đó là đại để cái khung của triết lý An vi đặt trên cơ cầu ba nguyên lý Lưỡng hợp, Nhân chủ và An 

hành.  Đó là cơ cấu thượng thặng ta có thể diễn tả bằng Hình vẽ, bằng Huyền số, bằng Huyền 

thoại.  

Xem lại lịch sử  cũng như quan sát con Người sẽ dễ dàng nhận ra cả ba loại việc kể trên Cưỡng 

hành, Lợi hành, An hành.  Nhưng nhiều khi có An hành mà không có An vi. Đó là những bậc 

“ sinh nhi tri chi “ tức là bẩm sinh được như thế : rất cao thượng, không màng công danh.   Nhưng 

đó là những đoá hoa vĩ đại không được vun tưới mà tự nhiên mọc lên được giữa rừng hoang.  Triết 

lý An vi muốn phân tích hành vi của những bậc cao cả nọ để rút lấy cái cơ cấu đặng thiết lập ra 

một nền triết hẳn hoi để giúp nhận thức ra hiện thực. 

Điều đó Việt Nho đã làm rồi nhưng chỉ đủ cho đợt tiến trước, không còn hợp cho cảm quan đợt 

tiến mới có thêm khoa học thuộc cả Sinh ( Sống ) lẫn Tâm ( Linh ): Sinh như kỹ thuật cơ khí nâng 

cao mức sống, Tâm như các khoa học Tân Nhân văn: xã hội, khảo cổ, Nhân học, uyên tâm, cơ 

cấu. . .   Các khoa học đó sẽ giúp con Người có thêm rất nhiều những xác định cặn kẽ hơn, những 

cái nhìn thấu triệt mới lạ.  Vì thế cần một Triết lý hội nhập tất cả các sở đắc mới nọ.      

Đó là nền Triết lý mà nước Mỹ, dân Mỹ phải làm và rồi họ sẽ làm được.  Khi nào làm được thì 

Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng Tâm linh đang thiếu đường hướng.  Hiện nay Mỹ đang ở tuổi Ý 

hệ, Lợi hành.   Chỉ cần đặt trên Lợi hành một đợt An hành nữa là xong.  Muốn được thế cần mạnh 

dạn đi vào cuộc cách mạng Tâm linh mà việc đầu phải là xây đắp nền Triết mới trên Cơ cấu, rồi 

bắt toàn dân học biết như biết Hiến pháp vậy.    

Nói đến đây có người sẽ la ó cho là phạm đến Tự do, phạm đến Hiến pháp xây trên Tự do, nên 

phải để mọi người Tự do!    Mỹ phải theo chế độ đa phương nghĩa là nhiều Triết.  
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Nhưng bạn có biết đa phương thực sự là chi chăng ?  Thưa là chắn che sự ngu dốt, sự bất lực.     

Nói rõ ra cả Mỹ cũng như Tây Âu không sao thiết lập nổi một nền Triết Nhân sinh có đủ sức làm 

lãnh chúa, phải ở lì lại trong Ý hệ, tất nhiên mắc cảnh “ Thập nhị sứ quân “, cá đối bằng đầu, nên 

phải lấy đa phương làm tôn chỉ, cốt để tránh cái họa chuyên chế  độc hữu vốn là đặc tính của Ý 

hệ.    Tưởng như vậy là trọng kính Tự do, có ngờ đâu rằng nước thiếu một nền Triết của quốc gia 

cũng y không có một nền Hiến pháp. Nếu ở đợt Hiến pháp không thể “đa phương “  thì ở đợt Triết 

cũng vậy.  Sở dĩ người ta không nhận ra điều đó vì không biết đến thứ Triết lý đặt trên Cơ có tính 

cách bao dung nên thường không xuất hiện như nền Triết lý độc nhất, nhưng như Triết lý ưu thắng, 

nghĩa là vẫn dung chứa các nền Triết lý khác, nhưng thường những Triết lý này chỉ có để làm cảnh, 

người nào thích thì đem ra bàn cãi vậy thôi, chứ giả có trao cho tay lái con thuyền đời sống chẳng 

biết đâu mà rờ. 

Thí dụ cụ thể trong lịch sử Tàu, đời Hán ban đầu rất trọng Lão Trang, đã đem quyền hành đặt vào 

tay Đạo giáo, nhưng chỉ ít lâu tỏ ra bất lực lại phải mời Nho lên đặt trên Cơ .   Cái phiền của Âu 

Mỹ là chỉ có loại Triết lý làm cảnh, chứ không có Triết lý xây trên Cơ.   

Triết lý đặt trên Cơ phải đi sát đời Sống, nhưng đi sát mà lại không đi vào những xác định chi li, 

nên vẫn giữ được tính chất Bao dung.   Vì mỗi xác định là mỗi bám sát vào biến cố, một sự việc.  

Thí dụ nói về Chính trị, triết lý An vi chỉ đưa ra những Nguyên lý ở đợt đầu gọi là Chính lược, 

không xuống đến đợt Chiến lược, càng không đến đợt Chiến thuật. Vì càng xuống càng cá thể hoá 

cho hợp sự việc phải làm, việc nào cũng có một Không điểm, một Thời điểm nhất định, nên chỉ có 

một không thể hai, là những cái phải quyết định tùy hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác. 

Triết học Duy Lý y cứ trên Ý niệm là cái đã xác định nhiều, khó có thể xuống tới Dụng là việc 

làm.    Việc làm nào cũng là một cá thể có một không hai, phải luôn luôn quy định riêng cho nó.  

Muốn tổng quát hóa ở đợt này sẽ dễ dàng đi vào độc đoán và chuyên chế.  Đây là lý do khi theo 

Triết học lý niệm để câu nệ chấp một, thiếu sự mềm dẻo quên đi với Triết học xây trên Cơ.  Cơ 

không có hệ thống nên không kềnh càng, dễ thể nhập vào bất cứ đâu, vào bất cứ tổng hợp mới nào.   

Triết học Ý hệ rất khó lột xác để đi vào tổng hợp mới, do cái hệ thống kềnh cơi của nó với những 

xác định chi li, vì thế mà nó thất bại và chịu để thế giới hiện dại như thuyền không lái: bới thiếu 

một Triết lý đặt trên Cơ.    Ây là nền Triết lý con Người đang mặc nhiên mong đợi, vì chỉ có nền 

Triết lý đầy Tâm Tình nó mới ứng hợp cho con Người thời hậu kỹ nghệ, nó sửa soạn bước vào 

giai đoạn phong lưu, làm ít chơi nhiều, sống thảnh thơi như chim trời cá nước.” 

( Trên đây là một mẫu thử áp dụng triết lý An vi vào chính trị Mỹ.  Kim  Định ).” 

G.- TRIẾT LÝ AN VI  VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

 Khi đọc T. G. Kim Định chúng ta mới thấy mở ra một chân trời mới , một lộ đồ  có thề đáp ứng 

được Quốc nạn và Quốc nhục của Dân tộc .  Cái thất bại lớn lao nhất của lớp đàn anh là không 

thấy nan đề là nằm trong phạm vi Triết học, không có cái nhìn Triết học thì không có cái nhìn toàn 

triệt vấn đề  mới sinh  ra  rắc rối.  Triết đây không phải Triết Tây phương, mà là Triết lý Đông 

phương. 
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Theo Đông phương thì triết được Định nghĩa: Triết : Triệt Dã ( Triết là phải đi cho tới cùng triệt 

của mọi vấn đề  để có cái nhìn Chu tri ( holistic knowledge ), do đó mà phải Triệt Thượng và Triệt 

Hạ. 

Triệt Thượng là “ Cao minh phối Thiên: Phải lên tới lãnh vực  cao rộng sáng láng  

để kết hợp với Trời ( thuộc lãnh vực Tinh thần, Tâm linh  )  để đôn hậu Tình Người và đồng thời 

cũng phải Triệt Hạ để “  Bác hậu phối Địa “ nghĩa là phải lăn lộn  khắp mặt  Đất để khám phá 

thế giới vật chất ( thuộc lãnh vực Khoa học  ) để phát triển Lý trí hầu được Chu tri. Như vậy Triệt 

Thượng là để un đúc nguồn Tình, Triệt Hạ là trau dồi Nguồn lý , mặt khác Tình / lý  là cặp đối 

cực  ( opposite term ), nhưng cần phải làm sao kết thành nét Lưỡng nhất ( dual unit ) để trở nên 

Hùng / Dũng mới đạt tới trạng Thái hòa  nhờ  gọi là ”  Âm / Dương hoà “.  

Để  sống cho được  Âm / Dương hoà là điều khó khăn bậc nhất, nên Âm / Dương hoà được tôn 

lên là Đại Đạo ( Đạo lý Nhân sinh ) .  

Cuộc sống Vợ Chồng là khó khăn nhất, vì gia đình có là Tổ ấm để  Vợ Chồng  sống hoà hẩu  hạnh 

phúc bên nhau, sinh ra và nuôi dưỡng con cái thành Trai hùng Gái đảm, Gia đình được dùng làm 

nền tảng cho Xã hội.  

Muốn  Sống Hoà với nhau thì Vợ Chồng một mặt phải tôn kính nhau, Yêu thương và  bao dung 

nhau để không xa rời nhau, mặt khác khi khi sống bên nhau hàng ngày thì phải biết kính trọng 

nhau và hành xử công bằng với nhau thì mới hoà với nhau được . Đừng xem thường đời sống Vợ 

Chồng trong Gia đình, nếu thất bại ở đây thì mọi lãnh vực khác cũng sẽ không ổn.  Vậy ai có thể 

sống được như vậy, thưa mọi người. 

Do đó vấn đề con Người được đặt lên vị trí hàng đầu, đó là con Người có Tư cách và khả năng. 

Có Tư cách thì mới  biết tự chế để sống hoà với người khác.  Muốn có khả năng Tự chế  thì mỗi 

người  phải  có  Lòng Tha thứ như Kitô giáo, Hỷ xả như Phật giáo, Hùng / Dũng như Nho giáo, vì 

khi sinh ra và lớn lên mọi người đều bất toàn nên phải tu Thân, nghĩa làm Làm Người, mà Làm 

Người thì khó lắm, ngày nay nói đến chuyện làm Người thì người ta cười cho, vì cho rằng đã là 

người thì còn Làm Người làm gì nữa, người ta không nhận ra mình vẫn là con Người bất toàn và 

tin tưởng là khoa hoc có thể  giải quyết được mọi nan đề, nhưng Khoa học mà thiếu Lương tâm 

thì chỉ là sự hủy hoại của Tâm hồn. 

Khoa học như con dao hai lưỡi, Lưỡi bên này giúp Ăn nên Làm ra, còn Lưỡi kia thì khi đem mồ 

hôi nước mắt của Nhân dân ra chế  bom Nguyên tử  chỉ để doạ nhau mà đâu có dám dùng, làm ra 

nhiều rồi lại hô nhau tài giảm, nhưng vẫn luôn tìm ra thứ mới để  hù doạ  nhau, trong khi đó cuộc 

sống của người dân còn nhiều  khó khăn chưa thể giải quyết.   Tuy khoa học rất cần cho đời sống 

Vật chất, thiếu khoa học thì không thể Ăn nên Làm ra để nâng cao đời sống Vật chất, nhưng đời 

sống Tinh thần Tâm linh thì quan trọng hơn nhiều, do đó là cần phải làm sao cho đời Sống Tâm 

linh và Khoa học được Lưỡng nhất theo kiểu Âm  / Dương hoà  thì nhân loại mới sống yên ổn 

bên nhau được. Sống như vậy là sống theo Dịch lý Việt , cũng là khởi đầu cho Triết lý An vi, nghĩa 
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là  làm sao cho Triết Hữu vi ( Tây phương ) /  và Triết Vô  vi ( Đông phương ) được Lưỡng nhất 

tạo nên Triết lý An vi.  

Một điều mà chúng ta phải quan tâm là khi tìm về nếp sống Tổ  tiên xưa, thì mới nhận ra Tổ tiên 

xưa luôn đi trên con đường mòn từ Gần ( Nội ) tới Xa ( Ngoại ) từ Nhỏ tới Lớn,  từ Đơn giản 

tới Phức tạp, từ Tầm thường tới Phi thướng, từ Tinh vi tới Vĩ đại, . . . và đặc biệt phải làm sao 

cho Triệt Thượng và Triệt Hạ được giao hoà ( Lưỡng nhất ), có khởi từ gần thì mới tiến tới Xa, 

có khởi từ Nhỏ thì mới tới cái lớn được . . . , vì Gần / Xa, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, tầm 

thường / Phi thường, Tinh vi /Vĩ đại. . . đều là các cặp đối cực theo Dịch lý cần được Lưỡng 

nhất  mới ổn , mà Dịch lý là Thiên lý  mà chúng ta phải tuân theo mới sinh tồn và phát triển 

được. 

Khi đi vào Việt Nho, chúng ta không thể không bàn về nét Lưỡng nhất trong Văn hoá Việt hay Việt 

Nho, nét Lưỡng nhất là nền tảng của Dịch hay rộng hơn là của Triết lý An vi, Triết lý An vi là Hồn 

của Việt Nho có Bản chất Hoà, nhờ luôn đạt thế Quân bình động, nên Việt Nho là nền Văn hoá 

Thái hòa.  

Nay chúng ta bàn về Việt Nho là bàn về  phần Xác của Triết lý An vi, Xác Việt Nho lại có Cơ cấu 

là Đồ hình  và Số độ của Ngũ hànhĐồ hình tượng trưng cho Floor plan hay cái Khung của ngôi 

nhà Việt Nho, còn Số độ tượng trưng cho những bảo vật trang trí qúy giá trong ngôi nhà, cả hai 

có mục đích giúp cho đời sống Vật chất và Tinh thần  con Người được nâng cao  .Có lẽ vào thời 

xa xưa, Lý trí của  Tổ tiên chúng ta chưa được phát triển, chưa đủ Văn tự để diễn đạt Tư tưởng 

cho rõ ràng ( mang tính chất Phân tích ), nhất là mặt Tình cảm lại u linh man mác ( mang tính 

chất Tổng hợp ), nên phải dùng tới các  Đồ hình và Số độ để vừa Hội Ý ( về Tình cảm )  và vừa 

Ngôn truyền ( về Lý trí ).    Đồ hình là hình tượng  ( cụ thể ) được dùng làm  Biểu tượng như 

bàn nhún để vươn từ Hình tượng  lên các Linh tuợng  ( trừu tượng).  

Ví dụ: Khi nhìn bức tượng của Đức bà Quan Thế Âm hay Đức Bà Maria thì ta nhận ra đó là các 

Biểu tượng cho nguồn Tình bao la của các Ngài, của các bà Mẹ.  

Khi nhìn hình người đàn bà bị bịt mắt cầm cán cân (để khỏi thiên vị ) giữ cho  hai đĩa thăng bằng 

với nhau nơi các Toà Án thì Người đàn bà là Biểu tượng của nguồn Tình bao la nơi nguồn Tâm 

linh, chỉ có nguồn Tình mới có khả năng giữ cho hai địa cân được thăng bằng hầu thực thi lẽ Công 

bằng hay  Công lý xã hội.  

Nhìn hình Chúa Giê su thì chúng ta nhận ra Ngài là sứ giả Tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài 

có sứ mạng đem Tình Yêu để thực thi Công lý Xã hội hầu kiến tạo Hòa bình, vì chỉ có Tình yêu 

mới có khà năng thực thi lẽ Công bình, hay Tình yêu là cái La bàn giúp cho nền Công chính xã 

hội được thực hiện. Đây là  sự sinh hoạt sao cho “ Tình / Lý tương tham” 

Còn các số độ là những con số thuộc Cơ số 10 được phân ra số Lẻ và số Chẵn, mỗi số đều mang 

theo một ý nghĩa linh thiêng hay Huyền niệm ( Mystical numbers ). Số Lẻ tượng trưng cho Vô, số 

Chẵn tượng trưng cho Hữu. 
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Phân tích / Tổng hợp cũng như Ngôn  truyền / Hội ý hay Hữu / Vô đều là các cặp theo Dịch lý 

cũng cần đạt trạng thái Lưỡng nhất.  Các Đồ hình thì dùng Hình Tròn và hình Vuông, hình Tròn 

tương trưng cho Vô, hình Vuông tượng trưng cho Hữu, Tròn / Vuông cũng phải đạt nét Lưỡng 

nhất. Hình Tròn /  Hình Vuông được Lưỡng nhất qua hình Hình học thành Hình Vuông ngoại tiếp, 

Cha ông chúng ta gọi là Mẹ Tròn / Con Vuông.  

Chúng ta sẽ lần theo nền tảng của Văn hoá  Dân tộc để làm sáng tỏ một số vấn đề căn bản: 

I.-Việt tộc có Bộ sách Dân tộc không   ? 

( Kinh Hùng hải Triết 6. Kim Định ) 

“ Thưa là : Không mà lại Có :  

1 .- Không 

Vì chưa có Văn tự riêng , không có chữ Viết thì hẳn là không có sách . 

2.- Có 

Là vì có Kinh Vô tự tức là những Văn kiện được biểu hiện bằng dăm ba bộ Số, với một mớ Huyền 

thoại và vô số Tục ngữ Ca dao.   Các Số này được gọi là Huyền số, nó không dùng để đo đếm, 

nhưng để biểu thị cái khác, vì thế chúng làm nên những tiêu điểm khách quan nhưng câm nín, nên 

cần đến Huyền thoại làm như những lời nói lên có ý nghĩa. Tuy không có chữ, nhưng còn có 

Truyền khẩu mà Nội dung là Huyền thoại, nên kể là có. 

3 .- Huyền số 

Những số đó ( huyền số ) có đủ giá trị chăng ?   Thưa là quá đủ, vì đây là đang nói về giá trị Văn 

hoá thuộc Tinh thần, mà Tinh thần đi ngược với Vật chất.   Với vật chất càng To càng hay, còn 

Tinh thần càng Bé lại càng quý : Bé cho đến số Không thì quý vô cùng.  Vì tất cả triết lý Ðông 

phương đều đặt trên số Không : Ấn Ðộ là Thái Hư, Lão Tử là Cốc Thần ( hang trống ) Nho là vô 

Thanh vô Xú , Việt là Trống ( trong chữ Trống Ðồng ), muốn nói theo Nho thì đó là Hư Tâm, Hư 

Linh, tức cái Tâm có trống rổng thì đạt được linh thiêng .  Ðó là bí quyết làm cho nước nên Văn 

hiến tức là có nền Văn hoá giàu chất Tâm linh. 

II.- Những sách  nào 

Có bao nhiêu sách Dân tộc và những sách nào ?   Sách Dân tộc Việt toàn là những Kinh không có 

chữ chỉ biểu hiện bằng bộ Số Vài Ba.  Sau khi đã nghiên cứu mới thấy bộ Số đó quả là con chấm 

Chủ quyền đã đóng vào vô số Văn kiện , Điển chương, Lược đồ, Di vật, Hiện vật, nên có thể nói 

đó là bấy nhiêu Sách Dân tộc.  Tuy nhiên con Chấm đóng hẳn xuống đã biến dạng nhiều cách nên 

khó nhận diện, chỉ sau khi đọc toàn bộ mới thấy rõ .   

1.- Sách có tên: Kinh Hữu tự 
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Ở đây xin kể tạm vài  ba quyển thôi: 

a.- Sách Ước, gậy Thần của Hùng Vương. 

b.- Sách Tản Viên, Ba Vì. 

c.- Lạc Thư. 

2.- Sách không tên: Kinh Vô tự 

Sách không tên thi vô số , như : Cái Trống, cái Ðình, cái Nhà sàn, cái gGếng và vô số Vật dụng 

khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả  5 , 9 nữa .  Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc 

trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn , Lộ Bộc 

biết làm nhà chữ Ðinh ” , vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như câu châm 

ngôn triết : “ Nội hàm càng nhỏ Ngoại hàm càng to” . Nội hàm rút vào cùng cực thì toả ra cũng 

cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô tự, 

phải kể đến Kinh Dịch.  Nó có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và Tự, 

tức là không có chữ mà chỉ có Số, vì thế gọi là Văn, vừa có chữ , nên gọi là Tự ( tức là các Hệ từ 

).  Truy tầm theo lối Sinh thành thí thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

a.- Giai đoạn I 

Dịch thiên nhiên hay Ðạo Dịch của Trời Ðất. 

 Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ / Bà  

Cộc , Núi / Sông, Nước / Lửa, Tiên / Rồng . . .  

b.- Giai đoạn II 

Dịch Của Phục Hy. 

Thành bởi nét  Đứt ( - - ) nét Liền (― )  ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ  số 2 , 

3 , 5  

c.- Giai đoạn III 

Dịch Của Ông Ðại Vũ đúc 9 đỉnh. 

 Tức là thêm vào vòng Trong 5 số,  Sinh 4 số Thành nữa là 9 , cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của dân 

Lạc ) . 

d.- Giai đoạn IV 

Dịch của Văn Vương. 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 
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e.- Giai đoạn V 

Khổng Tử có thêm Thập Dực. 

 Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị Triết lý siêu hình .  Xưa nay người  ta chỉ biết có  

giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm .  

Giai đoạn V được chú ý chút ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và 

đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng 

ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo 

phù phiếm thuộc xã hội .  Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một 

hai dấu hiệu, vài ba con số để chỉ thị rồi yên lặng .  

Ðó là lý do tại sao các ạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư tâm, Vô thể. Vì thế Kinh Dịch 

khởi đầu chỉ có số 2 và 3 , đến sau mới thêm lời vào  Vậy mà các thế hệ sau lại chú ý nhiều về lời 

thành ra chỉ chuyên Ngành mà bỏ Gốc . Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì phải học về các 

số trong Kinh Dịch. 

3.- Ý nghĩa các Huyền số 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối cần 

phải biết để sau đoán ý . 

a.- Số Ðất 

Chỉ bằng các số chẵn là  2 , 4 , 6 , 8  , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông □ . 

b.- Số Trời 

Chỉ bằng các số lẻ  1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc │, hoặc hình tròn ○ . 

c.- Vòng Trong, vòng Ngoài ( Hợp Nội / Ngoại chi đạo) 

Các số trên được chia ra vòng Trong và vòng Ngoài: 

Vòng trong ( xếp theo Ngũ hành ): gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh. 

2 

↑ 

3  ←  5  →  4 

↓ 

1 

 

Vòng ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9  được gọi là số Thành. 
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7 

│ 

2 

↑ 

8  ─  3 ←  5 →  4  ─ 9 

↓ 

1 

│ 

6 

 

( 5+1 = 6 ;   5+2 = 7;   5+3 = 8 ;   5+4 = 9  : Số Thành ) 

 

Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa, có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông .  

Chính trị đặt trên mẫu Du mục: có Giai cấp, liên hệ người là Chủ / Nô.  Còn thiên về số 1 là 

nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn.  Ðây chỉ là sự phân loại 

Tiên thiên chưa được áp dụng. Ðó sẽ là việc được bàn trong toàn sách, chỉ cần nói rằng trong thực 

tế Văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai Thái cực 

ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên Văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( nguyên lý Đồng 

nhất ), còn Văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4. Vì thế có những bộ số: 1 – 4 hay  

4 – 1. 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3. Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số 

cộng với nhau thành 5 , số Ngũ hành.  Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình vũ trụ: Trời 3 , Ðất 2 . Vẽ 

ra là hình Thập tự nhai  ┼ gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành Ngũ hành là 

số 5. Hoặc cùng vẽ là hình  Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông.( Vòng Tròn ngoại tiếp của 

hình Vuông ) 

Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ Nô lệ.  Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó là 

Việt. Vì cả Khảo cổ ( nét song trùng lưỡng hợp hay Lưỡng nhất : dual unit  ) lẫn Huyền thoại ( 

Tiên / Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chỉ nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng sau: 

Thí dụ : 

Số 3  = 1 +  2 

Số 5  = 2 + 3 

Số 9  = 5 + 4 

Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa Căn bản lại vừa Đặc trưng để nhận diện.  Trong thực tế thì 

phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.  Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn hoá; Tàu chủ ở đợt số 

Thành gọi là Văn minh. Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dày bánh 
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Chưng. Còn Tàu thì hoàn chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá Bánh dày 

Bánh chưng Việt trở thành câu  “ Thiên viên Địa phương ” của Nho. 

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu, Nhà sàn trở thành Tam 

tài.  Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ).   Ðây là vấn đề 

rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, Dân tộc học, Cổ sử để 

phân xử.  Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là Nho chưa xa lìa số Sinh 

của nó thì phải kể đến yếu tố Việt. Nói cụ thể là phải kể đến Huyền thoại và Huyền số nữa, nếu 

không dễ trật đường.  Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài ( 2 ) Ba ( 3 ).    Sau 

đây là vài thí dụ đi trật đường:    

     1 .- Trong thời gian thai nghén Văn tự thời còn là chữ chân Chim (điểu tích tự )  hay chữ con  

Quăng ( khoa đẩu ) thì số 2 Ðất được biểu thị bằng 2 nét ngang  二 , còn số 3 Trời được biểu thị  

bằng 3 gạch thẳng │││, cả hai hợp lại thành chữ Kỳ ( căn = radial ) : 示 ( 5 nét ).    Vì hai bộ số 

này là linh thiêng nên dùng căn kỳ đi với các chữ gì thì linh thiêng như:  

Chữ tế:  祭    Chữ lễ :  禮    Chữ thần:  神         Chữ thiền:  禪      Chữ kỳ:  祈 .. 

Nhưng về sau người ta quen viết Tháo ( chữ viết cho nhanh )  thì chữ kỳ 示 ( Căn : radical : 5 nét 

) chỉ còn 4 nét  (礻). 

Vậy là từ số Trời 5 nét  đoạ ra số Ðất  4 nét lúc nào rồi mà không một ai ý thức điều đó.  

2 .- Hủ Nho bỏ số Sinh mà chuyên nhiều về số Thành là bát quái và 64 quẻ. Do thế Nho là một 

Đạo quân bình siêu đẳng đi lần vào chỗ suy vi bị bẻ quặt.  

Nay muốn tìm ra mối Ðạo Uyên nguyên, thì đó là cả một công trình bao la đòi phải có sự đóng 

góp nhiều ngành chuyên môn. Về phía Triết chúng tôi cố gắng tìm lại phần nào bằng chú tâm đến 

bộ số “ Vài Ba, Tham Lưỡng ”  như ( 2 – 3 )  và  ( 5 – 9).  Cái bí quyết thành “ Văn hoá chi 

bang ”  nằm trong mấy con Huyền số nọ.  

Nói khác đi đây là nhằm khai quật phần Tâm linh trong nền Văn hoá nước nhà.  Riêng về Tàu và 

Việt  khi nói tới Việt Nho thì chỉ xin hiểu là 2 thực thể hoàn toàn Văn hóa, xin gảy ra ngoài mọi 

suy luận thuộc Chủng tộc hay Chính trị, để chỉ chú ý đến Văn hoá mà thôi.  

Theo đó, thì Việt chỉ tất cả các dân đã cư ngụ trong nước Tàu trước khi có Dân tộc Tàu, Việt 

Nam chỉ là một chi trong cái khối lớn lao đó, Có chăng Việt là chi được coi như kế thừa nền 

Văn hoá của khối Ðại Việt, đối với Tàu xuất hiện về sau. Cả hai nơi đều tổ chức xã hội theo mẫu 

Nông nghiệp, Việt thì còn giữ nguyên chất nhiều hơn, hãy tạm gọi là 9 nông 1 du, còn Tàu thì 6 

nông 4 du. Do đó có một số nét khác biệt làm cho Tàu nói chung không quân bình bằng Việt. 
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Thí dụ về Vật biểu Tàu chỉ có Rồng (độc Dương ) , đang khi Việt có cả Rồng lẫn Tiên, nhân đó 

Việt trọng bên Tả, nổi về Văn hoá tinh thần, Tàu trọng bên Hữu nổi về Văn minh ( vật chất 

). Còn rất nhiều chi tiết sẽ đề cập sau. “ 

( Kim Định ) 

 Việt Nhân  

____________________________________________________________ 

 Tham khảo 

[ 1 ]- Frequencies of Matter 

Is it theoretically possible for physical solid matter to vibrate 

Solid matter continually vibrates, and the vibrations are perceived macroscopically as temperature. It is the rotational 

and vibrational motion of the atoms and molecules which are bound together at a high enough frequency 

The temperature of a solid comes with a black body radiation connected to it, and thus there exists a spectrum of 

characteristic frequencies, related to the frequencies of the vibrational and rotational levels of the atoms and molecules 

in the solid. The higher the temperature the higher the frequency, and the higher the frequency the higher the 

temperature. 

to become imperceptible to vision and move through other solid matter? 

If the frequency gets high enough the solid will either burn, or melt, depending on the atoms and molecules involved. 

The result of high frequencies of vibration do not lead to metaphysical conditions.  

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. The speed of sound is highest in 

solids, while the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

Key Differences Beween Solid, Liquid and Gas 

The difference between solid, liquid and gas can be drawn clearly on the following grounds: 

1.- A substance having structural rigidity and has a firm shape which cannot be changed easily is called solid. 

A water-like fluid, that flows freely, having a definite volume but no permanent shape, is called liquid. Gas 

refers to a state of matter, do not have any shape but conform to the shape of the container, completely, in 

which it is put in. 

2.- While solids have certain shape and volume, liquids only have definite volume but not shape, gases neither 

have shape nor volume. 

3.-The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. 

4.-The compression of solids is difficult, liquids are nearly incompressible, but gases can be easily compressed. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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5.-Molecular arrangement of solids is regular and close, but liquids have irregular and sparse molecular 

arrangement and gases, too have random and more sparse arrangement of molecules. 

6.-The molecular arrangement in solids is well organised. However, the layers of molecules slip and slide over 

one another, in the case of liquids. In contrast, the particles in gases are not at all organised, due to which the 

particles move randomly. 

7.- When it comes to fluidity, solids cannot flow, however, liquids can flow and that also from the higher level 

to lower level. As against this gases flows in all directions. 

8.-The spaces between the molecules and the kinetic energy are minimum in solids, medium in liquid and 

maximum in gases. So, the motion of molecules is negligible in solids, whereas in liquids, the erratic, random 

motion of molecules can be seen. Unlike gases, which have the free, constant and random motion of molecules. 

9.- In solids, the particles are held tightly by strong intermolecular attraction, although in liquids the attraction 

between particles is intermediate. As against this, the particles are loosely held, because the intermolecular 

attraction is weak. 

10.-The speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

11.- As solid have a definite shape and size, they do not require a container for storage. Liquids cannot 

be stored without a container. Conversely, for storing gases, a closed container is required. 

( Đây  là  ba trạng thái biến đổi của Vật chất mà nhà Phật gọi là tuồng Ảo hóa dã bày ra đó  ) 

Changing the Frequencies of Our Thoughts 

 

Is it possible that different types of thoughts have different frequencies, just like a radio station? I believe the 

answer to that is that to a degree they do, however it's not the thoughts that emit a frequency it's the brainwaves, 

which are directly controlled by thoughts and emotions.   That brainwave frequency is then transmitted into 

the world, so to speak.   Others pick up on the frequency, or vibration, and are attracted to it or repelled by it 

depending on their frequency at a particular time. 

For example when you are in a bad mood, for whatever reason, your thoughts are generally negative, you might 

not want to be around people.   Your thoughts are creating emotions of "˜go away' to everyone around you, 

your behaviour is then affected by your thoughts and emotions.   Your body language will tell people to stay 

away from you or to leave you alone for a bit.   Others will pick up on your brainwave frequency, vibration, 

subconsciously, and stay away or they will talk to you, trying to give you some of their energy and lift your 

energy. 
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If we can manage to control our thoughts, we are effectively controlling our emotions, which in turn is 

controlling our behaviour.   If we control our thoughts and behaviours we are effectively controlling our mind 

energy and the frequencies of the brainwaves we are sending out to the world. 

Thoughts and attraction 

We've heard a lot about the law of attraction.   I think the use of the term has become overused and therefore 

misunderstood, subsequently it has not been taken that seriously.   However if we use the model below to show 

how our thoughts can attract like minded people and events into our lives,  I think we can take it a little more 

seriously: 

 

From the above model we see that your mind energy attracts others with the same mind energy, or close to 

it.   I believe your mind energy is literally touching others, a little tap on the shoulder saying "˜hey, there's this 

guy over there who has the same energy as yours, maybe worth speaking to him.' Or "˜there's a woman in the 

room who is thinking a lot about her financial situation, you might be able to help her.' 

What we are thinking a lot about will produce different brainwave frequencies.   So, if you're thinking a lot 

about your financial situation with a positive frame of mind, that frequency will touch others who may be able 

to help you in some way.   If, on the other hand, you are thinking about your financial situation in a negative 

way, those thoughts will produce a different frequency and you will touch others who could make your financial 

situation worse. 

The ladder of vibration 
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Other Solar Systems 

Our Milky Way Galaxy is just one of billions of galaxies in the universe. Within it, there are at least 100 billion 

stars, and on average, each star has at least one planet orbiting it. This means there are potentially thousands 

of planetary systems like our solar system within the galaxy!  

Our Sun is one of at least 100 billion stars in the Milky Way, a spiral galaxy about 100,000 light-years across. 
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•  

Telescope Named For ‘Mother of Hubble'  

How many Suns in the Universe 

The stars are arranged in a pinwheel pattern with four major arms, and we live in one of them, about two-

thirds of the way outward from the center. Most of the stars in our galaxy are thought to host their own families 

of planets. 

The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the universe. 

The universe is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. The universe contains all 

of the galaxies, stars, and planets. The exact size of the universe is unknown. Scientists believe the universe is 

still expanding outward.  

Go farther. Explore Beyond Our Solar System In Depth › 

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the spiral structure 

of our galaxy, the Milky Way. More › 

  

                      How many Suns in the Universe? 

Hey cool cats, I’m Dr. Universe, here to answer your baffling science questions like this one. How many suns 

are in the universe? The sun is actually a star, our nearest star, but there are lots of stars out there. Maybe 

you’ve tried counting them before. One, two, three, four, five, six, seven stars make up the big dipper. 

Astronomers estimate that the human eye could spot about 9,000 stars. Of course, the Earth blocks our vision 

so we only see about half of those in the night sky. If we use binoculars, we could see even more stars, about 

200,000 of them. A small telescope can help us see more than 15 million stars and even more powerful telescopes 

can help us look for other galaxies which are home to even more stars. Have you ever been stargazing? What 

did you see in the night sky? Tell us about it sometime at Dr.Universe@wsu.edu. 

                     Do stars emit energy? 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/beyond/in-depth/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/?category=solar-system_beyond
mailto:Dr.Universe@wsu.edu
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
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                                                                                       slideshare.net 

The majority of stars emit most of their electromagnetic energy as visible light, the tiny portion of the spectrum 

to which our eyes are sensitive. Because wavelength correlates with energy, the color of a star tells us how hot 

it is: red stars are coolest, blue are hottest.  

The main difference between the sun and any other star is the distance each are from Earth. The sun is closer 

to this planet than all of the other stars.  

Size is another major difference between the sun and other stars. The sun is the biggest star in this solar system. 

Within the whole universe, the sun is quite small compared to the enormous stars that exist beyond our solar 

system. The largest star that scientists have discovered is called Mu Cephei. Over one billion of Earth's suns 

could fit inside of Mu Cephei. This massive star is considered to be a giant in the universe. 

Stars also differ in temperature. Temperature differences can be interpreted using color changes. Stars that 

burn red and orange are much cooler in temperature than the sun. Stars that burn white or blue-white are 

much hotter than the sun. 

As well as mass and temperature, all of the stars also differ in age. The sun in this solar system is approximately 

five billion years old, making it a middle-aged star. As the stars grow older, they are subject to changes in mass, 

size and temperature. Sometimes, stars can even lose mass as they age. 

 

 

 

THUYẾT TAM TÀI 

 

Theo Việt Nho thì  Âm Dương ,Ngũ hành và  Tam Tài là  ba nền tảng quan trọng của nền Văn 

Hoá Việt Nam. ( 1 ) 

( 1 ):Có nhiều thứ Nho trong đó có Việt Nho là Nho vương đạo, còn Hán Nho là Nho bá đạo ( 

Xem cuốn Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam trên vietnamvanhien.net ) 

 

Tam Tu Kinh có câu: Tam Tài giả:” Thiên Địa Nhân :  Ba Tài là Trời Đất và Người.  Theo 

Dịch lý thì : Thiên / Địa lưỡng nhất  ( dual unit ) = “ Nhân: Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức”  
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: Con Người là tinh hoa của Trời Đất “ : Đó là Tam Vị nhất Thể  ( Trinity ): trong Văn Hóa Việt 

, nên:    

Con Nguời có mối Liên hệ nhất Thể với với Trời Đất 

 

I.-Mối Liên hệ Nhất thể  ( bằng Thơ ) giữa Tam Tài:Trời - Đất -Người ( Ta ) 

 

Theo Nho thì: “ Vạn vật đồng nhất Thể, vạn vật tương liên:  Mọi vật đều có cùng bản thể: Vật 

chất và năng lượng, nên mọi vật đều có liên hệ mật thiết với nhau.”    

Bài thơ dưới đây diễn tả mối liên hệ khăng khít giữa Tam tài: 

Trời -Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời -Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời -Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời - Đất Ta đầy đủ Hoá công. 

                         (  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân ) 

 

II.- Mối liên hê bất biến  ( theo Khoa học ) giữa Tàm tài 

 

Theo thuyết Big Bang thì từ một điểm “ Tinh chất bị dồn nén cực nhỏ “ ( singularity dãn nở ra  

( Tán  ) qua Vụ Nổ lớn ( Big Bang ) làm văng ra những đám tinh vân nóng đỏ mà tạo ra hằng hà  

sa số giải Thiên hà, một trong số đó có giải Ngân hà  của chúng ta .Trong giải Ngân Hà có Thái  

dương hệ gồm Mặt Trời và 9 Hành tinh, trong đó có Quả Đất của chúng ta.          Chúng ta biết  

khi một vật được ném ra quanh một vật cố định thì tạo ra lực Ly  Tâm ( centrifugal force ) < như 

 ném gũ >  giúp vật  di chuyển theo  đường cong và đồng thời cũng tạo ra lực Hướng Tâm ( 

 centripetal force ) làm đối cực,  hai lực Ly tâm và Hướng tâm kết thành Nhất nguyên lưỡng 

 cực ( bipolar ) như Thái cực ( Ultimate Supreme ) Âm Dương hòa  ( Ying Yang harmony ) .    

Lực Ly tâm và lực Quy tâm  là cặp đối cực ( Opposite term ) của Dịch lý luôn được  

lưỡng nhất ( Dual unit ) như hai mặt của một Đồng tiền.  Lực Ly tâm và Quy tâm nối kết một vật  

cố định với một vật chuyển động,       Khối lượng  và khoảng cách giữa hai vật càng gần thì lực  

Vũ trụ  ( Tán / Tụ  ) hấp dẫn tác dụng lên nhau càng lớn. 
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The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. At its simplest, it 

says the universe as we know it started with a small singularity, then inflated over the next 13.8 

billion years to the cosmos that we know today.Nov 7, 2010, the closer objects are to each other, 

the stronger their gravitational pull is. Earth’s gravity comes from all its mass. All its mass makes 

a combined gravitational pull on all the mass in your body. ... You exert the same gravitational 

force on Earth that it does on you. 

______________________________________________________________________________  

We know from Isaac Newton and his law of gravitation that any two objects in the Universe 

exert a force of attraction on each other. This relationship is based on the mass of the two objects 

and the distance between them. The greater the mass of the two objects and the shorter the distance 

between them, the stronger the pull of the gravitational forces they exert on each other. 

We also know that gravity can work in a complex system with several objects. For example, in 

our own Solar System, not only does the Sun exert gravity on all the planets, keeping them 

in their orbits, but each planet exerts a force of gravity on the Sun, as well as all the other 

planets, too, all to varying degrees based on the mass and distance between the bodies. And 

it goes beyond just our Solar System, as actually, every object that has mass in the Universe 

attracts every other object that has mass — again, all to varying degrees based on mass and 

distance 

With his theory of relativity, Albert Einstein explained how gravity is more than just a force: 

it is a curvature in the space-time continuum. That sounds like something straight out of 

science fiction, but simply put, the mass of an object causes the space around it to essentially 

bend and curve. This is often portrayed as a heavy ball sitting on a rubber sheet, and other 

smaller balls fall in towards the heavier object because the rubber sheet is warped from the 

heavy ball’s weight. 

In reality, we can’t see curvature of space directly, but we can detect it in the motions of objects. 

Any object ‘caught’ in another celestial body’s gravity is affected because the space it is moving 

through is curved toward that object. It is similar to the way a coin would spiral down one of those 

penny slot cyclone machines you see at tourist shops, or the way bicycles spiral around a 

velodrome. 

 

                       A 2-dimensional animation of how gravity works. Via NASA’s Space Place.. 

We can also see the effects of gravity on light in a phenomenon called gravitational lensing. If an 

object in space is massive enough – such as a large galaxy or cluster of galaxies — it can cause an 

otherwise straight beam of light to curve around it, creating a lensing effect. 

https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/gravity-orbits.gif
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What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved 

path and that is directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined 

as “the apparent force that is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away 

from the center of rotation,” according to Merriam Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular 

path. ... Newton’s 1ˢᵗ law tells us that an object will continue moving along a straight path 

unless acted on by an external force. The external force here is the centripetal force. 

Gravity. The average person probably doesn’t think about it on a daily basis, but yet gravity affects 

our every move. Because of gravity, we fall down (not up), objects crash to the floor, and we don’t 

go flying off into space when we jump in the air. The old adage, “everything that goes up must 

come down” makes perfect sense to everyone because from the day we are born, we are seemingly 

bound to Earth’s surface due to this all-pervasive invisible force. 

But physicists think about gravity all the time. To them, gravity is one of the mysteries to be solved 

in order to get a complete understanding of how the Universe works.    So, what is gravity and 

where does it come from. 

Chúng ta hãy tìm xem mối liên kết giữa con Người ( Nhân)  và Trời Đất ( Thiên Địa ) ra sao? 

Chúng ta biết lực Hấp dẫn ( gravity ) nối kết chúng ta với quả Đất, mọi vật trên mặt Đất đều rơi 

xuống chứ  không thể bay lên, mọi sự vận động của chúng ta  đều liên quan đến lực Hấp dẫn. 

III.- Điểm tựa giúp con  Người  liên kết được với Quả Đất ( Địa ) 

 

Con người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm  ( center of Gravity ) của Quả Đất và Trọng 

tâm của con Người . Trọng tâm của con Người ở dưới Rốn, có thể tìm được  bằng khoảng cách 3 

chiều rộng của ngón tay Trỏ ở dưới Rốn. Theo các nhà hành Thiền, đó là huyệt Đan Điền hạ còn 

gọi là Đan Điền tinh hay the lower Cinnabar field. 

Con Người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm của nhau.Trọng tâm là điểm tựa ( point 

d’appui, strong point ) của  lực hấp dẫn Vũ trụ tác dụng lên các vật thể và giữa các vật thể 

với  nhau. ( universal attaction )  

Ta có thể bảo huyệt Đan Điền hạ là  nơi con Người  ( Nhân ) được liên kết với quả Đất    ( 

Địa )   qua trọng tâm của nhau. 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
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Center of Gravity Defined  

         The center of gravity (CG) of an object is the point at which weight is evenly dispersed  

andall sides are in balance. A human’s center of gravity can change as he takes on different  

positions, but in many other objects, it’s a fixed location.Dec 31, 2015 

 

Centre of Gravity in the Human Body 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral vertebra. 

However, since human beings do not remain fixed in the anatomical position, the precise location 

of the COG changes constantly with every new position of the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to locate the 

height of your center of gravity. Then, trace lines around your torso at the same level to your left 

and right sides and imagine a line going sideways through your body which connects those two 

points. 

  

Trọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, như 

vậy Huyệt Đan Điền cũng ở  đó. 

 

 

 

IV.-Điểm tựa giúp con Người  ( Nhân ) liên kết được với Trời  (Thiên ) 

qua Huyệt Đan Điền thượng:  Huệ Nhãn : The upper Field. 

HUỆ NHÃN 

Não bộ con người 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán cầu não Trái 

chủ Lý, hai Bán cầu đưọc nối kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối Corpus Collosum như là 

xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với nhau sau cho Tình Lý tương tham hay Tình Lý lưỡng 

nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm lạc. 
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Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng vai trò 

điều phối hai bán cầu não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người chính là 

ở Não bộ.    Huệ nhãn nằm trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và tuyến Yên điều hòa 

mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là cửa ngõ giúp con người tiếp cận với nguồn Tâm linh. 

Huệ nhãn (The Third Eye)  

 

 
 

Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm linh 

(  seat of Spirit.  Shen ) được quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure Yang: Mặt 

Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ Viêm Đế có tục thờ Mặt Trời tức là thờ Trời .    

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta gọi là 

Thái   dương  Thần đạo  ( Solar Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo mộc, vậy  bức 

xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn Tâm linh của chúng ta:nguồn Tình Thương,  

hoan  lạc và  hòa hợp.  

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ nhãn nơi 

Não con Người, nơi tuyến Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).  Corpus Collosum là cầu nối 

giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con Người -, xưa nay người ta lầm tưởng Tâm con Người là  

ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người là điểm tựa nơi con Người được liên kết với Trời - Nguồn 

Tâm linh -. 

                             _____________________________________________________________________ 

“  Sun a spirit? 

The solar system is the physical manifestation of a vast Life, Being, and Spirit which we call a 

Solar Logos. ... Just as the light of the sun is vitality to plants, so the radiance of the subjective 

Heart of the Sun provides vitality to our own spiritual nature, filling it with love, joy, and 

harmony. 

Logos: the Word of God, or principle of divine reason and creative order, identified in the Gospel 

of John with the second person of the Trinity incarnate in Jesus Christ. 

( Jungian psychology) the principle of reason and judgment, associated with the animus  

(unconscious masculine side of a woman)  “ 

                        

______________________________________________________________________________  
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V.- Cách sống thuận Thiên của con Người 

 

Nho có câu:Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên gỉa vong : Sống hợp với Trời, tức là Dịch lý ( 

cũng là Thiên lý ) thì tồn tại và phát triển, còn hành động ngược lại là tiêu vong.  

Mọi người khi mới sinh ra chào đời,nhờ tiếng khóc Oa oa  giúp cho nhịp thở điều hòa thì mới sống 

được. 

Chúng  ta biết khi thở vào thì thần kinh Giao cảm làm cho nhịp Tim đập nhanh hơn, còn khi thở 

ra thì thần kinh đối Giao cảm làm cho quà Tim đập chậm lại, khi Thở vào / Thở ra được điều hòa 

thì nhip đập quả Tim được ổn định mà sống khỏe mạnh. Tuy nhiên khi sinh hoạt hàng ngày, con 

người bị tiêu hao năng lượng, nên lắm khi mất quân bình làm cho con Người ốm đau.   Ngưòi 

Đông phương xưa tuy trình độ Khoa học còn thấp kém, nhưng cũng đã biết cách sống thuận Thiên 

để cho Thân an Tâm lạc. Các nhà hành Thiền tuy chưa biết rõ về Khoa học , nhưng đã nhận ra hai 

điểm tựa với Trời Đất : Điểm tựa nơi Trời là Huệ nhãn, điểm tựa nơi Đất là huyệt Đan Điền 

hạ và tìm cách ngồi Thiền để điều hòa hơi Thở vào và hơi Thở ra luân lưu qua hai huyệt để nối 

liên kết Nhân với Thiên Địa sao cho Thân ( Huyệt Đan Điền ) , Tâm ( Huệ nhãn ) được lưỡng 

nhất hầu Thân an Tâm lạc. 

Nhờ cách tu  thân này mà con Người có thể thực hiện được cuộc sống Hòa giữa Tam tài.: 

Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

I.- Thiên sinh là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, đó là 3 luật lớn trong Vũ trụ: 

1.-Luật Biến động tức là Dịch lý, 

Cũng là thuật Quyền biến. Dịch lý là Tinh thần Triết lý An vi của Việt Nho – Văn Hóa Thái 

hòa Việt Nam .- 

Hướng động của kinh Dịch đã được gói ghém trong chữ Dịch kép bởi nhật và nguyệt: 易:(日+月
) (nguyệt biến thể)  

 

Bất biến (tĩnh chỉ): non change.  

Biến hóa (xoáy ốc): sequent change.  

Biến động (duy biến): cyclic change    

2.- Luật Giá sắc ( Sow And Reap )  là luật Gieo  ( giá ) Gặt ( Sắc )   

Ai gieo thì nấy gặt 

Gieo gì thì Gặt nấy 

Gieo một thì Gặt trăm   

Luật này  có phần giống Luật Nhân quả của nhà Phật. 
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3.- Luật Loại tụ  là luât Tuồng nào theo tập nấy ( Vân tòng Long, phong tòng Hổ:  

Ce qui resemble s’assemble ) 

II.- Địa dưỡng là công trình khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên Thiên nhiên nơi  

các môi trường : Không khí, Đất, Nước., bằng cách  khám phá ra các Định luật Khoa học giúp 

phục vụ đời sống. 

III.-Nhân hòa. Mọi người  trong Dân tộc phải hành xử với nhau theo tinh thần  

chung:  Nhân Nghĩa và Bao dung của Dân tộc để hòa với nhau, hầu chung vai đấu cật với nhau  

mà xây dựng Gia đình và Xã hội.  

Khi hai bên có sự bất đồng mâu thuẩn với nhau, thì dựa theo Tinh thần chung của Dân tộc mà bao 

dung nhau, ngồi lại với nhau trong tinh thần  kính trọng yêu thương, ( Nhân ) tìm cách hoà giải 

với nhau  theo đức Nghĩa  tức là lẽ công  bằng “Phải Người phải Ta “,  để đạt tới giải pháp “ một 

Vừa hai Phải “ mà Hoà với nhau,chứ không có tìm cách Hơn Thua đủ với nhau, khiến xé nát tinh 

thần Đồng bào, làm phân hóa Dân tộc! 

Đây là lối sống theo Dịch lý Âm Dương hòa  hay Tình / Lý tương tham cũng như Nhân / 

Nghĩa lưỡng nhất, cách hành xử ở đời  này dựa theo hai tiêu chuẩn: 

Chấp kỳ lưỡng đoan ( Thiên 6 câu 4, T.D ) .: Nhờ tinh thần Bao dung mà hai bên chiụ ngồi 

lại hoà giải với nhau. 

Doãn chấp kỳ trung (Thư. Đại Vũ mô 15 ): Hai bên đều lấy tiêu chuẩn Nghĩa < Lẽ công bằng 

tương đối > mà hoà giải với nhau.    Đấy là giải pháp lưỡng lợi ( win – win solution ), không ai 

thắng hay thua hoàn toàn, bên nào mà gần với Lẽ phải chung của Dân tộc ( Nhân Nghĩa Bao 

dung ) hơn thì đạt được phần hơn. Đây là giải pháp khó nhất, nhưng lại mang tính chất xây dưng 

nhất cho mỗi bên  và cả Quốc gia Dân tộc nữa.  

 Khi hai bên có sự bất đồng, sự xích mích, không thể dùng bạo lực mà giải quyết cho êm đẹp  

được, mà  kết quả  là một Hơn một Thua, gây  ra mối hiềm khích, làm phân hóa xã hội. 

Âm Dương Hòa là Vi ngôn đại Nghĩa rất tế nhị, và khó thực hiện .   Âm Dương là ngược 

nhau, làm sao mà HÒA được. Muốn Hòa thi trước tiên hai bên phải nhìn nhận với nhau là hai bên 

còn phiến diện, do bên nào cũng có khuyết điểm để cho bên kia có cớ khích bác nhau, không bên 

nào đúng hoàn toàn, nên tạm thời phải nới lỏng ( bỏ lơi ) Lập trường riêng của mình, mà theo Tiêu 

chuẩn Công chính chung là Tinh thần Dân Tộc: Nhân Nghĩa Bao dung , đối thoại với nhau, tìm 

giải pháp Dung hòa “ Một vừa hai Phải “ thì mới Hòa với nhau được. Có thưc sự yêu Dân tộc, 

yêu Đồng bào, bỏ cái quá yêu Mình mà chân thành đối thoại với nhau  thì mới thực hiện nổi. Nếu 

cứ mang tâm trạng Phe phái cực đoan, nhằm tranh dành mục tiêu:  Đúng / Sai Hơn /Thua với nhau 
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thì không Hòa giải  với nhau được. Nếu không vượt qua được chính Mình, vưon lên trên những 

thứ cố chấp nhỏ hẹp  ( cứ tưởng  lập trường mình là đúng đắn hoàn toàn, mà không có cái nhìn 

tổng quát về tương lai của Dân tộc )  thì cứ giam hãm nhau trong bế tắc mà làm cho Dân tộc ngày 

càng phân hàa mà  suy yếu đi! 

Do đó mà những người Duy Lý, không có Lòng rộng ( phải thật sự Nhân ái, mà bỏ Hận thù, 

đức Trần Hưng Đạo là gương sáng của Dân tộc ) Trí sâu ( không Phiến diện,cố châp ), biết lấy 

quyền lợi Quốc gia Dân tộc làm trọng hơn hết, mà tha thứ cho nhau, bỏ mưu mẹo vặt, bao dung 

nhau  thì mới có thể Hòa giải với nhau được. Đây là  tiến trình đầy khó khăn và lâu dài mới thực 

hiện từng bước được. Đặc biệt chúng ta  

có Tam giáo có cái Tâm bao la, Nho giáo với tinh thần Bao dung, Phật giáo với tấc  

Lòng Hỷ xả, Kitô giáo thì Tha thứ cho nhau  đến 70 lần 7, mỗi chúng ta thì sao, đây là cái 

Dại đàn mà không Khôn độc!  

Đây chính là mối liên hệ Hòa của nền Văn Hóa Nông nghiệp Việt Nam, còn nền Văn Hoá 

Du mục của Tàu thì chuyên gây bất hòa.   

Trở lại với nền Văn Hóa Du mục. Chúng ta đừng quên chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân, chế 

độ Phong kiến chuyên chế  và Chế độ CS có nguồn gốc từ nền Văn Hoá Du mục bạo động!. 

VI.- Cuộc sống nghịch Thiên ( Thiên Lý: Dịch lý ): 

Nạn Duy Lý với hành động bạo tàn ( thuộc Văn Hóa Du mục ) 

 

Cuộc sống nghịch thiên là cuộc sống trái vớị Dịch lý Âm Dương hoà hay Âm Dương bất hòa 

hay Tình Lý bất tương tham. Đây là  “ cuộc sống  một chiều Duy Tình hay Duy lý “. 

Khi Duy Tình thì vìệc hành xử coi trọng bên này mà coi nhẹ bên kia, cách cư xử này “trái với 

lý  Công chính, nên bị thiên lệch, gây ra sự xích mích  trong  Gia đình và ngoài Xã hội.  

Còn Duy Lý mà quên Tình thì hành xữ bất công theo lối cực đoan đầy gian ác của độc tài, 

gây khổ đau cho con Ngừời, gia đình và xã hôi. Duy Lý  khơi nguồn cho  cuộc sống Gia đình và 

Xã hội rối ren, lối sống Duy lý là nguồn cho những cuộc chiến tranh “ Cá Lớn nuốt cá Bé “, “ 

Mạnh được Yếu thua  ‘ hay “ Dĩ  Cường lăng nhược “ suốt dòng Lịch sử nhân loại. 

Đây là  cuộc chiến suốt dòng Lịch sử nhân loại  giữa hai nền Văn Hóa Du mục và Nông 

nghiệp.  

Trên thế giới có 3 trung tâm Nông nghiệp, trung tâm ở giữa hai con sông Nile và Euphrate  

bên Trung Đông , cũng như nền Nông nghiệp  Aztec ở miền Bắc Mexico ( northern Mexican ), cả 

hai trung tâm này đã bị quân Du mục tiêu diệt, còn nền Nông nghiêp giữa hai dòng sông Hoàng 

Hà và Dương Tử của đại chủng Việt cũng đã bị Du mục Hoa Hán thanh toán, tuy không bị tiêu 

diệt, nhưng đã bị thương  tổn và hao mòn. 



- 440 - 

 

Đặc biệt trên thế giới  chỉ có  nền nông nghiệp  châu chấu Viêt Nam ( Cá bé )  nhiều lần đã 

đá cho Xe Du mục đại Hán ( Cá lớn )  ngả nghiêng, đó là nhờ tinh thần Bất khuất của Văn Hóa  

Việt Nam. 

“ Nực cười  Châu chấu đá xe, 

Tưởng rằng chấu đổ, ai dè Xe nghiêng! “ 

“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

So bề Tài Sức thì Tao kém gí !” 

(  Ca dao ) 

Nền Văn Hóa Dân tộc của chúng ta có đủ hai chiều, dựa tên nền tảng  Nhân Bản: 

Trai mà chi, Gái mà chi 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )  mới nên ( Ca dao ) 

Khi hành xử với nhau sao cho hai chiều Nhân / Nghĩa lưỡng nhất hay Tình / Lý tương tham 

thì đạt đức Bao dung, giúp con người có khả năng tự chế mà sống với nhau đúng theo tinh thần 

Văn Hóa Thái Hòa của Dân tộc.  

 Chúng ta nên nhớ trên thế giới đại loại có hai nền Văn Hóa: 

1.- Nền Văn hoá “ khoan hoà nhu thuận “ Nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng trên 

nguyên  lý Mẹ, ( Tổ Mẫu Âu Cơ ) nên nặng Tình hơn Lý, mang bản chất Hòa bình : ”  Tuy  

ngoài  ( Xã hội) là Lý, nhưng trong ( Cá nhân) là Tình.   ( Nguyễn Du )  “. 

2.- Nền Văn Hóa bạo động  Du mục của đại Hán được xây dựng trên nguyên lý Cha Tổ Phụ 

của Trung Hoa là Hiên Viên, lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua miền Bắc nước Tàu ), họ trọng 

Lý hơn Tình, đúng hơn là Duy lý, nên luôn gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

3.- Nan đề của cuộc sống Duy Lý một chiều trên dòng lịch sử nhân loại: 

     a.- Trong mỗi cá nhân là   “ Tình Lý bất tương tham  “  do duy Tình và  nhất lDuy 

 Lý: Mạnh được yếu thua “ gây ra trăm ngàn Bất công . 

     b.- Trong Gia đình là “ Trọng Nam khinh Nữ ”   hay “ Trong Nữ khinh Nam “  

Theo Việt Nho thì  người Nam phải “ phù yểu trọng Nữ “ cho đời sống Nam Nữ  được quân bình.  

Trai Gái đều phải ăn ở theo Nhân Nghĩa Bao dung . 

Trong Hôn nhân khi Gái /Trai  kết đôi Vợ Chồng thì tổ chức hai cuộc Lễ,  một là lễ Thành hôn 

trọng thể dành cho Gia đình và bạn bè, hai là Lễ Giao bái  cho cặp đôi Vợ chồng ,trong Lễ Giao 
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bái hai Vợ Chồng cùng bái nhau và cùng uống chung một chén Rượu thề giao ước tôn trọng nhau, 

ăn ở công bằng với nhau cho tới khi cốt rủ xương mòn, đầu bạc răng long, có lẽ không hiểu rõ 

nên bỏ đi .   Lễ Thành hôn cho Tình, Lễ Giao bái cho Lý, giúp hai Vợ chồng ăn ở với nhau  theo  

“Tình Lý tương tham “  sao cho  “ Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn “. 

Còn trong Văn Hóa Trung Hoa, do Trọng Nam khinh Nữ, đàn bà được  xem như tài sản của 

Đàn ông, nên sinh ra cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

c- Trong Quốc gia thì Tôn Quân làm Thiên tử, trọng Vua khinh Dân . Chính quyền thì độc tài 

khuynh loát nhân dân, thay vì phục vụ nhân dân lại bắt nhân dân phục vụ chính quyền,  còn các 

đảng phái thì thay vì   “ Quần nhi bất đảng“  mà lại  “ Đảng nhi bất  Quần “, nghĩa là các đảng 

phải cùng nhau đoàn kết theo tinh thần Hiến pháp mà hợp lực phục vụ nhân dân, chứ  không thể 

vì quyền lợi riêng của đảng mà xâu xé nhau làm thương tổn đến quyền lợi chung.  

Xem ra, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ  “ đang mấp mé  “ ở trong tình trạng  “ 

Đảng nhi Bất quần “  thay vì hợp tác với nhau theo tinh thần Hiến pháp mà lo việc chung, đàng 

này khi đảng này làm gì, thì đảng kia tìm cách chống đối và tìm cách mỹ dân để kiếm phiếu cho 

đảng, điều này trái với Tinh thần Hiến pháp: Bác ái /Công bằng lưỡng nhất    !. 

         d.- Trên trường Quốc tế  thì “ Dân tuý là Gốc “, còn “ Thị trường chung là Ngọn “, 

mà không ngược lại, chứ không như CS thì phá Gia đình và Quốc gia cho là chật hẹp mà xây 

Quốc tế bao la không tưởng, trước đây các tư bản Hoa kỳ cũng đã đem vốn  vào Trung Hoa để 

xâỳ nên “ công xưởng thế giới  “ bên Trung Hoa mà kiếm lợi nhiều, đó cũng là cách ôm Ngọn bỏ 

Gốc, làm suy yếu nội lực Quốc gia.  Mối liên hệ giữa  “Quốc gia”và “Quốc tế “ phải được điều 

hòa hay Lưỡng nhất.  

                    Dân túy ( Gốc )  / Thị trường chung  ( Ngọn ) cần được lưõng nhất. 

e.- Trong việc giao thương làm ăn với nhau thì phải dựa trên tiêu chuẩn công bằng tương đối 

chung: Hai bên cùng có lợi.Trong cuộc xây dựng Quốc gia và giao thương với thế giới Tổng 

Thống Donald Trump đã đề ra  3 điểm:  

      1.- Make America great “ để xây dựng Nội lực Dân tộc ( Gốc: Nội )    

2.- Chiến lược chống chính sách “  Mạnh được Yếu thua “ của Trung Cộng để bắt nạt các 

nước nhỏ ở Á Đông   ( Gốc Ngoại   ) 

3.- Trong việc làm ăn, Giao  thương với Trung Cộng và các đối tác khác thì lấy việc trao 

đổi Xuất / Nhập theo tiêu chuẩn Công bằng. 

Nếu Khi điều hành sao cho Gốc / Ngọn được điều hòa để Quốc gia trở nên phồn vinh và ổn 

định thì đó mới là Chính Nghĩa,vì đã kết hợp được “ Hợp  Nội Ngoại chi đạo” . 

e. Trên cấp nhân loại thì phải  sao cho Thù đồ / Đồng quy lưỡng nhất . 

Đồng quy nhi Thù  đồ: Nhân loại từ gốc Đông phi ( Đồng quy ) theo những bước đường khác 

nhau  ( Thù  đồ  ) phần  bố ra năm Châu bốn biển, nên có  tiếng nói khác nhau, Văn Hoá Tôn giáo, 
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chế độ  chính trị  xã hội  khác nhau, tập quán khác nhau, do ở cách xa nhau ,không hiểu nhau mà 

gây rắc rối  cho nhau qua nhiều hình thức, nhất là chiến tranh.  Tổ Tiên chúng ta cho  đây là do “ 

Tập tương viễn “, do tập quán khác nhau , không hiểu nhau, gây xích mích mà dân  các nước xa 

nhau . 

Thù đồ nhi Đồng quy: Nhờ phương tiên giao thông và truyền thông nhanh chóng, thế giới ngày  

nay đã  trở thành cái Làng, nhân dân các nước có cơ hội tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau, thông 

cảm  với nhau, qua Thị trường chung, các bên tìm ra lối sống  tương đối công bằng mà  sống  

Hoà  với nhau mà tồn tại và phát triển, đây là bước đường  Đồng quy thuộc  “Tính tương cận “ 

, dầu cho bước Thù đồ làm cho nhân loại không hiểu nhau  mà  xa nhau, nhưng  tất cả biết quay 

về bản tính con Người  là  Nhân Tình, Nhân Tính hay Tình Nghĩa, đây là tiêu chuẩn sống 

chung,  nếu  Nhân loại  thực sự  sống với nhau theo Tình Nghĩa thì mới hoà với nhau được, đó là 

vấn đề nội  khởi thuộc  cá nhân, còn vấn đề ngoại khởi thuộc Quốc tế là vấn đề Tư bản và 

Cộng sản. 

Nếu không tìm ra đường lối sống Hoà với nhau, thi hai bên Tư bản và  Cộng sản sẽ huỷ diệt nhau 

bằng vũ khi sát thương hàng loạt, đó là lối hành xử mà Tổ Tiên Việt gọi là Khôn độc Dại Đàn. 

 

VII.- Đâu là cốt tuỷ của nan đề Quốc tế 

Nền tảng của Chế độ Tư bản thì Chủ trương  thực hiện quyền Tư hữu và Tự do 

Nền tảng của Chế độ cộng sản là Chủ trương thực hiện  quyền Công hữu  (và Nô lệ ) 

Theo Dịch lý Âm Dương Hoà  của Việt Nho thì: Tư hữu / Công hữu và  Tự do /  Nô  lệ  là 

cặp đối cực ( opposite term )  , muốn đạt trạng thái hòa thì phải làm sao cho: 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất ( dual unit ) <  Hòa >. 

Tự do / Nô lệ lưỡng nhất < Hòa > 

Tự do  hàng Dọc  ( Thiên Địa) / Tự do hàng Ngang ( Tha nhân ) lưỡng nhất <  Hòa > 

1.- Cách giải quyết vấn đề Công hữu /Tư hữu lưỡng nhất 

Nan đề  của Xã hội xưa nay là vấn đề công bằng Xã hội, công bằng xã hội có liên quan đến vấn 

đề Thiên bẩm < innate >  ( Tư cách và khả năng phú bẩm của từng người trong việc tạo ra Tư hữu 

chênh lệch nhau ) và  Nhân vi < artificial  >. 

Nhờ Thiên bẩm về tư cách và khả năng cao thấp khác nhau mà có Ngườì làm trong một giờ 

có được hàng trăm hàng ngàn đồng, còn người khác chỉ có vài chục vài đồng, thậm chí có người 

không làm ra đồng nào, do đó mà trong xã hội có một ít “ kẻ ăn không hết, người lần không ra  
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“  Vậy sự khác biệt về tài sản trong xã hôi có bất công không, rõ ràng là không, có bất công là do  

con người được sinh ra  không công bằng về bản chất, nhưng con người không thể đòi hỏi Trời 

hay bất cứ ai về chuyện  Thiên bẩm cao thấp này,chấp nhận hay không thì tùy ý.    

Về Nhân vi . Nhờ Thiên phú mà một số ít người làm ăn giỏi trở nên giàu có lớn ( Đại phú do 

Thiên ) ,trong đó có một số người giàu có đó lại dùng thế lực đồng tiền của mình để áp bưc bóc 

lột người khác, khiền cuộc sống họ  nghèo khó, đây mới chính là nguồn bất công  xã hội, nhưng 

làm sao mà tách biệt ra phần bất công do Thiên bẩm và Nhân vi. Ở Hoa kỳ có nhiều tỷ phú, tiểu 

biểu như Bill Gate, Elon Musk, Steve Job. .và còn có nhiều người vô gia cư ( Homeless )  sống 

ngoài đường phố văn minh. ( tuy được chính phủ trợ cấp nhưng người vô gia cư không thích sống 

khuôn  khổ  như mọi người, mà họ chỉ thích sống tự do theo ý thích riêng ở ngoài đường! ) 

Trong một xã hội có một số ít người giàu có lớn và vô số người nghèo khó , thậm chí có nhiều 

người vô cùng cơ cực khổ đau, do  đó mà  nảy sinh ra nạn Hồng thủy CS, nạn này là một đáp ứng 

gây thê thảm khốn cùng cho nhân loại, đã  gây ra không biết  bao nhiêu đổ  vỡ  về  mọi mặt, nhất 

là  tiêu diệt hàng trăm triệu nhân mạng, tuy trước đó đã có giải pháp giải quyết nan đề công bằng 

xã hội này. 

Ngày xưa ở phương Đông, trong chế độ Nông nghiệp, Tổ Tiên Việt đã thiết lập Chế độ Bình 

sản bằng cách lấy Công điền Công thổ cấp phát cho người nghèo khó, cô nhi quả phụ, những 

người  tật nguyền, mỗi nhân khẩu được cấp phát một số sào ruộng để họ tự canh tác lấy hoa lợi 

mà sống, còn người tật nguyền thì cho Rong canh, tức cho người khác canh tác lấy hoa màu mà 

sống, tuy rất ít ỏi nhưng không ai phải đi ăn xin hay chết đói, nên không ai dùng miếng ăn để áp 

bức bóc lột họ như kiểu tem phiếu của CSVN trước đây . 

Còn trong chế độ Công nghiệp Tây phương  thì  đánh thuế Lũy tiến lập ra quỹ An sinh xã hội, 

giúp cho những người tàn tật, những gia đình có lợi tức thấp để  chọ họ sống hàng ngày và còn 

huấn nghệ giúp chọ họ có một nghề để sống tự lập. 

Còn Ông Tổ Marx vô cùng nhân hậu, vì không nhận ra yếu tố Thiên bẩm, đổ mọi bất công cho 

yếu tố Nhân vi nên ông đề ra giải pháp Cách mạng vô sản, kích động số đông  thành phần nghèo 

Công Nông  dễ  bị  lừa, đem lòng Hận thù  cào bằng  Thượng tằng kiến trúc và Hạ tằng Cở sở xã 

hội  để lập Thiên đường trần gian , với lời hứa nơi đó mọi người ai ai cũng  có đủ nhu cầu sống và 

làm việc theo khả năng ( Các tận sở năng, các thụ sở nhu ).   Khốn thay,  khi CM vô  sản đã 

giáng cấp con Người, phá tan gia đình, cào bằng xã hội để cướp chính Quyền và Tài sản Quốc gia, 

thì đảng CS nào cũng càng làm cho sư Bất công tràn ngập, khi đó người ta mới nhận ra rằng, ngoài 

những Nhân danh tốt đẹp những lời kich động  sắt máu, thế giới mới nhận ra thực chất  thì  đảng 

CS nào cũng là đảng Cướp bằng con đường Khủng bố  tàn bạo. 

Qua đó , người ta mới nhận ra không thể có công bằng xã hội tuyệt đối, để ai ai cũng giống nhau  

như hệt, giống như Cỏ cụ Hồ hay hoa cứt Lợn, ( danh từ của Cụ Phan Khôi ) tất cả đều đồng 

nhất,  trong thế giới chỉ có một lọại hoa cứt Lợn, cỏ cụ Hồ, chỉ rặc một loại hoa cùng một màu, cái 

gì cũng đồng nhất như “ Mâu thuẩn Thống nhất !!. 
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Hai mẫu giải quyết công bằng Xã hội theo Đông và Tây phương  trên là giải pháp theo  Dich lý. 

Dịch lý là luật biến hoá trong Vũ trụ: Chỗ nào Nước cũng chảy từ trên cao xuống thấp, Không khi 

cũng từ áp suất cao tràn xuống nơi áp suất thấp,dòng Điện cũng truyền từ điện thế cao xuống điện 

thế thấp, nhờ sự cách biệt đó mới có sự biến hóa trong Vũ trụ., một khi mọi sự cách biệt được san 

bằng thì hết biến hoá, khi đó qủa đất của chúng ta sẽ hết sinh linh cũng như hết biến hoá mà Quả 

Đất biến thành một bãi sa mạc khô cằn bất động. 

Do đó  mà cách thiết lập  Công bằng xã hội chỉ theo cách lấy Nhiều bù Ít, lấy Cao bù Thấp, lấy 

Mạnh giúp Yếu một cách tương đối, nhưng rất cần có sự cách biệt cần thiết giúp cho sự biến hoá 

trong Vũ trụ vẫn được duy trì ở trạng thái  quân bình động, sao cho mọi hiện tượng đều được ổn 

định, chứ không thể cào bằng như CS. Ở trong thế giới hiện tượng hữu hạn, việc gì cũng một Vừa 

hai Phải là  được, xin đừng cực đoan, mê say lý tưởng tuyệt đối xa vời mà sát phạt nhau! 

Nên nhớ trong thế giới hiện tượng này mọi sự đều tương đối, chỉ có sự biến hoá mới là bất biến , 

nên mới tuyệt đối, còn trong cách hành xử hàng ngày, xin  đừng đem tư tưởng cực đoan của 

mình mà lấn áp nhau, đừng mặc nhiên coi mình là hoàn thiện, còn người khác thì không, để 

tìm cách tiêu diệt nhau cho mục tiêu Hơn Thua, kết quả  hai bên cùng bị tổn thương, hoặc kìm 

nhau trong  cảnh bế tắc  không lối thoát, rõ là “ Khôn quá hoá Dại “  ! 

2.- Vấn đề Tự do 

Theo Việt Nho thì có hai thứ  Tự do : Tự do hàng Dọc và Tự do hàng Ngang 

Tự do hàng Dọc với Thiên Địa là nguồn Tự do vô biên, có vô biên thì mới đi vào nguồn Tâm 

linh vô cùng được mà tu Thân, Tự do hàng Ngang với Tha nhân thì hữu hạn,giúp mọi người cư 

xử Công bằng mà Hoà với nhau. 

Muốn đi vào nguồn Tâm linh thì trong Xã hội phải có Tự do Văn Hoá và Tự do Tôn giáo để   

giúp mọi người có Cơ hội và phương tiện tiếp cận với nguồn Tâm linh để giúp phát triển  toàn diên 

con Người hầu có Tư cách và Khả năng. 

      Tư cách giúp con người biết cách làm việc theo Lương tâm và biết xử hoà mà sống yên vui 

với nhau, còn Khả năng giúp con Người biết cách ăn nên làm ra, ai ai cũng có thể sống Tự do 

bằng cách sống Tự lập, chẳng cần mưu mẹo cướp bóc nhau. 

Còn Tự do hàng Ngang trong Xã hội thì con người có quyền Tư do lựa chọn là quyền thiêng liêng 

nhất, nhưng  ai ai cũng cần Tự do, nên quyền Tự do giữa mọi người bị hạn chế.   Muốn xây  dựng 

xã hội được ổn định và tiến bộ  thì phải có  hai Tiêu chuẩn về Tự do tập thể.   

Một là Thiểu số phục tùng Đa số, nhờ vậy mà công việc chung mới đưọc tiến hành . Hai là  Đa 

số phục tùng Thiểu số. Thiểu số là thành phần có Lòng rộng Trí sâu, thông thạo về việc kinh bang 

tế thế,nên trong việc điều hành đất nước toàn dân phải phục tùng thiểu số , nhờ vậy mà Đất  nước 

được tiến bộ, giúp cho  Dân sinh Dân trí ngày càng được nâng cao. 

3.- Vấn đề Tự do / Nô lệ 
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Tự do và Nô lệ là cặp  đối Cực theo Dịch lý cần được lưỡng nhất. 

Trong chế dộ Dân chủ  thì cần phải tôn trọng Nhân quyền để  bảo đảm  Tự do cho mọi người, 

con Người có được Tự do thì việc làm mới có hiệu năng, nhất là có sáng kiến để tiến bộ, khi có 

sáng kiến thì càng giúp con Người  làm việc có nguồn vui và làm  cho  công việc ngày một tăng 

tiến hơn.   Khi công việc đưọc tăng tiến hơn thì đem lại nguồn Tư hữu nhiều hơn.Tư hữu là mồ  

hội nước mắt của mình thì không ai có quyền gì để tước đoạt!   Nhưng khi sống trong Xã hội, 

mỗi người dân phải  thực hiện nghĩa vụ Dân quyền, đo là nghĩa vụ đóng thuế để  xây dựng công 

ích Quốc gia và nghĩa vụ quân sự để  bảo vệ Quốc gia . 

Còn trong Chế độ Nô lệ hay Độc tài, công nhân không có quyền Tự do, lại không được hưởng  

trọn vẹn công lao mồ hôi nước mắt của mình  tức là quyền Tư hữu, nên việc làm thiếu hiệu năng 

và không có sáng kiến. Công hữu  đã cướp  mất động cơ làm việc của  công nhân , nên trong chế 

độ CS ngưòi dân cứ bị đói dài dài,  chính là họ đói Tự do. 

4.- Chế độ Bình sản 

Chế độ Chính trị  của Tổ tiên Việt thì gồm cả Dân chủ / Độc tài, cũng như Tư bản / Cộng 

sản, vì các cặp đối cực Dân chủ / Độc tài , Tư bản / Cộng sản đã được luỡng nhất trong chế độ 

Nhân trị.    Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị’. 

a.- Lễ trị  có nghĩa là cai trị dân  bằng đường lối “  cung Kỷ kính Tha: Trọng Minh và trọng 

Người  “ tức là tôn trọng Nhân quyền , nên chế độ phải giúp mọi người có cơ hội phương tiện 

trau dồi Văn Hoá cũng như  Tôn giáo  để mọi người được phát triển toàn diện, nghĩa là mọi 

người  phải tu Thân hầu trau dồi Tư cách và Khả năng, như  vậy là   Dân tộc cần phải có nền 

Văn Hóa Nhân bản cùng với công trình Khoa học tiến bộ. Đây là hàng rào cản bên Trong 

giúp mọi cá nhân biết tôn trọng Nhân quyền  mà sống hoà nhau, đoàn kết với nhau mà lo 

việc chung.  

Lễ trị là hàng rào cản bên Trong là do sự đóng góp của toàn dân. 

b.- Pháp Trị là nền Pháp luật công minh ngăn cản những người không tự chế được mà phạm 

pháp làm rối loạn trật tự xã hội. 

Pháp Trị là hàng rào cản bên Ngoài do chính quyền điều hành. 

Khi điều hành làm sao cho hàng rào cản bên Trong và bên Ngoài  được lưỡng nhất thì chắc 

chắn là mọi Người được hòa vui, gia đình ấm êm và đất nước được thịnh trị,    

Thiển nghĩ mỗi chúng ta  nên  hành xử với nhau theo tiêu chuẩn Dich lý Âm Dương Hòa, của 

Tổ Tiên Việt, chúng ta  phải vượt lên trên nguyên lý Nhị nguyên ( non contrdition, Tiers exclu : 

Duy lý: Độc tài ) :  Tốt / Xấu , Phải / Trái, Được / Thua, Mạnh /Yếu . .  . mỗi người phải vượt 

lên trên chính Mình, vượt lên trên  Đối cực Xấu / Tốt. ., đừng căn cứ vào Xấu  / Tốt mà  xâu xé 

nhau, hỷ xả cái Ý nghĩ Hơn / Thua đó mà tìm cách  hành xử HÒA  với nhau theo Nhất nguyên 
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lưỡng cực “ Âm Dương hoà “, tức là Tinh thần  chung của Dân tộc: Nhân / Nhĩa .Bao Dung 

( Hùng /Dũng:Bao dung  ), Không riêng cho Phe phái nào  để lấy cớ Phải / Trái nhằm Hơn / Thua  

mà xâu xé nhau mới tháo gỡ được bế tắc, hầu  giúp cho nhà êm nước ấm để mọi người được sống 

yên vui với nhau, tranh dành Hơn Thua với nhau chỉ đem  đến cái cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn “ 

rốt cuộc cả hai cùng dại, kẻ Dại nhất là cả Dân tộc điêu linh!  

Xin đừng lầm vì chính Mình không  hành xử nổi theo Nhân Nghĩa, mà lại khinh bỉ Nhân Nghĩa 

mà xa lánh Văn Hóa Dân tộc! 

Do đó mà “ Ở đời có Dại mới nên Khôn “!,chứ đừng nên : “ Khôn quá hóa Dại “ 

Nan đề hiện nay là nạn Duy Lý đang phổ biến khắp nơi, vì con người quá mê mãi khoa học,tưởng 

rằng Khoa học là vạn năng, có thể giải quyết được mọi vấn đề,  mà quên lảng đời sống Tâm linh 

.    Khoa học mà thiếu đời sống Tâm linh thì đánh mất Lương tâm, Khoa học mà thiếu Lương 

tâm thì chỉ làm hủy hoại Tâm hồn ( Science sans conscience, c’est que ruine de l’âme “ ,”   

Khoa học rất là cần cho cuộc sống Vật chất , nhưng là con dao hai lưỡi, người có Lương tâm thì 

dùng Khoa học  để  phục nhân loại, còn nhà Khoa học thiếu Lương tâm thì dùng Khoa học 

để răn đe địch thủ, thậm chí còn   đưa tới cảnh tiêu diêt nhân loại để tranh dành Hơn Thua 

với nhau.  Nhân lọại đang còn ở trong tư thế  đấu kiếm dằng co nhau, hai bên đều muốn  hòa, 

nhưng bên nào cũng thủ  thế, không bên nào có can đảm hạ kiếm trước, và  không ai có  khả  năng 

tước kiếm hai bên, hai bên cứ thủ  thế với nhau, khi sống thì cứ  kìm hãm nhau, và có chết thì 

chết cả đôi, đó là trí khôn của nhân loại! 

Vô số bom nguyên tử và  hoả  tiển đang treo bằng sợi chỉ mành trên đầu nhân loại và đang 

nằm chờ phút giây căm tức mất kiểm soát để được kích hoạt và phóng đi, để Khoa học làm 

trọn chức năng được tôn  làm vạn năng của mình ! Hai quả bom nguyên  tử được thả ở hai 

thành phố  ở Nhật vào tháng 8 năm 1945  tới nay còn chưa hết kinh hoàng! 

 Xem ra nhân loại đang gậm nhấm bài học: “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “Khôn Độc Dại Đàn “ 

mà Tổ Tiên Việt đã cảnh báo con cháu từ khuya! 

VIII.- Thảm họa của nhân loại do Lối sống nghịch Thiên lý hay Dịch lý 

Chúng ta có thể kể đến một số biến cố đau thương trong Lịch sử Nhân loại: 

1.- Về Tôn giáo 

1.- Trong Cựu Ước,  vào thời Ông Abraham và Ông Lot có hai thành Sodom và Gomorah  bị 

thiêu ruị bởi mưa lửa và Lưu huỳnh, vì nạn con người hủ bại, ăn chơi trác táng.  

2.- Nạn Hồng thuỷ cuốn trôi  thế giới tội lỗi, Ông Noê phải đã đóng tàu di chuyển những cặp 

người và vật còn tinh tuyền để lập nên một thế giới mới tốt lành hơn. Nhưng sau đó thế giới vẫn 

còn  không khá hơn. 
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3.-  Chúa Cha lại sai Chúa Con Giê-su từ Trời mới xuống Đất mới để đem lCông chính hầu 

lâp lại Hòa bình thế giới, nhưng Ngài đã bị thành phần giả hình đóng đinh trên cây Thánh 

gíá, chúng ta không rõ God plan như thế nào, nhưng tới nay tình hình thế giới vẫn ngày càng rối 

ren!   

2.- Về Xã hội thì Nhân loại đã trái qua hai cuộc thế chiến I và II và nạn Cộng sản. 

a.- Thế chiến thứ nhất ( 1914 – 1918  ) giữa Đức và Pháp 

Quân của Pháp tử trận: 27,000.00 

Quân Đức có 19, 218 trong đó có 7,500.00 chết và mất tích, 11, 678.00  bị thương  

b.- Thế chiến thứ hai giữa : 

Đồng minh gồm Mỹ, Anh và Liên Xô  

Phe Trục: Đức và  Chư hầu cùng Ý và Nhật.  

Thống kê năm 1965 của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ riêng số người thiệt mạng do chiến tranh ở 

châu Âu đã lên đến 49.257.000 người. Những nước chịu thiệt hại lớn nhất gồm: 

Liên Xô: 21.000.000 người (theo tài liệu nghiên cứu của Krivosheev năm 2005, con số này có thể 

lên tới 26.600.000 người, bao gồm 8,7 triệu quân nhân và hơn 18 triệu thường dân[138]) 

Đức: 9.700.000 người (theo tài liệu nghiên cứu năm 2000 của tiến sĩ Rüdiger Overmans, con số 

này bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người Đức ở các quốc gia 

khác) 

Ba Lan: 6.028.000 người (theo tài liệu của Viện IPN - Ba Lan năm 2000, con số này là 5.600.000 

đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái) 

Nam Tư: 1.600.000 người 

Pháp: 620.000 người 

       Italia: 890.000 người [139] 

Tiệp Khắc: 364.000 người 

Hoa Kỳ: 325.000 người 

Anh: 320.000 người. 

Tại châu Á - Thái Bình Dương 

Hoa Kỳ: khoảng 300.000 người 

Nhật Bản: khoảng 2.200.000 người 

Trung Quốc: ước tính 15-20.000.000 người[140] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-138
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCdiger_Overmans&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-139
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-140
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Hai miền Triều Tiên: khoảng 1.000.000 người 

Ấn Độ: 2.587.000 người, chưa kể 5 triệu người chết do Nạn đói Bengal năm 1943 

Việt Nam: gần 2.000.000 người (chủ yếu do Nạn đói năm Ất Dậu, năm 1944-1945) 

Indonesia: khoảng 3.000.000 đến 4.000.000 người. 

c.- Nạn Hồng thủy Cộng sản 

 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản năm 1979–83, giai đoạn mà số lượng quốc gia cộng sản đạt 

mức cao nhất, tuy sau này đã bị suy thoái. 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản trong lịch sử là những quốc gia được định nghĩa đi theo đường 

lối xã hội chủ nghĩa theo các quan điểm chính trị của Karl Marx và Lenin (chủ nghĩa Marx-

Lenin), Stalin (chủ nghĩa Stalin) hay Mao Trạch Đông (chủ nghĩa Mao). 

Những vụ giết người có chủ đích mà không phải do chiến tranh dưới chế độ cộng sản đã được ghi 

nhận lại.[8][9] Nhiều thuật ngữ đã được sử dụng để mô tả những vụ giết người trên, cụ thể bao 

gồm: 

Diệt chủng ( Genocide )  

Thanh trừng chính trị ( Politicide )  

Giết người thảm sát ( Democide )  

Tội ác chống lại nhân loại ( Crime against humanity )  

Thanh trừng giai cấp ( Classicide )  

Khủng bố ( Terror )  

Giết người hàng loạt (Mass killings)  

Communist Holocaust hay Red Holocaust — nôm na có nghĩa là “Thảm họa Cộng sản”, lấy 

cảm hứng từ Holocaust — vụ tàn sát người Do Thái trên lãnh thổ Phát xít Đức. 

( Từ internet ) 

 

KẾT LUẬN 

Từ đầu chí cuối chúng tôi bàn đến con Người của hai nền Văn Hóa Nông nghiệp và Du mục.  

Chúng ta biết rằng mọi sự tốt xấu trên đời đều do con ngừời làm ra, mọi cuộc cướp bóc và 

Chiến tranh  gây xáo trộn xã hội và khồ đau cho con Người cũng đều do con Ngùời Duy Lý 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_Bengal_n%C4%83m_1943
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-valentino-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-wheat-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Qu%E1%BB%91c_X%C3%A3
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cực đoan làm ra, nên vấn đề trước tiên là nan đề về con Người: Con người vong Nhân, vong 

Thân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô, để thấy rỏ nguyên nhân, chúng ta hãy xét về nguồn gốc 

Văn hóa  ( nếp sống ) của con Người: 

Những người  sống bằng nghề nông  khi nào cũng bám sát với Thời tiết và  sống hòa với Thiên 

nhiên, được sống gần thiên nhiên, lại ăn nhiều rau quả, trong cuộc sống tuy mệt nhọc nhưng không 

phải mưu toan nhiều, lý trí còn thuần cẩn, nên con người trở nên khoan hòa nhu thuận, cuộc 

sống của họ đượm Tình cảm, khi có tình cảm  với Thiên nhiên và con Người  thì không nỡ làm 

điều gì có hại cho đối nhân, đối vật mà sống hòa với nhau, do đó mà nền Văn Hóa Nông nghiệp 

mang bản chất Hòa bình. 

Còn những người Du mục sống.bằng nghề chăn nuôi đàn súc vật ( khác với mục súc của nông 

nghiệp ) hàng ngày họ ngồi trên lưng ngựa chăn súc vật, họ chuyên ăn thịt, cơ thể rất cường tráng, 

họ chuyên giết súc vật, nhiều khi rất tàn nhẫn, khi giết  súc vật còn cắm que vào đít con vật làm 

cho nó chết lần mới khoái, dần dần quen thói cường bạo, họ di cư luôn luôn,  họ ở trong lều, họ 

phải luôn chiếm đồng cỏ từ Tây qua Đông để chăn súc vật, nên rất thiện chiến, Hiên Viên Hoàng 

đế (  lãnh tụ Du mục là thuỷ Tổ của Tàu ). đã  đánh chiếm và  thâu tóm các chủng Việt mà lập nên 

nước Trung Hoa sau họ Hồng Bàng 182 năm.    

Quân Du mục Mông Cổ đã cày nát  thế giới từ Đông qua Tây, đoàn quân kỹ mã của họ tràn tới 

đâu là cày nát tan hoang tới đó, khi đoàn ngựa của họ lướt qua là cỏ không thể mọc, gà không dám 

gáy, chó không dám sủa,  Cộng sản và quân khủng bố ngày nay là hâu duệ  của quân Du mục. 

Họ đã chiếm và cai trị Trung Hoa nhiều lần qua nhiều đời, quân Mông cổ lập nên nhà Nguyên là 

một, trong 60  năm, họ đã qua đánh chiếm Việt Nam đến 3 lần nhưng nhà Trần đã đánh cho thảm 

bại. 

Tiếng Pháp có câu: Partout  the delicat est toujours vaincu par le Grossier : Hầu hết trên thế 

giới đâu đâu những người khoan nhu  ( nông nghiệp ) đều bị đánh bại bởi người Du mục thô bạo,    

đây là lý do cho chúng ta biết Lịch sử của nhân loại là Lịch sử của Cá lớn nuốt Cá bé, của Mạnh 

được Yếu thua hay Dĩ Cường lăng Nhược, mọi cuộc chiến đều do phe Du muc gây ra.  

Ngày nay CS cũng như quân khủng bố đều là thành phần mang giòng máu của truyền thống Văn 

hóa Du mục. 

Khi chúng ta nhắc tới Trung Hoa ở đây, để chỉ các nhà cầm quyền Trung Hoa mà   thôi, còn 70% 

dân Trung hoa thuộc đại chủng Việt là anh em của chúng ta.  

Truyền thống Du mục của Trung Hoa bắt đầu từ Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế,tiếp đến Tần 

Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, Giang Trạch dân, 

Tập Cận Bình . . họ lập nên Chế  độ  Phong kiến chuyên chế thâm ác, nay còn  hợp lưu với CS 

quốc tế rất tinh vi và  tàn bạo, nên vô cùng  hung hiểm,  các nhà cầm quyền Tàu luôn tìm cách 

xâm chiếm nước ta, họ đã cai trị Dân tộc chúng ta hơn 1000  năm, họ còn đem quân đánh  chiếm 

17 lần, nhưng đều thảm bại, nay lại dùng chiến tranh  vi trùng để khuynh  loát thế giới mà bành 

trướng , nhất là cho dễ bề nuốt chửng con mồi Việt Nam, nên nhớ vì bị  Tham, Sân, Si mê hoặc. 
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nên  CSVN tình nguyện làm Chư hầu cho giặc truyền kiếp, họ cọng Rắn vào cắn Gà  nhà, qua 

60 năm VC giúp Tàu cộng xâm nhập vào mọi lãnh vực của Việt Nam,  nay Tàu đã bao vây bốn 

mặt, may nhờ nhờ Tổng thống Trump đã đánh cho Tàu cộng mấy chưởng điêu đứng, làm chậm lại 

bước bành trướng, nay CSVN đang bị Tàu cộng đe dọa nặng nề  nhưng   lại  được Hoa kỳ mời gọi 

kết thân, đây là cơ hội ngàn vàng cho CSVN, nếu  muốn trở về với Chính Nghĩa  Dân tộc, thì  liệu  

còn có  Khả năng  và  kịp thời nữa  không ?   

 Châu Âu tuy là quê hương của Chế độ Nô lê, đế quốc Thực dân và Cộng sản, nhưng nhờ bị 

bách hại và với tinh hoa của Kitô giáo mà các Tổ phụ Hoa kỳ đã thiết lâp được nền Dân chủ theo 

Dịch lý Đông phương, xây dựng được một Quốc gia có nền tảng vững chắc và  tân tiến nhất ngày 

nay! 

Còn lại vấn đề quan trọng là cuộc chiến giữa những người CSVN và những người Quốc gia. 

Qua phần trình bày trên, chúng ta nhận ra  cả hai phe đều là  nạn nhận  của cuôc chiến giữa hai 

nền Văn Hoá Nông nghiêp ( Dân chủ ) và Du mục ( Độc tài ) cũng như hai khối Tư bản và 

Cộng sản, chúng ta đã ăn phải của độc Văn Hoá ngoại lai, mà bỏ viên Ngọc HÒA quý gíá  ( 

Long Toại ) của Dân tộc .    

Thực tế hiện nay là những nguời  Quốc gia chưa thể tiêu diệt được hết người  CSVN, mà những 

người thuộc phe  CSVN cũng không thể diệt hết được người Quốc gia.  

Thực tế là chưa bên nào hoàn hảo hết, nên không thể dành phần thắng hoàn toàn về phe mình, nếu 

hai bên không vượt lên chính mình, vượt lên phe phái của mình mà cùng nhau quay về Chính 

nghĩa Quốc gia mà sống Hòa với nhau thì chỉ đưa Quốc gia  Dân tộc tiến dần tới cảnh Nô lệ 

mà tiêu vong, không cách nào hơn là  tìm cách Hoà giải với nhau theo  Tinh thần: Nhân / 

Nghĩa Bao dung ( Hùng / Dũng: Bao dung )  của Dân tộc mà sống chung  với nhau, cứ bám 

vào lý tưởng cực đoan, dành Hơn Thua với nhau, thì thiết tưởng không gì u mê bằng, hai 

bên phải canh tân nếp sống của mình trước , bỏ cái não trạng Duy ly Hận thù, trau dồi nếp 

sống có Tình có Nghĩa vươn lên mà tìm lối thoát chung  cho cả Dân tộc, xin hai bên bỏ cái lối 

Khôn độc dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm, đừng cam tâm làm con Tốt  Quốc tế  đưa  cả Dân tộc 

vào kiếp Trầm luân !   Nếu hai bên cứ dành Hơn / Thua Phải /  Trái ngụy biện với nhau, cứ 

yên tâm làm đầy tớ cho ý tưởng Duy Lý ngoại lai, bỏ cuộc sống Nhân Nghĩa Bao dung của 

Tổ Tiên thì  chỉ làm nhơ dòng máu Tiên Rồng của Tổ Tiên, mà chờ ngày xuống hố cả lũ !  

Xin nhớ chúng ta là giòng dõi của Tiên Rồng, hãy nhớ kỹ  Tiên Rồng không là chuyện Hoang 

đường ,quê mùa  lạc hậu, mà  là Tinh thần Hoà  cao cả của Dân tộc : 

Là  cháu Tiên  thì phải biết lấy Tình Nhân ái bao la từ Quốc Mẫu Âu Cơ để làm tiêu chuẩn  

Đoàn kết  chung .  

Là Con Rồng thì cũng biết lấy Lý Công chính rạch ròi từ Quốc  Phụ Lạc Long  để hành xử 

Hoà với nhau. 
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Rõ ràng Đồng bào Việt Nam nào mà bỏ Tiêu chuẩn Sống chung :  “ Nhân / Nghĩa, Bao dung”  

thì  mới  Lạc  Hồn Dân tộc .  Vì Lạc Hồn Dân tộc nên có  một số  Đồng hương  Việt Nam ( 

thay vì Đồng bào ) mới đối xử với nhau như kẻ Thù. 

Xin hỏi mấy người CSVN, mấy vị theo lý tưởng CS , sao mà tài sản không  cộng cho tòan dân, 

mà chỉ có mấy Ủy Viên Trung ương thâu tóm hết Quyền và Tài sản của Dân tộc.  Bấy lâu đảng 

trưởng CS  đang bày trò chống Tham nhũng, đây là trò hề con nít, đảng viên CSVN đâu có thèm 

tham nhũng, mà chỉ ngang nhiên ăn cướp ban ngày đàng hoàng trưóc thanh thiên bạch nhật 

bằng khủng bố, trước đây CSVN đã cướp hết tài sản Quốc gia, nay phe đảng  này chỉ  đang 

cướp lại của phe kia đã phổng tay trên  mà  thôi!.  

CSVN yêu nước một cách cuồng nghiệt, yêu bằng cách đè cổ nhân dân ra, nhét bo bo vào họng 

cho được hạnh phúc,  nhưng khốn thay dạ dày của dân không tiêu hóa nổi! 

Và nay CSVN không còn thể bám vào mớ dẻ rách:  Duy vật Biện chứng, Duy vật  Sử quan và  

Kinh tế chính trị  học  nữa, với cái XHCN xuống Hố cả nước, vì:   

Duy vật Biện chứng có gốc từ  Gốc “ Mâu thuẩn thống nhất”.   Mâu thuẩn thống nhất là 

Cực này nuốt  chửng Cực kia bằng gian manh và  bạo lực để độc chiếm, độc trị  mà Cướp : Cướp   

Chinh quyền để cướp Tài sản Quốc gia, cốt tuỷ của Mâu thuẩn thống nhất là Duy lý cực đoan,  

Duy Lý cực đoan  đã đưa tới Chiến tranh thứ nhất , thứ hai và nạn hồng thuỷ  CS, tất cả đã đem 

đến không biết bao  nhiêu tai hoạ  và khổ đau cho nhân loại. 

Duy vật Sử quan là  loại sử “ của   “ Chó đuổi sau  “ vạch đường cho  “ Chồn chạy trước!” 

, Marx đã bắt sử Nhân loại chạy theo Đường vạch sẵn: CS nguyên thủy tới Tư sản, Tư bản,  rồi 

CS, tới đây,  thì CS tồn tại vĩnh viễn.  

Không may, chưa đầy thế kỷ mà CS  đã biến dạng  thành Độc tài chuyên chính!  Nga đang 

chuyển mình theo  Chính thống giáo ( ? ), Còn Trung cộng đang đốt Chó Rơm V.C., Xã hội chủ 

nghĩa mà V.C. đang bám  đã đem cả nước xuống hố và đưa Dân tộc vào con đường Kiệt ( 

impass ).   

Kinh tế Chính trị học gì mà Làm kinh tế thì tước quyền Tư do  và  quyền Tư hữu của 

người  dân, tước Khả năng và sáng tạo của  con người, nên dân cứ đói dài dài, may có mấy nước 

Tư bản đem vốn và kỷ thuật vào giúp cứu sống lần hồi.   

Làm Chính trị  thì tước Nhân quyền, lạm dụng Dân quyền, giết hại thành phần tinh hoa yêu 

nước, giúp Tàu cộng tiêu diệt Dân tộc Việt Nam !   

Dẻ rách còn có thể đem chùi dày được, còn chủ nghĩa Mác  Lê thì nên dùng làm gì đây hởi 

mấy “Đỉnh cao trí tuệ “? 

Gần đây, có vị Luật sư gốc Nghệ An ở  Houton, Texas, kêu gọi mọi người “ Move on “ mà 

Hoà giải Dân tộc . Ông thừa nhận Cờ đỏ búa liềm sao vàng  là cờ VN , ông quên đi CS  đã dùng  

Búa để đập đầu, dùng Liềm đã để cứa cổ nhân dân,  ông đã mãi miết đi đêm với  những người CS 

gộc đã hết thời ( Nguyễn Minh Triết, NguyễnTấn Dũng ) , để kết nghĩa đoàn viên, chắc là  ông 
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vẫn quyết mê theo đường lối XHCN, Ông không đề ra những ai hòa giải với phe CS nào, hòa 

giải theo  tiêu chuẩn nào và  theo tiến trình ra sao, ai đã giao cho ông làm việc quốc gia đó, 

chắc là một mình ông độc diễn thôi, ông quên đi rằng  việc ông chủ trương Move on là CS đã và  

đang cố  làm trước ông!     Có phải ông đang đóng vai trò độc diễn nhằm giải hòa với CS theo mẫu 

mực Hơn / Thua như VC!  Xin đừng nằm mơ, VC còn khôn ranh hơn Ông nhiều ! Trong cuộc đàm 

đạo với CS, thấy hai bên nói chuyện Tình Nghĩa ăn ý với nhau lắm, nhưng xem ra ông chỉ là  chú 

Cừu non trước  hàm Sói già! 

Thiển nghĩ muốn cứu nước thì phải cứu những con Người Bất Nhân, Bất Nghĩa trong toàn 

dân trưóc, vì mọi Bất công trong Gia đình và  ngoài Xã hội đều do họ làm ra, họ gây rối loạn 

Xã hội, nếu hai bên  không cùng nhau làm  cuộc Cách mạng canh tân  đời  sống, hầu đem lại 

Nguồn Động lực cho công trình xây dựng  các Cơ chế xã hội công bằng, thì rốt cuộc mọi sự 

cũng chỉ là  những chuyện ruồi bu làm nát thêm xã hội đã nát bấy như Tương!  

Cứ lý, cứ sự là Không có con Người thực sự  Nhân ái thì không thể làm việc Công chính  

đươc ! 

 Làm việc nước mà không có Chính lược Hoà Dân tộc để đoàn kết toàn dân , không có  

Chiến lược, Chiến thuật để xây dựng các Cơ chế xã hội cho tương đối công bằng  thì  trước  

sau gì cũng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên nền Tà trị như Đỉnh cao trí tuệ! 

Không biết tới khi nào thì Đồng bào chúng ta mới Tỉnh giấc Công miên mà Hú 

Hồn Thiêng Sông Núi về với  Dân Tộc mà vươn lên vực dậy?  

TÓM LẠI  

THAY VÌ SỐNG THEO TINH THẦN DỊCH LÝ LƯỠNG CỰC NHẤT NGUYÊN “  ÂM 

DƯƠNG HÒA” CỦA ĐÔNG PHƯƠNG ĐỂ  HÒA THUẬN VỚI NHAU THEO  TIÊU 

CHUẨN    “ NHÂN / NGHĨA BAO DUNG ”  HAI CHIỀU, THÌ NHÂN LOẠI LẠI CHỌN 

LỐI  SỐNG DUY LÝ “ NHỊ NGUYÊN MÔT CHIỀU “  THEO TRIẾT LÝ  TÂY PHƯƠNG 

ĐỂ DÀNH HƠN THUA VỚI NHAU, NÊN MỚI GÂY RA ĐẠI NẠN BẤT HÒA! 

MUỐN SỐNG THEO TINH THẨN  HÒA THÌ PHÃI HÙNG DŨNG, HÙNG LÀ SỨC 

MẠNH VẬT CHẤT, DŨNG LÀ SỨC MẠNH TINH THẤN, NÊN KHÓ, CÒN VIỆC  VÁC 

BÚA LIỀM ĐI ĐẤU TRANH  ĐỂ DÀNH HƠN THUA THÌ DỄ HƠN NHIỀU,VÌ CHĨ  CẦN 

CÓ HÙNG LÀ ĐỦ! 

CẦU XIN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI SOI SÁNG VÀ ĐỘ TRÌ  CHO DÂN TỘC CHÚNG 

TA CHÓNG THOÁT NẠN  “ DĨ  CƯỜNG  LĂNG NHƯỢC! 

    Trân trọng, 

      Việt Nhân 

Muà đại Dịch Covid 19   ( 06 / 2020 ) 
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THAM KHẢO ĐAN ĐIỀN 

CENTER OF GRAVITY AND THE THIRD EYE 

HUYỆT VÀ HUỆ NHÃN 

 

ĐAN ĐIỀN 

                   Đan điền là gì?Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài 

trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người. 

Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là “Đan Điền 

thần”.Nghiên cứu về Đan Điền được dùng ban đầu trong Đạo giáo. Tuy nhiên vì có nhiều môn 

phái, sách vở khác nhau nên thuật ngữ “đan điền” có thể được dùng không nhất quán bởi các môn 

phái khác nhau. Trong cơ thể người có ba bộ vị được gọi là đan điền: 

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang đường 

dọc theo xương ức) còn gọi là “Đan Điền khí”. 

Hạ đan điền: Còn gọi là “Đan Điền tinh”, vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong 

khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5 thốn – khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột 

sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở 

giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn). 

Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là “ruộng trồng đan dược” (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay có 

thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử 

dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo. 

(Wikipedia) 

Vị trí, công dụng, cách tập thở các loại Đan Điền 

                     Cách thứ nhất : Quân bình âm dương (hay cách thở 2 Đan Điền) 

a-Điều thân : 

Bàn tay duơng đặt trên Đan Điền Thần dưới mỏm xương ức, bàn tay âm đặt dưới rốn 5cm nơi 

huyệt Khí Hải, Đan Điền Tinh. 

Tay dương của Nam là tay trái, nữ là tay phải. Tay âm của nam là tay phải, nữ là tay trái. Đan Điền 

Thần là địện dương nối với tay dương. Đan Điền Tinh là điện âm nối với tay âm, đó là cách nối 

mạch truyền khí và tích lũy khí vào tạng phủ để điều hòa âm dương theo nguyên tắc bảo toàn năng 

lượng . 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%E1%BB%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_th%E1%BB%83_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3n_trung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_khuy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
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The Three Fields 

1.- The lower Cinnabar Field  ( Hạ Đan điền ) is the dantian proper and is the seat of essence 

(jing). Different sources place it at 1.3, 2, 2.4, 3, or 3.6 inches (cun) below or behind the navel, 

and consider it to be the same as, or closely related to, other loci in the same region of the body: 

the Gate of the Existence (mingmen), the Origin of the Barrier (guanyuan), and the Ocean of Breath 

(qihai). In the first stage of the Neidan process (“refining essence into breath”), circulating the 

essence along these two channels generates the Internal Elixir. 

[ Dantian, dan t’ian, dan tien or tan t’ien is loosely translated as “elixir field”, “sea of qi”, or 

simply “energy center”. Dantian are the Qi Focus Flow Centers, important focal points for 

meditative and exercise techniques such as qigong, martial arts such as t’ai chi ch’uan, and in 

traditional Chinese medicine.  

Elixir:a substance, usually a liquid, with a magical power to cure, improve,  

or preserve something: 

It’s yet another health product claiming to be the elixir of life/youth (= something to make 

you live longer/stay young).] 

 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/substance
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/liquid
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/magical
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/power
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cure
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/improve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/preserve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/yet
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/health
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/product
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/claim
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/youth
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/live
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/stay
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/young
http://khicongydao.com/wp-content/uploads/2015/05/SoDo_CacloaiDanDien.jpg
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The nine palaces                                        Cửu trù Hồng phạm 

The nine palaces of the upper Cinnabar Field 

(the leftmost palace in the lower row 

is located between the eyebrows) 

[  Hình này có liên hệ gì đến Cửu trù Hồng phạm, Đan Điền cung ( 丹田宮 ở giữa 5 cung bên 

dưới)   phải chăng là Hoàng Cực ? ] 

2.- The middle Cinnabar Field ( Trung Đan điền ) is at the center of the chest according to some 

authors, or between the heart and the navel according to others. It is the seat of breath (or 

“energy”, qi) and is also called Yellow Court (huangting), Crimson Palace (jianggong), or 

Mysterious Female (xuanpin, an emblem of the conjunction of Yin and Yang). Its central position 

in the body also inspired the names Central Palace (zhonggong) and “One Opening at ] the Center 

of the Person” (shenzhong yiqiao). In the second stage of the Neidan process (“refining breath into 

spirit”), the Internal Elixir is moved from the lower to the middle dantian and is nourished there. 

3.- The upper Field ( Thượng Đan điền )  is located in the region of the brain and is the seat of 

spirit (shen). Also known as Muddy Pellet (niwan) or Palace of Qian (qiangong, with reference to 

the ☞ trigram representing Pure Yang), it is divided into nine palaces or chambers arranged in two 

rows. Niwan denotes both the upper dantian as a whole and the innermost palace or chamber (the 

third one in the lower row). Moving the Internal Elixir to the upper Field marks the third and last 

stage of the Neidan process (“refining spirit and reverting to Emptiness”). 

Cinnabar Fields and Meditation 

Cinnabar Fields and Meditation 

https://www.goldenelixir.com/taoism/yin_and_yang.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/table_bagua.html
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[There are three Cinnabar Fields, but] the lower Cinnabar Field is the Cinnabar Field in the 

strict sense. Different views exist concerning its position. The medical texts usually say that it is 

located 1.3 inches below the navel. According to the alchemical texts, instead, it is found 1.3 inches 

behind the navel. 

Wang Mu, Foundations of Internal Alchemy 

The Neidan tradition has inherited and developed several notions that have evolved in various 

contexts since Han times. The term dantian first occurs in two sources related to the 

transformation of Laozi into a divine being, both dating from 165 CE: the Inscription for 

Laozi (Laozi ming) mentions the term in connection to the Purple Chamber (zifang, the 

gallbladder), and the Stele to Wangzi Qiao (Wangzi Qiao bei) relates it to meditation practices. 

One of the two main sources on early Taoist meditation, the third-century Scripture of the Yellow 

Court (Huangting jing), frequently refers to the three dantian as the Three Fields (santian) and the 

Three Chambers (sanfang), and also mentions the Yellow Court and the Muddy Pellet. The other 

main early Taoist meditation text, the Central Scripture of Laozi (Laozi zhongjing), gives the first 

detailed description of the lower Field, saying that it contains the whole cosmos and is the 

residence of the material carriers of essence (jing), i.e., semen for men and menstrual blood for 

women. The same passage shows that the appellation “cinnabar” originally derives from the red 

color of the innermost part of the dantian, with no direct relation to the mineral cinnabar or to the 

elixir. [See a translation of this passage.] 

In several early descriptions, the three dantian also appear as residences of inner gods visualized 

by adepts in meditation practices — in particular, the One (Taiyi), who moves through the three 

Fields within the human body. The best-known occurrence of the term dantian in this context is 

found in the Baopu zi. [See a translation of this passage.] The Shangqing sources developed these 

meditation practices. The practice of embryonic breathing (taixi), also known as “breathing of the 

Cinnabar Field” (dantian huxi), further contributed to shape the Neidan view of the dantian. 

 

Huyệt Đan Điền ở đâu và công dụng như thế nào? 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không 

tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, nơi 

Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược lại. 

                                                         a.-Điều thân 

b-Điều ý : 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng 

lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c-Điều tức : 

Để ý mỗi lần thở vào, tưởng tượng khí từ ngoài vũ trụ vào từ đỉnh đầu (Thiên Môn) chạy đến tụ ở 

Đan Điền Thần, và khi hơi thở ra, tưởng tượng đưa khí từ Đan Điền Thần xuống tụ lại ở Đan Điền 

https://www.goldenelixir.com/taoism/taoism_intro_3.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/taoism_intro_3.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/inner_gods.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_baopu_zi.html
https://www.goldenelixir.com/publications/eot_shangqing.html
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Tinh. Cứ mỗi hơi thở vào-ra như thế, trong đầu đếm nhẩn là 1 lần, rồi 2 lần….cho đến 10 lần, rồi 

trở lại đếm từ 1 đến 10 lần, gọi là 20, từ 1 đến 10 nữa gọi là 30, gọi là Sổ Tức (đếm hơi thở)….càng 

theo dõi hơi thở vào-ra càng lâu, càng nhiều đến mấy trăm lần càng tốt…. 

d-Lợi ích : 

Có nhiều công dụng. Nếu thở thiền như vậy mà bị hôn trầm rơi vào giấc ngủ sâu, không theo dõi 

là đã đếm được bao nhiêu lần, thì đó là cách chữa bệnh mất ngủ hiệu qủa nhất, vì bệnh mất ngủ do 

suy nghĩ lung tung, nay cột tâm lại không cho tâm viên ý mã, chỉ đếm hơi thở mà ngủ được, do đó 

tây phương chữa bệnh mất ngủ bằng cách đếm cừu 1 con, 2 con, 3 con…. lên đến ngàn con là ngủ 

được, nhưng đó chỉ là Sổ (đếm) chứ không phải thiền Sổ Tức (đếm hơi thở).Ngược lại, nếu không 

bị hôn trầm, còn tỉnh táo, có thể đếm được đến mấy ngàn lần, gọi là thiền tỉnh thức, tần số sóng 

não xuống thật thấp (3 Hertz) hơn là tần số ngủ (5 Hertz), như vậy cơ thể vẫn được ngủ, nhưng trí 

nhớ được tăng cường, minh mẫn, phát triển tế bào não, tăng cường hệ miễn nhiễm giúp cơ thể 

khỏe mạnh không bệnh tật, trẻ hóa tế bào, làm chậm sự lão hóa, phát triển tâm linh, tăng thêm 

hồng cầu, tăng oxy trong máu, bụng nóng ấm, mềm, tiêu hóa nhanh, hấp thụ và chuyển hóa nhanh, 

loại bỏ độc tố nhanh tống ra ngoài cơ thể. 

Giai đoạn này là đang tập ở giai đoạn Lửa Cung Ly đốt vàng cung khảm. 

Cách thứ hai : Tập thở Đan Điền Thần : 

a-Điều thân : 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không 

tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, nơi 

Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược lại. 

b-Điều ý: 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng 

lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c- Điều tức : 

Sổ Tức, tưởng tượng khi hơi thở vào, khí từ ngoài vũ trụ vào từ Thiên Môn (đỉnh đầu) đến tụ lại ở 

Đan Điền Thần, mình cảm thấy dưới bàn tay nóng ấm. Khi hơi thở ra, tưởng tuợng khí nóng ấm ở 

bàn tay tỏa ra hâm nóng Đan Điền Thần. Cứ mỗi lần hơi thở vào-ra hâm nóng Đan Điền Thần như 

vậy, mình đếm 1, rồi lần thứ hai đếm 2…. đến 10, là hết vòng thứ nhất, thì quay trở lại đếm vòng 

thứ hai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20, vòng thứ ba 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30, vòng thứ tư 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40… 

Nếu để nhiệt kế dưới bàn tay, chúng ta nhận thấy trước khi tập, nhiệt kế chỉ 30 độ, sau khi tập 30 

phút, nhiệt kết chỉ trên 37 độ là tập đúng. Người ngoài theo dõi nhiệt độ càng lúc càng tăng là 

người tập vẫn còn tỉnh thức, nếu nhiệt độ đứng lại không tăng là người tập đã đi vào hôn trầm (ngủ 

say) hay nhiệt độ tụt xuống dần là người tập đã tâm viên ý mã, suy nghĩ theo tư tưởng đi chỗ khác, 

mà ý không còn ở Đan Điền Thần nữa. 

d-Lợi ích : 
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Nếu thở thiền ở Đan Điền Thần bị hôn trầm đi vào giấc ngủ sâu là đã chữa được bệnh mất ngủ do 

áp huyết thấp, người lạnh, thiếu máu não, cơ thể suy nhược,suy tim, tâm thần suy nhược, ăn không 

tiêu, hay bị tiêu chảy, đau nhức. Nếu còn tỉnh thức, cơ thể vẫn được ở trong trạng thái ngủ, chỉ có 

bộ não đang làm việc chỉnh sửa hệ thống thần kinh giác quan hoàn hảo hơn như mắt nhìn rõ, tai 

nghe thính, mũi thính, vị giác phân biệt rõ ràng, ăn uống ngon hơn, và tâm linh được phát triển 

đến trình độ cao hơn. 

Tập càng nhiều ở giai đoạn này sẽ đạt đến trình độ : Vân thông khí công soi cốt tiết. 

Cách thứ ba : Tập thở Đan Điền Tinh 

a-Điều thân : 

Hai tay để vào Đan điền Tinh để tăng âm, tăng Chuyển Hóa, chữa bệnh dương, táo bón, người 

nóng, khát uống nước nhiều, áp huyết cao, sốt nóng… 

Nam đặt bàn tay phải dưới rốn 5cm nơi huyệt Khí Hải Đan Điền Tinh, tay trái đặt chồng lên trên. 

Nữ đặt tay ngược lại. 

b-Điều ý: 

Quán Tức theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào. 

Tưởng tượng khi hơi thở vào từ đỉnh đầu Thiên Môn (cửa thông ra ngoài trời) vào thẳng đến Đan 

Điền Tinh tụ lại ở đó, khi hơi thở ra, tưởng tượng khí ở bàn tay lăn tỏa vào bụng dưới làm ấm Đan 

Điền Tinh. Khi đã có được cảm giác mỗi lần hơi thở ra làm âm Đan Điền Tinh, bắt đầu Sổ Tức 

đếm hơi thở, mỗi vòng đếm từ 1 đến 10, vòng thứ hai đếm từ 1 đến 20, rồi 1 đến 30… đến hàng 

trăn lần, ngàn lần. 

c-Lợi ích : 

Khi tỉnh thức tập thở là đang ở thời kỳ Sinh Hóa trong chu kỳ chuyển hóa, khi đi vào giấc ngủ sâu, 

tất cả biến thành chuyển hóa, chuyển chất bổ để biến thành máu chuyển thành tinh khí, sinh tinh 

hóa tủy mạnh thận, nuôi xương cốt. 

Tập một thời gian liên tục thì lại chuyển tinh hóa khí giai đoạn hai diệt dục để hoàn tinh bổ não 

biến khí hóa thần, tập bài này suốt đời không có hại để chuyển thần hoàn hư có nghiã là thay đổi 

tế bào não, cải lão hoàn đồng, tăng cường trí nhớ trí thông minh. 

Cách thứ tư : Tập Thở Mệnh Môn. 

(sau lưng, điểm giữa cột sống ngang lưng quần, đối xứng với rốn, hay tạm gọi là rốn sau) 

a-Điều thân 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi tự nhiên. Có ba cách điều thân, tùy theo mục 

đích :  

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Thần. 

Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Tinh. 
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Chuyển tinh hóa khí, tay dương tại Đan Điền Thần và khí hóa thần, tay âm đặt tại Đan Điền Tinh. 

b-Điều ý 

 

Cũng có 3 cách điều ý theo mục đích : 

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, 

hơi thở ra, chuyển hỏa khí từ Đan Điền Thần vào Mệnh Môn. 

Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Tinh, 

hơi thở ra, chuyển thủy khí vào Mệnh Môn. 

Chuyển tinh hóa khí, tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, để chuyển hóa 

tinh chất của thức ăn biến thành hỏa khí, ngưng thở 1 giây dùng ý chuyển dẫn hỏa khí tụ ở Đan 

Điền Tinh, để chuyển hóa hỏa khí thành tinh khí một lần nữa. Hơi thở ra, chuyển tinh khí từ Đan 

Điền Tinh vào Mệnh Môn để khí hóa thần. 

Mỗi lần xong một hơi thở, áp dụng Sổ Tức từ 1 đến 10 nhiều lần lên đến ngàn lần. 

c-Lợi ích : 

Khi Sổ Tức bị hôn trần sẽ rơi vào giấc ngủ ngon. 

Khi Sổ Tức còn tỉnh thức, cách thứ nhất làm tăng Mệnh môn hỏa, làm tăng thận dương, chữa được 

bệnh thận dương hư, chữa bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều, mất trí nhớ, áp huyết thấp, người lạnh, sốt 

rét, chữa bệnh thận khỏi phải lọc thận. 

Cách thứ hai làm tăng thủy cho Mệnh Môn làm mạnh thận âm, nuôi duỡng thận, tăng thận thủy, 

chữa áp huyết cao, tinh khí thiếu, yếu xương cốt, sinh tinh tủy, hoàn tinh bổ não, chữa thận nhiệt 

đi tiểu nóng rát, tiểu rắt. 

Cách thứ ba, chuyển tinh hóa khí, khí hóa thần, nuôi bộ não phát triển, thay tế bào não, làm chậm 

lão hóa, tăng cường trí nhớ trí thông minh, phát triển tâm linh. Đây là giai đoạn luyện Tinh bền 

khí đủ dưỡng nguyên thần. 

Tại sao gọi là Đan Điền Thần ? 

Vị trí của Đan điền thần được định nghĩa là một lỗ rỗng gọi là Hư Vô Huyệt Lý, ngang dọc 1 thốn 

2 phân sờ và nhìn không thấy, nhưng là nơi chuyển hoá Âm Dương, cách tim 3 thốn 6, cách thận 

3 thốn 6, đo khoảng cách từ tim (Hỏa) xuống Thận (thủy) là 8 thốn 4 .Tiểu vũ trụ của con người 

liên quan đồng nhất thể với đaị Vũ trụ của trời đất nên khoảng cách từ mặt trời (hỏa) xuống mặt 

nước biển (thủy) là tám mươi bốn muôn ngàn dặm (84 x 10000 (muôn)x1000x dặm 1,609km) 

đúng như khoa học đã xác định . 

Điện khí Hỏa của Trời là Dương, điện khí Thủy của trái Đất là Âm, giữa lưng Trời là điểm chuyển 

hóa Âm Dương khi đụng nhau tạo ra sét và tiếng nổ ở đó. Ở đó là nơi nào không xác định được 

chính xác nên ở trong thân người được gọi là Hư Vô Huyệt Lý . 
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Nếu muốn thường xuyên âm dương được chuyển hóa để giúp con người khỏe mạnh  

sống lâu con người mới tìm cách luyện đơn như Thái Thượng Lão Quân, lập một cái  

lò bát quái ở Đan điền Thần này gọi là lập Lư Đảnh .Chất liệu để luyện đơn là hai chất độc không 

bao giờ có thể hòa hợp được với nhau đó là chất dương thủy ngân ( hống) và chất âm chì (diên) 

nung nấu trong lò ở một nhiệt độ thích hợp ( gọi là luyện công phu để hống diên giao đầu) độ lửa 

của lò bát quái lúc đó vừa nóng bên trong vừa nóng bên ngoài gây ra một tiếng nổ cả hai thứ tan 

thành chất bột đỏ tươi gọi là thần sa thường dùng để bao áo các viên thuốc tầu chữa bệnh tim, thần 

kinh, an thần , thần sa uống nhiều thì ngộ độc tẩu hỏa nhập ma, loại chế biến ít độc có thể uống 

được là chu sa, trong các triều đại Tầu dùng Chu sa bón cho con Thạch sùng ăn rồi lấy máu của  

Thạch sùng bôi vào cổ tay người con gái để xác nhận còn là xử nữ hay không rồi mới tiến cung, 

nên có điển tích của câu thơ Lấy bột chu sa bón thạch sùng.Ngày nay các nhà hàng tàu có món 

phở áp chảo là để lửa phừng cháy lên trên vào chảo rồi lấy ra, ăn có mùi thơm ngon đặc biệt hơn 

là chỉ xào bằng lửa dưới, giống như kiểu luyện tiên đơn lửa bên ngoài đủ nóng đến độ làm phừng 

lửa cháy bên trong lò bát quái mới thành thuốc tiên. 

Khi chúng ta chọn chỗ đặt tay vào Đan Điền là chúng ta đang ở thời kỳ Lập Lư Đảnh .Khi thở 

nghe bụng nóng là nóng trong, nghe bàn tay nóng chảy mồ hôi là lửa ngoài nóng, cái nóng được 

tăng cường theo chu kỳ khép kín để bảo toàn năng lượng, đến độ nóng nào thích hợp thì tâm hoả 

và thận thủy chuyển hóa gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sét đánh, khiến mình bàng hoàng 

ngơ ngác, tưởng bom ở đâu nổ, chỉ có trong đầu mình nghe được mà người ngoài không nghe được 

lúc đó thành tiên rồi, khó mà đạt được, nhưng để chuyển tinh hoá khí, khí hóa thần giúp sống lâu 

khỏe mạnh không bệnh tật thì dễ hơn mọi người đều tập được. 

Các tiên gia gọi vị trí đan điền thần là Cung Huỳnh Đình, Đình là sân, Huỳnh là vàng, tức là sân 

rồng nơi các bá quan văn võ cùng vua họp bàn chánh sự, các nơi báo cáo tình hình trong nước và 

là đầu não chỉ huy điều hành việc nước. Cho nên ý tập trung tại Đan Điền Thần, ý là vua, các quan 

là những thần kinh chức năng cơ quan tạng phủ tụ tập ở đây để điều hòa các chức năng của cơ thể. 

Ngược lại nếu thiền theo các môn phái khác, ý tập trung tại bộ đầu, thì theo lý thuyết của khí công 

ý ở đâu khí ở đó, khí huyết sẽ dồn hết lên bộ đầu sinh tẩu hỏa nhập ma, bộ đầu gọi là Nê Hoàn 

Cung như phòng ngủ của vua. Nếu quốc gia nào mà ông vua cứ ở phòng ngủ nơi hậu cung vui 

chơi với tam cung lục viện thì sẽ mất nước, cho nên muốn nước giầu dân mạnh vua lúc nào cũng 

phải ra ngoài Huỳnh Đình Cung kiểm soát công việc làm của các bá quan văn võ (âm dương, huyết 

khí) của các bộ (tạng phủ) thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh không bệnh tật. 

Mọi người nên tập bài tĩnh công đến suốt đời cũng không có biến chứng tẩu hỏa nhập ma, vì càng 

tập là càng luyện đơn để tiến hóa, luyện đơn chắc chắn thể xác khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng 

về tinh thần, trí não được phát triển, kết qủa đầu tiên cảm nhận được là : Vân thông khí công soi 

cốt tiết. Tinh bền khí đủ dưỡng nguyên thần. Tiếp tục tập sẽ có trạng thái : Xuất thần lên cảnh thần 

tiên. Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu. Tập đến khi thần hoàn hư : Đến bực này thì chứng 

kim tiên. Không không không hậu không tiền,. Không lo không nghĩ không phiền lòng ai . Đến 
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lúc đó tôi sẽ từ giã qúy vị biệt tích giang hồ.Nói như vậy để qúy vị biết tôi chưa đạt được cảnh giới 

này, nên mới còn duyên để gặp gỡ qúy vị 

doducngoc 

  

Kính gửi Đại Phu Đỗ Đức Ngọc 

Tôi rất cám ơn ngài gửi cho Đồ Hình các kinh huyệt. 

Tôi là người tu thiền, muốn biết đích xác huyệt Đan Điền, chỉ biết đại khái dưới rốn 2 phân (2 đốt 

ngón tay), và thắc mắc rằng, sâu hơn huyệt Đan Điền nữa là huyệt gì, trên Đan Điền là huyệt Âm 

giao có phải cũng là Đan Điền không thưa Đại phu ? Tôi quen biết một võ sư cho biết đó là huyệt 

Khí Hải, xin đại phu xác định, chỉ giáo dùm cho chính xác vị trí. 

Chúc Đại phu mọi điều như ý và càng thêm công đức, phổ độ chúng sinh. 

Kính thư, 

Tăng 

Trả lời 

Khí Hải còn gọi là Đan Điền Tinh, dưới huyệt Khí Hải có huyệt Quan Nguyên, nhà đạo gọi là 

Chơn Khí Huyệt, Âm Giao không phải là Đan Điền. Khí công thiền có 3 đan điền, Đan Điền Khí 

từ xương ức lên đỉnh đầu, khi thở thiền chú ý hơi thở ở Thiên Môn (chỗ lõm trên đỉnh đầu do thiền 

mà có, không hoàn toàn đúng vào huyệt Bách Hội) hay chú ý vào Ấn Đường, hai nơi này gọi là 

Đan Điền Khí. Đan Điền Thần là nơi Âm Dương gặp nhau để biến hóa, gọi lả Hư Vô Huyệt Lý, 

sờ và nhìn không thấy, rộng vuông vức 1 thốn 2, cách tim 3 thốn 6, cách thận 3 thốn 6 .Tổng cộng 

tâm hỏa cách thận thủy 8 thốn 4, tương đương với khoảng cách từ mặt trời xuống biển là 84 muôn 

ngàn dặm (84x10000x1000x1,609km) điểm giữa trời với đất giao tiếp điện âm dương tạo ra tiếng 

sấm sét ở thiên nhiên, thì Hư Vô Huyệt Lý cũng tạo ra chấn động âm dưong, nên gọi là Đan Điền 

Thần, khi thở tập trung ý tại đan điền thần dưới xương ức gần huyệt Cưu Vĩ, nó nằm sâu bên trong, 

vô hình, Thái Thượng Lão Quân gọi cách thở này là Lập Lư Đảnh để nấu thuốc luyện tiên đơn 

(lửa cung ly đốt vàng cung khảm), cung ly là tâm hỏa, cung khảm là thận thủy, khí công gọi là 

cách thở thai tức (bào thai trong bụng mẹ không cần thở bằng mũi để lấy oxy bên ngoài, chỉ cần 

theo dõi nhịp mạch đập ở Đan Điền Thần, thấy nó vẫn đập, mặc dù mình không thở mà vẫn sống 

), cuốn lưỡi nối vòng Nhâm Đốc để khí đi xuống 12 đốt cổ họng thì 12 đốt này nhà đạo gọi là Thập 

Nhị Trùng Lầu, nhưng luyện đến khi chuyển tinh hoá khí, chuyển khí hóa thần, thì khí đi lên sau 

lưng vòng phía sau 12 đốt cổ lên đầu vào Cung Nê Hoàn thì 12 đốt này có tên gọi khác là Thập 

Nhị Trùng Thiên….. 

Thân 

Doducngoc 

Vô cùng cám ơn Đại Phu đã giảng giải rất chi tiết về Đan Điền Tinh, Khí, Thần, khiến tiểu nhân 

được mở rộng tầm kiến thức. 
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Nhưng lại thêm các danh từ như Thốn, Cung Nê Hoàn, khiến tiểu nhân thêm mờ mịt. Xin cho biết 

1 thốn tương đương với bao nhiêu cm hay inches, trong hệ thống đo lường hiện đại. Và vị trí cung 

Nê Hoàn ở đâu ? 

Ngoài ra, cách thận 3 thốn 6 lại cách thận thủy 8 thốn 4, là sao? 

Khác biệt thế nào giữa 2 Thận và Thận thủy ? 

Xin cảm tạ, 

Tăng 

Trả lời 

1-Thốn là đơn vị đo lường chiều dài của 1 đốt lóng tay của mỗi người mập ốm khác nhau theo tỷ 

lệ với thân hình của người ấy, nhưng theo 1 quy luật chung như khoảng cách giữa 2 núm vú là 8 

thốn, khoảng cách lằn chỉ nhượng tay đến lằn chỉ cổ tay dài 12 thốn, thí dụ nói huyệt 

Nội Quan cách lằn chỉ cổ tay 2 thốn, thì huyệt này trên tay một đứa nhỏ chỉ dài có 3cm, nhưng 

trên cổ tay người lớn 7cm… do đó đơn vị đo huyệt gọi là đồng thân thốn, lấy đốt tay người nào đo 

lên thân người ấy, chứ không đo trên người khác được. Thời nay giải quyết dễ dàng hơn, xem thốn 

là 1 đoạn, vậy huyệt Nội Quan là 2/12 (trên tổng số 12 đoạn của chiều dài cánh tay ngoài)… Từ 

rốn xuống xương mu dài 5 thốn, huyệt Khí Hải tính từ rốn xuống là 1 thốn rưỡi, tức là 1.5/5. 

2-Nê Hoàn Cung ví như phòng ngủ của vua, nằm trong đầu nhưng vô hình không có vị trí nhất 

định, không phải ai cũng có, chỉ có những vị tu thiền đạt mức thượng trí (kiến thức ngoài thế gian 

không có). Còn Đan Điền Thần, nhà đạo gọi là Huỳnh Đình Cung (sân rồng) nơi văn võ bá quan 

cùng vua họp bàn việc nước, điều khỉển lục bộ như ngoại giao, giáo dục, công chánh, kinh tế, nội 

vụ,y tế….Vì thế khi thở ý tập trung ở đây (ý là vua) theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh sự hoạt động 

của lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng được tốt thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Nếu vua (ý) ở Nê 

Hoàn Cung mê say với cung tần mỹ nữ thì quốc gia sẽ loạn, ví như ý tập trung ở đầu, cơ thể sẽ bị 

bệnh, tẩu hỏa nhập ma, áp huyết cao, mất ngủ, điên loạn… Cho nên khí công chữa bệnh chỉ nên 

tập trung ý theo dõi hơi thở ở Đan Điền Thần để chuyển hóa âm dương, giúp lục phủ ngũ tạng 

luôn hoạt động tốt để cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. Đây cũng là một phương pháp thiền để 

tăng cường sức khỏe, không xuất hồn lên bộ đầu sẽ làm tăng áp huyết, không tập trung nhiều ở 

Chơn Khí Huyệt (dưới Đan Điền Tinh) sẽ thành qủy dâm dục… 

3-Khoảng cách từ tim xuống điểm nối 2 qủa thận dài 8 thốn 4, Hư Vô Huyệt Lý chiếm 1 thốn 2, ở 

trung tâm lư đảnh ở đoạn giữa tâm-thận 

4-Thận là nói chung, nhưng chức năng chứa lọc nước gọi là thận thủy để đối đãi với tim cho sức 

nóng ấm cho cơ thể goi là tâm hỏa, dùng danh từ hỏa thủy là có ý nghĩa về sự biến hóa của trời 

đất, mặt trời nóng giao hòa với quả đất bằng cách đưa sức nóng xuống mặt biển, lúc nhiều 

lúc ít để nước nóng bốc hơi thành mây, nước biển cạn gọi là thủy triều xuống, mây tụ lại thành 

mưa trả nước về cho biển gọi là thủy triều lên, đó gọi là sự biến hóa hỏa-thủy của thiên nhiên vũ 

trụ, trong con người cũng do tâm hỏa và thận thủy chuyển hóa gọi là sự khí hóa làm lục phủ ngũ 

tạng hoạt động điều hòa. 

Thân 
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doducngoc 

Khai mở “Huệ nhãn” của Đại sư Tây Tạng 

Một khi đã có Huệ nhãn thì dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn 

có thể thấy những gì xảy ra ở khoảng cách xa. 

Xứ Tây Tạng, được xem là “thánh địa” của những câu chuyện kỳ bí và tâm linh mà khoa học đang 

tìm cách lý giải. Đã có rất nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng “đơn phương độc mã” trèo 

đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của “đỉnh trời” không ngoài mục đích là tìm hiểu những 

gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. 

Khám phá 

Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng như James Frazer, R. Muller, William Halse Ricers, 

Ions Veronica, Mbiti John, Wentz W. E, Osborne Harold... đặc biệt là một người phụ nữ, một nữ 

văn sĩ tên là Alexandra David Neel đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để 

vào xứ sở của “đỉnh trời” là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc 

lãnh vực siêu linh huyền bí. Nhờ đó mà thế giới Tây phương mới biết được những cuộc sống lạ 

lùng của các vị Lạt Ma Tây Tạng, nhất là biết về những năng lực tâm linh kỳ bí của những vị sư 

sống trong hang động, nơi mà “Trời” và “Đất” gần như giao hòa với nhau thành một thể. 

Điểm đặc biệt đáng nhắc đến là nơi đây các vị sư đều có khả năng cao về nhận thức, họ có thể hiểu 

nhau qua không gian hơn là biểu lộ bằng lời nói hay hành động. Nhờ khả năng đọc được tư tưởng 

người khác mà nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng biết trước được những gì mà người khác đang dự tính 

trong đầu. 

Ngoài ra, những vị này còn có khả năng phân tích vầng màu sắc tỏa ra từ đầu bất cứ ai để từ đó 

biết được ý tưởng tốt hay xấu mà người đó đang dự định. Đây chính là nguồn năng lực của con 

mắt thứ ba đã được nhiều tài liệu nhắc tới với tên gọi là “Thần nhãn” hay “Huệ nhãn”. 

 

Trở lại vấn đề khả năng thông hiểu ý tưởng người khác cũng như thấy rõ và phân biệt vầng màu 

mà các vị Lạt Ma Tây Tạng có được thì đó lại là sự kiện có vẻ bình thường đối với người dân Tây 

Tạng. 

Lý do dễ hiểu là từ tấm bé, họ đã được cha mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích về người Tây Tạng thời 

cổ xưa, theo chuyện cổ này thì thời xưa ấy, người Tây Tạng ai cũng có một “nhãn lực” đặc biệt, 

nhãn lực này không phải từ đôi mắt thông thường của con người mà là từ một con mắt thứ ba này 

mà người xưa gọi là Thần nhãn hay nói theo kinh điển là Huệ nhãn. 

https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang1_kienthuc_xuyb.jpg
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Về sau, vì con người bị lôi kéo dần vào đường vật chất, ích kỷ, tham lam, sân hận, mê mờ nên trí 

óc không còn trong sạch, sáng suốt. Cuối cùng như tấm gương bị bụi mờ che kín, con mắt thứ ba 

trở thành u tối không còn sử dụng được nữa. 

Các nhà nghiên cứu về Huệ nhãn đã bắt gặp trong giới động vật hình ảnh trung thực nhất về con 

mắt thứ ba một cách rõ rệt không chối cãi. Tuy nhiên câu hỏi tại sao lại có sự hiện hữu và công 

dụng thực tế thì lại còn lắm mơ hồ. Đặc biệt lạ lùng là ngay trong giới động vật có xương sống cấp 

dưới thì lại thấy hiện một cấu tạo giống như cấu tạo mắt bình thường, nghĩa là cũng có dây thần 

kinh, thủy tinh thể và võng mạc... Ngay cả loài cá, lưỡng thê, bò sát, chim, cả động vật có vú kể 

cả con người cũng đều có dấu tích con mắt thứ ba. 

Khi khảo sát bộ xương của loài khủng long thời tiền sử, các nhà cổ sinh vật học cũng chú ý tới 

một chỗ lõm nơi phần sọ của loài bò sát khổng lồ này và đã đoán nơi đây là vị trí của một cơ quan 

thị giác hay nói theo suy tưởng của sự kiện đang bàn là “con mắt thứ ba”. Công dụng của con mắt 

này có lẽ để giúp các loài động vật thời cổ không những thấy mà còn biết thêm hay cảm nhận trước 

được tình trạng chung quanh như mưa, gió nhất là các vật thể nằm khuất ở vị trí phía trên đầu. 

 

Khai mở “Huệ nhãn” 

Những khám phá mới đây nhất (vào năm 1996) từ một số nhà khoa học đã cho biết là trong não 

người có một tuyến tuy rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu xanh nhưng nhiệm vụ của tuyến này rất kỳ diệu, 

chỉ tiết ra loại nhân hóa tố đặc biệt với một lượng rất nhỏ trong trường hợp con người đang chú 

tâm cầu nguyện với tất cả thành tâm, hay vào các giai đoạn con người ở tình trạng nguy biến, thập 

tử nhất sinh. 

Cái tuyến lạ lùng đó là tuyến Tùng quả (Pineal gland). Khi phân hóa tố của tuyến đi vào máu thì 

cơ thể sẽ có những phản ứng kỳ diệu bất ngờ mà lúc bình thường không có được. Các nhà sinh vật 

học còn khám phá ra rằng:  

Tuyến Pineal gland còn có liên quan tới bộ phận mà người Tây Tạng gọi là con Mắt thứ ba. 

Chỉ những ai chịu vứt bỏ lòng tham luyến sân si mê mờ, quyết tâm giữ lòng trong sạch và tu 

trì mới có được Huệ nhãn. Chính phần lớn các vị Đại sư Tây Tạng, những người ẩn cư nơi vùng 

núi cao tuyết giá hay trong các Đạo viện thâm nghiêm là có thể có năng lượng “thượng thừa” ấy 

mà thôi. Tuy nhiên, theo các vị Đại sư thì không phải tất cả các vị chân tu Tây Tạng đều có Thần 

nhãn hay Huệ nhãn như ta tưởng, vì muốn có được Thần nhãn thì ngoài hội đủ các điểm cần yếu 

như đã nói trên, còn phải có Thần lực đặc biệt kết hợp với các pháp môn tu luyện cao siêu mới 

được. 

https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang2_kienthuc_mcdh.jpg
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Phép tu luyện cao siêu đó có mục đích là để khai mở Huệ nhãn. Một khi đã có Huệ nhãn rồi thì dù 

ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn có thể thấy được những gì xảy ra ở 

khoảng cách rất xa, hay chuyển di tư tưởng đến một nơi nào đó cho ai. 

Tại Tây Tạng, nhiều Đạo viện thường có những buổi thực tập về phép chuyển di tư tưởng giữa các 

hàng đệ tử trong giai đoạn tu luyện các phép thần thông. Phương cách thực tập rất khoa học, lúc 

đầu hai người đệ tử ngồi cạnh nhau để chuyển tư tưởng cho nhau. Khi bắt được tư tưởng của nhau 

rồi thì khoảng cách tĩnh tạo giữa hai người này sẽ ở vị trí xa hơn. 

Cứ thế mà về lâu về dài họ có thể đạt tới khả năng truyền tư tưởng cho nhau qua khoảng cách rất 

xa: hoặc từ đạo viện này đến đạo viện khác, từ hang động này đến hang động khác. Theo bà 

Alexandra David Neel thì dãy Hy Mã Lạp Sơn tuyết phủ im lìm hoang vắng nhưng lại là nơi các 

nguồn tư tưởng của các vị ẩn tu giăng bủa khắp nơi nơi... 

Theo PLXH 

 

 

THAM  KHẢO 

Tuyến Tùng và tuyến Yên 

The Brain 

How many brains do you have - one or two? Actually, this is quite easy to answer...you have only 

one brain. However, the cerebral hemispheres are divided right down the middle into a right 

hemisphere and a left hemisphere. Each hemisphere appears to be specialized for some 

behaviors. The hemispheres communicate with each other through a thick band of 200-250 million 

nerve fibers called the corpus callosum. (A smaller band of nerve fibers called the anterior 

commissure also connects parts of the cerebral hemispheres.) 

https://faculty.washington.edu/chudler/sagittal.html
https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang3_kienthuc_orre.jpg
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The pineal gland ( Tuyến Tùng )  is a small endocrine gland in the brain, situated beneath 

the back part of the corpus callosum, and secretes melatonin. 

TUYẾN TÙNG 

Cấu tạo và chức năng 

   

 

Tuyến tùng quả (pineal gland) hay còn có tên gọi khác là tuyến tùng. Tuyến tùng là bộ phận 

nằm ẩn nơi sâu kín của bộ óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hột đậu. Vào 

buổi chiều xuống tuyến tùng tiết ra hormone melatonin, đưa chúng ta vào giấc ngủ. 
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1. Tuyến tùng là gì? 

Tuyến tùng quả (pineal gland) là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở hệ thần kinh. Tuyến tùng là một 

tuyến nội tiết nhỏ nằm trong não của các loài động vật có xương sống, ở vùng biểu mô, gần trung 

tâm não bộ, giữa hai bán cầu và được giấu kín trong một cái rãnh, nơi mà hai mảnh của đồi thị 

(thalamus) gặp nhau. Tuyến tùng có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ nằm gần trung tâm 

của não, giữa hai bán cầu chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tuyến tùng chứa chủ 

yếu là pinealocytes, là những tế bào sản xuất hormone melatonin và các tế bào thần kinh 

đệm-một loại tế bào não đặc biệt hỗ trợ tế bào thần kinh (các tế bào truyền thông tin đến các 

tế bào khác). 

2. Tuyến tùng tiết ra chất gì? 

Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. Melatonin được 

sản xuất theo lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc. Tuyến tùng giải phóng một lượng melatonin lớn 

hơn khi trời tối khiến cơ thể có cảm giác buồn ngủ. Nhiều thực phẩm bổ sung cung cấp melatonin 

như một chất hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. 

 
Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. 

3. Chức năng của tuyến tùng 

Một số chức năng của tuyến tùng bao gồm: 

a.-Đồng hồ sinh học 

Tuyến tùng hoạt động như một cái đồng hồ trong cơ thể con người để nhận biết mọi thay đổi 

lượng ánh sáng mặt trời từ ngày đến đêm hoặc giữa các mùa khác nhau qua đó điều chỉnh nhịp 

sinh học trong cơ thể. Khi đồng hồ báo đêm đến thì tuyến tùng tiết ra melatonin tạo ra cảm giác 

buồn ngủ. 

b.- Chuyển hóa xương 

Những thay đổi trong chức năng của tuyến tùng có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, đồng 

thời phụ nữ sau mãn kinh dễ bị loãng xương hơn đáng kể so với các nhóm khác. Chức năng 

của tuyến tùng có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Việc bổ sung melatonin theo đường uống có 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cau-tao-va-cach-he-kinh-trung-uong-hoat-dong/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nao-la-man-kinh-muon/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-loang-xuong/
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tác dụng tăng khối lượng xương có thể được sử dụng trong tương lai để bảo vệ chống loãng xương 

sau mãn kinh. 

 

Chuyển hóa xương có sự liên quan với melatonin 

c.- Sức khỏe tinh thần 

Giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Một số rối loạn sức khỏe tâm 

thần cũng có thể làm cho bạn khó ngủ hơn. Một trạng thái tinh thần được chứng minh là có mối 

quan hệ chặt chẽ với ánh sáng. Trong bệnh lý rối loạn  

cảm xúc theo mùa là một dạng trầm cảm ảnh hưởng đến tâm trạng của một người và có xu hướng 

xảy ra khi mức độ ánh sáng thấp. Điều này có thể là do những thay đổi của tuyến tùng tiết 

ra melatonin. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy melatonin không có bất kỳ ảnh 

hưởng nào đến rối loạn tâm trạng. 

d.- Chi phối chức năng tuyến yên 

Tuyến yên là một tuyến ở vùng dưới đồi có chức năng điều tiết nội tiết tố, bao gồm cả sự tăng 

trưởng và chức năng tuyến giáp. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng tuyến tùng có thể ảnh 

hưởng thay đổi hoạt động của tuyến yên. Melatonin do tuyến tùng tiết ra có thể ngăn chặn tuyến 

yên tiết ra các hormone đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của buồng trứng và tinh hoàn và 

điều chỉnh các chức năng như chu kỳ kinh nguyệt. 

 

Chức năng của tuyến tùng có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt 

e.-Chuyển hóa thuốc 

Một số loại thuốc bao gồm cả thuốc kích thích thần kinh và thuốc điều trị có thể làm thay đổi chức 

năng của tuyến tùng và hoạt động sản xuất melatonin của tuyến tùng. 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/chu-ky-kinh-nguyet-duoc-tinh-nhu-nao/
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g.-Sự lão hóa 

Khi cơ thể già đi, tuyến tùng có xu hướng tiết ra ít melatonin hơn. Mặc dù melatonin không phải 

là nguyên nhân duy nhất làm xuất hiện những thay đổi liên quan đến tuổi tác, nhưng nồng độ 

melatonin giảm có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động sinh hoạt và trao đổi chất của cơ 

thể. Melatonin có thể là tác nhân của việc người lớn tuổi ngủ ít hơn và có thể khó ngủ hơn. 

 
 

Chức năng của tuyến Tùng ảnh hưởng đến sự lão hóa 

h.-Ý thức định hướng 

Những người bị suy yếu chức năng tuyến tùng do tổn thương của tuyến này có ảnh hưởng tới 

nhận thức, định hướng không gian và thời gian của người đó. 

Chủ đề: Tuyến tùng Tuyến tùng quả Gây buồn ngủ Tuyến tùng trong não Chức năng của tuyến 

tùng Buồn ngủ 

 

 

Guide To Understanding The Pituitary Gland 

The pituitary gland is a structure located at the base of the brain, which dictates and manages 

the functions of the majority of other endocrine glands throughout the body. The pituitary 

gland has been coined as the master gland because of its management abilities. The pituitary 

gland is protected and housed by the sella turcica or bony structure that does not leave much 

room for any expansion. The hypothalamus, the part of the brain that sits just above the 

pituitary gland, is what controls its function. The hypothalamus works similar to a meter or 

monitor to detect abnormalities the levels of the hormones the pituitary gland produces. The 

hypothalamus is physically connected to the pituitary gland by a strong bundle of nerve 

projections and blood vessels. The hypothalamus communicates with the pituitary gland by 

sending hormones into connecting blood vessels, and through nerve impulses that bridge the 

structures together. 

Learn all about the pituitary gland now. 

______________________________________________________________________________  

https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-qua/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/gay-buon-ngu/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-trong-nao/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/chuc-nang-cua-tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/chuc-nang-cua-tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/buon-ngu/
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                                                    TUYẾN YÊN ( Pituitary Gland ) 

                                                              Vị trí của Tuyến yên 

 

 

 

Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thùy là một tuyến nội tiết có kích thước bằng hạt đậu và khối 

lượng 0.5g (0.018 oz) nằm ở sàn não thất ba, trong hố yên của thân xương bướm. Đây là một tuyến 

quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. 

Cấu tạo của Tuyến yên 

Dựa vào hình thể, nguồn gốc thai và chức năng, người ta chia tuyến yên làm ba thùy: thùy trước, 

thuỳ giữa và thuỳ sau. 

1.- Thùy trước tuyến yên (tuyến yên bạch) 

Thùy trước được chia làm 3 phần: phần phễu, phần trung gian, và phần xa (hay phần hầu). Thùy 

trước tuyến yên có tính chất là một tuyến nội tiết thật sự, nó gồm hai loại tế bào:tế bào ưa acid tiết 

ra hormon GH và Prolactin, tế bào ưa kiềm tiết ra ACTH, TSH, FSH, LH, Lipoprotein... 

Chức năng: các hormon này tham gia vào rất nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như: quyết 

định sự tăng trưởng của cơ thể (GH), sự tăng trưởng và phát triển các tuyến sinh dục (LH, FSH). 

Đặc biệt các hormon tiền yên còn có tác động điều hòa hầu hết các tuyến nội tiết khác, nên người 

ta gọi tuyến yên là đầu đàn trong các tuyến hệ nội tiết. 

2.- Thuỳ sau tuyến yên 

Gồm các tế bào giống như các tế bào mô thần kinh đệm,các tế bào này không có khả năng bài tiết 

hormon. Chúng chứa các hormon do vùng dưới đồi bài tiết ra đó là Vasopressin và Oxytoxin. Chức 

năng của Vasopressin (ADH):hay còn gọi là hormon làm tăng hấp thu nước ở ống lượn xa và ống 

góp. Nếu thiếu hormon này thì nước không thể tái hấp thu ở thận gây bệnh đái tháo nhạt. Oxytoxin: 

đây là hormone làm tăng co bóp cơ tử cung. Phụ nữ có thai thường có nồng độ hormone này tăng 

cao trong máu. Đến giai đoạn sinh, tác dụng của oxytoxin làm co bóp mạnh cơ tử cung và đẩy thai 

nhi ra ngoài 

3.- Thuỳ giữa tyến yên 

Thường phát triển mạnh ở động vật cấp thấp, ở người chỉ phát triển ở trẻ nhỏ. Thuỳ giữa tuyến 

yên tiết ra MSH có tác dụng phân bố sắc tố da. Động mạch cung cấp máu cho tuyến yên là hai 
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nhánh: động mạch tuyến yên trên và động mạch tuyến yên dưới, cả hai đều xuất phát từ động mạch 

cảnh trong. 

Chức năng của Tuyến yên 

1.- Tuyến yên tiết ra hormone gì? 

Tuyến yên tiết ra nhiều loại hormon khác nhau, tác động đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

Thùy trước tuyến yên 

Thùy trước gồm ba phần là phần phễu, phần trung gian và phần xa. Về cấu tạo được hình thành từ 

hai loại tế bào là tế bào ưa acid và tế bào ưa kiềm. 

Thùy trước có thể xem là một tuyến nội tiết thật sự, nó tiết ra nhiều loại hormone có phạm vi tác 

động rất rộng từ tăng trưởng, chuyển hóa đến sinh sản,... Có thể kể đến như: 

Hormon Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) có chức năng kích thích tuyến thượng 

thận sản xuất cortisol. Cortisol có vai trò quan trọng trong trao đổi chất, kiểm soát lượng đường, 

điều hòa huyết áp và là yếu tố chống viêm. 

Hormone tăng trưởng (Growth hormone -GH) tác động đến nhiều tế bào khác nhau, giúp 

tăng chiều cao ở trẻ em, kiểm soát khối lượng cơ bắp,và lượng mỡ trong cơ thể. 

Hormon Prolactin khích thích tuyến vú sản xuất sữa. 

Hormon kích thích tuyến giáp TSH kích thích tuyến giáp sản xuất hormon tuyến giáp là 

triiodothyronine (T3) và thyroxin (T4), giúp kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể như nhịp tim, 

nhiệt độ và trao đổi chất. 

Hormone kích thích nang trứng (Follicle-stimulating hormone – FSH) giúp kích thích buồng 

trứng sinh nang trứng và tinh hoàn sinh tinh trùng.  

Trong khi đó, hormone Luteinising hormone (LH) kích thích sự rụng trứng và kích thích các 

tế bào trong tinh hoàn sản xuất testosterone 

2.- Thùy sau tuyến yên 

Là nơi tập trung khoảng 50.000 đầu mối thần kinh liên lạc khắp cơ thể, thùy sau sản xuất hai 

hormone đó là: 

Hormone Oxytocin là kích thích sự co bóp của tử cung lúc phụ nữ chuyển dạ và giúp vú tiết 

sữa. 

Hormone chống bài niệu (ADH) tác động lên thận, giúp cơ thể hấp thu lại nước từ ống lượn 

xa và ống góp. Nếu thiếu hormone này sẽ gây nên bệnh đái tháo nhạt, là tình trạng nước không thể 

tái hấp thu tại thận.  

Hormon ADH cũng gây tăng huyết áp. 
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3.- Tuyến yên hoạt động như thế nào? 

Vùng dưới đồi và tuyến yên có mối quan hệ mật thiết, thống nhất với nhau giúp cơ thể khôi phục 

lại sự cân bằng, đáp ứng lại những sự thay đổi của cơ thể đối với môi trường xung quanh. 

Khi các hormone trong cơ thể giảm hay tăng đến một mức nhất định, các bộ phận trong cơ thể sẽ 

phát các tín hiệu báo đến vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi sẽ sử dụng các hormone riêng của mình 

liên lạc với tuyến yên, kích thích tuyến yên sản xuất các hormone phù hợp. Các hormone của tuyến 

yên phóng thích vào máu, tác động đến các cơ quan đích (như thận, tuyến giáp, cơ quan sinh 

sản,…) và giúp các cơ quan đích này sản xuất ra các hormone riêng của nó. Các hormone được 

sản xuất tại cơ quan đích này sẽ điều hòa cơ thể, giúp cơ thể lập lại sự cân bằng. Ví dụ như khi 

nồng độ hormone T3, T4 trong máu quá cao làm tăng nhịp tim và tốc độ chuyển hóa trong cơ thể, 

tuyến giáp sẽ gửi tín hiệu về vùng dưới đồi, vùng dưới đồi điều khiển tuyến yên giảm sản xuất 

hormone TSH làm tuyến giáp giảm sản xuất hormone T3, T4. 

4.-Những vấn đề cần lưu ý 

Trong đó suy chức năng tuyến yên tương đối phổ biến. Đây là tình trạng thiếu hụt một hoặc nhiều 

hormone tuyến yên. Bệnh gây nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do sự thiếu hụt bẩm 

sinh, do khối u tuyến yên, do viêm,  do chấn tương, xâm nhiễm hoặc bệnh không rõ nguyên nhân. 

Bệnh thường khởi phát từ từ, dấu hiệu bệnh không rõ rệt, bệnh nhân có một số triệu chứng chung 

như: mệt mỏi, ăn kém ngon miệng, co cứng bụng, nôn ói, da xanh tái, rụng lông và tóc, nhiều vết 

nhăn ở da, hạ huyết áp tư thế đứng, nhịp tim chậm, mất kinh, teo tinh hoàn,…Sự suy giảm chức 

năng tuyến yên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan chịu sự tác động của hormone tuyến 

yên như tuyến giáp, tuyến thượng thận, cơ quan sinh dục. Trong một số trường hợp suy tuyến yên 

cấp có thể đe dọa mạng sống người bệnh. 

Khi có những bất thường về sức khỏe và các triệu chứng cảnh báo về suy tuyến yên, bệnh nhân 

nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị. 

 

CẶP ĐỐ1 CỰC: TÙNG / YÊN 

Theo Việt Nhân thì Có lẽ tuyến Tùng tiết ra Melatonin giúp  điều hòa giấc ngủ Ban đêm để nạp 

Năng lượng, còn Tuyến Yên thì tiết ra các loại hormone  để dùmg năng lượng mà  điều hòa 

sinh hoạt cơ thể lúc ban ngày, nên Tùng / Yên cần phải lưỡng nhất để cho sinh hoạt ngày đêm 

của con Người  được quân bình. 
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HỒNG PHẠM CỬU TRÙ· 洪範九疇 

Hồng: To lớn. Phạm: khuôn mẫu. Cửu: 9. Trù: loài. 

Hồng phạm là cái khuôn mẫu của Trời Đất. 

Hồng phạm cửu trù là cái khuôn mẫu của Trời Đất gồm có chín trù. 

Tương truyền, Hồng phạm cửu trù do vua Hạ Vũ (2205-2197 tr.TL) làm ra khi Hạ Vũ trị thủy ở 

sông Lạc, bắt được một con linh qui mà trên lưng của nó có một bức đồ, gọi là Lạc Thư. 

Trong Kinh Thư có câu: “Thiên nãi tích Vũ hồng phạm cửu trù, di luân du tự”. Nghĩa là: Trời bèn 

cho vua Vũ hồng phạm cửu trù, luân thường vì thế mà bày ra có thứ tự. 

Điểm xuất phát của Hồng phạm là thừa nhận một vị Thần Linh duy nhất gọi là Thiên hay Đế, vừa 

khách quan vừa chủ quan. 

Hồng phạm cửu trù là một quan niệm đại qui mô về Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Chánh trị, về Vũ trụ 

vạn vật, tức là một Vũ trụ quan tiêu chuẩn, một Nhân sinh quan lý tưởng, căn cứ vào sự quan 

sát thực nghiệm mà kết cấu ra. 

Thiên Hồng phạm cửu trù trong Kinh Thư mở đầu: 

Sơ nhất viết Ngũ Hành, 

Thứ nhị viết kính dụng Ngũ Sự, 

Thứ tam viết nông dụng Bát Chánh, 

Thứ tứ viết hiệp dụng Ngũ Kỷ, 

Thứ ngũ viết kiến dụng Hoàng Cực, 

Thứ lục viết nghệ dụng Tam Đức, 

Thứ thất viết minh dụng Kê Nghi, 

Thứ bát viết niệm dụng Thứ Trưng, 

Thứ cửu viết hưởng dụng Ngũ Phúc, uy dụng Lục Cực. 

Nghĩa 

1.- Trù thứ nhứt gọi là Ngũ Hành, 

2.- Trù thứ hai gọi là kính dùng Ngũ Sự (năm việc), 

3.- Trù thứ ba là dùng cho đầy đủ Bát chánh (8 điều chánh), 

4.- Trù thứ tư là hiệp dùng Ngũ Kỷ, 

5.- Trù thứ năm là kiến thiết dùng Hoàng Cực, 
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6.- Trù thứ sáu là cai trị dùng Tam Đức, 

7.- Trù thứ bảy là sáng suốt dùng Kê Nghi (xét việc nghi ngờ), 

8.- Trù thứ tám là xét dùng Thứ Trưng, 

9.- Trù thứ chín là khuyên dùng Ngũ Phúc, ra oai dùng Lục Cực. 

 

 

ĐỒ BIỂU HỒNG PHẠM CỬU TRÙ 

1.- NGŨ HÀNH: Hiện tượng  Ngoại giới      2.- NGŨ SỰ:  Hiện tượng Nội giới 

3.- BÁT CHÁNH:  Tổ chức quốc gia                      4.- NGŨ KỶ:    Lịch số 

5.- HOÀNG CỰC:  Trung tâm Vũ trụ 

6.- TAM ĐỨC: Xử thế Tiếp vật                               7.- KÊ NGHI:  Chiêm nghiệm 

 8.- THỨ TRƯNG:Thời tiết, thảo mộc                     9.- NGŨ PHÚC  LỤC CỰC:   Thưởng phạt 

 

1. Ngũ Hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. 

2. Ngũ Sự:   (Diện mạo, lời nói, thấy, nghe, suy nghĩ). 

3. Bát Chánh: Thực, Hóa, Tự, Tư Không, Tư Đồ, Tư Khấu, Tân, Sư. (Ăn, của cải, cúng 

tế, quan Tư Không [kho tàng], quan Tư Đồ [giáo dục], quan Tư Khấu [công an], tiếp khách, việc 

quân). 

4. Ngũ Kỷ: Tuế, Nguyệt, Nhật, Tinh thần, Lịch số. (năm, tháng, ngày, các vì sao, lịch số). 



- 475 - 

 

5. Hoàng Cực: Làm Vua dựng nên mực thước cho Dân bắt chước, thì hưởng được 5 phúc 

lành, dùng để ban khắp cho thứ dân; các thứ dân theo mực thước của vua, giúp vua giữ mãi được 

mực thước ấy. 

6. Tam Đức: Chánh trực, Cương khắc, Nhu khắc. (ngay thẳng, cứng rắn, mềm dẽo). 

7. Kê Nghi: Xét những chỗ nghi hoặc bằng phép bói: Bốc là bói bằng mai rùa, Phệ là bói 

bằng cỏ thi. 

  8.-Thứ Trưng: Mưa, nắng, nóng, lạnh, gió, đều hợp thời, đúng khí hậu, cây cối tốt tươi. 

9. Ngũ Phúc, Lục Cực: Ngũ phúc là: Thọ, Phú, Khang ninh, Hiếu đức, Chung mệnh. 

(sống lâu, giàu có, mạnh khỏe bình yên, yêu chuộng đạo đức, già được trọn đời). Lục Cực: Hung 

đoản chiết, Tật, Ưu, Bần, Ác, Nhược. (hung họa chết non, tật bịnh, lo buồn, nghèo nàn, ác nghiệt, 

nhu nhược). 

 

  

 

 
Lực  Hướng Tâm  & Lực  Ly Tâm 

( Centripetal & centrifugal ) 

 

 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. 

In our article on centripetal acceleration, we learned that any object traveling along a circular path of radius r 

with velocity v experiences an acceleration directed toward the center of its path, 

a = \frac{v^2}{r}a=rv2a, equals, start fraction, v, squared, divided by, r, end fraction. 

However, we should discuss how the object came to be moving along the circular path in the first 

place. Newton’s 1ˢᵗ law tells us that an object will continue moving along a straight path unless acted on by an 

external force. The external force here is the centripetal force. 

It is important to understand that the centripetal force is not a fundamental force, but just a label given to 

the net force which causes an object to move in a circular path. The tension force in the string of a swinging 

tethered ball and the gravitational force keeping a satellite in orbit are both examples of centripetal forces. 

Multiple individual forces can even be involved as long as they add up (by vector addition) to give a net force 

towards the center of the circular path 

 

What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved path and that 

is directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined as “the apparent force that 

is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away from the center of rotation,” according 

to Merriam Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. ... Newton’s 1ˢᵗ 

law tells us that an object will continue moving along a straight path unless acted on by an external force. The 

external force here is the centripetal force. 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-acceleration-tutoria/a/what-is-centripetal-acceleration
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/a/what-is-newtons-first-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic/light-fundamental-forces/v/four-fundamental-forces
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
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 Lực Huong tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy chiếu quay so với một hệ 

quy chiếu quán tính. Nó là hệ quả của trường gia tốc, xuất hiện trong hệ quy chiếu phi quán tính mà trong 

trường hợp này là hệ quy chiếu quay. Cũng có thể hiểu lực ly tâm là phản lực của lực hướng tâm tác động vào 

vật đang chuyển động theo một đường cong (thành phần lực vuông góc với vận tốc và làm đổi hướng vận tốc), 

để giữ cho vật nằm cân bằng trong hệ quy chiếu quay. 

 

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM TRỌNG LỰC VÀ TRỌNG LƯỢNG 

Trọng lực là lực hút của trái đất tác động lên mọi vật để hút vật về hướng Trái đất. (Hay nói cách khác trọng lực là  

lực hấp dẫn của trái đất đối với các vật xung quanh nó). Phương và chiều của trọng lực luôn hướng về tâm của trái  

đất. Trọng lực tác dụng lên các vật khác nhau thì khác nhau, phụ thuộc vào khối lượng của các vật và khoảng cách  

từ vật đó đến tâm của trái đất. Đơn vị tính là N (newton - tên nhà Vật lý người Anh quốc) 

Trọng lượng của một vật là trọng lực tác động lên vật cụ thể. Ví dụ: Trọng lực hàm ý lực hút của trái đất lên mọi vật  

nói chung, trọng lượng phải gắn với một vật cụ thể như trọng lượng của người đàn ông là 600 N, trọng lượng của  

bịch đường là 10 N...nghĩa là lực hút trái đất tác dụng lên người đàn ông là 600 N và bịch đường là 10 N. Người đàn 

 ông và bịch đường đều bị hút về trái đất bởi trọng lực. 

 

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng thường gặp ở bậc học THCS là “P=10.m” (với m là  

khối lượng, đơn vị là kg. Còn P là trọng lượng, đơn vị là N) 

Trong thực tế, khối lượng của 1 vật cụ thể là đại lượng không thay đổi nhưng trọng lượng của nó sẽ  

thay đổi tuỳ thuộc vào độ cao và vĩ độ địa lý của vật trên trái đất. (Lớp 10 bậc THPT các em sẽ hiểu rõ hơn khi học  

về lực hấp dẫn) 

 

Hình: warping Time and Space ( SPACE.com ) 

Time – Space – Continuum  ( Einstein ) 

Black Hole làm cho Tìme biến thành sợi dọc và Space biến thành sợi ngang,hai mô căn bản này đan kết với nhau mà 

sinh ra Vạn vật. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_qu%C3%A1n_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_quay
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_t%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_t%E1%BB%91c
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Black Hole 

_____________________________________________________________________________ 

Cách Ngồi Thiền sao cho Thân / Tâm lưỡng  nhất 

Dùng Hơi thở  luân lưu  giữa Đan điền thượng ( Huệ nhãn: TÂM  ) và Đan điền hạ ( THÂN )  sao cho được điều hòa,  

Khi Tâm / Thân lưỡng nhất hay điều hòa thì Thân an / Tâm lạc.  

In mechanics: Circular orbits 

Sun is an inward (centripetal) force acting on Earth. This force produces the centripetal acceleration of the 

orbital motion.  

As the centripetal force acts upon an object moving in a circle at constant speed, the force always acts inward 

as the velocity of the object is directed tangent to the circle. This would mean that the force is always directed 

perpendicular to the direction that the object is being displaced. 

What force does the sun exert on the earth? 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is exerting an 

inertial force in the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an astronaut in orbit, the 

net force is zero.Feb 4, 2018 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is exerting an 

inertial force in the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an astronaut in orbit, the 

net force is zero.Feb 4, 2018 

August 2, 2001: Gravity hurts: you can feel it hoisting a loaded backpack or pushing a bike up a hill. But lack of 

gravity hurts, too: when astronauts return from long-term stints in space, they sometimes need to be carried away in 

stretchers. 

Gravity is not just a force, it’s also a signal—a signal that tells the body how to act. For one thing, it tells muscles 

and bones how strong they must be. In zero-G, muscles atrophy quickly, because the body perceives it does not 

need them. The muscles used to fight gravity—like those in the calves and spine, which maintain posture—can 

lose around 20 per cent of their mass if you don’t use them. Muscle mass can vanish at a rate as high as 5% a 

week. 

https://www.britannica.com/science/mechanics/Circular-orbits#ref612120
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5b0%5d=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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Above: Astronaut Bill Shepherd prepares for a long stay on the International Space Station with muscle-

building exercises on Earth. [more] 

For bones, the loss can be even more extreme. Bones in space atrophy at a rate of about 1% a month, and 

models suggest that the total loss could reach 40 to 60 per cent. 

Human Limits 

Based on an average mammal bone, they estimated that a human skeleton could support a gravitational force 

more than 90 times Earth gravity. But this is its strength when standing still. Once we start running, the stress 

on our bones – as they flex and bend – increases by a factor of ten.      Sep 20, 2018. 

______________________________________________________________________________ 

NGŨ HÀNH  

VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

MANG TÊN  

  VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

VÀO ĐỀ 

Việt Nho và Triết lý An vi có nền tảng từ Viên Ngọc Long Toại và Cây Phủ Việt, cả hai  

mang Bộ Huyền số: 2 - 3 , 5  ( 2 +3 = 5 ). Bộ Huyền số này  có trong nhiều Cổ vật Việt Nam. 

Ngọc Long Toại và Cây Phủ Việt là hai Cổ vật tiêu biểu. 

Qua công trình khai quật rất độc đáo mang tên Việt Nho và Triết lý An Vi của Triết gia Kim 

Định và qua công trình tìm kiện chứng khoa học làm sống dậy  Việt Nho  - nền Văn Hóa Biểu 

tượng của Dân tộc -, chúng tôi mới nhận ra vai trò tối quan trọng của Ngũ hành đối với nền 

Văn Hoá Dân tộc.  Bộ Huyền số` 2 - 3,  5  chính là cái Nõn, cái Gốc của Ngũ hành.   

Việt Nho có Cơ thể ( Body ) là Đồ hình và Số độ Ngũ hành và Tinh thần ( Mind ) mang bản sắc 

thái hòa của Dịch lý Âm Dương Hòa, được gọi là Triết lý An Vi.   

Xin xác nhận là Việt Nho là Nho Vương đạo có Gốc và Ngọn từ Việt Nam, từ chủng Việt, chẳng 

có liên hệ gì với Hán Nho của Tàu. Hán Nho học mướn viết nhờ Việt Nho rồi thêm các yếu tố 

Bạo động của Văn Hóa` Du mục vào, nên   mang bản chất Tham tàn và Cường bạo!  

Chúng tôi đã viết  và nêu rõ trong nhiều cuốn sách về Vấn đề này,  

NGUỒN  GỐC CỦA NGŨ HÀNH 

Hiện nay chúng ta chưa tìm ra Ngũ hành có nguồn gốc từ đâu, có thuyết cho là có từ Ngũ Đế Đức  

thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Nghiêu Thuấn, Đức Khổng Tử đã Tổ  thuật  Văn Hóa từ Nghiêu 

Thuấn: “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi : Nền 

Văn hóa biết lấy điều khoan hoà  nhu thuận  của Viêm đế Thần Nông để dạy bảo nhau,  không báo 
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oán người lạm dụng, Đức Khổng khuyên người Quân tử  ( phương Bắc  ) nên sống theo nền Văn 

Hoá đó . 

 Viêm Đế  là  Tổ ba đời của Đế Minh, Đế Minh sinh ra Đế Nghi, Đế Nghi sinh ra Lộc Tộc, Ngài 

là Quốc Tổ Hùng vương của Việt Nam. 

Tinh thần Ngũ hành cũng đã phố biến trong nhân dân Việt như Ngũ tạng, ngũ âm, ngũ sắc, ngũ 

quan, ngũ vị, ngũ quả, ngũ lĩnh. . . 

 Ngũ hành chính là hai biểu tượng của Việt Nho và Triết lý An vi: Biểu tượng Đồ hình 

 ( pictograph symbols  ) và Biểu tượng số độ ( numeral symbols )   

[ Việt Nho là  Primitive Confucianism do đức Khổng Tử  thuật lại từ  nền Văn Hóa phương Nam 

có ký hiệu là COJUP:  

CO: community of.     JU: linient, meek people  ( of Southeast Asia )    P: people. 

Triết lý An vi: Triết lý Hoà giải:  Philosophy of Harmony, of reconciliation ] 

ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH: PICTORIAL SYMBOL 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← THỔ →Kim 

↓ 

Thủy 

 

 

 

Cách xếp đặt các hành trong Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

(3 ) Mộc ← THỔ: 5→Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy  ( 1 ) 

 

Cách xếp đặt các hành trong Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 

Chỗ mình đứng ghi là Thuỷ : Số 1 

Mình quay mặt  hướng về phương Nam ghi hành Hỏa mang số 2 . Phương Nam là hành  Hỏa. 

Hỏa (火) là Lửa là nguồn năng lượng, chính là Thượng Đế.  Viêm  ( 炎 ) Đế  ( có nghĩa  là 

Flame  Emperor ) , của Việt Nam,  có tục thờ Mặt Trời, thờ Trời: Trời là Nguồn Năng lượng 

Tình Thương.  

Nền Văn Hoá  mang tính chất Tả nhậm, nghĩa là trọng bên Tả     tức là thuận theo chiều quay 

ngược chiều kim đồng hồ như các Tinh tú trong Vũ trụ. Nền Văn hoá lại có tính chất “ Phù yểu, 
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trọng Nữ : giúp người yếu đuối hơn, nên trọng Nữ để cho Nam Nữ được thăng bằng, chứ không 

có Lady first, Lady và Gentleman đều là bình đẳng, bình quyền. Thượng Đế mới là First..   

Do đó khi quay về phía Tả, thì ghi  hành Mộc với số 3, rồi quay sang tay Phải  qua Tâm ghi hành 

Kim, mang số 4. 

 Tâm là Hành Thổ mang số 5 , đóng vai trò Tâm đối xứng rất quan trọng. được chú thích là   

“Hành Vô hành Địa vô Địa “ 

   Vậy:   

Đồ hình của Ngũ hành là :Thuỷ / Hỏa - THỔ -  Mộc / Kim 

 

 Số độ của Ngũ hành  là: 1 / 2  – 5 –  3 / 4. 

 

 Cặp đối cực: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim là cặp đối cực có THỔ là Tâm Đối xứng. 

Cặp đối cực: 1 / 2 ,  3 / 4 : Cặp đối cực Lẻ / Chẵn: 1 / 2 và  3 / 4 có 5 là Tâm đối xứng .  

 

ĐẶC TÍNH  CỦA NGŨ HÀNH 

 

Thuỷ viết nhuận hạ: Nước thì thấm xuống 

Hỏa viết Viêm thượng : Lửa thì bốc lên 

Mộc viết khúc trực: Mộc thì cong, thẳng 

Kim viết tòng cách :Kim  mang tính chất mềm cứng thuận theo 

Thổ ái Giá sắc: Thổ ưa Gieo gặt  

 

Ý NGHĨA CỦA TỪNG HÀNH 

Chữ Hành mang tính chất tác hành, hành  là agent, Ngũ hành là five Agents không phải là Ngũ  

Tố ( five elements  ) 

Thủy là nước.  Thủy: vạn vật chi nguyên: Nước là nguồn sống của Vạn vật, tượng trưng cho  

Vật chất, 

Hỏa là Lửa, Lửa thuộc năng lượng Tình yêu, tượng trưng cho Tinh thần  

Mộc là  cây cối tượng trưng cho Sinh vật 

Kim là kim khí tượng trưng cho Khoáng chất  

THỔ được giải thích là Hành vô hành, Địa vô địa :  

Tuy gọi là Hành nhưng Thổ không giống như 4 hành kia,tuy gọi là Địa, là Đất, là Thổ, 

nhưng không phải là Thổ, vậy thì Thổ là gì?  

   

 Theo thuyết Tam tài, trên trục Tung ta có : Hỏa  tượng trưng cho Thiên,Thủy tượng trưng cho  

Địa, ta lại có:  

 

    

Hỏa ( Thiên ) 

↑ 

Thổ Nhân 

↓ 

Thủy ( Địa ) 

 

 

Thủy +Hỏa = Thổ 
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hay Thiên +Địa = Nhân 

 

Thổ cũng tượng trưng cho Nhân. 

 

Vậy Ngũ hành tượng trưng cho con Người ( Nhân)  với vật chất, tinh thần  cùng với sinh vật và 

khoáng chất xung quanh , nên Ngũ hành tương trưng cho thế giới Hiện tượng  ( phenominal 

world ), thế giới hữu hình hay HỮU. 

Ngoài ra trong hình số độ Ngũ hành, nếu ta  tach 4 ô :1, 2, 3, 4 ra  thì ô  5  Hành Thổ là trống 

không, nên Thổ là Vô cực hay VÔ .     Khi  HỮU/ VÔ lưỡng nhất thì thành Thái cực . 

 
THỔ mang số 5, 5 là số của sự quân bình 

Angel number 5: Meaning and symbolism 

 As we have already said, number 5 is a number of Balance, it means that you have to keep  

balance between Material and Spiritual aspect in your life, it is your guardian angel too. 

 THỔ còn là Vector  quân bình của Vũ trụ 

What is vector equilibrium sacred geometry? 

 

 

Tất cả các hình đều đối xứng qua Tâm, 

 Đó là các cặp đối cực của Dịch lý Âm Dương Hòa, biểu tượng cho nét Lưỡng nhất, nên  luôn  

đạt trạng thái Quân bình động . 

The Vector Equilibrium system has 12 vertices ( Đỉnh ), 8 triangulars  (  Tam giác đều ) faces, 

24 edges ( Cạnh) , and 32 planes. ( Mặt phẳng )  It is an omnidirectional equilibrium  ( Quân bình 
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đa hướng ) symbolically and physically speaking. Thus, it is a perfect symbol for "holding the 

tension of the opposites," or "uniting the opposites." Yet, it is more than a metaphor.(Ẩn dụ )  

Qua hình trên, chúng ta thấy Cơ cấu của vector quân bình ( vector equilibrium ) giúp chúng ta 

nhận ra cách hình thành các Quẻ kép của Dịch, 8 triangulars là Bát quái ( 8 hexagrams ), và  32 

faces, mỗi face có 2 bên: 32 x 2 = 64   ( double hexagrams : 64 Quẻ kép) . 

______________________________________________________ 

 Approach:Three vectors are at equilibrium when the results of those three vectors is a  

Null vector, i.e. it has no magnitude and direction. Resultant of three vectors is equal to the  

vector sum of the vectors. The resultant vector is Null when, ∑x = 0, ∑y = 0 and ∑ z = 0.  

 

Introduction to Sacred Geometry | Rare Earth Gallery 

https://www.rareearthgallerycc.com › Blog 

 If the object is at equilibrium, then the net force acting upon the object should be 0 Newton.  

Thus, if all the forces are added together as vectors, then the resultant force (the vector sum)  

should be 0 Newton. 

What makes sacred geometry sacred? 

Sacred geometry ascribes symbolic and sacred meanings to certain geometric shapes and certain 

geometric proportions. It is associated with the belief that a God is the Creator of the universal 

Geometer. 

EQUILIBRIUM VECTOR OF A MARKOV CHAIN 

If a Markov chain with transition matrix P is regular, then there is a unique vector V such  

that, for any probability vector v and for large values of n, Vector V is called the  

equilibrium vector or the fixed vector of the Markov chain. 

https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
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Lạc thư cũng là một matrix (  ma phương  ) có tổng số các con số theo chiều nào cũng là là 15. 

 Lạc thư chính là tiền thânvector equilibrium   V= [ 3x3 ] 

 Tóm lài hành Thổ có số độ là 5. 5 là nguồn Tâm linh: nguồn Tình yêu sáng tạo ra Vũ trụ và  

cũng là  vector quân bình của Vũ trụ.  Ta có thể  tìm thấy cách giải thích của Khoa học gia  

Einstein trong thư gởi cho con gái Kiersel về : 

THỔ là nguồn năng lượng Tình yêu 

 

BỨC THƯ VẾ NĂNG LƯỢNG TÌNH YÊU  

Không chỉ có Tôn giáo mới cổ võ Tình Yêu,  mà Khoa Học vĩ đại Einstein cũng tán thán về 

vai trò toàn năng của nguồn Năng lượng vĩ đại  trong Vũ trụ . 

“ Bức thư đầy xúc động mà nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein gửi tặng cô con gái Lieserl của 

mình, ông kể về một thứ năng lượng vĩ đại nhất thế gian này. Đó là Tình Yêu. 

 

Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 20, Lieserl, con gái của nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế 

giới Albert Einstein đã gửi 1.400 bức thư được viết bởi cha mình cho Đại học Hebrew. Điều kiện 

được cô đưa ra là những bức thư này chỉ được công bố 20 năm sau khi cha cô qua đời. Phía dưới 

là một trong số những bức thư được đăng tải. 

https://cafebiz.vn/albert-einstein.html
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".. Khi cha giới thiệu về thuyết Tương đối, có rất ít người hiểu được cha, và thứ mà cha giới  

thiệu sẽ mâu thuẫn và gây khó hiểu với thế giới hiện tại. Hãy lưu giữ bức thư này càng lâu 

 càng tốt và chỉ đưa nó ra khi xã hội đủ phát triển để hiểu và chấp nhận những gì cha nói dưới  

đây. Đây là một trong những Năng lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới, mạnh tới nỗi mà 

 khoa học chẳng thể chứng minh nổi. 

Loại năng lượng này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới tất cả mọi người và thậm chí 

xuất hiện đằng sau những hiện tượng không thế lý giải nổi trên Trái Đất. 

Năng lượng này chính là Tình Yêu. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ, họ đã quên 

mất loại năng lượng không thể nhìn thấy này. 

Tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về. Tình yêu là trọng lực, bởi 

vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn. 

Tình yêu là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có, cho phép 

con người không đắm chìm trong sự ích kỉ mù quáng. Tình yêu gợi mở mọi vấn đề. 

Vì tình yêu mà chúng ta sống, rồi chết. Tình yêu chính là Chúa và Chúa cũng chính làTình 

yêu. 

  Năng lượng đặc biệt này giải thích tất cả mọi điều và reo ý nghĩa vào cuộc sống. Chúng ta đã  

bỏ mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta sợ phải yêu do yêu là năng lượng duy nhất trên đời con  

người không điều chỉnh được. 

Để nhìn thấy được Tình yêu, cha đã thay đổi một chút trong công thức của mình. Thay vì E = 

mc2, chúng ta chấp nhận rằng năng lượng để phục hồi thế giới có thể thu được qua chỉ số tình yêu 

nhân với tốc độ ánh sáng. Có thể thấy rằng chẳng có đáp số đúng vì tình yêu không có giới hạn. 

http://cafebiz.cafebizcdn.vn/2016/649-1476420065356.jpg
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Sau khi con người thất bại với việc sử dụng, điều khiển những loại năng lượng khác thì vũ trụ đã 

phản bội chúng ta, sẽ cấp bách để con người tìm hiểu về loại năng lượng mới... 

 

Nếu chúng ta muốn giống loài của mình tồn tại, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cuộc sống. 

Nếu chúng ta muốn cứu Trái Đất cùng tất cả những sinh vật tồn tại trên đó, Tình Yêu là thứ 

duy nhất, đáp án chính xác nhất của vấn đề.  

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra những quả bom Tình yêu và thả nó đi khắp thế giới 

hay một thiết bị đủ mạnh để có thể huỷ diệt sự hận thù, ích kỉ hay lòng tham đang tàn phá 

thế giới. 

Thế nhưng, mỗi người đang mang trong mình một cỗ máy mạnh nhất thế gian, một cỗ máy 

Tình Yêu chỉ chờ để được sử dụng. Chúng ta học cách cho đi và nhận lại thứ năng lượng 

diệu kì này. 

Lieserl thân mến, tình yêu sẽ vượt lên tất cả, nó có thể trung hoà mọi thứ vì Tình Yêu là tinh 

hoa của cuộc sống này. 

Cha rất hối hận vì đã không thể mô tả hết những gì trong trái tim mình, thứ luôn yếu ớt đập trong 

suốt cuộc đời cha. Có lẽ đã quá muộn để xin lỗi, thế nhưng thời gian chỉ có tính tương đối, cha cần 

nói với con rằng cha yêu con và cám ơn con, cha đã tìm thấy câu trả lời chính xác nhất!. 

Cha, Albert Einstein." 

Chú thích.   E = mc2   [ m  là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh sáng, 

c =300,000.00  km/sec. 2 là bình phương  tốc độ ánh sáng . E là năng lượng  

Thông điệp từ Einstein tới loài người 5.000 năm sau 

Van Vu 

https://cafebiz.vn/thong-diep-tu-einstein-toi-loai-nguoi-5000-nam-sau-20160902200738701.chn
http://cafebiz.cafebizcdn.vn/2016/aaeaaqaaaaaaaalxaaaajge4zge2ywu0ltqzytqtndlkns05n2fllwm3mzewnzqwnzy4na-1476426906951.jpg
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 ( Theo Trí Thức Trẻ )0 ) 

[ Chú thích.   E = mc2   [ m  là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh 

sáng, c = 300,000.00  km/sec. 2 là bình phương  tốc độ ánh sáng . E là năng lượng ] 

 

Vậy Trung cung hành Thổ chính là nguồn Năng lượng Tình Yêu tạo ra Vũ trụ và duy trì thế 

cân bằng của Vũ Trụ. 

Vũ ( :vô hồ. xứ giả: không đâu không là nơi đó :Không gian ) .  

Trụ ( : vãng cổ lai Kim : Trải qua từ Xưa tới Nay: Thời gian. 

   

Không / Thời gian lưỡng nhất : Time- Space- Continuum  

( Einstein ) 

 

 

Vai trò của Hành THỔ trong Ngũ hành. 

 

 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

(3 ) Mộc ← THỔ: 5→Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy  ( 1 ) 

 

Trong đồ hình Ngũ hành, Thổ là Tâm đối xứng của hai cặp đối cực:  Thủy / Hoả và Mộc / Kim, 

nhờ ở vị trí trung cung nên hành Thổ  điều  phối hay giữ thế quân bình động  của sự biến hoá của 

từng cặp đối  cực  trong Vũ trụ .       Thổ là nguồn năng lượng hay nhiệt lượng làm  thay đổi các 

trạng thái của Vật chất cũng như Tinh thần. 

Về vật chất  chúng ta lấy ví dụ Nước.  

Khi Nước ở thể Lỏng hấp thụ nhiệt lượng  đến 100 độ C thì sôi mà thay đổi thành trạng thái thể 

Hơi, Khi nước ở thể Hơi mà thoát nhiệt làm lạnh đến 0  đô C thì đông lại mà thành  thể Rắn.  Sự 

trao  đổi nhiệt lượng tạo ra cơ năng hoạt động 

Nước có 3 trạng thái: Thể Lỏng, thể Hơi, thể Rắn., đây là chu kỳ biến đổi của nước , nhờ thay 

đổi trạng thái mà nước được luân lưu khắp nơi trên mặt Đất, điều hòa nhiệt độ của môi trường 

sống. 

 

Các Vật chất đều tuân  theo luật cho  ( - ) và nhận  ( + ) nhiệt lượng mà thay đổi trạng thái mà 

Biến hóa theo  thiên hình vạn trạng, Nho gọi hiện trạng này là Âm  ( - ) Dương  (+ ) tương thôi  

(  Law of giving and receiving ).  

 Năng lượng ánh sáng là nguồn sống của con người và muôn loài. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Nếu không có năng lượng của hành Thổ điều phối thì Vật chất không thể biến hoá, thì Vũ trụ này 

sẽ là một bãi sa mạc mênh mông. 

 Còn về Tinh thần  thì vai trò của năng lượng  cũng  vô cùng quan  trọng, nhờ có năng lượng mà 

con người có năng lực để sinh hoạt được, dù chỉ một nắm tay đưa lên thì cũng tạo ra làn sóng, tạo 

ra tần số  f,  

f = 1 / λ,      λ l là độ dài làn sóng, 

Như vậy khi ta làm việc gì cũng phát ra làn sóng, phát ra  tần số, Tần số  cao thuộc nguồn Động 

của Lý trí  ( Khoa học),tần số thấp thuộc nguồn Tĩnh của Tình yêu ( Tâm linh), các tần số thích 

hợp có  thể  giao thoa với nhau, ngược lại thì triệt tiêu nhau.    

Theo luật bảo toàn vật chất và năng lượng thì tần số  tư tưởng Nhân Nghĩa của Tổ  Tiên chúng 

ta vẫn còn luân lưu trong Vũ trụ, mà không thể biến mất, theo luật  Loại  tụ thì những tần số cùng 

loại thì Hội tụ với nhau, do đó chúng ta có thể  bắt gặp được  Hồn Thiêng Sông ( Nghĩa ) Núi ( 

Nhân ) của Tổ Tiên. 

Có những Tần số  có thể triệt tiêu  nhau,  chúng ta biết tế bào cũng phát ra tần số,nếu biết được 

tần số đối nghịch  với tế bào ung thư  thì chúng ta có thể chữa bệnh ung thư bằng  tần số. 

 

 

Bước sa đoạ của Ngũ hành 

 

Đem hành Thổ ra làm một góc cho đủ 5 góc !? 

 
Do không hiểu gì về Ngũ hành và bị ám ảnh bởi chữ Ngũ,nên đem Thổ ra làm 1 góc cho đủ 5 góc  

( như Ngũ giác đài), tôi không rõ ai là người có sáng kiến tai hại đó, tôi thấy Tiến sĩ Trần Ngọc 

Thêm có viết trong cuốn sách  “Cơ sở Văn Hoá Việt Nam ( ? ) của ông!  

Nay thì hình Ngũ hành 5 góc đã tràn lan trên internet !! 

Qua việc trình bày trên thì  việc đem Thổ ra khỏi Trung tâm là phá luật Biến hoá bất biến của 

Vũ trụ, là phá tan Cơ cấu và Nội dung của Việt Nho cũng như Triết lý An vi, tức là Văn Hoá 

Việt Nam. Từ sai lầm này đưa tới việc giải thích tương Sinh tương Khắc một cách tai dị. 

 

Vấn đề tương Sinh tương Khắc 



- 488 - 

 

 

Nào là một dãy Sinh mà không có khả năng  sinh! 

”Thuỷ sinh Mộc ?. Thủy dưỡng Mộc thì được, chứ Thủy làm sao mà có thể sinh  được Mộc ? 

Mộc sinh Hỏa ?  Mộc chỉ dưỡng Hỏa, làm sao mà sinh ra Hỏa được ? 

Hỏa sinh Thổ ?  Hỏa chính là Thổ, cần gì phải sinh ra Thổ nữa ! 

     Chính  năng lượng  của Thổ  có thể biến đổi “ vật chất  “ như Thuỷ, Mộc, Kim  thành Trạng 

 thái khác nhau. Vật chất và Năng lượng  có cùng bản thể, có thứ có thể biên đổi ra nhau . 

Thế mà nhiều vị Hán Nho cứ lặp đi lặp lại không thôi, nhất là các thầy Phong thủy.  Bây giờ  

chúng ta bàn qua  bản tương khắc. 

Nên nhớ Phong là Gió thuộc Thiên, Thuỷ là Nước thuộc Địa, Phong Thuỷ giao hòa  tức 

là Thiên Địa giao hòa nơi Nhân nên gọi là Phong lưu. 

 Còn Phong Thuỷ về Hướng nhà, theo Văn Hoá Tổ Tiên thì  nên quay mặt nhà về hướng 

 ĐôngNam. Về hướng Đông thi có năng lượng mặt Trời chiếu vào lúc Ban sáng,về phía Nam thì  

có gió Nồm thổi hơi nước từ ngoài biển vào làm cho môi trường sống rất trong lành.  Nền Văn  

Hoá Dân tộc có  tên là Đông Nam ( Đông số 3, Nam số 2    ), 5 ( :2 + 3 = 5 ) : Nguồn Tâm  

linh:Nguồn năng lượng Tình yêu ). 

Đó là gốc của Phong Thuỷ, còn Phong Thuỷ theo lối Ngũ hành và tương sinh tương khắc sa đọa 

của Tàu là  bày đặt cách làm ăn sái với Văn Hóa! 
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Nào là :  

 

Thuỷ khắc Hỏa? Đây là sư trao đổi nhiệt lượng; Thuỷ hấp thụ nhiệt lượng để dập tắt Hỏa 

Hỏa khắc Kim “ : Kim hấp thụ nhiệt lượng để thay đổi trạng thái từ Rắn qua Lỏng giúp chế tạo 

khí cụ, 

Kim khắc Mộc :Kim khí cần năng lượng ( cơ  năng )  để làm biến dạng Mộc ( đẽo gọt, chạm trổ  

Gỗ )  

  

Mộc khắc Thổ: Thổ là năng lượng mặt Trời chứ không là Đất.  Mộc nhờ nước hòa tan các 

chất trong  đất giúp cây  hấp thụ nhựa thô chuyển lên lá cây. Mộc  còn cần năng lượng từ Thổ  ( 

mặt Trời ) để  nhờ Lục diệp hóa tạo nhựa thô ra nhựa luyện để nuôi cây . 

Thổ khắc Thuỷ: Thổ cung cấp nhiệt lượng cho Thuỷ  biến ra thể Hơi tạo thành mây chuyển đi 

khắp mặt đất để cung cấp nước cho muôn loài.    

 Nói tóm lại, cả hai  bảng Tương sinh và Tương khắc chẳng qua là sự trao đổi vật chất và  

năng lượng trong Chu trình biến hoá trong Vũ trụ, do đo mà Ngũ hành là nguồn sinh sinh hóa  

hóa của Vũ trụ có tên là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ. 

 

Tóm lại,Thổ là nguồn năng lượng Tình Yêu sáng tạo nên Vũ trụ, trong đó con 

Người là “Nhân linh ư Vạn vật “. 

 Thiển nghĩ bất cứ lý thuyết nào dù hay đến đâu mà không mang nguồn gốc Vũ trụ và con  

Người thì chắc chắn đều vô dụng với con Người, tất sẽ có hại cách này hay cách khác cho  

con Người.  

 

 

    Kính mong quý vị  dùng tài liệu đem hành Thổ ra khỏi Trung cung, xin ưu ái trả lại  Vị  
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trí Trung cung cho hành Thổ, được thế, thì  “ Thiên Địa mới được Vị yên và Vạn vật dục  

yên “.     

 

 

SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH : NUMERAL SYMBOL 

 
 Đồ hình Ngũ hành  không những  được dùng để làm khung Cơ cấu  cho  Vũ trụ quan, Nhân  

sinh quan, Lộ đồ Tu Tề, Trị, Bình của Việt Nho mà còn  dùng nét Lưỡng nhất như sợi chỉ Hồng   

hay các đinh vít nối kết các phần mớ của Việt Nho thành Hệ thống Cơ thể làm thành Mạch lạc  

nội tại ( Coherence interne )  ,  “ nét Lưỡng nhất được xem như  tế bào của Dịch lý Âm dương  

 Hòa,  do đó mà tinh thần Dịch lý đã thâm nhập vào đường gân thớ thịt của Nho.  

“  

Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái  và 64 Quẻ kép đều là 64 nét Lưỡng nhất hay  64 

nét Giao chỉ ( interference)  

.   

Chúng tôi sẽ quảng diễn tinh thần “ Thiên Đia Nhân viết Nho”  theo khung Ngũ hành. 

 

 
VÔ CỰC  phân  cực ra      THÁI CỰC 

 

Bảng Nguyệt Lệnh 

 

Ngũ Hành   Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ  

Thời Tiết   Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 

    Ngũ Phương Bắc Nam Đông Tây Trung ương  

Ngũ Tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ  

Tác Dụng Thị giác Thính giác Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy  

Ngũ Sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng  

Ngũ Vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt  

Ngũ Cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung  

5 Số 6 7 8 9 5  

Thiên Can Nhâm-Quý Bính-Đinh Giáp-Ất Canh-Thân Mậu-Kỷ 

 

  

Bảng Nguyệt lệnh đã tóm kết Nho theo Cơ cấu Ngũ hành mang nét lưỡng  nhất, nên luôn Tiến 

bộ và Ổn định nhờ trạng thái Quân bình động theo Dịch lý Âm Dương Hòa. 
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Cơ cấu Ngũ hành 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← Thổ → Kim 

↓ 

Thủy 

 

    Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim nhờ sự điều phối của Hành Thổ mà trở thành nét Lưỡng nhất  

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) → Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

 Trong Cơ cấu Ngũ hành các cặp đối cực Lẻ /Chẵn: 1 / 2 và 3 / 4 đều trở thành Lưỡng nhất  (  

Dual unit: 2→1 ) 

  

 

 

Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

A.- CƠ CẤU THỜI GIAN 

Hạ 

↑ 

Xuân ← Tứ quý →  Thu 

↓ 

Đông 

 

Đông/ Hạ, Xuân / Thu đều Lưỡng nhất 

 

 

B.- CƠ CẤU KHÔNG GIAN 

Nam 

↑ 

Đông  ←Trung ương →  Tây 

↓ 

Bắc 

Bắc / Nam. Đông / Tây  đều lưỡng nhất 

 

CƠ CẤU VŨ ( KHÔNG ) TRỤ ( THỜI ) 
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Nam - Hạ 

↑ 

Xuân-Đông  ←Trung ương - Tứ qúy→  Tây-Thu 

↓ 

Bắc- Đông 

 

 

Curved Spacetime 

 

’ 

Hình Time –Space Continuum 

 

Time : Sợi Dọc ( Số Lẻ ) / Space :Sợi Ngang 

 

Hinh:  Warping Time Space ( Curved Spacetime  ) 

 

Tương tư như  Cơ cấu Lẻ ( Time )  Chẵn ( Space ) của Lạc Thư 

 

 Các số vòng Trong và vòng ngoài của Ngủ hành được xếp thành khung Lạc Thư: Các số Lẻ  

thuộc vòng trong được xếp theo khung Thập tứ nhai vuông góc , còn số Chẵn lại được xếp theo  

Thập tự nhai chéo góc  ( Thập tự nhai chéo Góc có cùng Tâm với Thập tự nhai vuông góc )  

 

Các số Lẻ  và số Chẵn được nối kết với nhau theo mạch nối của khung chữ Vãn ( của nhà Phật; 

Hình bên trên.Tả nhậm ) và khung chữ Vạn ( của Đức Quốc xã,  Hình bên dưới.Hữu nhậm ) 

 

 
 

Khi cho hai hình quay ngược chiều nhau thì các số Lẻ và chẵn đan kết với nhau, cá biệt hóa mà 

sinh ra vạn vật (xem thêm Lạc thư Minh triết của Kim Định ) . Ta có thể liên hệ Tme như số  Lẽ 

và space như số chẵn trong Time- Space- Continuum của Einstein . 

 
 “ In 1916, Einstein addressed these two contradictions (the instant propogation problem and the equivalence  

of gravity and acceleration) by reconstructing the theory of gravity. Einstein presented the world with a new 

 understanding of the world- his theory of general relativity. In this theory, space is not an empty  
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void, but an invisible structure called spacetime. Nor is space simply a three-dimensional grid through which  

matter and energy moves. It is a four-dimensional structure whose shape is determined by the presence of  

matter and energy. Around any mass (or energy), spacetime is curved. The presence of planets, stars and  

galaxies deform the fabric of spacetime like a large ball deforms a bedsheet. (This deformation occurs in four  

dimensions, so the two-dimensional bedsheet is a limited model. Try visualizing these depressions on all sides  

of a planet to build a more accurate image of this concept.) 

When a smaller mass passes near a larger mass, it curves toward the larger mass because  

spacetime itself is curved toward the larger mass. The smaller mass is not "attracted" to the larger mass by 

any force. The smaller mass simply follows the structure of curved spacetime near the larger mass. For 

example,the massive Sun curves spacetime around it, a curvature that reaches out to the edges of the solar 

system and beyond. The planets orbiting the Sun are not being pulled by the Sun; they are following the curved 

spacetime deformed by the Sun.” 

_____________________________________________________________________________  

C.- CƠ CẤU NGŨ TẠNG 

Tâm 

↑ 

Can  ←  Tỳ →  Phế 

↓ 

Thận 

 

Tỳ điều phối cặp đối cực : Thận / Tâm, Can / Phế thành nét Lưỡng nhất. 

 

D.- CƠ CẤU NGŨ QUAN: ( TƯ DUY ) 

 

Thính giác 

↑ 

Cử chỉ ←   Tư duy  →   Ngôn ngữ 

↓ 

Thị giác 

 

Tư duy điều phối các cắp đối cực Thị giác / Thính giác và  Cử chỉ / Ngôn ngữ thành nét Lưỡng 

nhất. 
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E.- CƠ CẤU NGŨ SẮC ( HỘI HỌA )  

 

Đỏ 

↑ 

Xanh  ← Vàng ? → Trắng 

↓ 

Đen 

 

 Máu Vàng  điều phối các cắp đối cực Đen/ Đỏ, Xanh / Trắng  

Cần nghiên cứu thêm theo Khoa học máu Trắng là tổng họp cùa 7  màu :VIBVJOR 

chứ không phải là màu Vàng của Thổ ! 

 

VIBVJOR:Violet, Indigo, Blue, Vert, Jaune, Orange, Rouge. 

Khi để 7 màu theo thứ tự trên vào trong cái Đĩa mà xoay thì ta có màu Trắng. Màu trắng là  

Tổng hợp của 7 màu  trên. 

 

 

G.- CƠ CẤU NGŨ VỊ (ẨM THỰC ) 

Đắng 

↑ 

Chua  ←  Ngọt  →  Cay 

↓ 

Mặn 

 

 

H.- CƠ CẤU NGŨ CUNG  ( NHẠC ) 

 

 

 

Chủy 

↑ 

Giốc ←  Cung→ Thương 

↓ 

Vũ 

G.- CƠ CẤU NGŨ VỊ (ẨM THỰC ) 

 

 

 

Đắng 

↑ 

Chua  ←  Ngọt  →  Cay 

↓ 

Mặn 

 

 



- 495 - 

 

 

 

I.- CƠ CẤU THIÊN CAN 

 

 

Bính Đinh 

↑ 

Giáp Ất   ←Mậu Kỷ→ Canh Thân 

↓ 

Nhâm Qúy 

 

 

K.- CƠ CẤU  TU, TỀ: 

 

*Ngũ thường 

 

Lễ 

↑ 

Trí   ←NHÂN → Tín 

↓ 

Nghĩa 

 

NHÂN < Nội >  / NGHĨA   (  Lễ + Trí / Tín ) < Ngoại > 

 

Nội  / Ngoại lưỡng nhất: HÙNG / DŨNG: BAO DUNG  

 

*Ngũ luân 

 

Cha Mẹ / Con cái 

↑ 

Anh Chị / Em  ←  VỢ / CHỒNG → Nhân dân / Chính quyền 

↓ 

Đồng bào  Nam /Nữ với nhau 

 

Cha Mẹ / Con cái: lưỡng nhất 

Đồng bào ( Nam /Nữ  ) lưỡng nhất 

Anh , Chị / Em lưỡng nhất. 

Nhân dân / Chính quyền lưỡng nhất 

 

( Mọi người hành xử với nhau theo Tiêu chuẩn: Nhân, Nghĩa, Bao dung ) 

 

 

 

 

Thành nhân / Thành Thân lưỡng nhất 
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Nhân quyền / Dân quyền  lưỡng nhất 

 

Dân sinh / Dân Trí lưỡng nhất 

 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất 

 

Nghĩa là khi các Cơ chế  Xã hội được sắp xếp  và điều hành theo Tinh thần Dịch lý sao cho 

được Tiến bộ và đạt  trạng thái Quân bình động thì Xã hội sẽ được ổn định, và an bình. 

 

 

L.- CƠ CẤU  PHỤNG VỤ: VĂN TỔ 

 

 

 

( 2 ) Tổ 

↓ 

(3 ) Tằng→ Người Chủ Tế ← Cao ( 4 ) 

↑ 

( 1 ) Nỉ ( Cha ) 

 

Trong các Họ đại Tôn của Việt Nam, các Bài vị Tổ tiên trên Bàn thờ ở nhà Thượng  được sắp xếp 

theo Bài vị Văn Tổ ở trên.   Trong Bài vị Văn Tổ, từ vị trí : Nỉ, Tổ, Tằng, Cao chúng ta có thể truy 

lên đến Thượng Đế  ( Perfect Ancestor ). 

[ Nỉ là linh hồn của Cha khi đả được rước vào bàn Thờ ] 

 

Việc  thờ cúng Tổ tiên của Dân tộc  chúng ta mang hai  Ý nghĩa: 

1.- Thờ Thượng đế ( perfect Ancestor ), khởi từ  Viêm Đế thuộc Quẻ Ly của phương Nam  hành 

Hỏa, nên thờ mặt Trời, cũng  là thờ Trời.  Thờ Trời để un đúc năng lượng Tình Thương 

 

2.- Thờ Nhân tính ( Human dignity ), để duy trì và phát triển Tinh thần Dân tộc  : Nhân  

/Nghĩa,  Bao dung ( Hùng -Dũng.) để giúp sống Hoà với nhau mà Dựng Nươc và Giữ Nước  

 

Chúng ta biết Dân Tàu không có Bàn thờ Tổ tiên, họ chỉ thờ Ông Địa ( : Địa lợi ) ở dưới Đất. 

Các Bài vị trên Bàn thờ Tổ tiên của Việt Nam được sắp đặt theo khung Ngũ hành gọi là Văn Tổ, 

nên Việt  là Chủ của Ngũ hành, Ngũ hành là nền tảng của Nho, điều nầy chứng tỏ Tàu  không 

phải là Chủ của Nho. Nhà Hán không là Chủ của Nho mà cũng chẳng có chữ Hán nào cả, đó là 

sự tiếm quyền và tiếm danh.  

Sự việc này chẳng khác nào ngày nay Trung cộng bảo các đảo trên biển Đông là Di sản ngàn đời 

của họ không thể tranh cãi, mà cũng chẳng khác nào trong các nước theo CS, tất cả mọi thứ của 

quốc gia đều cho là thuộc về đảng CS mà quên nói thêm là mọi thứ đều do đảng họ đã  ăn cướp 

bằng bạo lực mà có! 

 

Theo dõi nét Lưỡng nhất (dual unit)  ( Tinh thần Hòa của Dịch lý: Triết lý An vi  ) trong  Hệ 

thống  Cơ thể Việt Nho 
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Các hình Hà đồ Lạc thư đều được xếp từ các số vòng trong và vóng ngoài của Ngũ  hành. 

 
Trong hình Hà đồ nếu ta  lấy Ngũ hành làm TÂM và đem các số Lẻ :1, 3, 7, 9 làm cạnh và  đem 

Chẵn 2, 4, 6, 8 ra  4 góc thì ta có hình Lạc Thư. 

 
 Do cấu trúc đó mà  ma phương Lạc Thư  mới đóng nổi vai trò vector quân bình  ( vector 

equilibrium) giúp điều phối sự quân bình của Vũ trụ.      V= { 3 x 3 } 

 

Lạc Thư: nền tảng của bộ  máy huyền vi của Vũ trụ 

Ma phương Lạc thư  là cái Nỏn của vòng Trong và vòng   ngoài  của Ngũ hành nên vẫn có 

hai chức năng : 

1.- Các số tạo nên  Cơ cấu  của Bộ máy Huyền vi  Vũ trụ 

Các số  Lẻ  1, 3, 7, 9  thuộc vòng trong của Ngũ hành được xếp  vào thập tự nhai vuông góc. 

2.- Các số Chẵn  : 2 , 4, 6, 8 thuộc vòng ngoài được xếp vào 4 góc của  thập tự nhai chéo góc 

cùng Tâm với thập tự nhai vuông góc.  
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Các số Lẻ / Chẵn được xếp mạch nối theo hình chữ  Vãn  ( của nhà Phật  ) và chữ Vạn  ( của 

Đức quốc xã ). Khi cho hai hình đó xoay ngược chiều nhau thì các số Chẵn Lẻ  sẽ đan kết với 

nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật . 

( Xem thêm Minh triết Lạc thư của Kim Định ) 

2.-Chức năng vector equilibrium của Vũ trụ. 

 ( Xem vai trò của hành Thổ ở trên )  

 

 

THEO DÕI NÉT LƯỠNG NHẤT TRONG VIỆT NHO 

  

 Nét lưỡng nhất chính là sự phân cực từ Thái cực mang tinh thần Âm Dương hòa trong trạng thái 

Quân bình động gọi là Lưỡng nhất, nét Lưỡng nhất như hai mặt của một Đồng tiền không thể 

tách rời,người Tây phương gọi là  dual unit  ( Lưỡng nhất ),  người Việt thì bảo:2 mà 1, 1 mà 2   ( 

the duality :Wave and Paricle duality. ) 

 

Để thấy rõ tinh chất lưỡng nhất cũng như vai trò quan trọng của lưỡng nhất trong Vũ trụ,  

chúng tôi lược kê ra một số thì dụ điển hình :. 

 

Ở cấp Vũ trụ thì Time < Trụ >  / Space  < Vũ > kết đôi mới thành   lưỡng nhất   Time đóng vai 

trò như sợi Dọc, Space như sới Ngang, 2 loại sợi Doc / Ngang dệt nên Tấm vải Vủ trụ ( warping 

Time Space ). ,Einstein gọi là Time – Space – Continuum. Cũng tương tự trong Lạc thư các số 

Lẽ ( Time ) và Chẵn ( Space ) đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. 

( Xem warping Time và Space, Lạc Thư minh triết của Kim Định )  

Trong thế giới Hiện tượng  thì cặp đối cực Nữ Nam kết đôi hầu lưỡng nhất,  để xây dựng Tổ 

ấm Gia đình , sinh nở con cái để truyền nòi giống và tham gia vào cuộc sinh sinh hóa hoá của Vũ 

trụ. 

 Các cặp đối cực Mái./ Trống, Cái / Đực, nhuỵ Cái / nhụy Đực cũng lưỡng nhất để  cùng tham  

gia phần của mình vào trong cuộc Biến hóa mà nhà Phật gọi là “ Trò Ảo hóa đã bày ra đó “ 

 

Trong Hóa học thì  Acid  Base lưỡng nhất gây ra phản ứng trung tính.     

Trong Vật lý thì Từ lực của cực Nam / cực Bắc của Nam chậm tạo tra Từ phổ với mụn sắt.   

Ion – và Ion + giao thoa ( Lưỡng nhất ) với nhau trong dây dẫn điện thì sinh ra dòng Điện. 

 

Trong Toán Đại số thì gồm có Vi phân va Tích phân kết hợp ( differential & integral ) 
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Trong Hình học thì có Hình học Euclid ( mặt phẳng )  và hình học Riemann ( Mặt cầu )  

 

Trong con Người khi hành xử Tính / Lý hay Nhân  Nghĩa tương tham ( hay Lưỡng nhất ) thì 

giúp con người sống Hòa với nhau. 

Xem ra, nét Lưỡng nhất là nhựa sống Hòa hợp  toả lan khắp Vũ trụ, nhựa sống đó phải là 

năng lượng Tình Yêu mới có khả năng kết hợp.   

Nét Lưỡng nhất là tế bào của Triết lý An vi. Triết lý An vi là Hồn của Việt Nho: Văn Hóa 

Việt Nam.   

Nét lưỡng nhất xem ra đang bị khoa học cao tốc giải phẩu ra từng mảnh nano rời rạc, vì 

Tâm linh và  Khoa học ngày càng mất quân bình thêm! 

  
De Broglie atomic theory 

In 1924 Louis de Broglie introduced the idea that particles, such as electrons, could be described not only as 

particles but also as waves. This was substantiated by the way streams of electrons were reflected against 

crystals and spread through thin metal foils 

(1) In 1924, the French physicist, Louis de Broglie suggested that if light has electron, behaves both as a material 

particle and as a wave. (2) This presented a new wave mechanical theory of matter. According to this theory, 

small particles like electrons when in motion possess wave properties 

  

What was de Broglie's idea? 

 

In his 1924 PhD thesis, he postulated the wave nature of electrons and suggested that all matter has wave 

properties. This concept is known as the de Broglie hypothesis, an example of wave–particle duality, and forms 

a central part of the theory of quantum mechanics. 

In an approximate way, Light is both a particle and a wave. ( Hạt và Sóng ). 

At first glance (and even at deeper glances), waves and particles are very different. A particle is, as best as I 

can put it, a thing. It's a small, single, finite object. You can hold a particle in your hand. You can throw a 

particle at someone else and watch it bounce off of them. It's localized. You can point to a particle and say, 

"Look, the particle is right there, exactly where I'm pointing."  

Particles have momentum and positions. Particles will move in straight lines until something changes their 

direction. Particles can bounce off of other particles, and they can change trajectories. Think of bullets or 

speeding cars. They’re not literally small, subatomic particles, but they act like particles when they hit other 

things.. Many physical interactions can be described simply as particles bouncing off of one another.  

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=584&q=What+was+de+Broglie's+idea?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=YaMpsUdJXTNTaM,hbN1-WJO6op5jM,_&usg=AI4_-kQzjcwyc0_iURp6riIYqFzEQybW0A&ved=2ahUKEwinvMe3vuf3AhXaKkQIHU1sBhYQ9QF6BAghEAE#imgrc=YaMpsUdJXTNTaM
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On the other hand, waves are almost completely different. They're not localized. If you want to indicate where 

a wave is, you have to move your hands around vaguely gesturing, saying, "It's all over there." You can't hold 

the wave in your hand. Instead, the wave passes over, around or even through your hand.  

  

Những câu mang tính cách  “ Lưỡng cực nhất nguyên “  (:Bipolar )  như Âm Dương Hòa : 

Thể  < Nội:Bản thể bên trong  ) / Dụng  < Ngoại: Diện: Mặt ngoài >  nhất nguyên:  lưỡng nhất 

.  

     Hiển ( Ngoại: Hiện rõ ) / Vi ( Nội: Dấu kín  ) vô gián:  Không xa cách nhau:  lưỡng nhất 

Âm tàng < Nội> , Dương hiển < Ngoại> : Lưỡng nhất 

Âm tụ < Nội > / Dương tán < Ngoại > : Lưỡng nhất 

Nội Thánh / Ngoại vương : Lưỡng nhất   

Nội tướng / Ngoại vương : Lưỡng nhất. 

Nữ nội / Nam ngoại : lưỡng  nhất. 

Nói tóm lại tất cả  Cơ chế Sinh hoạt của Dân tộc ta đều được xếp theo Cơ cấu Ngũ hành và Sinh 

hoạt theo Tinh thần Dịch lý Âm Dương Hòa. 

Sách Trung Dung đã tóm tắt  vào những  câu  sau: 

Trung giả Thiên hạ chi đại Bản : Gốc của Thiên hạ là   Lý Chính trung theo Dịch lý . 

Hòa giả Thiên hạ chi đạt Đạo : có hành xử theo Lý Chính trung thì mới đạt Đạo lý Âm Dương 

hòa   

Thiên Địa  vị Yên : Mọi thứ trong Thiên Địa đều  có được xếp theo đúng vị trí của Cơ cấu Ngũ 

hành . 

Vạn vật dục yên: Khi đó thì muôn vật đều được nuôi duỡng và phát triển, 

BIỂU TƯỢNG SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH 

 ( NUMERICAL SYMBOL )  

Các huyền số: 1, 2, 3, 4, 5 

Số 1 

Số 1 tượng trưng  cho sự mới mẻ, cho nguồn gốc, sự chuyển động .Trong biếu tượng Tâm linh, số 

1 là số của sáng tạo, sự tạo dựng ra muôn loài,nguồn gốc thánh thiêng của Vũ  trụ. 
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 [ Number 1 represents newness, movement, and the possibilities that await us. In spiritual 

symbolism, it is the number of creation and the birth of all things -- the divine origin of the 

universe ] 

C.- Ba Chân lý nền tảng 

( Kim Định  ) 

“ I.- Số 2: Chân lý ngược chiều:  

Vũ trụ quan Biến hóa, biến dịch 

Nó ngược tai mắt: Vì ta thấy sự vật im lìm, một khối. Đây lại bảo là sự vật biến động, có hai mảnh 

nên được cơ cấu hoá bằng số 2. Chính con số này làm nên mối Tương Quan nền tảng, nhờ đó mà 

Nho đáng tên là Tổ sư của Cơ cấu luận. 

 

II.- Số 3: con Người Nhân chủ 

Mắt thường thấy sự vật, một là Có hai là Không, không có trường hợp thứ ba: triết Tây gọi đó là 

nguyên lý triệt tam ( middle excluded, tiers exclu ).   Triết Đông lại bảo có trường hợp thứ ba: đó 

là vừa Có vừa Không một trật.   Điều này chứng tỏ ngoài con Người bé nhỏ, còn có con Người 

cao cả, gọi đó là Đại Ngã Tâm linh, biết xem thấy siêu việt bên trên con mắt thường, và vì thế 

dung hoà được cả Có với Không. Và do đó con số 3 chỉ con Người Nhân chủ. Đó là chân lý ngược 

đời, vì theo mắt ta thấy, Người chỉ là vật bé nhỏ như “ cây sậy trước vô cùng tận “ . Thế mà Nho 

bảo con Người có “ Tâm bao la như vũ trụ : Vũ trụ chi tâm “ ( Kinh Dịch ). Vì thế Nho đáng tên 

là Nhân chủ: con Người trong Nho cũng là vua như Trời cùng Đất. 

III.- Số 5 ( 2 + 3 = 5 ): Hành Ngũ: Tâm linh  

Đi về hành Ngũ cũng là đi về số Không. Lại ngược chiều nữa: Ở đời ai chẳng muốn Có, thế mà 

đây lại bảo đi về với Không là sao?   Thưa Không đây chẳng phải là không có gì hết, mà là KHÔNG 

( viết hoa ), là cái không chân thật, làm nền tảng cho mọi cái Có. 

Nó ví như giếng thiêng luôn luôn vọt lên nước hằng sống, nên cũng gọi là mạch Cam Tuyền để 

tẩm nhuận những thể chế thói tục. Vì thế mà những thể chế đó được trình bày bằng khung Ngũ 

hành như sẽ thấy sau.   Đó là mấy chân lý ngược chiều gắn liền với 3 con số nền tảng của Nho: 2, 

3, 5. Vì là nền tảng, nên Nho nguyên thủy dùng những số này cách tràn ngập, nó làm nên xương 

sống của Kinh Dịch, là Kinh cội gốc của Nho. “ 

 ( Kim Định ) 

  

 

CÁC  BIỂU TƯỢNG BẲNG HUYỀN SỐ 

SỐ 2 

Số 2 là đại diện, là Biểu tượng  cho sự cùng nhau, sự quan hệ đối tác, sự Liên đới và Hòa 

hợp. Số 2  cũng có nghĩa là Lưỡng nhất và Phân cực: 2 mà 1, 1 mà 2. 
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[ What does No 2 represent? 

What does number 2 signify in numerology? Number 2 represents togetherness, partnerships, 

relationships and harmony. It also signifies duality and polarity.] 

Theo Nho thì số  2 tượng trưng cho căp Dịch lý  “ Âm Dương hòa   “, giúp  cho sự sinh hoạt  

theo  2 tiêu chuẩn: 

1.- Chấp kỳ lưỡng đoan ( T.D ): Khi có quan hệ đối tác với nhau thì hai bên phải chấp nhận 

nhau  mà đối thoại với nhau. Khi đối thoại với nhau thì phải dựa  trên tiêu chuẩn Tinh thần Dân 

tộc: "Nhân, Nghĩa, Bao dung “vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau sao cho đạt giải pháp tương 

đối  vừa ”phải Người phải Ta, vừa hợp với tinh thần Dân tộc “. Trong giải pháp này không ai 

thắng hay thua hoàn toàn vì mục tiêu là Giải Hoà,vui vẻ với nhau, đây là giải pháp lưỡng lợi : 

win – win solution 

2.- Doãn chấp kỳ Trung ( T.D .): Hai bên  bằng lòng cùng nhau   tìm ra lẽ Công chính  tìm ra 

giải  pháp  tương đối “ một vừa hai phải với nhau “   Khi đối thoại với nhau thì phải dựa  trên 

tiêu chuẩn Tinh thần Dân tộc: "Nhân, Nghĩa, Bao dung “vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau 

sao cho đạt giải pháp tương đối hợp với tinh thần Dân tộc.   Trong giải pháp này không ai thắng 

hay thua hoàn toàn vì mục tiêu là Giải Hoà, hai bên vui vẻ với nhau, đây là giải pháp lưỡng lợi : 

win – win solution. Đây là giải pháp  theo Việt Nho mang tinh thần Dịch lý Âm Dương Hoà  

Ngày nay khi có chuyện bất đồng với nhau, bên nào cũng dùng lý lẽ và mưu mẹo, có khi còn dùng 

cả bạo lực đế dành Thắng Thua với  nhau, họ không lưu tâm tới lẽ công bằng, kết cục là một bên  

thắng bên kia thua, đâ y là giải pháp Được –Thua (win – lose solution) theo tinh thần Mâu thuẩn  

thống nhất của Văn hóa bạo lực Du mục, bên này tìm cách nuốt chửng bên kua. kết  cục hai  bên 

đều thua vì hai bên  tiếp tục gây Thù chuốc oán với nhau làm  khổ nhau!  

Lối sống này đang thịnh hành trên thế giới , làm cho tình trạng Gia đình và Xã hội ngày càng rắc 

rối thêm, nguyên do là do Đời sống Tâm linh  và khoa học đã mất quân bình! 

  

  What does No 2 represent? 

What does number 2 signify in numerology? Number 2 represents togetherness, partnerships, 

relationships and harmony. It also signifies duality and polarity. 

Thí nghiệm về  nét Lưỡng nhất  theo Dịch lý  

 

Howerer, there is another experiment in which this apparent connectedness of quantum phenomena 

is even more perplexing. Suppose that we have what physicists call a two particle system of zero 

spin. (Thí nghiệm về Nhất Nguyên Lưỡng cực hay Tiểu Thái cực ) \ 
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Cặp eletron  ( particle ) có tổng số spin bằng zero, cho ta ý niệm về nét Lưỡng nhất ( dual unit 

), tức cũng là cặp đối cực mang bản chất Dịch lý Âm Dương Hòa. ( Tiểu Thái cực ) 

 

This means that the spin of each of the particles in the system cancels the other.     

 

Electrons with miscellaneous spin    Magnetic Field 

 If one of the particles in such a system has a spin up, the other particle has a spin down. If 

the first particle has a spin right, the second particle has a spin left. No matter how the 

particles are oriented, their spins are allways equal and opposite. 

  Now suppose that we separate these two particles in some way that does 

not affect their spin  ( like electrically ).   One particle goes off in one direction and the other 

particle goes off in the opposite direction . The spin of subatomic can be oriented by a magnetic 

field. For example, if a beam of electrons with randomly oriented spin is sent through a particular 

type of magnetic field ( called a Stern- Gerlach device ), the magnetic splits the beam into two 

equal smaller beams.   In one of them all of the electrons have a spin Up  and in the other all 

of the electrons have a spin Down.  

  If only one electron goes through  this magnetic field, it will come out 

of it with either a spin Up or a spin Down ( drawing at the end of the text ).If  we reorientate  

the magnetic field  ( change of axis ) , we can give all of the electrons a spin right or a spin 

left instead of a spin up  or a spin down.   If only one electron goes through this magnetic 

field  when it is oriented this way, it will come out of it  with other a spin right or a spin left 

( equal chance either way  )    
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 ( Tính chất nghịch lý của Âm Dương ) 

 

  Thí nghiêm Phân cực của 2 electron  (dual,unit ) có tổng số spin bằng zero:  

Một Lên  / một Xuống 

Up / Down 

 

_-------------------------------------------------------------------------------  

 

Bipolar experience  

Two particle system of zero spin ( in the middle )        Magnet  A 

  Now suppose that after we separate our original two – particle syste , 

we send one of the particles through a magnetic field that will give it either a spin up or a 

spin down. 

 In this case, let us say that the particle comes out of the magnetic field with a spin up. This 

means that we automatically know that the other particle has a spin down.  We do not have 

to make a measurement on the other particle because we know that its spin is equal to the 

opposite to that of its twin. 

The original two particle system with zero spin is at the center/ One of the paricles goes to 

area A.   In area it goes through a  Stern – Gerlach device.    In this case , the Stern – Gerlach 

gives ot a spin up. Therefore,we know without  measuring that the other particle, which has 

gone to area B, has a spin down. “ 
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HỆ THỐNG VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

TRIẾT LÝ AN VI 

Triết lý An vi  có cơ cấu là  tất cả cặp  đối cực trong Vũ trụ được Lưỡng nhất mang tinh thần 

Âm Dương Hòa, đây là Triết lý Hòa giải theo Thiên lý Thái cực, giúp con người hòa giải 

những dị biệt của nhau mà sống an vui hạnh phúc mang bản chất HÒA.  

Tuy Triết lý An Vi có  định nghĩa rất đơn giản nhưng Tinh thần Hòa trải ra cao rộng  khắp 

Thời và Không gian .   

 Do đó là cuôc sống làm Người theo Dịch lý cũng là Thiên lý quả là rất khó khăn, chẳng thế 

mà Tổ Tiên đã bào” Vi Nhân nan hĩ “,  “ khó  “ là vì phải tu Thân làm sao cho  “ Lòng rộng 

Trí sâu “  để khỏi mắc bệnh Phiến diện mà cãi chày cãi cối với nhau để dành Hơn Thua, 

chung cuộc là cả hai cùng thua ,  “ khăn “  là phải có “ Nghệ thuật xử thế bao dung uyển 

chuyển với nhau theo Lẽ Công chính “ thì  mới mong sống Hòa vui với nhau được. 

VIỆT NHO 

Việt Nho là nền Văn Hoá Thái Hòa có một Hệ thống Cơ thể  được nôi kết với nhau bởi nét 

Lưỡng nhất mang bản chất Hoà . 

Việt Nho có: 

I.- VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG  GỒM CÓ:   

1.- Luật Biến dịch là luật biến hóa bất biến theo Chu kỳ 

2.- Luật Giá sắc là Luật Gieo Gặt 

a.- Gieo Gì thì Gặt Nấy 

    b.- Ai Gieo thì kẻ nấy Gặt 

    c.- Gieo Một thi Gặt Trăm 

3.- Luật Loại tu 

Là luật “ tuồng nào theo tập nấy. “  Ce qui resemle, s’assemble. “ 

II.-NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ 

Con Người to lớn của Bàn Cổ  
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Hỗn mang chi sơ: Lúc còn là khối Hỗn mang 

Vị phân Thiên Địa:Trời Đất chưa được phân cực 

Bàn Cổ thủ xuất: Ông Bàn Cổ xuất hiện đầu tiên 

Thiên sinh ư Tý: Trời được sinh vào Giờ Tý  ( Time )  

Địa tịch ư Sửu: Đất trải rộng lúc giờ  Sửu ( Space ) 

Nhân sinh ư Dần:Người được sinh ra và giờ Dần  

( Time – Space – Continuum) 

  

Định nghĩa Con Người  theo Dịch lý  

Nhân giả kỳ:  

Thiên  / Địa chi Đức ( lưỡng nhất ) 

Âm / Dương chi giao ( Lưỡng nhất )  

Qủy / Thần chi hội ( Lưỡng nhất ) 

Ngũ hành chi Tú Khí: ( Thuỷ / Hòa, Mộc / Kim  ( đều lưỡng nhất )  

 Đây là Con Người Nhân chủ, quân bình,  có khà năng tự Chủ, tự lực, tự Cường, con người 

không Duy Tâm, không Duy vật và không Duy Nhân, mà sống theo Dịch lý tức là Thiên lý 

để sao cho Tâm Vật  hài hòa đặng Thân an Tâm lạc. 

TINH THẦN 

VẠN VẠT ĐỒNG NHẤT THỂ  

&  

VẠN VẬT TƯƠNG LIÊN 

                    Trời Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 
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Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời, Đất, Ta đầy đủ Hoá công. 

Trần Cao Vân 

[   Cả 3 Vị xoắn xuýt lại với nhau làm thành nhất Thể ] 

Trời / Đất lưỡng nhất : Người 

“ Tam vị nhất Thể  “ của Việt Nho ] 

 

III.- CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN HOÁ 

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật  Lưỡng nhất :  

VĂN HOÁTHÁI HÒA VIET NAM   

Nghệ thuật vị Nhân sinh  có 3 nền tảng: 

1.- THỰC: ăn uống vừa nuôi Thể xác vừa trau dồi CHÂN,THIỆN,MỸ hàng ngày cho Tâm 

hồn. 

2.- SẮC: Thành lập  Gia đình Vợ chồng sống với nhau theo Tinh thần Nhân,  

Nghĩa, Bao dung của huyền thoại Tiên Rồng  mà xây  Tổ ấm. sinh nở con cái, rèn luyện cho 

chúng thành Trai hùng Gái đảm, Vợ Chồng sống hạnh phúc bên nhau cho đến đầu bạc răng 

long . Gia đình còn là nền tảng vững chắc cho xã hội.  

3.- DIỆN:  Trau dồi cái Thể cho Tốt để giúp cái Diện được Lành nghĩa là phải có  

Nhân phẩm:Nhân, Nghĩa, Bao dung.   

Nghệ thuật vị Nghệ thuật gồm có: Văn học  / Nghệ thuật  

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật  lưỡng nhất :   Việt Nho: Văn Hoá Thái 

hòa Việt Nam. 

 IV.- CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ: NHÂN TRỊ 

Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị 

Lễ trị gồm tiêu chuẩn  “ Ngũ thường và Ngũ luân “ phải trau dồi. Lễ trị để có  “ Lương tâm  

“ làm hàng rào cản bên trong “ giúp mỗi cá nhân tự  tránh phạm pháp.  

Pháp trị là luật pháp công minh là  “ hàng rào cản ngoài xã hội  “ để ngăn ngừa và răn đe 

con người còn yếu đuối phạm pháp.   
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Lễ trị / Pháp trị cần được lưỡng nhất thì xã hội tất được ổn định. Đây là vấn đề nghe ra thì 

đơn giản, nhưng thực sự là khó khăn cả về Tri và Hành.   

Trong Thánh Kinh có câu chuyện : Khi đi xa Ông chủ ( hàm ý là Thiên Chúa  ) gọi đầy tớ  ( 

nhân loại ) đến và phát Lạng Bạc  cho một số người :Người thì 5 lạng, người thì 10, người thì 

20 lạng và bảo làm lời.  

Đến khi Ông Chu về, mọi người  đem số lạng Bạc trả lại Ông Chủ, có người được phát nhiều 

lạng sợ mất, nên đem cất dấu, nay đem trả lại, còn người nhận được ít lạng  đã đem ra làm 

lời nên đem cả vốn lẫn lời  mà trả lại .    Ông Chủ khen người lãnh ít mà có làm lời và quở 

mắng người nhận nhiều lạng  mà không biết dùng của quý  mà làm  cho sinh lợi. 

Đây là Dụ ngôn mà ít người hiểu và thực hành. Ông Chủ phải hiểu là Thiên Chúa, lạng Bạc 

là Thiên bẩm ( innate, god - given ) mà Chúa đã phú bẩm cho từng người qua sự truyền 

giống của Cha Mẹ mình. Thiên Bẩm được tượng trưng bằng lạng Bạc chính là Thể xác và 

Tâm hồn từng người, 

Về thể xác, người thì yếu đuối, kẻ thì tàn tật, người thì là lực sĩ. . .  

Về Trí tuệ,  người thì rất thông minh, người thì trung bình, có người lại u tối. 

Khi làm ăn trong xã hội, thì có “ kẻ ăn không hết Người lần không ra “, xem ra  có sự bất 

công lớn lao, nhưng là do Thượng Đế, mà con người phải chấp nhận mà không thể làm khác, 

nếu không thì cứ cỡi Cá chép lên mà kiện ông Trời , nhưng ” Thiên hà ngôn tai : Trời có nói 

gì đâu  “  thì làm sao mà biết Ý Trời “, nhưng Tổ Tiên chúng ta lại tìm cách khác để biết Ý 

Ngài , đó là nhìn vào các hiện tượng Thiên nhiên, mới rõ ra  là :  

Ở đâu, thì Nước cũng chảy từ trên Cao xuống Thấp, Không khí thì thổi từ nơi Áp suất Cao 

xuống nơi Áp suất Thấp, Điện cũng truyền từ Điện thế Cao  đến Điện thế Thấp, . . . đó là 

Luật Biến hoá  bất biến trong Vũ trụ, nếu không có sự chệnh lệch đó thì hết biến hoá và sự 

sống phải dừng lại, và khi đó nhân loại sẽ đối diện với sự Cáo chung.     

Vũ trụ đã và đang biến hoá nhờ sự mất cân bằng , sự biến hoá có mục đích để giúp nhân loại 

thể hiện nếp sống cân bằng tương đối, luôn ở trạng thái Quân bình động, nhân loại  không 

thể nào không tuân theo Dịch lý Âm Dương Hòa được, chỉ có như thế thì con người mới có 

thể sống yên hàn với nhau, nếu không, thì cứ hết rắc rối này tới rắc rối khác, quả là   “ Hoá 

nhi đa hý lộng : Quả  là con Tạo đã khéo trêu Ngươi ! “  

Mỗi con người có một vai tưồng với hạn kỳ dài nhất lá 100 năm, mỗi người phải cứ lên sân 

khấu của riêng mình, có tuồng nào thì cứ diễn  vai cho xong, khi xong,  thì  mới từ biệt được 

thế gian,  mới là xong mọi chuyện ! 

Về mặt Nhân vi ( artificial ) khi sống trong xã hội, nếu có kẻ dùng chức vị, quyền thế, bạo 

lực, mưu gian, nhân danh điều Tốt để  làm điều Xấu  mà bóc lột người khác, cũng như bóc 
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lột toàn dân thì mới phạm tội Bất công, xã hội đã có sẵn luật công minh của Pháp trị bắt bồi 

thường cho kẻ bị thiệt hại cùng với hình phạt để răn đe. 

Tổ  Tiên chúng ta đã giải quyết rốt ráo Vấn đề bằng cách sống Thuận Thiên, biết lấy Lành 

bù Dữ bằng cách Bao dung Tha thứ cho con người bất toàn , lấy Nhiều bù ít  để nâng đỡ 

nhau trong cuộc sống Vật chất và Tinh thần, do đó mà có chế độ Bình sản, bình sản không 

có nghĩa là cào bằng tài sản như cộng sản mà dùng Công điền Công thổ  để điều chế phần 

nào Bất công xã hội. 

Trong chế độ Nông nghiệp thì mức giàu nghèo không quá cách biệt nhau, nên dùng Công 

điền Công thổ cấp phát cho người nghèo, cho cô nhi quả phụ mỗi người một số sào ruộng, tự 

canh tác lấy, thu lấy hoa lợi mà sống để bảo vệ lấy Nhân phẩm, nên không ai phải chết đói. 

Ngoài ra lại có học điền giúp học sinh nghèo  có phương tiện theo đuổi việc học mà vươn lên, 

vì  “ bất học vô thuât :.   

Đây là cách giải quyết Bất công xã hội một cách tương đối trong chế độ Nông nghiệp, nhân 

loại không thể nào thực hiện được công bằng Tuyệt đối, vì khi không còn có chênh lệch là 

thế giới Hiện tượng sẽ biến mất. 

Còn trong chế độ Công nghiệp như các nước Tây phương thì dùng thuế Lũy Tiến làm Công 

hữu dể lập quỹ An sinh xã hội  để cấp phát cho những người có lợi tức thấp, nhửng người 

tàn tật. . . có số tiền để sống, có bảo hiểm  Y tế, nhất là huấn nghiệp cho có một nghề để sống 

tự lập. 

Đây mới là đại Huệ của nền Văn hoá cho cả Dân tộc, còn việc Từ thiện  hay Bố thí của Tôn 

giáo mới chỉ là  Tiểu ân, chỉ giúp cho một thiểu số lúc cấp thiết. ( emergency case )  mà thôi.  

Đặc biệt, nền Văn Hóa Dân tộc có khả năng làm Mẫu số chung  cho  công cuộc đoàn kết Dân 

tộc mà không thành phần riêng  nào có  thể thay thế được, vì thành phần riêng là phần mớ 

của chia ly, tất sinh ra nạn phân hóa.  

Một khi được chấn hưng đầy đủ, thì việc đoàn  kết Dân tộc sẽ  là cây đũa Thần giúp Dân tộc 

vùng lên vực dậy mà cứu và dựng Nước, 

Thay vì lấy Tình yêu và Lý công chính để  tạo ra sự Đoàn Kết Dân tộc, thì chế độ Độc tài 

nhất là CS thì lấy Bạo lực và mưu gian và  Công an làm dây lạt buộc mà trói dân lại với nhau 

mà sai khiến ! 

CS đã không hiểu cũng như không muốn hiểu vấn dề quan trọng nhất của Xã hội là Bất 

công. Vì họ  bị  con ma “Tham, Sân, Si “của Văn Hóa Du mục  “ thôi thúc ăn Cướp Mẻ lớn 

cho mau giàu bằng nước Bọt mà không đổ giọt Mồ hôi,  và  lấy ảo tưởng “ Đỉnh cao Trí tuệ 

và Lương tâm của Nhân loại  “để mong  xoá nhoà che lấp tội Đại Ác! 
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V.- THỰC HIỆN  LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ BÌNH 

ĐỂ ĐEM  ĐẠO LÝ NHÂN SINH VÀO ĐỜI 

QUA CÁC CƠ  CHẾ XÃ HỘI 

1.- TU THÂN THEO NGŨ THƯỜNG 

Nghĩa / Lễ - NHÂN –Trí /  Tín 

Hay Tam Cương: NHÂN , NGHĨA. BAO DUNG  

2.- TẾ GIA THEO NGŨ LUÂN 

Cha / Mẹ -  Con Cái  - VỢ / CHỒNG -  Đồng bào/ Chính quyền  

   ( Mọi phía đều Hành xử với nhau theo Ngũ Thường để sống Hòa với nhau ) 

3.- TRỊ QUỐC THEO TINH THẦN  

  VĂN HÓA THÁI HÒA   

Giáo dục ( Thành Nhân / Thành Thân )   

 

Chính trị ( Nhân quyền /Dân quyền ) ←Văn Hóa Thái hòa→Xã hôi ( Dân sinh / Dân trí 

↓ 

Kinh tế ( Công hữu / Tư hữu ) 

 

Tất cả các cặp đối cực  trên cần được Lưỡng nhất 

 

VI.- NẾP SỐNG THEO DỊCH LÝ 

Trên thế giới đại  loại có 3 nếp sống, Tổ Tiên chúng ta đã không theo hẳn nếp sống nào, mà 

chỉ chọn lối sống Chiết trung theo Dịch lý Âm Dương Hòa. 

Tổ Tiên chúng ta: 

1.-Không Đa dục theo lối  “ Nhân dục vô nhai “ để đem cái Thân mình ra mà  

HÀNH DỊCH ‘.  Lối sống này là  “ lối  sống to Thuyền to Sóng ” 

2.- Không theo lối Diệt dục, kìm hãm thân xác không phát triển toàn diện được  

thì làm sao mà có  “ tinh thần minh mẫn “ ? 

3.- Mà sống theo lối Chiết trung giữa Đa dục và Diệt dục, phải có phần  Dục đủ  
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giúp cho cơ thể phát triển toàn diện và cũng phải Tiết Dục để ngăn chặn Tham, Sân, Si , cuộc 

sống có mục tiêu là giúp cho có một Cơ thể tráng kiện trong một Tâm hồn minh mẫn . Nếp 

sống này là nếp sống Tiết độ, là chiết trung giữa Đa dục và Diệt dục gọi là Quả dục mang 

tính chất  “  không hơn không kém,Tri túc tiện Túc: no more, no less, enough is enough. “ 

Đa dục / Diệt dục lưỡng nhất:  Quả dục  

TÓM LẠI 

Việt Nho tuy xưa rất xưa, được thai nghén từ nền Văn Hóa Hòa bình tại Thái Bình  

dương, gọi là Thái Nho, thời chưa biết Khoa học là gì, thế mà  tới nay, xem ra không 

 có quê mùa lạc hậu gì hết, không những vẫn rất phù hợp với khoa học tiên tiến  

nhất như Vật lý vi tử (mirophysics ),  như khoa tân Nhân ( gồm Cơ cấu luận, Tâm lý 

 miền sâu, Di truyền học, Nhân chủng học  Dân tộc học, Môi sinh học . .  ) mà còn là  

một Tổng hợp Đông,Tây Kim, Cổ, có khả năng đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời, vào 

 từng Cơ chế xã hội để phục vụ con Người, mà chưa có nền Văn Hóa, Tôn giáo nào  

sánh kịp, thế nhưng,  những lời nói suông đã khó này ít ai đề cập tới , nói chi đến  

việc thực hiện cho đến nơi đến chốn được, cứ nhìn vào Dân Việt Nam hiện vẫn còn ở  

trong chế độ Nô lệ tiên tiến thì rõ.? ! 

  Nguyên do là do cái nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược  “ của nền Văn Hoá Du mục,  

nền Văn Hoá bao động nghịch Thiên  này là nguồn gốc của 3 Tai họa lớn của Nhân loại :  

Chế đô Nô lệ, Đế quốc Thực dân  và Cộng sản.  Các đại nạn đó đã  làm  cạn  

nhựa sống làm cho con Người Lạc Hồn mà trở nên yếu đuối rời rạc!  

 

 Hiện nay trên thế giới còn có Tàu Công và Nga Cộng  đang là tai họa diệt chủng  

vĩ đại của Nhân loại! 

  Viêt Nam đã là và đang là nạn nhân hàng ngàn năm của Đại Hán và Tàu cộng.  Ukraine 

cũng là nước Nông nghiệp đang là nạn nhân của Nga cộng.  Cơ đồ nguy nga của Ukraine 

đang bị   Nga cộng  khoác cho cái  áo Nazi để có cớ phóng Hỏa Tiển tàn phá cho tan tành, cơ 

đồ xây lên được tốn những ngàn năm mà phá nát chỉ trong vài tháng là xong!.   
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Giỏi dang thay và đau đớn thay! 

Nazi Nga cộng   “ mắc bệnh nghịch tưởng  “ đang tìm cách tiêu diệt chính mình ở Ukraine 

vì cái đầu mang Não tưởng Nazi! 

Hai nền Văn Hóa Nông nghiệp đều bị nạn  “ Cá lớn nuốt Cá bé  “ của Văn Hoá Du mục đánh 

phá để mong tiêu diệt! 

Nạn “ Dĩ Cường lăng nhược “  của nền Văn Hóa Du mục là tai họa ngàn đời của Nhân  loại 

! 

Cuộc sống bạo động nghịch Thiên của Văn Hoá Du mục đang đe dọa Nhân loại từ xưa tới 

nay! 

Đại Hán đã dùng Chiến thuật  “ Cá lớn nuốt cá bé “ để cướp đoạt mọi thứ của đại chủng 

Việt mà lớn lên,  họ lớn lên khiến đại chủng Việt phải ly tán trở nên nhỏ bé mà ở cạnh nhau. 

Họ cứ Lấn tới mà mình không thể dời  xa !   

  Cha ông chúng ta có bảo : “ Trạch Lân xử: Chọn xóm giềng tử tế mà ở  “ , nhưng mình 

không thể dời Nước đi nơi khác để tránh xa lũ cường bạo được. Trường hợp Ukraine cũng  

       tương tự.  

Chỉ có Lời Thề Thát Đát của Nhà Trần, thì Việt Nam mới mong giải oan tỏa nghiệp Vong 

Nhân được!   

Còn Ukraine đang thực hiện lời  “ sát Nga cộng  “ vang danh anh hùng thế giới!   Cứ chờ 

xem và cầu nguyện cho họ thoát Quốc nạn tai ương!   

 

 

Tình trạng này nhắc chúng ta nhớ tới   Chiến Lược tuyệt vời của Cụ Nguyễn Trãi trong Bình 

Ngô đại cáo cho Vua Lê Lợi : 

Lấy Đại Nghĩa  để thắng Tham tàn 

Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo 

 (  BNĐC : Nguyễn Trãi ) 

Rõ ràng chúng ta không thể lấy Hận thù giải tỏa Hận thù theo lối ” Mắt đền Mắt, Răng đền 

Răng “ mà phải dùng đến  “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “  của Toàn Dân  làm tiêu chuẩn Xử thế 

mà sống sòng phẳng cùng nhau!    

Một câu hỏi là cho đến khi nào thỉ toàn dân chúng ta có được Chí Nhân và Đại  Nghĩa ? 
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Đại lộ Dân tộc đã trải ra trước mắt mọi người, còn có dấn thân được trên Đại lộ  hay không 

là phân sự của ai cần phải đáp ứng ?  

  Có  “ Âu là phải cần đến một Kỳ Nhân xoay chuyển tình thế hay không “ ? 

Mong chờ thay ! 

LỜI BÀN THÊM 

  Trong bài Viết, chúng tôi đề cập tới Truyền thống Văn Hóa Dân tộc và cũng  đem những 

công trình Khoa học hiện đại của Tây phương, để làm sáng tỏ những Biểu tượng của Văn  

Hóa cũng như những điều xưa khó hiểu,  chúng tôi không có ý nệ Cổ, mà để chứng tỏ rằng  

ăn Hóa Tổ Tiên tuy xưa rất xưa, nhưng không có quê mùa lạc hậu gì hết mà lại rất hợp với 

khoa học tân tiến nhất hiện tại , những điều Tổ Tiên chúng ta trực thị được từ 7, 8 ngàn năm 

về  trước mà tới thế kỳ 19, 20   các nhà khoa học, các nhà Văn Hoá Tây phương mới phát 

giác  được.   Thế mà ngày nay, Dân tộc chúng ta còn tụt mãi ờ đàng sau!  

Mặt khác chúng tôi  có hảo ý bào tồn cái Gốc truyền thống Dân tộc, vì lẽ, cây 

không Gốc thì Ngọn ngành khô héo, con dân một nước mà quên  Gốc Dân tộc thì bị chia ly 

ra từng mảnh như hiện nay, nên mới bị Lạc Hồn Dân tộc, chúng tôi là người Đông phương.  

hiện là công dân của nước Tây phương, thiển nghĩ mỗi phương đều có ưu điểm khác nhau, 

Đông phương chuyên hơn về Tâm linh, Tây phương lại chói chang về Khoa học. Khoa học 

cần cho Trí tuệ giúp con người biết cách Ăn nên Làm ra , đó là điều kiện Cần thiết.  

Tâm linh là nguồn Tình Thương . giúp con Người biết lấy điều  Công chính mà ăn ở “ Có Đi 

có Lại  cho toại Lòng nhau, “  giúp con người 5 châu 4 biển sống Hòa vui với nhau trong giai 

đoạn Toàn cầu hóa, dây mới là điều kiện đầy đủ. 

Để kết hợp được điều kiện Cần và Đủ thì hai lãnh vực Tâm linh và Khoa học cần được Lưỡng 

nhất,  giúp cho tình trạng toàn cầu đựợc cân bằng ổn yên. 

Hiện nay Khoa học cao tốc đang đẩy lùi Tâm linh ra đàng sau.  

Lối  sinh hoạt  theo Tinh thần khoa học cao tốc  đã đem  lại  sự căng thẳng cho Tâm Trí con 

Người,  kèm theo lối sống to Thuyền  to sóng, ai ai cũng đêm ngày rướn  lên, kẻo không bị 

tụt ra đàng sau,  từ bé vừa cắp sách tới trường đã bị Cha Mẹ thúc bách rướn lên,  cho đến  

khi có nghề, một kỷ sư tốt nghiệp có khi không đủ tiến mua một cái nhà rẻ tiền đề sống, để 

có Vợ con , đề có xe đẹp, bao nhiêu thúc bách từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, có nhiều 

người chiụ đựng không nổi, khiến con người mất cân bằng giữa Tâm và Trí, Tình Lý bất 

tương tham. Nạn CS, nạn Khủng bố cũng như những vụ Bạo động súng  đạn giết người nhất 

là trẻ em ở Hoa kỳ một phần là do một số bị bệnh Schezophrenie ( Tâm thần phân liệt )  

Đó là hảo ý của chúng tôi muốn gom góp lại những Tinh hoa của Đông, Tây, Kim, ổ,  hầu 

giúp cho con người tứ phương hiểu nhau, thông cảm nhau, mà sống hài hòa với nhau.   
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Putin đang cố tái sinh Hồn Nazi “hòng tiêu diệt châu Âu,  mà phình ra để mong khôi phục 

Liên bang cũ, Putin đang đem đầu đạn Nguyên tử treo lơ  lửng trên đầu nhau mà doạ dẫm !    

      Trung Cộng đang chờ cơ thuận lợi để với tay chộp lấy Đài Loan mà làm tiếp Thiên tử, nhằm 

cai quản Biển Đông và Thiên hạ  !    Cái tật  truyền thống “ Bành trướng vô nhai  “ này đang  

thôi thúc Putin cùng  Cận Bỉnh làm cán!  

Việc làm tàn ác của Putin đang làm rỉ máu vết thương  xưa của Dân tộc Việt  

Nam ! 

Toàn mưu gian và Bạo lực, chẳng có lấy một chút xíu Tình Người làm ghi, còn Trí gian xảo 

thì to bằng lưỡi Bò 9 khúc hay muốn tỏa rộng khắp cõi  Trời Âu !   

Còn thành phần tinh hoa yêu nước Việt Nam tuy đang bị  bách hại triền miên với trăm 

phương ngàn kế, nhưng vẫn không ngừng nghỉ đem Tâm Trí trả nợ Núi  Sông, mong sao lay 

động được giấc Ngủ Mê  của  thành phần Lạc Hồn Dân tộc.   

Dân tộc mất Gốc thì Dân tộc Lạc Hồn, không thể đem Hồn Mác Mao hay bất cứ Hồn nào 

Khác thay thế vào mà ổn được, vì  “ Hồn lạ  Mác Mao “ đã  nhìn Đồng bào mình là  “ Gà 

hóa Cuốc, Bạn trở thành Thù  “ !   

Bạn Thù cứ đấu đá nhau cho đến khi cả hai cùng kiệt sức mà cùng dìu nhau chết đuối trong 

Vũng Nước chân Trâu do thói  “ Khôn Đôc  dại  Đàn “ mà ra !   

Tổ Tiên chúng ta có bảo:  “ Khôn sống, Vống chết “ và “ Khôn chết , Dại chết, Biết sống “ 

   Biết sống là sống “ Phải Người phải Ta “. chứ “ khôn Độc dại Đàn “  và  “ Tham Dĩa, bỏ 

Mâm ” thì trước sau gì cũng rước lấy Tai họa ! 

Rõ là:    Lời xúi dại làm càn thì dễ theo! 

       Điều xây dựng Khôn ngoan lại khó làm! 

Vậy nên, dòng Đời cứ mãi trôi xuôi với  dòng  nước  ngược  Thiên lý - ngược với dòng Đời - 

, vì Thiên lý ở mãi tận nguồn Tĩnh Tâm linh ( Vô: nguồn Tình ) , còn Khoa học thuộc nguồn 

Động nơi thế giới hiện tượng ( Hữu:Nguồn Khoa học ) , một bên đi Ngược, một bên về Xuôi 

, bên này thì Suy tư,  bên kia phải bỏ Suy tư mà Quy tư ( vô niệm), có sống hài hòa theo 

Nghịch lý Âm  ( Vô : Quy t ư  ) Dương ( Hữu: Suy tư  )  Hòa thì mới mong đạt Đạo làm 

Người, khi đó nhân loại  mới mong  sống hoà vui với nhau được !  

Cuộc cờ thế giới sẽ đi về đâu? Ngày chung thẩm gần hay xa, “ Thiên vọng khôi khôi, Thiên 

hà ngôn tai “, nào ai có biết,  nhưng không thể cứ cỡi ngựa xem hoa mà được yên !    Tai họa 

như kẻ trộm, không biết nó đến lúc nào?  
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Chân lý làm Người rất giản đơn:  Có Yêu nhau thì cùng sống, mà thù ghét nhau, đâm chém 

nhau, cướp giết nhau, tán sát nhau  thì cùng chết, cuộc cờ nhân loại chỉ có ngần ấy mà thôi!   

  Nhờ Cơ cấu Ngũ hành mà chúng ta có cái nhìn Việt Nho thấu suốt từ Gốc tới Ngọn theo 

Mạch lạc Nội tại  nhờ  nét Lưỡng  nhất mang bản chất Hài hòa, tuy Tổ Tiên chúng ta có gợi 

ý là “ Thông Thiên Địa Nhân viết Nho  “ nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ Minh Đức của Đại  

       Đạo để có cái nhìn thấu suốt được Thiên Cơ!   

Nhưng con Người vẫn luôn phải thực hiện hai điều mà sống cho ra con Người: 

 1.- Hoàn thiện mọi Việc Làm, bất cứ Nhỏ To. 

 2.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hòa với  Tam Vị nhất Thể: Thiên – Nhân – Đia  theo tiêu 

chuẩn Nhân Nghĩa, Bao dung. 

Rồi cứ tỉnh thức mà xem Con Tạo xoay vần cuộc  cờ Nhân loại ra sao? 

Do đó mà : Vi Nhân nan hĩ !: Làm Người khó thay, nhưng  không thể không làm Người  mà 

cứ giữ nguyên kiếp” làm Ngợm hay Qủy / Thần chi hội “  mãi sao ?! 

  Tóm lại, tất cả nan đề của Quốc gia Dân tộc đều do con Người mà ra : 

Thứ nhất, đã là con Người thì phải có Bản chất Người: Nhân, Nghĩa, Bao dung. Chứ Ngợm 

không thể phục vụ được con Người. Chế độ Vật bản luôn bách hại con Người! 

Thứ hai phải có tinh thần Dân tộc ( với Tinh thần Nhân, Nghĩa Bao dung )  để đoàn kết mọi 

người lại với nhau hầu có đủ Trí khôn và Sức lực để làm việc lớn.  

Một dân tộc không có   “ Cương  thường Đạo lý làm Người  “ thì chỉ  là Bè lũ ô hợp, mà chưa 

phải là một Dân tộc . 

Thứ ba phải có cái nhìn thấu suốt về Vũ trụ và Nhân sinh  cùng Lộ đồ xây dựng  con Người 

và Xã hội  một cách hệ thống có thể hiện thực được. Hệ thống đó có sẵn trong nền Văn Hóa 

Thái hoà Việt Nam, đó là Lộ đồ Tu, Tề ,Trị, Bình, chứ không biết mà cứ làm quàng thì sẽ 

tàn dân hại nước.  

Thứ tư là phải có một  “ phong trào canh tân cuộc sống toàn dân theo Nhân bản, ( tránh xa 

Vật bản điên rồ ) theo theo tinh thần Văn hóa Dân tộc, chấn chỉnh lại con Người, chấn chính 

lại tinh thần Dân tộc, tìm cho ra Chiến lược cũng như chiến thuật Cứu và Dựng nước, khi 

đó mới hy vọng giải trừ Quốc nạn Quốc nhục được. gần 100 triệu dân mà cứ để yên cho một 

thiểu số đối xử với toàn dân  như súc vật ! Tại sao và tại sao ??? 
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    Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt chiến lược Cứu nước và dựng nước  rõ ràng: 

 “ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

 “ Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

“ Chí Nhân  “ là lòng Thương Người nơi từng người phải tu dưỡng cho được, đó là  “ Tình 

Nghĩa Đồng bào “. 

“ Đại Nghĩa “  là lẽ  “ sống công bằng mà  mọi người dân phải  hiện thực với  nhau “ 

Nội lực của Dân tộc nằm ngay ở nơi Tư cách (  Lòng Nhân ) và Khả năng ( Đức Nghĩa ) của 

toàn dân, chứ không chỉ có ở nơi luật pháp, đảng phái ! 

Mục tiêu của Đảng phái là phục vụ con Người, phục vụ Dân tộc mà hầu như các đảng phái 

ngày nay đều làm ngược lại, là  tìm cách khiến con Người, Dân tộc phải phục vụ đảng, mà 

Tổ Tiên chúng ta đã cảnh cáo:  Đảng nhi bất Quần: Đảng chỉ lưu ý tới quyền lợi của riêng 

đảng mà không lưu tâm tới việc đoàn kết dân tộc để mưu phúc lợi chung cho toàn dân.! 

Tình trạng này làm phân hoá Dân tộc ! 

Đó là Đại lộ của Dân tộc, xem ra không có con đường tắt nào hết!     Nếu có, thì chỉ  “ xảo 

ngôn và làm càn  “ như đã từng thấy lâu nay !  

Một Dân tộc còn ô hợp chưa thoát ra khỏi tinh thần Bộ lạc, một người làm, mà có đến mười 

người phá bỉnh, thì chưa thấy được Quốc gia nào dựng nên !  

Phải có con Người  “ mang bản chất Người “ thì mới phục vụ được con Người.  Phải có một 

Dân tộc có  “ Tinh thần Chí Nhân và Đại  Nghĩa “ thì mới  có cơ xây dựng lại Cơ đồ   của Tổ 

Tiên xưa được vững bền hơn ! 

Thiết tưởng không có con đường tắt nào có thể phục vụ được con người, được dân tộc, vì con 

người không phải là con Vật, con người có nhu cầu sống cao cả hơn: Sống an bình và hạnh 

phúc cùng nhau .  

“ Nhiệm trọng nhi lộ viễn “ : Gánh thì quá nặng, mà con đường xây dựng cho được thì còn 

xa lắc xa lơ, lại thêm tinh thần ngại Núi (  con người ngại việc tu dưỡng Lòng Nhân ) e Sông 

(  con người  e ngại việc hành xử với nhau theo đức Nghĩa: Lẽ Công bằng ), Không có Nhân 

Nghĩa để tạo mối Liên  đới đoàn kết với nhau thì làm sao có Nội lực, phỏng một Dân tộc 

không có Nội lực có thể cáng đáng được việc nước chăng !  

Cứ thuyết Nhân Nghĩa giảng Đạo đức hoài thì chỉ làm cho người ta chán chường thêm. phỏng 

có ich lợi gì,  do đó khi hô hào nhau vác Búa Liềm  ra xóm làng đốt nhà cướp của thì  rần 

rập lũ trước tốp sau!   

 Việc Nói Nhân nghĩa có người cho là Tầm thường, nhưng khi Việc Nói và Làm được kết  
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 hợp hài hòa thì lại trở nên Phi thường vì tạo nên Mối Hòa mà nhân loại  cứ mãi hoài mong  

mà chưa bao giờ ló dạng.  

Hoà là đỉnh cao của Tôn giáo và Văn Hóa, Hòa chính là nguồn Hạnh phúc của con Người.   

Nói và Làm được việc Nhân Nghĩa không phải là việc tầm thường như chúng ta lầm tưởng. 

Vấn đề không chỉ  là  “ vấn đề Nói “, mà là “Làm việc Nhân Nghĩa “ nữa ,  “ không Nói và 

không Làm  điều đó “  thì phỏng con Người có còn gì đáng làm hơn để làm ? 

Tất nhiên, những người có ý thức trách nhiệm biết sẽ phải làm những gì , Không có Trời soi 

sáng và phù trợ cũng như chúng ta không cùng gắng công  thì cứ è cổ ra mà gánh gồng kiếp  

ngựa trâu !    

“ Có Trời mà cũng có Ta 

“ Mạnh  nhờ Đạo Đức. Hèn là Dây Oan !  “ 

 ( Nhái Kiều ) 

Khốn thay! Khi con Người thiếu  “ Tình Yêu và Lý Công chính “  để sống Hòa với nhau  thì 

trở nên  khiếp nhược ! 

                           May thay! Từ 5000 ngàn năm nay, Dân tộc Việt Nam đã có một Lịch sử hào hùng ! 

Chúng ta thì sao ?   

VẤN ĐỀ ĐOÀN KÉT DÂN TỘC 

Đoàn kết Dân tộc là vấn đề nền tảng và quan trọng nhất của công trình Dựng nước và Cứu 

nước, không xây dựng được Nước thuận theo Thiên lý hay Dịch lý và nhất là hợp với Tình 

Người thì khó mà đem lại kết quả tốt đẹp  bền lâu.   

Một chế độ chính trị thiếu Nhân bản thì không thể phục vụ con Người! 

Thiển nghĩ có 3 lối thực hiện việc đoàn kết Dân tộc: Lối theo Nội lực, gọi là Nội khởi. Lối 

theo Ngoại lực- Ngoại khởi -và lối chiết trung giữa Nội khởi  và Ngoại khởi. 

LỐI THEO NỘI KHỞI 

Nội khởi là khởi đầu từ Tâm Trí từng người mình, từng gia đình  mình . của toàn Dân tộc 

mình, đây là công trình tiệm tiến lâu dài , để un đúc nguồn năng lượng  Tình Yêu, khi có  

được Tình yêu thì mới  có khả năng hành xử công chính mà đoàn kết với nhau. Tình Yêu là 

mãnh lực, là nhựa sống nội khởi keo sơn nối kết những người có Tình yêu lại với nhau. 
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Tình yêu và Lẽ Công chính là nền tảng của sức mạnh đoàn kết toàn dân một cách vững bền 

và dài lâu. 

 Đây là lối xây dựng Nôi lực Dân tộc khởi từ từng người, từng Gia đình và cả Dân tộc theo 

 Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình mà Tổ Tiên chúng ta đã thực hiện được .  

Vì nạn “ Dĩ Cường lăng nhược của Văn Hóa Du mục mà bị gián đoạn và  bị tiêu trầm.  

LỐI THEO NGOẠI KHỞI 

Ngoại khởi là lối lấy sức mạnh từ bên ngoài ép buộc mọi người bằng cách bắt mọi người tuân 

theo để làm việc chung.  Chủ nghĩa Mac Lênin đã đem  mồi  nhử  “ Tham, Sân Si  “ nơi con 

người để gom họ lại  một đoàn như súc vật, mà làm việc nước theo mục tiêu Tham tàn cường 

bạo của họ. Lối ngoại khởi này của nền Văn Hóa Du mục đã làm cho con Người tha hóa, Dân 

tộc sa đoạ khổ đau triền miên. 

LỐI CHIẾT TRUNG GIỮA NỘI KHỞI VÀ NGOẠI KHỞI 

 Khi theo lối ngoại khởi dã làm cho con Người vong Nhân, Dân tộc vong Bản, muốn chấn 

chỉnh lại  thì một mặt phải dùng bạo lực vừa phải để ngăn chặn thành phần vô trách nhiệm 

phá rối , một mặt phải tạo Cơ hội và phương tiện cho mọi người phát triển Tư cách  ( lòng 

Nhân ) và Tài năng  ( khả năng xây dựng công việc  ) . 

Muốn thực hiện tốt theo lối Chiết trung thì thành phần Lãnh đạo phải có cuộc canh tân chính 

Mình trước để có Lòng Rộng Trí Sâu và cách hành xử thật uyển chuyển (  phải có nghệ thuật, 

thì mới mong đạt được ) : Lẽ tất nhiên với toàn dân củng phài có một phong  trào canh tân  

cuộc sống  theo Văn Hóa Dân tộc giúp nhau sống hoà vui với nhau .Nếu cứ nại cớ khó khăn 

và dài lâu thì cứ ở yên mãi trong cảnh bùn lầy nước đọng ! 

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THỨ HAI LÀ TỰ DO  

Phải quan niệm là có hai thứ Tự do: 

Tự do hàng Dọc về Tôn giáo và Văn Hoá thì vô biên, nên  đã là   một Dân tộc, một Quốc gia 

thì không thể không có Tự do Tôn giáo và Văn Hoá được, vì đó là nguồn sống Yêu thương 

giúp mọi người sống kết đoàn cùng nhau .  

Tư do hàng Ngang giữa mọi người trong xã hội thì quyền Tự do của người này bị hạn chế 

bởi sự Tư do của người khác,  ( Tôi ngồi chỗ này thì người khác không ngồi vào đó được nữa, 

tôi đang nói thì người khác chưa thể phát biểu  ngay  ) , nên Tự do cá nhân không được lạm 

dụng bừa bãi mà phải phù hợp với Tình thần Dân tộc  ( với Việt Nam thì phải  dựa theo tiêu 

chuẩn  Nhân Nghĩa, Bao dung ).  Đây là “ Lẽ Phải người  Phải Ta   “ theo Lẽ  Công chính mà  

mọi người  nên luôn hành xử Hòa  với  nhau.“ 
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Tự do cá nhân không thể cứ nhân danh cá nhân mình để muốn làm bất cứ điều gì cũng được, 

ngay cả việc giết cả đứa con ruột thịt của mình, bất chấp tới mối Liên hệ máu mủ, mối liên 

hệ Công thể, chỉ có người thiếu Lương Tâm thì mới làm việc sát Nhân một cách man rợ như 

vậy! .      

Người Nữ nào muốn sống theo lối my body is the first priority, muốn giết con mình với số 

tiền phá thai do xã hội đóng góp, thì nên xây dựng lấy một xã khác mà  tung hoành . 

Vừa qua chỉ có chuyện mang khẩu trang hay không, chích ngừa Covid  19 hay không, mà 

còn cãi nhau như mổ bò, số là họ đã không đếm xỉa gì tới   “ Tình Liên đới tương thân tương 

ái với nhau trong Xã hội  “ !   

Quả là  những người đó  “ mới có Văn mà chưa được Minh  “ ! 

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHÂN QUYỀN 

Trước hết phải nhận ra  “ Nhân “  là Ai  và  “ Nhân  “ có Mục tiêu gì thì mới biết được Quyền 

của họ ra sao.    

Con Người Việt Nam  được định nghĩa là  “ Thiên Địa chi Đức “ , là tinh hoa của Trời Đất,  

là Linh hơn Vạn vật,  là con người to lớn trong Trời cao Đất rộng . nên phãi “ Cao minh phối 

Thiên ‘”để tu dưỡng Lòng Nhân ái và “ Bác hậu phối Địa” để rèn luyện Lý Công chính, trong 

cuộc sống thì biết dùng lòng Nhân ái và lý Công chính  hành xứ công bằng mà  sống Hòa với 

nhau,  mà  sống Hoà theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhthym ).  

Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó thì con người,. mọi người phải có quyền được Ăn tức là 

phải có quyền Tư hữu do công sức của mình làm ra, và quyền được Nói  nghĩa là phải có 

quyền Tự do để  dùng những lời Công chính hầu  bảo vệ Giá trị sự sống  cao đẹp của mình. 

Quyền được Ăn và quyền được Nói là  bất khả xâm phạm! 

Nhân quyền là  “ phổ biến  “ cho mọi người, mọi nơi, mọi thời  mà  “ không lệ thuộc vào  “ 

hoàn cảnh địa phương  “ như các chế độ độc tài thường bào chữa chữa  cho chính sách vô 

Nhân đạo của họ, thực ra con vật  cũng cần có Nhân quyền để được con Người đối xử tử tế 

hơn bằng săn sóc và nâng niu.   Không biết họ có bị lầm lẫn giữa Nhân quyền và Vật quyền 

hay không  hay là cố dấu cái đuôi Tham tàn và Cường bạo. 

Một chế độ không có Nhân quyền thì rõ ra là chế độ Vật quyền, xem ra cũng không nên dùng 

cho súc vật ! 
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ĐÔI ĐIỀU CẦN MINH GIẢI 

Công trình khai quật Văn Hóa Tổ Tiên  của T. G. Kim Định là một  Tổng hợp Đông, Tây,  Kim, 

Cổ , vừa rộng lại vừa sâu, nếu không đọc kỹ theo tinh thần “ Xôi Kinh Nấu Sử “ thì khó nắm 

vững, lại thêm người biết Đông thì thiếu Tây và ngược lại người hiểu Tây lại xa lạ với Đông, 

nên khó lãnh hội, ngoài ra có vài ngôn ngữ như chữ Nho, tiềng Anh, tiếng Pháp, và  một số 

chữ Latin, tiếng Đức tuy đã có giải thích rõ ràng, nhưng đối với  giới trẻ vẫn có một số ngăn 

trở. 

May thay chúng tôi có học chữ Nho, có biết tiếng Anh, tiếng Pháp và một số chữ Latin, lại thêm 

được sống trong môi trường thôn quê tương tự như lời mô tả của T. G. Kim Định về nước Văn 

Lang xưa trong cuốn Việt Lý Tố Nguyên, chẳng những không bị ngăn trở mà còn gây thêm 

hứng thú.   

Khi nêu lên Triết lý An vi và Việt Nho là công trình của Triết gia Kim Định là chưa thật chính 

xác, mà phải nói Triết lý An vi và Việt Nho là nền Văn Hoá của Tổ Tiên Việt, vì nạn Dĩ Cường 

lăng Nhược của đại Hán phương Bắc mà nền Văn Hóa bị tiêu trầm dưới lớp bụi Không và 

Thời gian qua hàng ngàn thế kỷ và một phần cũng do  đại Pháp phương Tây!. 

 Triết  gia Kim Định  là người Học rộng, Tài cao, Đức  trọng và nhất là yêu Nước  nồng nàn,  

đã  miệt mài 50 năm lần mò qua vô vàn tài liệu Đông, Tây, Kim Cổ mới khai quật lên được  

mỏ Nguyên liệu Triết Việt làm nền tảng cho Việt Nho và Triết lý An vi, vì  tuổi già sức yếu  

không đủ thời giờ để viết thánh bộ sách Dân tộc gồm 4 pho : Kinh, Triết, Sử, Văn theo kiểu  

Hàn lâm như hằng mong ước.  

Công trình này chẳng khác nào lối  “ Tổ thuật Nghiêu của Khổng Tử về Văn Hóa phương 

Nam của Tổ  Tiên chúng ta “, với sáng kiến độc đáo nhạy bén và rộng sâu của T.G. Kim Định 

thì xưa nay không ai sánh  nổi,  công trình  khai quật lại ngược dòng đời không giống ai,  không 

những bị ngộ nhận mà còn bị búa riù dư luận, con người kim Định vốn đã cơ đơn lại càng đơn 

côi hơn trong chặng đường dài tìm về  Văn Hóa  Dân tộc! 

 Thiết tưởng phần quan trọng nhất trong công trình của T.G. Kim Định là Triết lý Nhân sinh  

và phương cách đem Đạo lý vào Đời  để phục vụ nhân sinh hầu Cứu và Dựng Nước. bằng  

con đường Văn Hoá, nền Văn Hoá có cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề của Nhân sinh, nhất  

là Chủ Đạo Hòa để Đoàn kết toàn dân. 

Giá như Không đoàn kết được Dân tộc phòng việc cứu được Nước có được thành công không  

và Cơ đồ hàng ngàn năm của Dân có bảo tồn được  không ? 
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VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ 

Do tình trạng Thần quyền và Thế quyền nằm trong tay Tôn giáo, gây ra rắc rối thời Trung 

cổ, nên Chính trị  ở Hoa Kỳ đã tách ra khỏi  Tôn giáo.   

Tôn giáo không được dạy ở học đường, không được đọc Kinh ở học đường để tránh lạm 

dụng, nói cách khác là  vần đề Tình thương và Lý công chính không được dạy dỗ nhắc nhở 

cho giới Trẻ ở Học đường , khiến tình trạng Vô thần, Tự do phóng túng có cơ tồn tại, cạnh 

đó thì cuộc sinh hoạt trong xã hội công nghệ ngày càng thúc bách gây ra căng thẳng, nên nạn 

bạo dộng súng ống xẩy ra gần như thường xuyên, nhất là ở Học đường. 

 Cạnh đó  nạn  Covid 19 cũng góp phần làm cho đời sống mọi người căng thẳng thêm. Nạn  

này lại gây đụng độ nhau về Tự do giữa Tự do vô biên và Tự do giới hạn.   Hai vấn đề lớn  

này đụng tới nền tảng của  Hiến pháp. 

Hai đảng Công Hòa và Dân chủ đang họp bàn tìm cach giải quyết vấn đề 

 nhưng vẫn chưa tìm đươc cách thoả đáng.  

 Nói đến vấn đề Tôn giáo là nới tới Vấn đề Tình Thương, vấn đề Bác ái.   Tình Thương  là  

Bản chất của con Người , không có Tình thương thì con người không thể  hành xử Công  

bằng mà hòa với nhau được .  

\Con Người thiếu Tình Thương mà sống trong môi trường căng thẳng thì làm càn, 

giết người một cách vô cớ để giải tỏa bức xúc, khi đã phạm tội giết người rồi thì 

cũng giết luôn hy vọng sống của mình,  mà buộc phải  thí mạng mình luôn để giải 

tỏa bế tắc  bốc đồng lớn hơn.  

 Tinh Thương hay Bác ái là nền tảng thứ  nhất của Hiến pháp’ 

Khi lập Quốc Tổ phụ Hoa kỳ đã  dùng  hai Công ước  để xây dựng xã hội.  

Công ước xã hội thứ nhất là “ Thiểu số phục tùng  đa số  “     

Công ước xã hội thứ hai là “ Đa số phục tùng Thiểu số  “, do yếu tố competency mà có ( 

Thông thạo vấn đề, nhất là có khả năng giải thích Hiến pháp ) do đó mà có Tối Cao Pháp 

viện. 

Vấn để là làm sao cho mọi sinh hoạt xã hội phải nằm trong khuôn khổ  Đa / Thiểu hài hòa 

đó.     
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Mục đích thứ nhất là Duy trì công bằng Xã hội, tức là để tránh Lạm dụng Tự do. 

 Có hai thứ Tự do: Tự do hàng Dọc về Tôn giáo và Văn Hoá thì vô biên, có vô biên thì mới  

bắt gặp nguồn Tâm linh là Tình thương  bao la , là Bác ái được . 

 Tự do hàng Ngang thì hữu hạn, có bị hạn chế một phần thì mới tránh được sư lạm dụng  

Tư do như giết Người, nhất là người Mẹ giết thai nhi của mình và  Cướp bóc người khác. 

Giết Người là phạm đến Bác ái, ( Love ) Cướp bóc là phạm đến Công bằng ( Justice   ) đương 

nhiên là phạm vào nền tảng  của Hiến pháp. Thiển nghĩ không có sự Tự do nào mà có thể 

dung túng  để phá nền tảng của Hiến pháp! 

Trước đây  chúng tôi có nhận được e mail của Hilldale  College cổ võ việc dạy Hiến pháp, 

cho học sinh k12.  

Sau một thời gian rồi thì cũng im luôn, có lẽ thời nay, việc tu thân ít ai thích .  Dạy Hiến pháp 

cho công dân, cho Học sinh  là giải pháp tận gốc  nhằm Gieo mầm Tình Thương và Lý Công 

chính cho con Người để con Người có Ý thức biết hành xử tử tế với nhau mà không gieo đau 

thương cho người khác  . 

Thiển nghĩ, muốn chấm dứt  nạn bạo lực súng ống thì  phải có hai phần Nội và Ngoại.  

Nội thì phải ươm Tình người và giúp cho biết cách hành xử Công chính cho  mọi người nhất 

là cho học sinh. 

Tình Thương là luật về Tâm linh, Công chính là luật về Thế sự.  Tâm linh / Thế sự cần đựợc 

lưỡng nhất. 

Ngoại thì súng chỉ được dùng để bảo vệ Quốc gia, chứ không để cho cá nhân vô pháp giết 

nhau, người Da đỏ đã ở trong reservation rồi.. 

Hữu thần tốt thì yêu Người, không giết và không cướp người khác. Còn Vô thần khi bức xức 

là  làm tuốt cả  hai! 

Khi nghiên cứu về Văn Hoá Việt thì chúng tôi thấy Chính trị Việt không tách rời ra khỏi 

Văn Hóa,Văn Hóa còn là nền tảng Hòa của nền Chính trị mang cặp đối cực Nhân quyền / 

Dân quyên lưỡng nhất, có tinh thần Âm Dương Hòa .  

Văn Hóa mang Bản chất Hòa theo Thiên lý, nên Chính trị  cũng được thiết lập nương theo 

Thiên lý hay Dịch lý để có một xã hội tương đối công bằng như đã trình bày ở trên. 

[ Xem  Đồ hình về Cơ cấu Trị Bình ở trên ] 

    Về Văn Hoá, chúng tôi cũng chỉ học và dùng nguyên liệu của Triết gia Kim Định, tổng hợp 
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 thành 31 vấn đề lớn  khác nhau, viết thành 31 cuốn lớn và hơn một trăm mấy chục vấn đề  để  

giải thích rõ nền tảng của Dân chủ  và Độc tài và phân biệt giữa Hán Nho và Việt Nho  trong  

tinh thần đấu tranh bằng Văn Hóa.  

Chúng tôi còn đem những kiện chứng tân tiến nhất về Khoa học hiện đại để giải mã các biểu 

tượng của Văn Hóa  ( decoding the symbols ) cũng như một số vấn đề  khúc mắc khác,  hầu 

giúp giới trẻ dễ tiếp nhận  Văn Hóa xưa hơn, nhất là để đánh tan ngộ nhận. cứ  đinh ninh rằng  

nền Văn Hoá xưa là quê mùa lạc hậu, đã hết thời rồì, sự thực là chưa có nền Văn hóa nào vừa 

siêu  việt vừa hợp thời đến thế, cứ đọc kỹ mà xem, chúng tôi  đã quá già, vô cầu vô cưỡng nên 

không có ý nói ngoa !  

T.G. Kim Định viết được 46 cuốn, nay còn lại 33, tất cả đã được đăng trên trang 

vanhienvietnam.net mang tên Tủ sách Kim Định, còn sách của chúng tôi cũng đưọc đăng trên 

đó có tên “ Nền Văn Hoá Thai Hòa của Việt tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang, xin kính 

mời quý vị  hằng lưu tâm tới Văn Hoá nước nhà chiếu cố  .  

    

      

 

PHẦN KẾT LUẬN 

 

                               Để Xây dựng và Bảo vệ Quốc gia Dân tộc vững bền, Tổ Tiên chúng ta đã thực hiện: 

CHIẾN LƯỢC 

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

 “ Đem Chí Nhân mà thay Cường  bạo “ 

CHIẾN THẬT 

 “ Dĩ Nhu thắng Cương 

 “ Dĩ Nhược thắng Cường. “ 

Chiến lược và Chiến thuật này đã giúp Tổ Tiên chúng ta đành bại kẻ Thù truyền kiếp mạnh hơn 

Dân tộc chúng ta suốt giòng Lịch sử, họ đã đem quân đã qua đánh chiếm nhiều lần, nhưng đều bị 

Quân và Dân chúng ta đánh cho thảm bại. Sở dĩ Quân và Dân chúng ta đã lập được những chiến 

công lẫy lừng như thế, đó là nhờ vào nền Văn Hoá có Chiến lược và  Chiến  thuật   “ Dĩ Nhu thắng 

Cương, dĩ Nhược thắng Cường  “ hữu hiệu của Tổ  Tiên “  
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. .  . 

THÀNH QUẢ 

 “ Chẳng những mưu kế kỳ diệu 

Cũng là chưa thấy xưa nay 

Xã tắc từ đây vững bền 

Giang sơn từ đây đổi mới 

Càn Khôn Bĩ rồi lại Thái 

Nhật Nguyệt Hối rồi lại Minh 

Ngàn năm vết Nhục nhã sạch làu 

Muôn thuở nền Thái bình vững chắc 

Âu cũng nhờ Trời Đất Tổ Tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ “ 

 

BN ĐC. Nguyễn Trãi  

CHIẾN LƯỢC CHIỀN THUẬT GIỮ NƯỚC VÀ DỰNG NƯỚC 

 CỦA  ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO    

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự tới 

nhà thăm, hỏi rằng:  

"Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?". 

 Ông trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, 

nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh 

vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. 

 Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì 

mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. 

Đó lại là một thời.  

Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến 

tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây.  

 “ Vì Vua Tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui 

nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường 

trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ 

chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng 

giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như 

cha con thì mới dùng được.  

Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu Rễ bền Gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy".  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_T%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/1300
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_V%C5%A9_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_Ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa,_H%E1%BB%93_Nam
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/B%C3%ACnh_L%E1%BB%97
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
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 Đón mừng  Nguyên đán Tết Qúy Mão,  ngày 21 tháng 01 năm 2023 

                                       Việt Nhân 

 

                          _________________________________________________________________________ 

THAM KHẢO 

[ I ]  Frequencies of Matter: Tần số của Vật chất 

Is it theoretically possible for physical solid matter to vibrate 

Solid matter continually vibrates, and the vibrations are perceived macroscopically as temperature. 

It is the rotational and vibrational motion of the atoms and molecules which are bound together at 

a high enough frequency. 

The temperature of a solid comes with a black body radiation connected to it, and thus there exists 

a spectrum of characteristic frequencies, related to the frequencies of the vibrational and rotational 

levels of the atoms and molecules in the solid. The higher the temperature the higher the 

frequency, and the higher the frequency the higher the temperature.to become imperceptible 

to vision and move through other solid matter? 

If the frequency gets high enough the solid will either burn, or melt, depending on the atoms and 

molecules involved. The result of high frequencies of vibration do not lead to metaphysical 

conditions.  

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. The speed of 

sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

Key Differences Between Solid, Liquid and Gas 

The difference between solid, liquid and gas can be drawn clearly on the following grounds: 

A substance having structural rigidity and has a firm shape which cannot be changed easily is 

called solid.  

A water-like fluid, that flows freely, having a definite volume but no permanent shape, is called 

liquid.  

Gas refers to a state of matter, do not have any shape but conform to the shape of the container, 

completely, in which it is put in. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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While solids have certain shape and volume, liquids only have definite volume but not shape, gases 

neither have shape nor volume. 

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. 

The compression of solids is difficult, liquids are nearly incompressible, but gases can be easily 

compressed. 

Molecular arrangement of solids is regular and close, but liquids have irregular and sparse 

molecular arrangement and gases, too have random and more sparse arrangement of molecules. 

The molecular arrangement in solids is well organised. However, the layers of molecules slip and 

slide over one another, in the case of liquids. In contrast, the particles in gases are not at all 

organised, due to which the particles move randomly. 

When it comes to fluidity, solids cannot flow, however, liquids can flow and that also from the 

higher level to lower level. As against this gases flows in all directions. 

The spaces between the molecules and the kinetic energy are minimum in solids, medium in liquid 

and maximum in gases. So, the motion of molecules is negligible in solids, whereas in liquids, the 

erratic, random motion of molecules can be seen. Unlike gases, which have the free, constant and 

random motion of molecules. 

 In solids, the particles are held tightly by strong intermolecular attraction, although in liquids the  

attraction between particles is intermediate. As against this, the particles are loosely held,because  

the intermolecular attraction is weak. 

The speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and 

minimum in gases. 

As solid have a definite shape and size, they do not require a container for storage. 

Liquids cannot be stored without a container. Conversely, for storing gases, a closed 

container is required. 

  

 

 

  

[ I ] .- Changing the Frequencies of Our Thoughts 
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Sự biến đổi Tần số của Tư duy 

 

Is it possible that different types of thoughts have different frequencies, just like a radio station? I believe the 

answer to that is that to a degree they do, however it's not the thoughts that emit a frequency it's the brainwaves, 

which are directly controlled by thoughts and emotions.   That brainwave frequency is then transmitted into 

the world, so to speak.   Others pick up on the frequency, or vibration, and are attracted to it or repelled by it 

depending on their frequency at a particular time. 

For example when you are in a bad mood, for whatever reason, your thoughts are generally negative, you might not 

want to be around people.   Your thoughts are creating emotions of "˜go away' to everyone around you, your behaviour 

is then affected by your thoughts and emotions.   Your body language will tell people to stay away from you or to 

leave you alone for a bit.   Others will pick up on your brainwave frequency, vibration, subconsciously, and stay 

away or they will talk to you, trying to give you some of their energy and lift your energy. 

If we can manage to control our thoughts, we are effectively controlling our emotions, which in turn is controlling our 

behaviour.   If we control our thoughts and behaviours we are effectively controlling our mind energy and the 

frequencies of the brainwaves we are sending out to the world. 

Thoughts and attraction 

We've heard a lot about the law of attraction.   I think the use of the term has become overused and therefore 

misunderstood, subsequently it has not been taken that seriously.   However if we use the model below to show how 

our thoughts can attract like minded people and events into our lives,  I think we can take it a little more seriously: 

 

From the above model we see that your mind energy attracts others with the same mind energy, or close to 

it.   I believe your mind energy is literally touching others, a little tap on the shoulder saying "˜hey, there's this 

guy over there who has the same energy as yours, maybe worth speaking to him.' Or "˜there's a woman in the 

room who is thinking a lot about her financial situation, you might be able to help her.' 

 What we are thinking a lot about will produce different brainwave frequencies.   So, if you're thinking a lot about 

your financial situation with a positive frame of mind, that frequency will touch others who may be able to help 
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you in some way.   If, on the other hand, you are thinking about your financial situation in a negative way, those 

thoughts will produce a different frequency and you will touch others who could make your financial situation worse. 

                                                     The ladder of vibration :Nấc thang của Ba động  ( Tần số ) 

 

. . . . . 

Năng lượng sáng tạo hoàn toàn hiểu Tâm trí và hướng năng lượng để đạt được những gì mong 

muốn và giúp đỡ người khác trong cuộc sống. 

Năng lượng ba động cấp cao  hơn hiểu tầm quan trọng của những suy nghĩ như là những túi 

năng lượng. 
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Năng lượng hướng Ngoại < Suy tư > - một ba động tích cực  với những Suy tư chân thực thường 

xuyên  về người khác qua bản thân mình. 

Năng lượng ba động hướng Ngoại, ít có xu hướng suy nghĩ hướng Nội và quan tâm đến người 

khác.  

Năng lượng ba động tăng lên  bắt đầu suy nghĩ và phóng chiếu suy nghĩ ra bên ngoài.  

Bị thu hút bởi những người khác ở cùng bình diện hoặc năng lượng ba động giảm xuống, giam 

xuống thấp hơn 

Năng lượng ba động thấp hơn có xu hướng suy nghĩ  hướng Nội.< Quy tư >  Bị thu hút bởi 

ngưòi khác có cùng  mức độ ba động   

Do đó mà, Khi chúng ta thực sự có được Lòng  “ Nhân / Nghĩa, Bao dung  “ trong cuộc sống 

thì  qua Tần số năng lượng chúng ta  có thể bắt gặp được Hồn thiêng Sông  ( Nghĩa )  Núi ( 

Nhân ). của Tổ Tiên.    Khi Nhân  Nghĩa lưỡng nhất thì Hùng  Dũng, nên  có khà năng Bao 

dung . 

Other Solar Systems: Những hệ Mặt Trời khác: Các nguồn năng lượng Tình Yêu khác . 

Our Milky Way Galaxy is just one of billions of galaxies in the universe. Within it, there are at 

least 100 billion stars, and on average, each star has at least one planet orbiting it. This means 

there are potentially thousands of planetary systems like our solar system within the galaxy!  

Our Sun is one of at least 100 billion stars in the Milky Way, a spiral galaxy about 100,000 

light-years across. 

 

Telescope Named For ‘Mother of Hubble'  

How many Suns in the Universe 

The stars are arranged in a pinwheel pattern with four major arms, and we live in one of them, 

about two-thirds of the way outward from the center. Most of the stars in our galaxy are thought 

to host their own families of planets. 

The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the universe. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
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The universe is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. The universe 

contains all of the galaxies, stars, and planets. The exact size of the universe is unknown. Scientists 

believe the universe is still expanding outward.  

Go farther. Explore Beyond Our Solar System In Depth › 

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the spiral 

structure of our galaxy, the Milky Way. More › 

  

How many Suns in the Universe: Có bao nhiêu Mặt Trời trong Vũ trụ? 

Hey cool cats, I’m Dr. Universe, here to answer your baffling science questions like this one. How 

many suns are in the universe? The sun is actually a star, our nearest star, but there are lots of 

stars out there. Maybe you’ve tried counting them before. One, two, three, four, five, six, seven 

stars make up the big dipper. Astronomers estimate that the human eye could spot about 9,000 

stars. Of course, the Earth blocks our vision so we only see about half of those in the night sky. If 

we use binoculars, we could see even more stars, about 200,000 of them. A small telescope can 

help us see more than 15 million stars and even more powerful telescopes can help us look for 

other galaxies which are home to even more stars. Have you ever been stargazing? What did you 

see in the night sky? Tell us about it sometime at Dr.Universe@wsu.edu. 

Do stars emit energy? 

 

slideshare.net 

The majority of stars emit most of their electromagnetic energy as visible light, the tiny portion 

of the spectrum to which our eyes are sensitive. Because wavelength correlates with energy, the 

color of a star tells us how hot it is: red stars are coolest, blue are hottest.  

The main difference between the sun and any other star is the distance each are from Earth. 

The sun is closer to this planet than all of the other stars.  

Size is another major difference between the sun and other stars. The sun is the biggest star in 

this solar system. Within the whole universe, the sun is quite small compared to the enormous 

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/beyond/in-depth/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/?category=solar-system_beyond
mailto:Dr.Universe@wsu.edu
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stars that exist beyond our solar system. The largest star that scientists have discovered is called 

Mu Cephei. Over one billion of Earth's suns could fit inside of Mu Cephei. This massive star 

is considered to be a giant in the universe. 

Stars also differ in temperature. Temperature differences can be interpreted using color changes. 

Stars that burn red and orange are much cooler in temperature than the sun. Stars that burn white 

or blue-white are much hotter than the sun. 

 As well as mass and temperature, all of the stars also differ in age. The sun in this solar system  

is approximately five billion years old, making it a middle-aged star. As the stars grow older,  

they are subject to changes in mass, size and temperature. Sometimes, stars can even lose mass 

 as they age. 

 

 

                      Kính mời đọc thêm những biên khảo khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/vietnhan.html 

 

www.vietnamvanhien.net 
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