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L©i Nói ñÀu 
 
Sau cu¶c n¶i chi‰n gi»a 2 miŠn Nam - B¡c 1954 & 1975, lòng ngÜ©i tan tác, 
suy søp Ç‰n Ç¶ khó có th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c, khi: 
-MiŠn B¡c sau nhiŠu næm bÎ ch‰ Ç¶ C¶ng sän chuyên chính s¡t máu 'trÒng 
ngÜ©i', Çã phá nát truyŠn thÓng væn hi‰n dân t¶c ''ñÒng Bào'' cao ÇËp, bi‰n 
nhiŠu ngÜ©i thành m¶t thÙ cÕ dåi Ç¶c håi, khi hÀu h‰t bình thän gây håi cho 
QuÓc Gia & Dân T¶c, vô cäm trÜ§c m†i Çau thÜÖng cûa ngÜ©i khác, bàng 
quan v§i viŒc nhà cÀm quyŠn buôn dân bán nÜ§c?! 
-MiŠn Nam tuy có ÇÜ®c 20 næm giáo døc Çào tåo theo chiŠu hÜ§ng Dân Chû 
& T¿ Do, nhÜng do không quan tâm chÃn chÌnh cÆp th©i hóa các n¶i dung 
giáo døc & Çào tåo, vÅn chÌ dùng nh»ng sách giáo khoa ÇÜ®c vi‰t dÜ§i th©i kÿ 
bÎ Pháp Çô h¶, triŠu NguyÍn hû båi nô lŒ, coi Væn h†c TruyŠn thÓng là 'Bình 
Dân', nên Çã làm mÃt Çi nh»ng tinh hoa trong nŠn Væn Hóa truyŠn thÓng cao 
ÇËp ÇŠ cao Nhân + Trí = Hùng cûa ViŒt t¶c?! 
 
Sau nhiŒm vø tham gia soån thäo ChÜÖng trình môn ViŒt Væn l§p 12 cûa B¶ 
Giáo døc VNCH trÜ§c næm 1975 và nhiŠu suy tÜ nghiŠn ngÅm tØ næm 1975 
Ç‰n 2015, nÖi Çây chúng tôi xin måo mu¶i vi‰t khäo luÆn v§i š hÜ§ng m§i, 
khác v§i m¶t sÓ sai lÀm tai håi cÛ, vŠ 18 chû ÇŠ ''Nhân - Trí - Hùng'' cûa các 
tác giä và tác phÄm tØng ÇÜ®c ch†n giäng dåy, ph° bi‰n m¶t cách chÜa thÕa 
Çáng, khi không Ç¥t Çúng tr†ng tâm vÃn ÇŠ quan thi‰t v§i th©i cu¶c & th©i Çåi, 
khi‰n ngÜ©i dåy lâm vào ch‡ b‰ t¡c, ngÜ©i h†c bÎ nhÒi s† låc lõng theo ÇÜ©ng 
lÓi giáo døc thi‹n cÆn l‡i th©i m¶t chiŠu, trª thành ÇÓ kœ, chia rë c¿c kÿ ác håi! 
 
ChÌ khi nào m‡i chúng ta ÇŠu hi‹u rõ và hãnh diŒn vŠ 'bÓn ngàn næm væn hi‰n 
Nhân - Trí - Hùng' cûa mình, và thÃy cÀn ÇÜ®c th‹ hiŒn ra sao, lúc Çó m‡i 
ngÜ©i trong chúng ta së trª thành ngÜ©i chi‰n sï væn hóa & giáo døc ÇÌnh cao 
- ngang b¢ng v§i nh»ng ngÜ©i dân quê ViŒt xÜa nay vÅn tØng sÓng rÃt t¿ chû, 
t¿ cÜ©ng, t¿ hào uyên bác trong suÓi nguÒn c° tích & ca dao. 
 
Xin thÜa, Çây chÌ là nh»ng tÜ duy cûa m¶t cá nhân n¥ng lòng v§i nŠn Giáo 
døc Dân t¶c, tØng ÇÜ®c giao trách nhiŒm nghiên cÙu soån thäo, nên ch¡c 
ch¡n không khÕi có nh»ng khi‰m khuy‰t, cÀn ÇÜ®c các bÆc thÙc giä xem xét, 
nhÆn ÇÎnh, góp š... hÀu có th‹ cùng nhau góp sÙc kiŒn toàn, hình thành m¶t 
nên Væn h†c có n¶i dung giáo døc h»u ích, kÎp th©i cÆp th©i hóa, giúp ngÜ©i 
h†c thu nhÆn nh»ng tÜ duy sáng suÓt, hiŒn Çåi, khách quan, hÀu có th‹ Ùng 
døng Ç‹ phøc hÒi & phát tri‹n các giá trÎ Nhân + Trí = Hùng cûa tiŠn nhân tØ 
nhiŠu ngàn næm trÜ§c. 
Trân tr†ng, 
 
NguyÍn Xuân Khoan & NguyÍn Xuân HÜÖng 



 
 
T¿a 
 
M¶t tÜ liŒu cho bi‰t, sª dï Nam Hàn có th‹ mau chóng chuy‹n mình tØ m¶t 
quÓc gia låc hÆu bÎ tàn phá sau chi‰n tranh, thành m¶t quÓc gia tân ti‰n chÌ 
sau mÜÖi næm, là nh© m¶t vÎ T°ng thÓng Çã can Çäm loåi bÕ h‰t sách giáo 
khoa hû lÆu cÓ h»u, thay b¢ng sách giáo khoa theo NhÆt, tØ l§p 1 trª lên? 
ñiŠu này có thÆt hay không, cÛng mang m¶t š nghiã quan tr†ng: 
'M¶t nŠn giáo døc tÓt có th‹ giúp cä quÓc gia lÅn dân t¶c nhanh chóng chuy‹n 
mình, trª nên cÜ©ng thÎnh'. 
Nhìn låi các sách giáo khoa cûa ViŒt Nam tØ trÜ§c Ç‰n nay, hÀu h‰t chÌ là 
nh»ng phó bän sao y lâu Ç©i các š tÜªng tØ Trung QuÓc th©i Nho h†c, sao 
chép lu¶m thu¶m sai chû Çích tØ Pháp - Anh - MÏ... th©i Tây h†c, và trª nên 
løn båi hÖn bao gi© h‰t dÜ§i th©i C¶ng sän ng¿ trÎ, khi coi các sách cûa chû 
nghiã chuyên chính vô sän ác håi l‡i th©i tØ Liên Sô, Trung C¶ng là kinh Çi‹n 
m§i?! 
 
NÖi Çây, chúng tôi chÌ xin ÇÜ®c nêu m¶t sÓ quan Çi‹m & nhÆn ÇÎnh m§i - 
khác các lÓi mòn suy nghï xÜa cÛ trong sº sách vong bän, qua 3 y‰u tÓ 
'Nhân - Trí - Hùng' cûa truyŠn thÓng ViŒt Nam tØ khi lÆp quÓc, vŠ m¶t sÓ 
tác giä và tác phÄm cÛ m§i, mª r¶ng tÀm nhìn khi Ç¥t cånh so sánh v§i m¶t sÓ 
nhân sinh quan ñông Tây C° Kim, hÀu giúp ngÜ©i giäng dåy, các nhà soån 
sách và bån Ç†c có thêm tÜ duy hiŒn Çåi hóa ÇÙng Ç¡n chính Çáng vŠ nŠn 
Væn h†c c° truyŠn ViŒt Nam, khi nhân loåi Çã bÜ§c sang Th‰ k› XXI cÀn có 
nh»ng cÆp nhÆt hóa vŠ væn chÜÖng tÜ tÜªng m§i, nhÜng vÅn có th‹ duy trì & 
phát tri‹n các tÜ duy cao ÇËp truyŠn thÓng, hÀu có th‹ Ùng døng tÓt trong 
cu¶c sÓng hiŒn Çåi, lúc dân t¶c trong và ngoài nÜ§c phäi hòa mình & ÇÓi ÇÀu 
v§i các nŠn væn hóa & tÜ tÜªng khác bÃy nay vÅn ng¿ trÎ trên diÍn Çàn væn 
hóa tÜ tÜªng nhân loåi, h®p th©i hay l‡i th©i cÛng nhÜ tÓt xÃu khó phân biŒt, 
dÍ bÎ tha hóa & vong bän lúc giao lÜu. 
Hy v†ng v§i nh»ng lš giäi m§i, xây d¿ng trên các cæn bän c° h†c truyŠn thÓng 
ViŒt, dÅn chÙng lÆp luÆn trên các nŠn täng tÜ tÜªng tri‰t h†c ñông Tây, C° 
Kim, së giúp ngÜ©i Ç†c có th‹ so sánh nhÆn ra nh»ng nét uyên áo cûa m¶t 
nŠn Væn h†c ViŒt, tØng bÎ gi§i h†c phiŒt bao Ç©i miŒt thÎ là 'Væn h†c Bình Dân', 
hÀu cùng nhau nghiên cÙu thâm sâu, phøc hÜng nŠn 'Væn h†c Bác H†c C° 
truyŠn ViŒt' - th©i gian mÃy ngàn næm qua Çã bÎ gi§i h†c phiŒt thÜ låi, v†ng 
ngoåi, vong bän vùi dÆp không thÜÖng ti‰c do ki‰n thÙc hån hËp trong nh»ng 
khuôn kh° tÜ duy 'duy ngã Ç¶c tôn', qua các chû trÜÖng Duy Nho, Duy Tâm - 
Duy Lš - Duy Linh - Duy VÆt... không chÃp nhÆn các phän biŒn giúp Phát tri‹n 
& Canh tân & Thæng hoa. 
 
TiŠn bán Th‰ k› XX, T¿ L¿c Væn ñoàn m¶t th©i Çã thành công vÈ vang, khi 
chû trÜÖng tØ bÕ hình thÙc væn chÜÖng dùng nhiŠu ch» Hán chÎu änh hÜªng 



n¥ng nŠ Trung QuÓc cûa Nam Phong tåp chí, th¿c hiŒn lÓi vi‰t giän ÇÖn tinh 
t‰ theo ngôn ng» ViŒt. 
 
TiŠn bán Th‰ k› XXI, chúng ta cÀn tØ bÕ ti‰p theo nh»ng n¶i dung bÎ Hán hóa, 
Tây hóa, C¶ng sän hóa; trª vŠ nguÒn tái tåo làm m§i truyŠn thÓng væn hóa c° 
truyŠn uyên bác, mÃy ngàn næm qua bÎ gi§i h†c phiŒt thÃp kém vong bän, 
miŒt thÎ là ''bình dân'', vùi dÆp tàn phá tan hoang?! 
 
Melbourne 18-5-2016 
NguyÍn Xuân Khoan & NguyÍn Xuân HÜÖng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Væn hi‰n Nhân Trí Hùng 
 
Tùy theo hoàn cänh phong th° ÇÎa lš ÇÎa th‰, m‡i dân t¶c phäi tìm cách thích 
Ùng v§i thiên nhiên ÇÎa phÜÖng Ç‹ sinh tÒn, nên cÀn có nh»ng tÜ tÜªng và 
hành Ç¶ng k‰t h®p thích nghi m§i có th‹ tÒn tåi, phát tri‹n tÓt ÇËp. 
Tri‰t gia ñÙc Friedrich Hegel (1770 -1810) cho r¢ng m‡i dân t¶c ÇŠu có m¶t 
hŒ thÓng tÜ tÜªng giúp t¿ tÒn - trong Çó không ít hŒ tÜ tÜªng Çåt t§i trình Ç¶ 
tri‰t h†c, khi có nh»ng tÜ duy cao vŠ nh»ng š nghiã l§n cûa cu¶c sÓng nhân 
sinh. 
Tåi ñông phÜÖng bÃy nay, Tri‰t h†c m§i chÌ bi‰t Ç‰n nh»ng tÜ duy Çáng k‹ 
cûa m¶t sÓ nÜ§c l§n Çông dân, mà chÜa bi‰t Ç‰n nh»ng nÜ§c ª gi»a các nÜ§c 
l§n, tuy nhÕ nhÜng vÅn có th‹ tÒn tåi là nh© tØng có m¶t hŒ thÓng tÜ tÜªng 
tri‰t h†c uyên thâm, tác Ç¶ng thâm sâu Ç‰n các hành Ç¶ng, giúp Çû khä næng 
ÇÓi kháng & phát tri‹n. 
TrÜ©ng h®p ViŒt Nam là m¶t Çi‹n hình cø th‹, khi tuy n¢m l†t gi»a hai nÜ§c 
kh°ng lÒ nhÃt th‰ gi§i, sª h»u hai nŠn væn hóa ÇÜ®c coi nhÜ hàng ÇÀu cûa 
nhân loåi là Trung Hoa và ƒn ñ¶; bÎ hai nŠn væn hóa này xâm lÜ®c bao ngàn 
næm, nhÜng không bÎ ÇÒng hóa, låi vÅn có th‹ duy trì ÇÜ®c s¿ Ç¶c lÆp tÜ duy 
khi phát huy m¶t nŠn væn hi‰n lâu Ç©i, thu¶c hàng c° xÜa nhÃt cûa nhân loåi. 
ñó là nŠn Væn hi‰n Nhân - Trí - Hùng, cách nay gÀn 5.000 næm, mang 
nh»ng š nghiã tri‰t h†c uyên thâm khác biŒt v§i nh»ng tÜ duy ñông Tây - C° 
Kim, vô cùng Ç¶c Çáo, nên dù bÎ gi§i h†c phiŒt vong bän tìm cách vùi dÆp 
chôn lÃp bao næm trong các dòng væn hóa & væn t¿ ngoåi lai, nhÜng vÅn tiŠm 
tàng nÖi Çåi Ça sÓ dân chúng dÜ§i hình thÙc truyŠn khÄu, bÃt cÀn væn t¿, tØng 
bÎ miŒt thÎ là 'bình dân' - chÌ vì quá uyên bác, Än dÃu bên trong các n¶i dung 
chuyŒn k‹, câu hát, l©i ru ''tÀm thÜ©ng'' là nh»ng tri‰t lš cao siêu ''phi 
thÜ©ng'', khi‰n kÈ ki‰n thÙc h©i h®t - tÜ duy bình thÜ©ng khó có th‹ hi‹u bi‰t 
t§i?!  
ñây cÛng là m¶t phÜÖng pháp bäo tÒn tÜ duy uyên bác cûa kÈ y‰u, khi bÎ 
nh»ng sÙc månh væn hóa tÜ tÜªng ngoåi lai hàng ÇÀu xâm læng ÇÒng hóa? 
 
Th¿c vÆy, qua ngôn tØ và hành Ç¶ng cûa các nhân vÆt truyŒn c° lÜu truyŠn tØ 
ngàn xÜa, ph° bi‰n nÖi dân gian, sau này m§i ÇÜ®c ghi låi trong m¶t sÓ sº 
sách, thì tØ gÀn 5.000 næm trÜ§c Çây, khªi ÇÀu tØ Låc Long Quân và Âu CÖ, 
tåi ViŒt Nam Çã có m¶t nŠn væn hóa cao ÇËp ÇÜ®c m¥c khäi, bäo tÒn, phát 
huy, lÜu truyŠn qua nh»ng ThÀn thoåi & C° tích & Ca dao; hình thành m¶t nŠn 
täng væn hi‰n tinh hoa siêu viŒt riêng biŒt, bao gÒm nh»ng tÜ tÜªng, tâm lš, 
tình cäm... uyên áo hoàn chÌnh, m¶t khi ÇÜ®c nghiên cÙu phøc hÒi hŒ thÓng 
hóa theo các phÜÖng pháp khoa h†c, và các nŠn täng tÜ duy Tri‰t h†c ñông - 
Tây, C° - Kim khác nhau, m§i phÀn nào tránh khÕi lÓi tÜ duy kh£ng ÇÎnh m¶t 
chiŠu sai låc do thi‹n cÆn, c° hû. 
Dân t¶c Do Thái tÕ ra thông minh l‡i låc hÖn m¶t sÓ dân t¶c khác, m¶t phÀn là 
nh© Ç‰n Th‰ k› X, nhà vua Solomon bi‰t sÜu tÀm tÜ liŒu nhÃn månh Ç‰n s¿ 
khôn ngoan khác nhau cûa các QuÓc phø trong sº sách. 



 
ñó cÛng là møc Çích cao cä cûa Tri‰t h†c, khi quan niŒm cÀn yêu m‰n & tìm 
ki‰m & bäo tr†ng & tri‹n khai & phát huy nh»ng nguyên t¡c Çåo ÇÙc sáng 
suÓt, công b¢ng, khác biŒt, th‹ hiŒn nh»ng tình cäm ÇÒng loåi cao ÇËp nhÃt 
theo các š hÜ§ng khác nhau cûa m†i dân t¶c. 
 
BÃy nay các nhà væn hóa ViŒt Nam có th‹ do chÜa am hi‹u ÇÜ®c nh»ng tri‰t 
lš uÄn áo Än tàng trong C° tích ViŒt, vÅn chÜa coi tr†ng các ThÀn thoåi trong 
c° tích ViŒt Nam, nên m§i chÌ sao chép låi m¶t cách thi‰u thÆn tr†ng. 
CÛng do chÜa am hi‹u h‰t nh»ng š nghiã uÄn áo quan tr†ng cûa các ThÀn 
thoåi & C° tích & Ca dao, nên các biên khäo m§i chÌ dØng ª ch‡ sÜu tÀm, hÀu 
h‰t chÜa Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ nghiên cÙu lš giäi luÆn bàn vŠ nh»ng n¶i dung uyên 
bác cûa các ThÀn thoåi & C° tích & Ca dao ViŒt Nam, diÍn dÎch & quy nåp so 
sánh v§i các tÜ duy cao Ç£ng cûa các nŠn væn hóa lÅy lØng khác?! 
 
Theo tri‰t h†c - s¿ ''tÜ duy vŠ các tÜ duy'' - thì ThÀn Thoåi là di sän trí tÜªng 
tÜ®ng cûa m¶t dân t¶c, là c¶i nguÒn væn hóa cûa m‡i quÓc gia. 
Vì ThÀn thoåi là nh»ng giäi Çáp cho các vÃn ÇŠ l§n mang tính tri‰t h†c trong 
bu°i sÖ khai cûa dân t¶c m‡i nÜ§c trÜ§c thiên nhiên. Do chÎu änh hÜªng cûa 
ÇÎa lš phong th°, các ThÀn thoåi m‡i nÖi m‡i khác. 
ThÀn thoåi cung cÃp cho m‡i dân t¶c nh»ng nŠn täng tinh thÀn, hình thành 
m¶t hŒ tÜ tÜªng. HŒ tÜ tÜªng này n‰u cao së là Tri‰t h†c, thÃp hÖn là tôn giáo 
tÙc ThÀn h†c, dÜ§i n»a là các tin ngÜ«ng mang tính mê tín, dÎ Çoan. 
B¢ng nh»ng câu chuyŒn lš thú, nºa äo nºa th¿c, thÀn thoåi & c° tích qua 
nh»ng nhân vÆt nºa thÀn thánh & nºa con ngÜ©i, Çã tåo nên nh»ng tÜ tÜªng, 
tình cäm, tâm lš tÓt ÇËp, có th‹ giúp ai nÃy dÍ dàng phân biŒt ÇÜ®c s¿ Çúng 
sai, thiŒn ác, tÓt xÃu... mà không cÀn Ç‰n nh»ng giáo ÇiŠu phÙc tåp, nhiŠu khi 
không còn thích h®p & thÕa Çáng v§i nh»ng ÇiŠu kiŒn & hoàn cänh th©i gian 
và không gian dâu bi‹n Ç°i thay? 
ThÀn thoåi & C° tích thÜ©ng mang nh»ng chû ÇŠ l§n chÎu änh hÜªng không 
gian ÇÎa lš væn hóa phong th° trong Ç©i sÓng m‡i dân t¶c, giúp m‡i ngÜ©i 
nhÆn ra chính mình trong nhiŠu tình huÓng, hÀu có th‹ Ùng phó thÕa Çáng. 
 
Nói khác Çi, ThÀn thoåi là s¿ tÜ duy nh¢m giäi thích Ç©i sÓng t¿ nhiên bu°i 
ÇÀu cûa con ngÜ©i, b¢ng cách nêu nh»ng quan hŒ gi»a con ngÜ©i v§i thiên 
nhiên và v§i con ngÜ©i, nhÜng nâng cao phÄm hånh khi gán cho nh»ng gì 
siêu phàm mà con ngÜ©i có th‹ tÜªng tÜ®ng ra. 
Do vÆy ThÀn thoåi cÛng phän änh các bÜ§c phát tri‹n tÜ duy, ghi dÃu các mÙc 
Ç¶ š thÙc cûa tÆp th‹ xã h¶i trong quá trình phát tri‹n cûa QuÓc gia & Dân t¶c. 
Nh»ng QuÓc gia & Dân t¶c hùng månh, thÜ©ng có nh»ng ThÀn thoåi & C° tích 
siêu tuyŒt ÇŠ cao nh»ng tÃm gÜÖng cûa các vÎ anh hùng & liŒt n»... phän änh 
các Ü§c v†ng cao cä nh¢m Çáp Ùng nhu cÀu thæng hoa & phát tri‹n. 
 



ThÀn thoåi ViŒt rÃt Ç¶c Çáo khi mang tính nhÎ nguyên phÓi h®p Tiên và RÒng, 
th‹ hiŒn Çã s§m phân tích dung hòa ÇÜ®c hai tính âm dÜÖng cûa Lòng Nhân 
+ Trí Sáng, phát huy tích c¿c, thæng hoa tÓt ÇËp, t°ng h®p thành = Tính Hùng. 
Trong khi các ThÀn thoåi cûa nhiŠu cÜ©ng quÓc trên th‰ gi§i mang tính nhÃt 
nguyên, chÌ có m¶t vÆt t° mang tính âm ho¥c dÜÖng, v§i Ç¥c tính DÛng. 
So v§i các thÀn thoåi cûa Hy Låp, Trung QuÓc, ƒn ñ¶, NhÆt Bän... n‰u Ç‹ 
tâm tìm hi‹u nghiên cÙu thÀn thoåi ViŒt, së thÃy thÀn thoåi & c° tích ViŒt ng¡n 
g†n vô cùng cô Ç†ng, vÜ®t qua hình thÙc thô sÖ 'chuyŒn trò ÇÓi thoåi' cûa các 
kinh sách - Çåt t§i hình thÙc uyên thâm 'truyŒn k‹', nhÜng vÅn có th‹ chÙa 
Ç¿ng nh»ng n¶i dung phong phú & uyên bác mà ch£ng phäi quá 'bái thiên', 
'bái ÇÎa', chÌ tri‹n khai quan Çi‹m 'bái nhân' v§i tÜ duy coi tr†ng 'ñÎa linh & 
Nhân KiŒt' qua tØng ch», tØng câu chuy‹n täi. 
 
Tóm låi, n‰u ThÀn thoåi Trung QuÓc mang tính hoang tÜªng, thÀn thoåi Hy 
Låp mang tính hoang ÇÜ©ng... khi phäi lÃy không gian 'trên tr©i' làm bÓi cänh, 
thì thÀn thoåi ViŒt Nam rÃt gÀn v§i Con NgÜ©i khi bÓi cänh là 'dÜ§i ÇÃt' v§i 
nh»ng ñÎa Linh & Nhân KiŒt. 
 
Chính nŠn täng tÜ duy theo tri‰t lš sÓng Nhân + Trí = Hùng rÃt Nhân Bän, 
ÇÜ®c NgÜ©i ViŒt phát tri‹n tài tình qua các ThÀn thoåi & C° tích & Ca dao 
truyŠn khÄu, hình thành m¶t nŠn Væn Hi‰n cao ÇËp nhÜng låi vÅn có th‹ hàng 
ngày k‹ - ru - hát - hò... t¿ giáo døc lÅn nhau m¶t cách hÒn nhiên & ÇÖn giän, 
b¢ng nh»ng câu chuyŒn k‹, nh»ng l©i ru & câu hát tØ chi‰c võng këo kËt trong 
nhà Ç‰n cánh ÇÒng xanh tÜÖi bát ngát ngoài tr©i, giúp tØ trÈ Ç‰n già ÇŠu có 
th‹ cùng nhau thÜ©ng xuyên h†c hÕi ôn cÓ tri tân... trª thành phÜÖng pháp 
giáo døc Çào tåo h»u hiŒu ph° bi‰n, mà ch£ng phäi cÀn Ç‰n nhà trÜ©ng, cÛng 
ch£ng cÀn Ç‰n sách vª và ngÜ©i dåy qua Çào tåo chuyên môn theo các n¶i 
dung Çåo lš m¶t chiŠu, Çóng khung hån hËp cä vŠ th©i gian lÅn không gian, 
không ít Çã trª thành hû lÆu, l‡i th©i? 
ñiŠu này cÛng th‹ hiŒn rõ nét trong tín ngÜ«ng dân gian th© ñÎa Linh & Nhân 
KiŒt cûa NgÜ©i ViŒt, khi không cÀn Ç‰n kinh sách, tu sï; mà m†i ngÜ©i vÅn có 
th‹ t¿ khÃn vái liên hŒ tr¿c ti‰p v§i gia tiên & thánh thÀn qua nh»ng bu°i lÍ gi‡ 
th© phÜ®ng tØ trong nhà th© gia Çình Ç‰n Çình ÇŠn ngoài làng xóm, quÓc gia... 
 
Quan niŒm ''Nhân + Trí = Hùng'' tåi ViŒt Nam Çã s§m hình thành tri‰t lš 'Bái 
Nhân' th© phÜ®ng 'ñÎa Linh & Nhân KiŒt', tåo ÇÎa vÎ 'ÇÙng' ngang b¢ng cûa 
NgÜ©i gi»a Tr©i và ñÃt - tÙc bình Ç£ng trong th‰ Tam Tài 'Thiên, ñÎa, Nhân'. 
 
ThÖ NguyÍn Công TrÙ kh£ng ÇÎnh VÛ trø quan và Nhân sinh quan này: 
'ñã mang ti‰ng ÇÙng trong Tr©i ñÃt 
'Phäi có danh gì v§i núi sông 
'Trong lúc trÀn ai, ai dÍ bi‰t 
'RÒi ra së rõ m¥t Anh Hùng. 
 



Tôn giáo có n¶i dung tri‰t lš ''tr†ng nhân'' cao ÇËp 'Bái Nhân' cûa dân t¶c ViŒt 
khªi tØ th©i Hùng VÜÖng, qua viŒc tôn th© bÓn vÎ Anh Hùng & LiŒt N» ÇÜ®c coi 
là TÙ bÃt Tº trong lòng dân t¶c, là Phù ñ°ng Thiên VÜÖng - Tän Viên SÖn 
ThÀn - Chº ñÒng Tº - và Bà Chuá LiÍu Hånh vŠ sau này, th‹ hiŒn s¿ quÆt 
khªi cûa phái n» sau bao næm n» gi§i bÎ các tôn giáo & tÜ tÜªng ngoåi lai tìm 
cách áp ch‰ rÃt khÓc liŒt trong gi§i cai trÎ và h†c thÙc thÜ låi - h‰t làm 'bÀy tôi', 
'bÒi tây' Ç‰n 'tay sai hèn hå cho c¶ng sän'?! 
RÃt nhiŠu các ngôi Çình chùa làng ª ViŒt Nam th© nh»ng ngÜ©i có công v§i 
dân làng, nhiŠu ÇÎa danh mang dÃu Ãn n» gi§i... trong Çó có nhiŠu vÎ n» thÀn 
dù träi qua nhiŠu ngàn næm bÎ quan niŒm 'tr†ng nam - khinh n»' cûa Nho Giáo 
khÓng ch‰. NhÜ Bà Hom, Bà ñen... trong Nam, Bà ñanh, Bà ñá... ngoài B¡c.  
Riêng trong m‡i dòng h†, m‡i gia Çình ÇŠu có nh»ng ban th© th© 
phÜ®ng t° tiên, ông bà, cha mË, anh chÎ em Çã khuÃt... Ç‹ tÜªng nh§ tri 
ân, không hŠ có s¿ phân biŒt Nam - N» nhÜ các tôn giáo khác? 
 
ViŒc 'Bái Nhân' không phân biŒt Nam N» tåi ViŒt Nam tØ trong gia Çình Ç‰n 
ngoài xã h¶i & quÓc gia, th‹ hiŒn tính tri‰t h†c cao v§i tÜ duy bình Ç£ng Nam 
N» ung dung t¿ tåi tÓt ÇËp, khi Çã có th‹ s§m thoát ly s¿ s® hãi tuân phøc các 
Thiên thÀn, nh© óc hoài nghi, tính phê phán lành månh, næng l¿c tÜ duy tìm tòi 
phän biŒn... cao. 
 
Tri‰t gia Hegel nhÆn ÇÎnh: 'Con ÇÜ©ng Çi tØ th‰ gi§i quan thÀn thoåi Ç‰n tri‰t 
h†c, là con ÇÜ©ng Çi tØ ''lš tính hoang tÜªng'' Ç‰n ''lš tính tÜ duy''; tØ 'hình thÙc 
diÍn Çåt thông qua bi‹u tÜ®ng Ç‰n hình thÙc diÍn Çåt b¢ng khái niŒm'. 
N‰u thÀn thoåi là s¿ ÇÓi thoåi gi»a con ngÜ©i v§i t¿ nhiên, và v§i cä các th‰ 
l¿c siêu nhiên do con ngÜ©i tÜªng tÜ®ng ra, thì tri‰t h†c cÓ g¡ng tìm hi‹u vÃn 
ÇŠ quan hŒ gi»a con ngÜ©i v§i t¿ nhiên và v§i chính mình. 
 
ThÀn thoåi SÖn Tinh & Thûy Tinh mang tÜ duy chÓng Tr©i qua viŒc chÓng 
thiên tai bão løt cûa Tän Viên sÖn thÀn. ThÀn thoåi Chº ñÒng Tº th‹ hiŒn tÜ 
duy rÃt m§i so v§i ÇÜÖng th©i vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn khác nhau nhÜ con trai có 
th‹ không nghe theo l©i cha khi thÃy chÜa Çúng, con gái t¿ trách nhiŒm v§i 
bän thân trong hôn nhân... nhÃt là khi Chº ñÒng Tº có th‹ Çè sóng d» vÜ®t 
bi‹n cä Çi t§i nh»ng chân tr©i m§i Ç‹ phát tri‹n giao thÜÖng, trao Ç°i ki‰n thÙc 
& hàng hóa phøc vø nhu cÀu phát tri‹n nhân sinh. Bà Chúa LiÍu tuy là phø n» 
nhÜng vÅn có th‹ trØ gian diŒt båo... 
NhÜ vÆy các thÀn thoåi & c° tích ViŒt Çåt t§i trình Ç¶ tÜ duy tri‰t h†c rÃt s§m, 
khi có n¶i dung th‹ hiŒn nhân sinh quan th¿c t‰, theo Çu°i nh»ng chuÄn m¿c 
giá trÎ h»u hình, ÇŠ cao nh»ng bài h†c tr†n vËn vŠ Çåo ÇÙc h†c, nhân væn h†c 
th¿c døng h»u ích... ÇÜ®c lš trí luÆn giäi sâu s¡c uyên bác qua hình thÙc ngôn 
ng» truyŠn khÄu chuy‹n täi ÇÖn giän, dÍ hi‹u - dÍ nh§? 
 
Chúng tôi dùng các tØ ng» riêng biŒt mang tính bi‹u tÜ®ng trong sách, v§i các 
døng š: 



 
-'Lòng Nhân' cûa MË Âu CÖ phát sinh tØ hai ch» 'ñÒng Bào' do cùng m¶t 
'Då Con' mang ÇÙc tính thÜÖng yêu Çùm b†c, che chª, bao dung ''ÇÒng lòng 
- m¶t då''; khác h£n v§i ñÙc Nhân phát sinh tØ 'Tâm' do Tim - Nhân Tâm - 
mang ÇÙc tính bác ái träi qua giáo døc Çào tåo cûa m‡i ngÜ©i theo các Çåo lš 
khác nhau, nhÜ Nhân Ái - Bác Ái - Kiêm Ái... nên cÛng khác nhau. Qua ca 
dao, NgÜ©i ViŒt quan niŒm 'nhân tâm' có th‹ Ç°i thay nhÜ các câu 'nhân tâm 
bÃt ch¡c', 'nhân tâm tùy thích'... còn 'lòng då' thì bÃt bi‰n qua các câu 'ÇÒng 
lòng m¶t då', 'm¶t lòng, m¶t då'... 
Ý này th‹ hiŒn qua l©i ca cûa bän QuÓc Ca VNCH: 
''ñÒng lòng cùng Çi hy sinh ti‰c gì thân sÓng'' 
Ý này cÛng ÇÜ®c nhåc sï Y Vân diÍn tä qua bài hát mang âm ÇiŒu hát ru: 
''Lòng MË bao la nhÜ bi‹n Thái Bình dåt dào''... 
 
S¿ kiŒn ngÜ©i ViŒt tùy theo tu°i tác xÜng hô m¶t cách t¿ nhiên theo thÙ bÆc 
Ông Bà, Chú Bác, Cô CÆu, Anh Em, Con Cháu... th‹ hiŒn 'tình ÇÒng bào' thân 
thÜÖng bÃt k‹ quen hay lå, xa cÛng nhÜ gÀn. 
 
-'Trí sáng' cûa Låc Long Quân th‹ hiŒn qua s¿ kiŒn 'Tri Hành ÇÒng nhÃt' 
(không 'h®p nhÃt', ''tiên hÆu'', ''dÎ nan'' nhÜ quan niŒm Nho Gia) ngay tØ lúc b¡t 
ÇÀu dÃn thân lÆp quÓc, khi Çi chung cùng các con xuÓng các vùng ÇÃt ven 
bi‹n mª mang b© cõi, hình thành truyŠn thÓng giáo døc & Çào tåo ViŒt 'Tri - 
Hành ÇÒng nhÃt' ('4 cùng': cùng æn, cùng ª, cùng làm, cùng chi‰n ÇÃu qua trò 
chÖi RÒng R¡n, nhÜ Hai Bà TrÜng, vua Quang Trung... thân chinh xông pha 
trÆn tiŠn - khác '3 cùng' cûa ViŒt C¶ng là khi chi‰n ÇÃu thì HÒ Chí Minh trÓn 
chui nhûi ª hang Pác Bó?!).  
'Trí sáng së giúp Hành suÓt' còn th‹ hiŒn khä næng Ùng phó h»u hiŒu qua các 
chi‰n th¡ng cûa nhiŠu trÆn chi‰n: 
'N¿c cÜ©i châu chÃu Çá xe 
'TÜªng r¢ng chÃu ngã, ai dè xe nghiêng. 
 
CÛng nhÜ l©i hát cûa bän QuÓc Ca VNCH: 
'Cùng xông pha khói tên... 
 
-'Tính Hùng' ÇÜ®c các Vua Hùng tôn tr†ng coi nhÜ khuôn vàng thÜ§c ng†c 
trong viŒc giáo døc Çào tåo hÒn nhiên qua các c° tích, ca dao, nhÃt là ÇÒng 
dao, ph° bi‰n truyŠn khÄu b¢ng các truyŒn k‹, l©i ru, câu hát, ti‰ng hò; cÛng 
nhÜ các hèm diÍn låi các s¿ tích giúp dân, giúp nÜ§c hào hùng... duy trì, phát 
tri‹n suÓt mÃy ngàn næm, Çã hình thành tâm thÙc ViŒt qua tín ngÜ«ng th© 'ñÎa 
Linh & Nhân KiŒt' bái nhân tôn sùng các vÎ Anh hùng & LiŒt n», coi nh»ng 
ngÜ©i có công v§i QuÓc gia, Xã h¶i ngang hàng v§i các thÀn thánh; hàng 
næm t‰ lÍ diÍn låi các 'hèm' tÙc nh»ng vª kÎch ngoài tr©i do Çông Çäo quÀn 
chúng tham gia, nguyŒn Ü§c noi theo, nh¡c låi nh»ng công viŒc vÎ thÀn thành 
hoàng Çã làm cho dân, cho nÜ§c. Hèm n°i ti‰ng và lâu Ç©i nhÃt là hèm ª làng 



Gióng, B¡c Ninh, diÍn låi viŒc Phù ñ°ng Thiên VÜÖng Çánh gi¥c giúp nÜ§c, 
tác Ç¶ng & phát huy anh hùng tính cûa tu°i trÈ ViŒt, nhÜ thÖ NguyÍn Công 
TrÙ: 
'ñã h£n r¢ng ai nhøc, ai vinh 
'MÃy kÈ bi‰t anh hùng khi vÎ ng¶. 
 
Lòng Nhân cûa Bà Âu CÖ 
 
Lòng Nhân này khác h£n các ñÙc Nhân cûa các tri‰t gia:  
 
Chû nghiã Kiêm Ái cûa M¥c Tº (khoäng 470 - 396 trÜ§c Công nguyên) cho 
r¢ng: 'Nhân là š chí cûa Tr©i, gÒm yêu tÃt cä m†i ngÜ©i, làm l®i cho m†i ngÜ©i 
nhÜ nhau, không phân biŒt trên dÜ§i, thân sÖ, qúy tiŒn'. 
 
Theo sách LuÆn Ng»: 'Con ngÜ©i có phÄm chÃt cÜÖng nghÎ, chÃt phác, chân 
thÆt là gÀn ÇÙc Nhân'. Ý ki‰n này rÃt Çáng Ç‹ gi§i h†c phiŒt chÎu änh hÜªng 
n¥ng nŠ cûa Nho Giáo bÃy nay g†i Væn h†c c° truyŠn ViŒt Nam là 'væn h†c 
bình dân' phäi suy nghï låi chæng?! 
 
Bàn vŠ ch» Nhân, tri‰t gia Chu HÓi Am (1130 - 1200) cûa Trung QuÓc lÃy š tØ 
Trình Tº, nói cái Çåi y‰u cûa ñåo Nhân là: 
'Nhân là cái tính cûa s¿ sinh - Ái là cái tình cûa ñåo Nhân - Hi‰u ñÍ là cái 
døng cûa ñåo Nhân - Công là cái th‹ cûa ñåo Nhân'. 
 
Tuy nhiên, ngÜ©i h†c thÙc tÙc KÈ Sï cûa Nho Giáo (ÇÜ®c coi là phäi gÒm Çû 
Nhân - Nghiã - LÍ - Trí - Tín) vÅn quan niŒm hån hËp: 'Quân tº Hòa nhi bÃt 
ñÒng'. 
 
Tác phÄm Nho Giáo II, h†c giä TrÀn Tr†ng Kim nhÆn ÇÎnh: 
'Ch» Nhân là y‰u Çi‹m cûa Kh°ng h†c'. 
(trích sÇd dòng 9 trang 163) 
 
Trong khi trÜ§c Çó nhiŠu ngàn næm, Bà Âu CÖ Çã bi‰t khuyên con cháu vŠ š 
nghiã m¶t ch» Nhân r¶ng l§n cûa tình 'ñÒng Bào' phát sinh tØ bào thai MË 
Træm Con tÙc 'Lòng MË' - phäi ÇÜ®c coi nhÜ m¶t sáng tåo Ç¶c Çáo duy nhÃt 
trong tri‰t lš sÓng cûa nhân loåi, th‹ hiŒn b¢ng m¶t thÙ tình cäm Çùm b†c bao 
dung do ai nÃy coi nhau nhÜ cùng máu mû thân thÜÖng, mang tính cø th‹, 
chÃt phác, chân thÆt, mà mãi sau này y khoa Tây phÜÖng m§i có th‹ bi‰t Ç‰n:  
''Các con tÃt cä cùng tØ m¶t b†c trÙng trong lòng mË sinh ra, phäi bi‰t yêu 
thÜÖng Çùm b†c nhau''. 
 
'Khôn ngoan ÇÃu Çá ngÜ©i ngoài 
'Gà cùng m¶t MË ch§ hoài Çá nhau. 
 



Các š nghiã trên ÇÜ®c 'vÆt th‹ hóa' m¶t cách tuyŒt v©i, qua hình änh Çiã bánh 
'MË Træm Con' làm lÍ vÆt t‰ T° hàng næm - dùng th¿c phÄm Ç‹ diÍn Çåt & ph° 
bi‰n Çåo lš. 
 
TØ tình 'ÇÒng bào chung cùng' Çã nhanh chóng phát tri‹n thành tình 'thân 
thÜÖng ÇÒng hÜÖng' mang thêm ÇÙc 'Nghiã' bao la khi chung sÓng trên cùng 
m¶t lãnh th°.  
Kh°ng Tº nhÆn ÇÎnh: 'NgÜ©i muÓn Çåt ÇÜ®c ÇÙc Nhân + Nghiã, phäi là ngÜ©i 
có Trí và DÛng'. Trí giúp nhìn xa trông r¶ng thÃy lë thiŒt hÖn trong Ç©i sÓng 
c¶ng ÇÒng - DÛng giúp t¿ ch‰ khi g¥p nh»ng va chåm l§n nhÕ, bi‰n l§n thành 
nhÕ, bi‰n nhÕ thành không': 
 
'BÀu Öi thÜÖng lÃy bí cùng 
'Tuy r¢ng khác giÓng, nhÜng chung m¶t giàn. 
 
'NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖng 
'NgÜ©i chung m¶t nÜ§c phäi thÜÖng nhau cùng. 
 
Th©i Çåi nào cÛng xäy ra nh»ng cu¶c tÜÖng tranh khÓc liŒt: L§n thì gi»a các 
nÜ§c, gi»a các triŠu Çåi, ch‰ Ç¶, tôn giáo, chû nghiã... nhÕ thì gi»a các Çäng 
phái, Çoàn th‹, phe nhóm... MuÓn Çánh giá hÆu quä các cu¶c tÜÖng tranh 
này, không gì b¢ng cách xem xét k‰t quä cûa viŒc ÇÃu Çá Çã Çem Ç‰n nh»ng 
l®i håi riêng & chung nào cho cá nhân, Çoàn th‹, xã h¶i, quÓc gia, dân t¶c, 
nhân loåi? 
Do vÆy, Çây là m¶t tri‰t lš sÓng cao ÇËp, th‹ hiŒn nhân sinh quan minh tri‰t vï 
Çåi, qua viŒc dùng Bánh Dày & Bánh ChÜng làm lÍ vÆt bi‹u tÜ®ng cho Tam 
Tài, th© cúng T° Tiên cûa NgÜ©i ViŒt cùng Tr©i ñÃt trong ngày ÇÀu næm, bao 
hàm cùng lúc ÇÜ®c cä 'Thiên + ñÎa + Nhân': 
 
**Thiên: Bánh Dày hình tròn màu tr¡ng làm b¢ng b¶t n‰p, hình dung M¥t Tr©i, 
tÜ®ng trÜng cho ngôi chí tôn, ban phát ánh sáng & s¿ sÓng cho trÀn gian. Tuy 
nhiên Ông Tr©i trong tâm linh NgÜ©i ViŒt xa xÜa không hŠ có tính xa cách, 
khûng bÓ v§i nh»ng thiên ÇÜ©ng hay ÇÎa ngøc nhÜ ª B¡c phÜÖng, Tây 
PhÜÖng, ñông phÜÖng, Nam phÜÖng... mà thân cÆn gÀn gÛi, mang tính thân 
thi‰t, g¡n bó trong cu¶c sÓng, Ç‹ có th‹ tin tÜªng tâm tình lúc buÒn cÛng nhÜ 
khi vui: 
-'Tr©i có m¡t'. 
-'Tr©i không có m¡t'. 
-'Tr©i sinh, Tr©i dÜ«ng'. 
-'Tr©i Çánh, Thánh vÆt'. 
-'Tr©i cho hÖn lo làm'. 
-'Tr©i ch£ng Çóng cºa nhà ai'. 
-'Tr©i nào có phø ai Çâu, 
'Hay làm thì giàu, có chí thì nên'. 



 
**ñÎa: Bánh ChÜng hình vuông, mang màu xanh cûa lá, bao b†c bªi các l§p lá 
gói, vÕ bánh, nhân bánh khác nhau, ch£ng khác gì hình änh các tÀng thåch 
quy‹n, hÕa quy‹n, tr†ng quy‹n... cûa trái ÇÃt. 
VÕ bánh chÜng và nhân bánh là s¿ k‰t h®p hài hòa thi vÎ cûa nhiŠu loåi th¿c 
vÆt và Ç¶ng vÆt khi ÇÜ®c tôi luyŒn qua sÙc nóng cûa nÜ§c và lºa, th‹ hiŒn lë 
tÜÖng sinh h»u ích cûa thûy & hÕa, qua quÈ Kš T‰ khi bi‰t Ç¥t Thûy trên HÕa - 
Âm trên DÜÖng - mà không có s¿ tÜÖng kh¡c nào; mang š nghiã cûa l©i 
khuyên phäi chÃp nhÆn tao luyŒn bi‰n hóa khi h®p v§i nguyên lš hòa h®p, hòa 
ÇÒng, m§i có th‹ tåo s¿ k‰t h®p h»u døng. 
 
**Nhân: là con ngÜ©i khi dùng hai thÙ lÍ vÆt Bánh Dày và Bánh ChÜng th‹ 
hiŒn tÜ duy cø th‹ & trí tuŒ hóa tài tình bài h†c vŠ th‰ Tam tài 'Thiên & ñÎa & 
Nhân', m‡i m‡i ÇŠu cÀn s¿ k‰t h®p hài hòa thành m¶t khÓi, hÀu tÜÖng xÙng 
v§i vÎ th‰ cûa mình trong Tr©i - ñÃt. 
Nói khác Çi, n‰u Bánh Dày và Bánh ChÜng là m¶t s¿ k‰t h®p hài hòa cûa các 
sän phÄm do Thiên ñÎa tåo ra, làm nên nh»ng thi vÎ tuyŒt häo, thì Con NgÜ©i 
m¶t khi bi‰t k‰t h®p sáng tåo ra nó, cÛng phäi coi Çó nhÜ m¶t bài h†c luÆn lš   
h»u ích vŠ s¿ hài hòa trong cu¶c sÓng cûa chính mình v§i m†i ngÜ©i.  
ñây chính là nh»ng l©i lë Çáng Ç‹ ngÜ©i trên truyŠn bá cho kÈ dÜ§i vào m‡i 
dÎp ÇÀu næm, khi bóc chi‰c Bánh ChÜng có con cháu xúm xít vây quanh? 
 
Trong cu¶c sÓng Ç©i thÜ©ng, NgÜ©i ViŒt Çã th‹ hiŒn 'Væn Hi‰n ñÒng Bào' m¶t 
cách vô cùng hÒn nhiên, khi nÖi xóm làng, phÓ phÜ©ng kh¡p cä nÜ§c, ai nÃy 
chÌ cæn cÙ vào tu°i tác cûa nhau Ç‹ tØ Çó phân biŒt cao thÃp, xÜng hô theo 
thÙ t¿ là ông bà, chú bác, cô dì, anh chÎ, cháu con... v§i nhau, hÒn nhiên hình 
thành m¶t trÆt t¿ xã h¶i thân thÜÖng. 
 
TØ tÃm bé, trÈ em ViŒt Nam Çã ÇÜ®c ÇÒng dao chÌ dåy vŠ tình ÇÒng hÜÖng 
này: 
 
-'DÜa chu¶t là em ru¶t dÜa gang, 
'DÜa gang cùng làng dÜa hÃu 
'DÜa hÃu là cÆu bí ngô 
'Bí ngô là cô Ç‡ nành 
'ñ‡ nành là anh dÜa chu¶t. 
 
ho¥c: 
-'Kÿ Çà là cha c¡c ké 
'C¡c ké là mË kÿ nhông 
'Kÿ nhông là ông kÿ Çà 
'Kÿ Çà là cha c¡c ké. 
 



V§i ngÜ©i nÜ§c ngoài, tình 'ÇÒng hÜÖng chung & cùng' khi cùng sÓng chung 
trên m¶t mänh ÇÃt, cÛng ÇÜ®c ÇÎnh vÎ m¶t cách thú vÎ, có nhiŠu š nghiã lÎch sº 
buÒn vui lÅn l¶n: 
-Anh Ba: rÃt š nghiã khi dùng Ç‹ g†i ngÜ©i Hoa tØ Th‰ k› XVII, mang š tôn 
tr†ng qua vÎ th‰ tuy cao, nhÜng vÅn dÜ§i 'anh cä' (miŠn b¡c), 'anh hai' (miŠn 
nam)? Nên bi‰t ngÜ©i Hoa chåy sang ViŒt Nam nhiŠu nhÃt th©i nhà Thanh 
Çánh Ç° nhà Minh, th©i Çó có nh»ng nhân vÆt nhÜ tÜ§ng TÆp ñình, Lš Tài 
giúp vua Quang Trung, Måc Cºu, Måc Thiên Tích giúp chúa NguyÍn khai 
khÄn vùng ÇÃt Hà Tiên... ÇÜ®c tr†ng n‹, coi nhÜ khách (Khách Chú). Ÿ Nam 
ñÎnh, Häi Phòng có PhÓ Khách. Theo Gia ñÎnh báo, ch» Ba Tàu là do th©i Çó 
có nhiŠu ngÜ©i Hoa 'Phän Thanh - Phøc Minh' bÃt khuÃt, dùng ÇÜ©ng bi‹n 
chåy qua MiŠn Nam ViŒt Nam lánh nån, tØ các ''tàu'' bi‹n lên mang theo nhiŠu 
sän vÆt lå, ÇÜ®c g†i chung là Trà Tàu, CÖm Tàu, Ti‰ng Tàu, M¿c Tàu, NgÜ©i 
Tàu... 
-Anh TÜ: rÃt thú vÎ khi có th‹ dùng Ç‹ g†i ngÜ©i Hoa Kÿ và m¶t sÓ ngÜ©i ª các 
nÜ§c Tây phÜÖng nhÜ ñÙc, Anh..., vì h† là các nÜ§c tÜ bän trên th‰ gi§i. 
-Anh Næm: rÃt døng tâm khi có th‹ dùng Ç‹ g†i ngÜ©i Pháp, nh¢m nh§ låi câu 
chuyŒn bu°i ÇÀu 2 ông quan 5 Pháp là H. Rivière và F. Garnier, khi tÃn công 
thành Hà N¶i, Çã bÎ tº trÆn tåi Ô CÀu GiÃy. 
-Anh Bäy: Çã tØ lâu dùng Ç‹ g†i ngÜ©i ƒn ñ¶, có vÎ th‰ không cao? 
-Anh Tám: rÃt thÕa Çáng khi dùng Ç‹ g†i b†n ViŒt C¶ng xuÃt thân tØ cu¶c 
Cách mång tháng 8-1945. Không rõ do Çâu mà có thành ng» 'BÕ Çi tám', 'Tám 
chuyŒn hoài'... rÃt thích h®p cách Ùng xº ÇÓi phó v§i các 'ÇÒng chí & chu¶t 
Tháng Tám' (sic!) chuyên Çøc khoét tài sän quÓc gia & dân t¶c, mãi quÓc cÀu 
vinh? 
-Anh MÜ©i: rÃt chính xác khi dùng Ç‹ chÌ chung ngÜ©i C¶ng sän Nga Hoa, do 
h† xuÃt xÙ tØ cu¶c Cách mång tháng 10. Nay sinh sÓng ª nÜ§c ngoài, dÎch ra 
ti‰ng Anh thì là 'Number Ten' - loåi måt hång trong xã h¶i loài ngÜ©i, vì chÌ 
mang Ç‰n nh»ng ch‰t chóc, trÃn áp kinh hoàng?! 
 
PhÆt Giáo trÜ§c Çây ÇÜ®c m†i ngÜ©i thân thÜÖng, phÀn nào cÛng là do các vÎ 
tu hành chÌ nhÆn mình là sÜ cø, sÜ ông, sÜ bác, sÜ bà, sÜ cô, chú ti‹u... tùy 
theo tu°i tác, hÖn là nh»ng ÇÎa vÎ mang vÈ thi‰u tính 's¡c - không' cûa PhÆt 
Giáo trong tu hành, nhÜ ñåi ÇÙc, ThÜ®ng t†a, Tæng thÓng...? 
 
Do truyŠn thÓng này, mà sau 1975 khi lÜu vong tåi các nÜ§c trên th‰ gi§i, các 
h¶i ÇÒng hÜÖng trª thành nh»ng k‰t h®p ph° bi‰n do dÍ hài hòa, ÇÜ®c c° vÛ, 
hÜªng Ùng, xuÃt hiŒn kh¡p nÖi có s¿ hiŒn diŒn cûa c¶ng ÇÒng tœ nån ViŒt 
Nam. 
 
Lòng Nhân cûa bà Âu CÖ Çã tåo nên nh»ng kÿ tích trong lÎch sº nhân loåi: 
 
-VŠ Chính trÎ: Bà Âu CÖ là ngÜ©i phø n» ÇÀu tiên n¡m quyŠn lãnh Çåo m¶t 
dân t¶c, ch£ng khác gì m¶t vÎ vua th©i quân chû, m¶t vÎ n» t°ng thÓng th©i 
dân chû. Nh»ng thành quä cûa các con cháu bà qua nhiŠu Ç©i vua Hùng hàng 



ngàn næm tÒn tåi nh© bi‰t hi‰u ÇÍ hòa thuÆn, cho thÃy bà Âu CÖ là m¶t chính 
trÎ gia 'tŠ gia & trÎ quÓc' tài næng, khi có th‹ khai tri‹n phát huy duy trì m¶t triŠu 
Çåi chi‰m k› løc vŠ °n ÇÎnh lâu dài nhÃt th‰ gi§i? 
ñi‹m sáng chói l†i nhÃt, là bà Âu CÖ Çã nêu cao chû thuy‰t 'anh hùng' trong 
tÜ duy bäo vŒ & phát tri‹n QuÓc gia & Dân t¶c, khi coi tr†ng nh»ng ngÜ©i bi‰t 
quên mình hy sinh cho m†i ngÜ©i, hình thành tôn giáo th© 'ñÎa linh & Nhân 
kiŒt' tåo ra m¶t sÙc månh chÓng xâm læng tiŠm tàng, tØ tÜ tÜªng Ç‰n hành 
Ç¶ng qua phong tøc & tÆp quán trình diÍn các vª kÎch lÎch sº ngoài tr©i, là các 
'hèm' tái diÍn hàng næm các s¿ tích ÇŠ cao tåo s¿ ngÜ«ng m¶ & noi gÜÖng 
các vÎ anh hùng & liŒt n» - giúp Dân t¶c ViŒt träi mÃy ngàn næm bÎ nån xâm 
lÜ®c cûa các cÜ©ng quÓc væn hóa & quân s¿ hàng ÇÀu th‰ gi§i, nhÜng vÅn có 
th‹ tÒn tåi, phát tri‹n v»ng bŠn? 
Lòng Nhân trong tri‰t lš chính trÎ không chÌ hån hËp trong tình cäm gi»a ngÜ©i 
cÀm quyŠn và dân chúng, mà còn ÇŠ cao tính tÜÖng thân tÜÖng ái gi»a ngÜ©i 
dân trong cu¶c sÓng 'chung & cùng' - k‰t nÓi ÇÒng bào v§i ÇÒng hÜÖng, dung 
h®p các khác biŒt m¶t cách hài hòa nhuÀn nhuyÍn. 
 
-VŠ Giáo døc: Bà Âu CÖ là m¶t nhà giáo døc l§n, có công khai phá m¶t nŠn 
giáo døc truyŠn thÓng lâu Ç©i cûa ngÜ©i ViŒt, tÒn tåi tØ bà Âu CÖ Ç‰n nay, khi 
Çã không cÀn væn t¿, sách vª - chÌ dùng væn chÜÖng truyŠn khÄu b¢ng 
chuyŒn k‹, câu hát, ÇiŒu hò... Ç‹ lÜu truyŠn nh»ng bài h†c cao ÇËp vŠ luân lš, 
tâm lš, ngôn ng», toán h†c, khoa h†c... mà chúng tôi phân tích ÇÜ®c phÀn nào 
trong sách 'Khªi thäo Kinh Thi ViŒt Nam' Çã xuÃt bän næm 2014.  
Chû thuy‰t giáo døc mang n¶i dung trân tr†ng ÇŠ cao 'ÇÒng bào - ÇÒng 
hÜÖng' cûa bà Âu CÖ Çã thành công trong viŒc x‰p Ç¥t quy cû trÆt t¿ tØ trong 
gia Çình Ç‰n ngoài xã h¶i... giúp QuÓc gia & Dân t¶c hi‰u thäo hòa thuÆn, bi‰t 
Ç¥t mÅu sÓ chung QuÓc gia & Dân t¶c lên trên tôn giáo, Çäng phái... khác v§i 
các chû thuy‰t chính trÎ và tôn giáo Çông tây khi chû trÜÖng 'Duy Ngã ñ¶c 
Tôn', gây chia rë - ÇÓi ÇÀu - ÇÃu Çá quy‰t liŒt?! 
... 
 
 Trí Sáng cûa Låc Long Quân 
 
Quan niŒm vŠ Trí Sáng cûa Låc Long Quân cÛng khác biŒt v§i các tÜ tÜªng 
gia Çông tây c° kim, qua hành Ç¶ng 'chung & cùng' các con Çi mª nÜ§c ª các 
vùng ÇÒng b¢ng ven bi‹n. 
Kh°ng Tº trong sách LuÆn Ng», quan niŒm Trí là 'Tri thÙc, hi‹u bi‰t sáng suÓt 
theo Çåo lš, xét Çoán s¿ viŒc và phân biŒt phäi trái, Ç‹ trau dÒi Çåo ÇÙc và 
hành Ç¶ng  h®p v§i Thiên lš'. N‰u không có trí sáng suÓt thì ch£ng nh»ng 
không giúp ÇÜ®c mình, mà còn làm håi Ç‰n bän thân mình. 
Kh°ng Tº nhÆn ÇÎnh Trí không phäi ngÅu nhiên mà có, nó chÌ ÇÜ®c hình thành 
khi ngÜ©i ta träi qua quá trình h†c tÆp, tu dÜ«ng - tÙc m¶t quy cû giáo døc & 
Çào tåo chân chính h»u døng, h»u ích. 



CÛng trong LuÆn Ng», Kh°ng Tº còn có nhÆn xét: 'NgÜ©i Trí Üa nÜ§c và Üa 
hoåt Ç¶ng' (Trí giä nhåo thûy, Trí giä Ç¶ng). 
 
[Ÿ Çây chúng tôi muÓn phân biŒt hai loåi giáo døc & Çào tåo 'tÓt' và 'xÃu', cø 
th‹ nhÜ chû trÜÖng 'trÒng ngÜ©i' cûa C¶ng sän - coi con ngÜ©i phäi phát tri‹n 
theo bän næng sinh vÆt nhÜ cây cÕ, làm mÃt nhân phÄm, nhân tính... Çã và 
Çang khi‰n nhân loåi rÖi vào cänh thäm sát ÇÅm máu vŠ chính ki‰n, do tôn 
giáo ho¥c các ch‰ Ç¶ Ç¶c tài, chuyên chính... Çào tåo bÃt chính gây ra?!] 
 
ñ‰n Th‰ k› XV, tri‰t gia VÜÖng DÜÖng Minh (1472 - 1528) cûa Trung QuÓc 
m§i có th‹ xÜ§ng lên h†c thuy‰t 'Tri Hành h®p nhÃt', quan niŒm 'Tri chÌ s¿ 
minh giác cûa Tâm - Hành là s¿ phát Ç¶ng cûa Tâm'. Nên cä hai ÇŠu phäi 
song song v§i nhau. 
TrÜ§c Çó, các tri‰t gia Trung QuÓc Çã tranh luÆn vŠ hai viŒc Tri - Hành khác 
h£n nhau, nhÜ 'Bi‰t rÒi hãy làm' - 'Làm rÒi së bi‰t' - 'Bi‰t khó, làm dÍ' - 'Bi‰t 
dÍ, làm khó'... 
ñiŠu này vô cùng quan hŒ, cø th‹ nhÜ ch‰ Ç¶ C¶ng sän, vŠ lš thuy‰t m¶t th©i 
có th‹ hay, nhÜng khi th¿c hành m§i thÃy Çó là nh»ng lš thuy‰t không tÜªng 
vô cùng ác håi, nh¢m l®i døng quyŠn hành quá l§n cûa m¶t Çäng Ç‹ trÃn l¶t 
m†i ngÜ©i - bi‰n Riêng thành Chung, rÒi tØ Chung thành Riêng nhÜ th‹ ch‰ 
Liên Xô, Trung C¶ng, ViŒt C¶ng, Cuba, B¡c Hàn...?! 
 
Trong khi Çó tØ mÃy ngàn næm trÜ§c tåi ViŒt Nam, Låc Long Quân Çã cùng 
các ngÜ©i con Çi xuÓng vùng bi‹n Ç‹ ki‰n quÓc, theo cách ''4 cùng'' cùng æn, 
cùng ª, cùng làm, cùng xông pha chi‰n ÇÃu, nhÃt là sáng suÓt nhÆn thÙc 
ÇÜ®c viŒc chi‰m gi» mª mang bi‹n & Çäo là quan tr†ng trong viŒc lÆp quÓc. 
Trò chÖi RÒng R¡n là hình änh chuy‰n Çi cûa Låc Long Quân cùng các con 
xuÓng các vùng bi‹n Çäo mª mang b© cõi, ÇÜ®c dân gian diÍn tä låi, dùng làm 
bài h†c sâu s¡c qua m¶t trò chÖi rÃt ph° bi‰n trong dân gian, vŠ nguyên t¡c 
phÓi h®p bäo vŒ & chi‰n ÇÃu trong các tÆp th‹ khi hoåt Ç¶ng: 
-NgÜ©i cÀm ÇÀu lãnh Çåo dÅn d¡t, phäi ÇÜ®c tôn tr†ng và tuyŒt ÇÓi tuân theo 
n‰u thÃy xÙng Çáng, vì mÃt ngÜ©i chÌ huy ch£ng khác gì 'r¡n mÃt ÇÀu', ¡t bÎ 
thÃt båi nhanh chóng nhÜ ch‰ Ç¶ VNCH næm 1975 khi bÎ CSVN 'xin khúc ÇÀu' 
qua viŒc Çòi T°ng thÓng NguyÍn Væn ThiŒu tØ chÙc?! Nên khi ThÀy thuÓc hÕi 
'xin khúc ÇÀu' ÇÜ®c trä l©i 'cùng xÜÖng cùng xÄu' - tÙc không th‹ chÃp nhÆn, 
do dù có phÜÖng thuÓc nào cÛng ch£ng th‹ tÒn tåi Ç‹ cÙu ch»a? 
-NgÜ©i trong m¶t tÆp th‹ tùy theo khä næng ÇÜ®c s¡p x‰p vÎ trí thích h®p theo 
thÙ t¿ trÜ§c sau, phäi tuyŒt ÇÓi bám ch¥t nhau - tÙc Çoàn k‰t thÆt ch¥t chë Ç‹ 
bäo toàn l¿c lÜ®ng - Câu trä l©i 'cùng máu cùng me', th‹ hiŒn Çây chính là 
nguÒn sinh l¿c huy‰t måch qúy giá cûa Çoàn th‹, không th‹ Ç‹ cho bÎ thÜÖng 
t°n, chäy máu chÃt ÇÕ & chÃt xám. 
-NgÜ©i cuÓi cùng dù là không quan y‰u, nhÜng vÅn ÇÜ®c tÃt cä bäo vŒ. Câu 
trä l©i ThÀy thuÓc 'Tha hÒ thÀy Çu°i' cho thÃy s¿ k‰t h®p bäo vŒ nhau rÃt ch¥t 
chë diÍn ra trong suÓt cu¶c chÖi.  



Có th‹ Çây chính là 'hèm' mang n¶i dung giáo døc hoàn häo - tÙc nh»ng vª 
kÎch ngoài tr©i diÍn tä låi s¿ tích cûa các vÎ nhân thÀn khi lãnh Çåo ÇÓi phó 
ÇÎch, chû Çích trong tín ngÜ«ng th© 'ñÎa linh & Nhân kiŒt' tåi các Çinh làng - c° 
xÜa, rÃt ph° bi‰n trong tÆp quán væn hóa ViŒt? 
 
Trò chÖi chÙng tÕ truyŠn thÓng ViŒt tØ th©i Låc Long Quân lÜu låi Çã hiÍu lë 
'Tri Hành ÇÒng nhÃt' - v§i 4 cùng, giúp QuÓc gia & Dân t¶c s§m có ÇÜ®c m¶t 
tinh thÀn trên dÜ§i sát cánh cùng nhau chi‰n ÇÃu kiên cÜ©ng, tình cäm thÜÖng 
yêu Çoàn k‰t ch¥t chë, m§i có th‹ bäo vŒ m¶t lãnh th° trù phú là nh»ng vùng 
ÇÒng b¢ng phì nhiêu ven bi‹n, và cä m¶t b© bi‹n cùng các häi Çäo phong phú 
häi sän träi dài, vô cùng qúy giá cho mai hÆu. 
S¿ viŒc mãi Ç‰n Th‰ k› XXI, Trung C¶ng m§i b¡t ÇÀu bi‰t Ç‰n s¿ quan tr†ng 
cûa các häi Çäo, vë bän ÇÒ lÜ«i bò li‰m Bi‹n ñông, Çánh chi‰m bÃt h®p pháp 
m¶t sÓ Çäo ª Hoàng Sa, TrÜ©ng Sa cûa ViŒt Nam... cho thÃy Låc Long Quân 
Çã Tri và Hành sáng suÓt, xÙng Çáng là vÎ 'Minh Quân' ÇÀu tiên cûa ViŒt Nam, 
s§m giúp NgÜ©i ViŒt sª h»u m¶t lãnh th° có b© bi‹n bao b†c v§i nhiŠu häi sän 
phong phú - nŠn täng kinh t‰ thuÆn l®i giúp QuÓc gia & Dân t¶c hùng cÜ©ng, 
tÒn tåi bao Ç©i; m¥c dù bÎ các cÜ©ng quÓc ñông Tây xâm læng chi‰m cÙ nhiŠu 
lÀn. 
Trong cuÓn LÎch Sº ViŒt Nam cûa ñào Duy Anh, trang 38 ghi nhÆn: 
'Xem nh»ng hình thuyŠn chåm trên thân trÓng ÇÒng Ng†c LÛ, ngÜ©i ta låi thÃy 
rõ ràng Çó là thuyŠn Çi bi‹n có c¶t buÒm và bánh lái mÛi. Nh»ng Çi‹m Ãy 
khi‰n chúng ta thÃy r¢ng nh»ng ngÜ©i Çúc trÓng ÇÒng Ãy - NgÜ©i Låc ViŒt - tÃt 
Çã tØng vÜ®t bi‹n'. 
 
Trong 4 vÎ TÙ BÃt Tº, Chº ñÒng Tº là ngÜ©i tØng vÜ®t bi‹n Çem vŠ nh»ng 
ki‰n thÙc và hàng hóa m§i lå, phát tri‹n ngoåi thÜÖng, giúp m¶t vùng nghèo 
nàn trª thành trù phú, thÎnh vÜ®ng. Sau Chº ñÒng Tº cä ngàn næm, vua 
Salomon ª Do Thái ÇÜ®c ca ng®i là ngÜ©i khôn ngoan c¿c kÿ, cÛng m¶t phÀn 
là nh© ª viŒc s§m bi‰t `bäo tr® cho các chuy‰n tàu buôn t§i Tây Phi, ƒn ñ¶... 
mª mang ngoåi thÜÖng'. Christophe Colomb (1450 - 1506) nh© các chuy‰n 
häi hành, tìm ra MÏ Châu, ÇÜ®c nhân loåi ca ng®i.... 
 
ñÙc Trí cûa Låc Long Quân còn ÇÜ®c th‹ hiŒn trên nhiŠu phÜÖng diŒn ki‰n 
quÓc khác nhau, giúp hình thành m¶t sÙc månh tiŠm tàng trong viŒc lÆp quÓc, 
vŒ quÓc: 
 
-VŠ Chính trÎ: Là nhân vÆt ÇÀu tiên cûa th‰ gi§i có š thÙc cao vŠ bình Ç£ng 
nam n», khi s§m nhÆn ra khä næng 'tŠ gia + trÎ quÓc' cûa phø n», nên trao låi 
quyŠn trÎ quÓc cho v® là bà Âu CÖ. Và Çã thành công m¶t cách vÈ vang.  
ñ©i nhà TrÀn, vua tôi coi nhau nhÜ anh em, thân thi‰t 'tÙ cùng' sau gi© thi‰t 
triŠu cÛng nhÜ khi lâm trÆn, Çã làm nên sÙc månh vô ÇÎch m¶t th©i, m§i có th‹ 
liên ti‰p 3 lÀn Çánh th¡ng quân Nguyên Mông tØng bá chû hoàn cÀu m¶t 
phÜÖng r¶ng l§n tØ Çông sang tây? 



 
-VŠ Kinh t‰: Là nhân vÆt s§m nhÆn ra giá trÎ kinh t‰ l§n lao lâu dài cûa các 
vùng bi‹n Çäo, cùng các con dÃn thân chi‰m cÙ, khai thác; lÜu låi cho hÆu th‰ 
m¶t giang sÖn gÃm vóc, ÇÜ®c liŒt vào m¶t trong nh»ng lãnh th° tuy trên løc 
ÇÎa mà vÅn có th‹ có nhiŠu b© bi‹n nhÃt th‰ gi§i. Phäi Ç‰n Th‰ k› XXI, khi 
nhân loåi lâm cänh nhân mãn, các nhà cÀm quyŠn m§i bi‰t Ç‰n giá trÎ cûa 
bi‹n Çäo trong kinh t‰, giao thÜÖng - sÙc månh phát tri‹n quÓc gia trong hoàn 
cänh nhân sinh m§i, mà Singapore, HÒng Kông tiêu bi‹u? 
 
Tính Hùng cûa các Vua Hùng 
 
ViŒt Nam có vÎ trí ÇÎa th‰ n¢m l†t thÕm gi»a 2 nÜ§c kh°ng lÒ là ƒn ñ¶ và 
Trung QuÓc, tØng bÎ Pháp Ç¥t cho ÇÎa danh Indochine. 
Tuy lãnh th° chÌ b¢ng m¶t tÌnh nhÕ cûa 2 nÜ§c l§n Trung QuÓc và ƒn ñ¶, 
nhÜng nh© tri‰t lš sÓng 'Hùng' mà träi mÃy ngàn næm bÎ xâm læng cä vŠ quân 
s¿ lÅn væn hóa, dân t¶c ViŒt vÅn không hŠ bÎ ÇÒng hóa, m¥c dù gi§i h†c thÙc 
thÜ låi bÎ tha hóa rÃt n¥ng nŠ.. 
Cø th‹, PhÆt Giáo tØ ƒn ñ¶ có nhân sinh quan 'Bi - Trí - DÛng', Nho Giáo tØ 
Trung QuÓc có nhân sinh quan 'Nhân - Trí - DÛng', tÙc s¿ Çào tåo nhân cách 
chÌ dØng låi ª ch‡ DÛng cäm, t¿ th¡ng mình, nhÜ câu: 
'Phú qúy bÃt næng Dâm. 
'BÀn tiŒn bÃt næng Di. 
'Uy vÛ bÃt næng KhuÃt. 
thì Ông Låc Long Quân và Bà Âu CÖ Çã bi‰t dåy các con cháu ch¡t chút chít 
cûa mình phäi dùng ch» Hùng làm nhân sinh quan, khi b¡t Ç©i Ç©i phäi Ç¥t 
VÜÖng hiŒu lÃy ch» Hùng làm tr†ng tâm, träi suÓt 2.000 næm thÎnh trÎ. 
Hùng hÖn DÛng gÃp b¶i, vì không chÌ dØng låi ª mÙc dÛng cäm 'th¡ng mình', 
mà còn phäi kiên tâm bŠn chí tao luyŒn tài ÇÙc & chí khí hÖn ngÜ©i, m§i có 
th‹ hành Ç¶ng tåo ÇÜ®c s¿ m‰n phøc cûa ngÜ©i tÓt ÇÒng th©i th¡ng kÈ xÃu 
m¶t cách quang minh chính Çåi, giúp Ç©i, làm nên nh»ng s¿ nghiŒp h»u ích 
cho nhân quÀn & xã h¶i - theo tiêu chuÄn vì Dân & vì NÜ§c - tÙc 'th¡ng l®i', 
khác v§i 'th¡ng håi' cûa C¶ng sän trên th‰ gi§i nói chung, tåi ViŒt Nam sau 
các næm 1954 tåi miŠn B¡c và næm 1975 tåi miŠn Nam nói riêng?! 
 
Trong khi Çó Trung QuÓc quan niŒm vua cÀn 'Minh' tÙc là sáng suÓt, qua câu: 
'Minh quân - LÜÖng t‹ tao phùng dÎ, 
'Tài tº - Giai nhân t‰ ng¶ nan. 
 
LÎch sº cho thÃy không ít các nhà vua, các nhà lãnh Çåo luôn t¿ cho mình là 
'Minh' nhÜng hÀu h‰t låi ÇÜa ra nh»ng chính sách thi‰u sáng suÓt sai lÀm tai 
håi không bi‰t Çâu mà k‹?! 
Cø th‹ nh«n tiŠn nhÜ nhân vÆt t¿ nhÆn là HÒ Chí Minh tåi ViŒt Nam, Çã không 
chÌ gây nhiŠu hÆu quä xÃu xa dài lâu, mà còn làm nhiŠu ÇiŠu tai quái håi dân, 



håi nÜ§c vô vàn; khi tØng Çích thân nhÆn sai lÀm phäi tå l‡i sau vø cäi cách 
ru¶ng ÇÃt, nhÜng không hŠ hÓi l‡i mà vÅn mù quáng ti‰p tøc tác håi?! 
 
Th‰ nên luÆn công t¶i không lÃy ch» 'DÛng' nhÜ sách Sº Kš cûa TÜ Mã Thiên, 
mà cÀn lÃy ch» 'Hùng' Ç‹ xét hÆu quä cûa s¿ nghiŒp, xem Çã giúp ích ho¥c 
làm håi Dân & NÜ§c ra sao, së dÍ thÃy rõ ai là Anh Hùng, ai là Gian Hùng? 
N‰u nhân loåi thÜ©ng luÆn anh hùng theo các chi‰n công hi‹n hách nÖi chi‰n 
trÜ©ng, thì ngÜ©i ViŒt tØ xÜa Çã bi‰t luÆn anh hùng trên nh»ng viŒc công ích 
Ç‹ Çánh giá, noi gÜÖng.  
ñó chính là tín ngÜ«ng th© 'ñÎa Linh & Nhân KiŒt' mà 4 vÎ Thánh TÙ BÃt Tº 
cûa NgÜ©i ViŒt chÌ có Phù ñ°ng Thiên VÜÖng có công vŠ quân s¿ (Binh), còn 
Tän Viên SÖn ThÀn có công vŠ chÓng lÛ løt Ç‹ phát tri‹n canh nông (Nông) ; 
Chº ñÒng Tº có công vŠ thÜÖng måi, y h†c (Công ThÜÖng); Bà Chúa LiÍu 
Hånh có công vŠ giáo døc nhân luân (Sï). 
 
Nh© Ç¥c tính Hùng trª thành tâm thÙc lâu Ç©i cûa NgÜ©i ViŒt, mà liên ti‰p mÃy 
ngàn næm qua Çã xuÃt hiŒn không bi‰t bao nhiêu vÎ anh hùng & liŒt n» h»u 
danh cÛng nhÜ vô danh, giúp QuÓc gia & Dân t¶c vŒ quÓc và ki‰n quÓc - ViŒt 
Nam m§i có th‹ tÒn tåi, phát tri‹n v»ng bŠn trÜ§c các cu¶c xâm læng væn hóa, 
chính trÎ, quân s¿, kinh t‰, thÜÖng måi... 
 
NhÆn ñÎnh 
 
Nhân sinh quan Nhân - Trí - Hùng tØ th©i Hùng VÜÖng ÇÜ®c lÜu truyŠn qua c° 
tích, ca dao Çã trª thành m¶t nŠn täng væn hi‰n rÃt c° xÜa cûa NgÜ©i ViŒt, 
ÇÜ®c bao Ç©i noi theo, sän sinh các bÆc Anh Hùng & LiŒt N» do bi‰t Ön Dân, 
vì NÜ§c lÆp nhiŠu công trång giúp Dân NÜ§c qua nhiŠu phÜÖng diŒn khác 
nhau tØ vÆt chÃt Ç‰n tinh thÀn; ÇÜ®c 'T° QuÓc Ghi Công' qua tín ngÜ«ng tôn 
th© 'ñÎa Linh & Nhân KiŒt' nÖi các Çình ÇŠn chÓn làng xã, Ç‰n thÎ trÃn l§n nhÕ 
kh¡p nÜ§c. 
Væn hi‰n Nhân - Trí - Hùng theo š nghiã hành Ç¶ng 'ta vì m†i ngÜ©i', Çã ÇÜ®c 
th‹ hiŒn xuyên suÓt trong væn hóa ViŒt Nam qua nhiŠu khiá cånh khác nhau, 
hun Çúc thành m¶t tinh thÀn Çoàn k‰t, š chí bÃt khuÃt, giúp dân t¶c duy trì 
ÇÜ®c lòng t¿ hào và nŠn Ç¶c lÆp bao Ç©i, dù ÇÃt nÜ§c triŠn miên phäi ÇÓi m¥t 
v§i nh»ng cu¶c xâm læng vŠ lãnh th°, væn hoá... 
 
Sau 1975, do ÇÃt nÜ§c bÎ 'nhÃt thÓng' dÜ§i m¶t båo quyŠn, nên Çã không th‹ 
nào 'thÓng nhÃt' QuÓc gia & Dân t¶c vŠ m¶t mÓi. 
TØ trong nÜ§c ra Ç‰n häi ngoåi, lòng ngÜ©i vÅn hoang mang không th‹ Çoàn 
k‰t sau bao næm chi‰n tranh, do vÅn không có ÇÜ®c m¶t nhân vÆt 'anh hùng' 
Çúng nghiã theo truyŠn thÓng, hÀu xÙng Çáng Ç‹ m†i ngÜ©i không phân biŒt 
tôn giáo, Çäng phái ÇÒng lòng ûng h¶, ÇŠ cao; khi b†n lãnh Çåo ViŒt C¶ng Ç‹ 
l¶ b¶ m¥t 'gian hùng' bán nÜ§c, buôn dân!!! 
 



Do vÆy sách này có Ü§c v†ng lš giäi vŠ nhân sinh quan th¿c hiŒn 'Nhân - Trí - 
Hùng' cûa m¶t sÓ NgÜ©i và ViŒc trong lÎch sº và væn h†c ViŒt Nam tØ trÜ§c 
Ç‰n nay, hÀu ai nÃy ÇŠu có th‹ tái nghiên cÙu, tái tìm hi‹u, tái Çánh giá ch†n 
l¿a, noi theo... m¶t cách h»u ích nhÃt. 
 
*** 
Tín ngÜ«ng 'Bái Nhân' cûa NgÜ©i ViŒt, qua tôn giáo tôn th© 'ñÎa linh & Nhân 
kiŒt' ngoài xã h¶i, tôn th© 'T° tiên & Ông Bà' trong gia Çình - nh¢m ÇŠ cao các 
vÎ HiŠn nhân & Anh Hùng & LiŒt N» có công giúp dân & giúp nÜ§c & giúp gia 
Çình, khi‰n chúng ta liên tÜªng Ç‰n tÜ tÜªng ÇŠ cao vai trò 'NgÜ©i Hùng' trong 
xã h¶i cûa Tri‰t gia ñÙc  Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). 
Trong m¶t loåt sách vŠ các châm ngôn & suy tÜ mang tên 'Con NgÜ©i, TÃt cä 
ChÌ Là Con NgÜ©i' xuÃt bän næm 1879, Nietzsche chÌ ra khác biŒt gi»a 2 nŠn 
luân lš 'Chû nhân' - 'Nô lŒ'; phê phán chû trÜÖng giáo døc cûa các chû thuy‰t 
chính trÎ, tôn giáo...  là loåi luân lš 'Çoàn lÛ Ç¶ng vÆt', làm ngu mu¶i, gây thiŒt 
håi cho tiŠm næng phi thÜ©ng cûa con ngÜ©i. 
TÜ tÜªng và hành Ç¶ng 'Anh Hùng' cûa Låc Long Quân & Âu CÖ ti‰p nÓi qua 
các Vua Hùng và các vÎ hiŠn nhân & anh hùng & liŒt n» trên nhiŠu phÜÖng 
diŒn ích quÓc & l®i dân khác nhau, cho thÃy rÃt gÀn v§i  tÜ tÜªng 'Superman' 
cûa Nietzsche, khi cä hai cùng ''Phong ThÀn cho nguÒn sinh l¿c và trí 
sáng tåo cûa Con NgÜ©i; loåi bÕ m†i hy v†ng và äo tÜªng vŠ m¶t th‰ 
gi§i khác không có thÆt''. 
 
VVTKLAB 
 
Nhân - Trí- Hùng 
Lš ThÜ©ng KiŒt 
(1019 - 1105) 
 
Lš ThÜ©ng KiŒt là m¶t tÃm gÜÖng sáng và kinh nghiŒm ÇÃu tranh vŒ quÓc qúy 
giá cho dân t¶c ViŒt Ç‰n tÆn th©i hiŒn Çåi là ÇÀu Th‰ k› XXI, rÃt Çáng Ç‹ 
chúng ta tìm hi‹u & nghiên cÙu vŠ Con NgÜ©i 'Nhân - Trí - Hùng' vÜ®t bÆc cûa 
ông, rút ra nh»ng bài h†c h»u ích trong viŒc quang phøc quê hÜÖng cûa NgÜ©i 
ViŒt nÖi häi ngoåi hiŒn nay. 
 
Lš ThÜ©ng KiŒt tên thÆt là Ngô TuÃn, sinh ra ª phÜ©ng Thái Hòa, thành Thæng 
Long, do lÆp nhiŠu công trång l§n mà ÇÜ®c vua cho Ç°i h† Ngô thành h† Lš 
cûa nhà vua. 
Thuª nhÕ ông là m¶t thi‰u niên tuÃn tú, say mê h†c tÆp cä væn lÅn võ, thông 
hi‹u binh thÜ. Vào lúc Çó, nhà TÓng cai trÎ Trung QuÓc, nhÜng bÎ hai nÜ§c 
phiá b¡c là Liêu, Hå uy hi‰p, nên chû trÜÖng thôn tính ñåi ViŒt ª phiá Nam 
trÜ§c, nh¢m tæng cÜ©ng sÙc månh ÇÓi phó v§i phiá b¡c. Nhà TÓng tích c¿c 
chuÄn bÎ l¿c lÜ®ng quân s¿, thu phøc ngÜ©i thi‹u sÓ vùng biên gi§i Hoa ViŒt, 
lôi kéo Chiêm Thành chÓng ñåi ViŒt. Ba châu miŠn nam Trung QuÓc là Ung - 



Khâm - Liêm (tÙc vùng Quäng ñông, Quäng Tây hiŒn nay) trª thành nÖi tÆp 
trung quân l¿c và lÜÖng th¿c, chuÄn bÎ cho cu¶c Nam chinh. 
NhÆn thÃy tình hình nguy cÃp cÀn ngÜ©i có khä næng ÇÓi phó, ông Çã hy sinh 
t¿ cung hình Ç‹ ÇÜ®c s§m thân cÆn nhà vua, th‹ hiŒn tài næng cÙu quÓc xuÃt 
chúng.   
Næm 1042, Lš ThÜ©ng KiŒt tham gia soån thäo b¶ Hình ThÜ, là b¶ luÆt Hình 
s¿ ÇÀu tiên cûa ViŒt Nam. 
Næm 1054, vua Lš Thánh Tông nÓi ngôi, phong Lš ThÜ©ng KiŒt làm HiŒu úy 
Thái bäo. Do phong cách làm viŒc cung cÄn, trung tín, không Ç‹ xäy ra sai sót 
ÇiŠu gì, ông Çã ÇÜ®c vua Lš Thánh Tông trao cho Ti‰t ViŒt - thay vua Çi kinh 
lš. 
Næm 1059, ông cùng vua Lš Thánh Tông Çánh Chiêm Thành, b¡t sÓng vua 
Chiêm là Ch‰ Cû hài t¶i âm mÜu giúp Nhà TÓng bên Tàu xâm lÃn ViŒt Nam. 
Ch‰ Cû cä s® dâng 3 châu BÓ Chính, ñÎa Lš, Ma Linh (tÙc vùng Quäng Bình 
và phiá b¡c Quäng TrÎ ngày nay). 
Næm 1072, vua Lš Thánh Tông bæng hà, vua Lš Nhân Tông m§i 7 tu°i nÓi 
ngôi. Nhà TÓng coi Çây là th©i cÖ tÓt Ç‹ xâm læng Çánh chi‰m ñåi ViŒt, chuÄn 
bÎ quân sï lÜÖng thäo 3 châu Ung - Khâm - Liêm trong 3 næm, rÒi m§i ti‰n 
Çánh. 
TrÜ§c nguy cÖ ngoåi xâm, Lš ThÜ©ng KiŒt giúp Thái hÆu ý Lan hóa giäi bÃt 
hòa v§i Thái sÜ Lš ñåo Thành, triŒu Thái sÜ bÎ Thái hÆu bi‰m tØ NghŒ An vŠ 
lo viŒc n¶i chính, Ç‹ ông cùng tÜ§ng Tôn ñän ÇiŠu binh vŒ quÓc. 
Ông là vÎ tÜ§ng ViŒt Nam duy nhÃt không 'chÓng xâm læng' mà 'Çánh xâm 
læng', khi chû trÜÖng binh pháp 'NgÒi yên Ç®i gi¥c không b¢ng Çem quân qua 
ch¥n mÛi nh†n cûa gi¥c ngay trên ÇÃt ÇÎch'. ñây chính là chû trÜÖng cûa Hoa 
Kÿ 'Çánh xâm læng tØ xa' nÖi häi ngoåi bÃy nay, giúp dân nÜ§c này an cÜ - låc 
nghiŒp ngay cä trong th‰ chi‰n, m¶t chû trÜÖng vŒ quÓc Ç¶c Çáo hàng ÇÀu 
th‰ gi§i nhiŠu næm qua, giúp nÜ§c MÏ träi qua nhiŠu cu¶c chi‰n long tr©i lª ÇÃt 
quÓc t‰, mà quÓc gia vÅn có th‹ °n ÇÎnh phát tri‹n, khi hÆu phÜÖng có th‹ hÆu 
thuÅn chi‰n trÜ©ng m¶t cách h»u hiŒu. 
Næm 1075, Ông trao cho tÜ§ng Tôn ñän trách nhiŒm Çem quân qua Tàu vây 
hãm thành Ung Châu, khi‰n quân cûa 2 thành Khâm Châu, Liêm Châu phäi 
lo Çi cÙu. Lúc Çó Lš ThÜ©ng KiŒt m§i cº Çåi binh theo ÇÜ©ng bi‹n Çánh úp 
Khâm, Liêm, rÒi giúp Tôn ñän phá Ung Châu. ChÌ trong næm 1976 quân ViŒt 
Çánh tan quân nhà TÓng ngay trên ÇÃt TÓng, ca khúc khäi hoàn. 
Bi‰t nhà TÓng së nhanh chóng tìm cách phøc thù, nên Lš ThÜ©ng KiŒt không 
khinh ÇÎch, ngû yên trên chi‰n th¡ng, lÆp tÙc chuÄn bÎ Ùng phó: 
-Cº do thám theo dõi Ç¶ng tïnh quan binh nhà TÓng. 
-BÓ trí c†c chông theo thûy trÆn trên sông CÀu, tåo m¶t chi‰n tuy‰n dài tØ 
chân núi Tam ñäo Ç‰n sông Løc ñÀu, do chính Lš ThÜ©ng KiŒt chÌ huy. 
Næm 1977, ñåi tÜ§ng nhà TÓng là Quách Qùy, dùng cÀu phao ch†c thûng 
chi‰n tuy‰n ª b‰n Çò NhÜ NguyŒt, ÇÜa ÇÜ®c m¶t cánh quân ti‰n vào Thæng 
Long, nhÜng lÆp tÙc bÎ quân ViŒt bÓ trí phøc kích bao vây, phän công Çánh 
tan. 



ñ‹ khích Ç¶ng lòng quân sï ÇÒng th©i cänh cáo quân gi¥c, Lš ThÜ©ng KiŒt 
làm m¶t bài thÖ tÙ tuyŒt, Çang Çêm cho phát thanh ngâm vang tØ ÇŠn TrÜÖng 
HÓng & TrÜÖng Hát (b¶ tÜ§ng anh hùng cûa tiŠn triŠu) ngay chi‰n tuy‰n bên 
b© nam sông Minh NguyŒt, nghe nhÜ l©i thÀn thánh phán: 
 
'Nam quÓc sÖn hà, Nam Ç‰ cÜ 
'TiŒt nhiên ÇÎnh phÆn tåi thiên thÜ 
'NhÜ hà nghÎch l‡ lai xâm phåm 
'Nh» Ç£ng hành khan thû båi hÜ. 
 
XKZ lÜ®c dÎch: 
 
'NÜ§c Nam cûa Vua Nam 
'Sách Tr©i ÇÎnh rõ ràng 
'K‹ nào Ç‰n xâm phåm 
'�t bÎ ta Çánh tan. 
 
Gi¥c nghe cäm thÃy lo s® dÛng khí cûa bài thÖ mà bÃt an, trong khi quân sï 
ñåi ViŒt nghe låi cäm thÃy phÃn khích nÙc lòng quy‰t tâm Çánh gi¥c vŒ quÓc. 
Lúc hai bên lâm chi‰n, quân ViŒt gi‰t Ç‰n 6 phÀn 10 ÇÎch quân, khi‰n quân 
TÓng Çåi båi. 
Không muÓn ÇÄy kÈ thù vào bÜ§c ÇÜ©ng cùng, thêm hao binh t°n tÜ§ng, Lš 
ThÜ©ng KiŒt mª ÇÜ©ng cho kÈ thù rút binh. 
Tháng 3-1077 quân TÓng rút chåy h‡n loån, giÅm Çåp lên nhau. Sº gia Lš 
ñào cûa Trung QuÓc ghi nhÆn nhà TÓng Çã thiŒt håi 190.000 lång vàng, 
300.000 quân, nên tØ Çó nhà TÓng không còn dám nghï Ç‰n chuyŒn Ç¶ng 
binh v§i ñåi ViŒt n»a. 
Næm 1101, Lš ThÜ©ng KiŒt ÇÜ®c triŠu Çình tin cÄn, giao phó m†i viŒc ÇÓi n¶i 
và ÇÓi ngoåi, nhÜng ông không vì th‰ mà chuyên quyŠn, nghiêm cÄn trong 
m†i viŒc, ÇÜ®c ai nÃy kính n‹. 
Næm 1103, tuy Çã ngoài 80 tu°i, Lš ThÜ©ng KiŒt vÅn cÀm quân dËp Lš Giác ª 
DiÍn Châu làm phän. Lš Giác thua trÓn sang Chiêm Thành, bÎ Lš ThÜ©ng KiŒt 
Çu°i b¡t tÆn nÖi. 
Næm 1105, Lš ThÜ©ng KiŒt mÃt, ÇÜ®c dân phÜ©ng Thái Hòa, Thæng Long, lÆp 
ÇŠn th©, ÇÜ®c vua phong làm Phúc thÀn, cÀu Çäo nhiŠu phen linh Ùng. ñŠn 
th© chính cûa ông ª xã Ng† Xá, huyŒn Vïnh L¶c, tÌnh Thanh Hóa. 
 
Qua nh»ng dòng tóm t¡t trên, chúng ta thÃy Lš ThÜ©ng KiŒt là m¶t nhân vÆt 
ch£ng nh»ng væn võ toàn tài, mà còn là m¶t bÆc Nhân - Trí - Hùng tiên phong 
hàng ÇÀu trong sº sách ViŒt Nam: 
 
**Lòng Nhân cûa Lš ThÜ©ng KiŒt th‹ hiŒn cø th‹ cao Ç¶ tình 'ÇÒng bào' do 
Bà Âu CÖ m¥c khäi xÜ§ng xuÃt: 
 



Träi gÀn 1.000 lÎch sº, Lš ThÜ©ng KiŒt thÃy rõ tham v†ng bành trÜ§ng cûa 
Trung QuÓc qua nhiŠu lÀn Çem quân xâm læng ViŒt Nam, tØ th©i Hai bà 
TrÜng. NhÃt là vào lúc Çó bên Trung QuÓc có tÜ§ng TÓng ñÎch Thanh, n°i 
danh cùng 4 ngÜ©i em k‰t nghiã, mang quân Çi Çánh các nÜ§c nhÕ xung 
quanh, ÇÜ®c ca tøng qua các tÆp truyŒn NgÛ H° Bình Liêu, NgÛ H° Bình 
Tây... nên bi‰t ¡t së ti‰n xuÓng Bình Nam. 
K‹ tØ khi Lš Thái T° d©i Çô ra Thæng Long, khi‰n Çe d†a cûa B¡c phÜÖng 
càng gÀn kŠ hÖn, nên Lš ThÜ©ng KiŒt Çã phäi ch†n con ÇÜ©ng ti‰n thân vì 
QuÓc gia & Dân t¶c ng¡n nhÃt, là t¿ cung hình Ç‹ s§m ÇÜ®c gÀn vua, th‹ hiŒn 
tài næng. 
Vì n‰u qua con ÇÜ©ng thi cº, hoån l¶, së lâu, mà còn thÜ©ng bÎ Çình thÀn 
chèn ép rÃt khó xuÃt ÇÀu l¶ diŒn gÀn vua trong triŠu Çình. Do vÆy viŒc hy sinh 
bän thân t¿ cung hình Ç‹ có th‹ s§m ÇÜ®c nhà vua bi‰t Ç‰n mà dÃn thân giúp 
nÜ§c cûa Lš ThÜ©ng KiŒt Çã th‹ hiŒn tinh thÀn quên mình vì Çåi nghiã 'ÇÒng 
bào' cao Ç¶, coi nhË ch» Hi‰u sinh con nÓi giõi c° hû theo Nho Giáo, ít có t¿ 
c° chí kim, rÃt Çáng ngÜ«ng m¶? 
 
**Trí Sáng cûa Lš ThÜ©ng KiŒt không chÌ là tài thao lÜ®c chi‰n trÆn trên chi‰n 
trÜ©ng, khi bi‰t ti‰n & lui Çúng cách, chi‰n & hòa Çúng lúc, khi‰n chi‰n th¡ng 
oanh liŒt mà ít hao binh t°n tÜ§ng. 
ViŒc ÇÜa chi‰n trÜ©ng qua ÇÃt ÇÎch giúp dân lành trong nÜ§c ÇÜ®c yên °n khi 
có nån binh Çao, duy trì ÇÜ®c tiŠm l¿c cûa QuÓc gia & Dân t¶c là mÜu lÜ®c 
cûa bÆc Çåi trí duy nhÃt trong sº ViŒt nói riêng, ít thÃy trong th‰ gi§i sº nói 
chung. 
Trí Sáng cûa Lš ThÜ©ng KiŒt còn th‹ hiŒn qua bài thÖ Ç†c vang trong Çêm, 
b¶c l¶ hào khí chính nghiã và quy‰t tâm, khi‰n không chÌ quân sï cûa mình 
nÙc lòng chi‰n ÇÃu, mà còn khi‰n quân ÇÎch nghe thÃy cÛng phäi s©n lòng. 
NhÜ th‰ Lš ThÜ©ng KiŒt còn là m¶t ngÜ©i rÃt tài giÕi vŠ væn chÜÖng Tâm lš 
chi‰n. 
 
**Tính Hùng cûa Lš ThÜ©ng KiŒt là Çã th‹ hiŒn tinh thÀn cao ÇËp 'ta vì m†i 
ngÜ©i', khi ông không chÌ 'nghï tÓt' mà còn 'làm tÓt', th‹ hiŒn qua nh»ng chi‰n 
công vì nÜ§c vì dân trong can qua; giúp dân & nÜ§c bÎ thiŒt håi ít nhÃt trong 
chi‰n tranh vŒ quÓc tØ xÜa Ç‰n nay. 
ñáng ghi nhÆn là lúc sinh th©i Lš ThÜ©ng KiŒt rÃt ghét mê tín dÎ Çoan, nhÜng 
låi khuy‰n khích viŒc th© phÜ®ng nh»ng ngÜ©i có công v§i QuÓc gia & Dân 
t¶c, xin triŠu Çình tôn h† làm Phúc thÀn, phát tri‹n tín ngÜ«ng th© 'ñÎa Linh & 
Nhân KiŒt', ÇŠ cao anh hùng tính rÃt m¿c trong dân gian. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
Bài h†c tØ Lš ThÜ©ng KiŒt là s¿ dÃn thân th‹ hiŒn lòng hy sinh vì QuÓc gia & 
Dân t¶c cao Ç¶, không còn nghï gì Ç‰n bän thân, dòng h† nhÜ giáo lš Nho 
Giáo c° hû ÇÀy tính ích k›, coi Gia Çình hÖn QuÓc gia & Dân t¶c, khi k‰t viŒc 



không con trai nÓi giõi là 'Çåi bÃt hi‰u' - Thº hÕi m¶t khi QuÓc gia & Dân t¶c 
không còn thì Gia Çình së còn bÎ hu› hoåi tan nát nhÜ th‰ nào? 
Khi ÇÜ®c vua tin dùng, Lš ThÜ©ng KiŒt không vì th‰ mà cÆy quyŠn, gây hiŠm 
khích; ngÜ®c låi Çã 'vì m†i ngÜ©i' giúp Thái sÜ Lš ñåo Thành Çang bÎ Thái hÆu 
ý Lan truÃt h‰t quyŠn hành, trª låi h®p tác chung lo Çåi s¿ phøc vø QuÓc gia 
& Dân t¶c. S¿ viŒc t¿a chuyŒn Væn quan Lån TÜÖng NhÜ nhÜ©ng nhÎn Võ 
tÜ§ng Liêm Pha bên Trung QuÓc, nhÜng Çáng khen hÖn ª Çây là Võ tÜ§ng Lš 
ThÜ©ng KiŒt låi bi‰t tôn qúy h‡ tr® Væn quan Lš ñåo Thành. 
Quan tr†ng hÖn n»a là viŒc Lš ThÜ©ng KiŒt tuy lo viŒc chi‰n tranh mà vÅn có 
th‹ giúp 'ÇÒng bào' bình an, khi chû trÜÖng ti‰n binh sang ÇÃt ÇÎch phân th¡ng 
båi, giäm s¿ thiŒt håi cho QuÓc gia & Dân t¶c. 
 
Khi ÇÜa lính MÏ qua ViŒt Nam giúp VNCH chÓng C¶ng sän, T°ng thÓng MÏ 
nhiŒm kÿ 1964 - 1968 là ông Lyndon B. Johnson cho r¢ng muÓn chÓng C¶ng 
tåi ViŒt Nam lúc Çó, hÖn là viŒc Ç‹ C¶ng sän bành trÜ§ng, phäi chÓng h† ngay 
trên ÇÃt MÏ mai sau. 
Do vÆy 'luÆn anh hùng' v§i Lš ThÜ©ng KiŒt, không chÌ  k‹ 'ÇÜ®c - thua', mà 
cÀn xem xét 'ÇÜ®c' còn có th‹ mang låi cho 'ÇÒng bào' nh»ng ích l®i to l§n và 
lâu dài ra sao, nhÜ l©i dåy tâm huy‰t cûa MË Âu CÖ, hÀu Çánh giá m¶t cu¶c 
chi‰n là 'th¡ng l®i' hay ' th¡ng håi'. 
ñây cÛng là tiêu chuÄn Ç‹ chúng ta dùng Çánh giá s¿ 'l®i' hay 'håi' cûa cä hai 
bên B¡c và Nam trong cu¶c chi‰n QuÓc - C¶ng cuÓi Th‰ k› XX vØa qua, cÛng 
nhÜ m†i cu¶c chi‰n c° kim, Çông tây? 
 
*** 
 
Nhìn låi næm 1975, MiŠn Nam ViŒt Nam Çã chÃp nhÆn hòa giäi & hòa h®p 
theo HiŒp ÇÎnh Paris, nhÜng thiŒn chí này Çã bÎ b†n C¶ng sän Çang khÓng 
ch‰ MiŠn B¡c lÆt l†ng, dùng båo l¿c 'nhÃt thÓng' sÖn hà - 'nhÃt thÓng' không 
hŠ là 'thÓng nhÃt'?! 
 
Quân Cán Chính MiŠn Nam buông súng không th¿c s¿ là m¶t s¿ ÇÀu hàng do 
thÃt trÆn, mà do tÜ§ng DÜÖng Væn Minh bÎ thÃt th‰ vì cä tin vào nh»ng thÕa 
Ü§c quÓc t‰?! 
 
ñáng kính tr†ng là viŒc Quân Cán Chính MiŠn Nam sau khi thoát vòng tù cäi 
tåo, thay vì tìm cách t° chÙc ÇÃu tranh chÓng båo quyŠn ngay trong nÜ§c, Çã 
ch†n con ÇÜ©ng bÕ nÜ§c ra Çi, tìm låi cu¶c sÓng an lành nÖi xÙ ngÜ©i Ç‹ xây 
d¿ng låi m¶t nŠn täng nhân s¿ m§i cho tÜÖng lai QuÓc gia & Dân t¶c ª ngoài 
nÜ§c, rÃt h»u døng khi ÇÃt nÜ§c såch bóng b†n båo tàn. 
 
Nh© vÆy mà ÇÃt nÜ§c tránh ÇÜ®c m¶t cu¶c n¶i chi‰n tÜÖng tàn kéo dài thêm, 
nÒi da xáo thÎt tai håi cho tiŠm l¿c dân t¶c; ÇÒng th©i bäo tÒn ÇÜ®c m¶t nguÒn 
vÓn chÃt xám qúy giá cûa MiŠn Nam - giúp phát tri‹n ª häi ngoåi, tåo m¶t 



tÀng l§p h†c vÃn cao & kÏ thuÆt giÕi h»u døng; rÃt cÀn thi‰t cho tÜÖng lai tái 
thi‰t QuÓc gia & Dân t¶c. 
 
N‰u suy luÆn theo phÜÖng pháp DiÍn dÎch & Quy nåp cûa khoa luÆn lš Tri‰t 
h†c, së thÃy r¢ng: 
'Ý thÙc cao ÇËp cûa Quân Cán Chính MiŠn Nam sau 1975 là k‰t quä cûa nŠn 
giáo døc nhân bän tØ 1954 Ç‰n 1975, tuy ng¡n ngûi nhÜng cÛng Çû Ç‹ hình 
thành m¶t th‰ hŒ tài ÇÙc, có khä næng phát tri‹n ÇÒng ÇŠu, thæng hoa trên 
nhiŠu phÜÖng diŒn, tØ giáo døc Ç‰n thÜÖng måi, khoa h†c, kÏ thuÆt... tåo d¿ng 
nên các c¶ng ÇÒng NgÜ©i ViŒt månh ngay trên lãnh th° nh»ng cÜ©ng quÓc th‰ 
gi§i - các nÖi Çòi hÕi trình Ç¶ cånh tranh sinh tÒn và phát tri‹n rÃt cao. 
 
ñây phäi ÇÜ®c coi nhÜ chi‰n tích vÈ vang nhÃt cûa MiŠn Nam trong cu¶c 
chi‰n ChÓng C¶ng, bäo vŒ Chính Nghiã QuÓc Gia, giúp Dân t¶c bäo toàn 
ÇÜ®c m¶t phÀn Çáng k‹ các thành phÀn nhân tài - qua nguÒn vÓn gène truyŠn 
thÓng qúy giá? Dòng Væn H†c Chi‰n Sº cûa các c¿u chi‰n binh và cao trào 
phøc hÒi âm nhåc MiŠn Nam thành công cûa các ca nhåc sï ª häi ngoåi, cùng 
v§i nh»ng phát tri‹n thÜÖng måi, bäo tÒn & phát huy các món æn c° truyŠn 
dân t¶c... là m¶t vài trong các minh chÙng cø th‹? 
 
*** 
 
 
ñây cÛng là m¶t hình thÙc ÇÜa cu¶c ÇÃu tranh bäo tÒn & phát huy chính nghiã 
ra nÜ§c ngoài rÃt thành công, n‰u so sánh s¿ phát tri‹n gi»a C¶ng ñÒng 
NgÜ©i ViŒt Tœ Nån Häi Ngoåi và n¶i tình nÜ§c ViŒt Nam sau bao næm thÓng trÎ 
cûa b†n båo quyŠn ViŒt C¶ng. 
 
Do vÆy, ÇiŠu quan tr†ng cûa công viŒc quang phøc quê hÜÖng, là NgÜ©i ViŒt 
häi ngoåi cÀn bi‰t xóa bÕ các khác biŒt nhÕ nhen tai håi vŠ tôn giáo, Çäng 
phái, ÇÎa phÜÖng... s§m th‹ hiŒn tình 'ÇÒng bào' & 'ÇÒng hÜÖng' theo truyŠn 
thÓng tØ ngàn xÜa qua lš tÜªng 'ÇÒng bào & ÇÒng hÜÖng' cûa MË Âu CÖ, hÀu 
có th‹ chung lÜng ÇÃu cÆt, tùy theo khä næng tham gia ÇÃu tranh t¿ cÜ©ng nÖi 
ÇÃt ngø cÜ - tåo sÙc månh h‡ tr® ngÜ©i trong nÜ§c m¶t cách h»u hiŒu trong 
cu¶c chi‰n sinh tº v§i kÈ thù quÓc t‰ c¶ng sän Çã n¢m sâu trong lãnh th° 
quÓc gia, bách håi dân t¶c. 
 
NgÜ©i ViŒt Häi Ngoåi là thành phÀn may m¡n nhÃt trong cu¶c n¶i chi‰n vØa 
qua, nên cÀn có š thÙc cao vŠ tình cäm ái quÓc, sáng suÓt ch†n l¿a hình thÙc 
tham gia Çåi cu¶c quang phøc quê hÜÖng. 
 
Chính gi§i cao niên hiŒn nay m§i là thành phÀn nòng cÓt trong cu¶c chi‰n 
m§i, khi có th‹ tái hiŒn H¶i nghÎ Diên HÒng qua internet, k‰t h®p chung lÜng 
tåo sÙc månh vô song. Vì các vÎ cao niên có các ÇiŠu kiŒn Üu viŒt hÖn ai h‰t: 



-Hi‹u rõ nh»ng âm mÜu lØa dÓi và nh»ng tác håi cûa C¶ng sän tåi ViŒt Nam 
bao næm qua. 
-Có nhiŠu th©i gian và ÇiŠu kiŒn tài chánh Ç‹ hoåt Ç¶ng, khi hÜu trí. 
-Có th‹ tác Ç¶ng tr¿c ti‰p vào các th‹ hŒ ti‰p nÓi qua hàng ngÛ con cháu, xây 
d¿ng & hình thành m¶t nŠn täng k‰ thØa v»ng månh - n‰u s§m quan tâm viŒc 
giáo døc Çào tåo theo nh»ng chiŠu hÜ§ng m§i mÈ, tØ bÕ nh»ng quan niŒm 
tØng gây chia rë  làm mÃt nÜ§c, thích h®p v§i không gian và th©i Çåi m§i. 
-Nh»ng chuy‰n vŠ thæm quê hÜÖng hàng næm cûa hàng chøc ngàn vÎ cao 
niên, n‰u bi‰t k‰t h®p ÇÜa ra nh»ng lš lë nêu cao chính nghiã vì dân & vì 
nÜ§c, báo Ç¶ng hi‹m h†a B¡c thu¶c... m¶t cách ôn hòa, së tránh khÕi các 
cÃm Çoán cûa båo quyŠn, có nh»ng tác Ç¶ng l§n lao vŠ lâu vŠ dài, hÆu thuÅn 
tåo thêm tiŠm næng ÇÃu tranh ngay trong nÜ§c rÃt l§n månh. 
 
Nói m¶t cách khác, các nhà ÇÃu tranh cho chính nghiã QuÓc gia, có th‹ ÇÜa 
cu¶c chi‰n tranh quang phøc quê hÜÖng ra häi ngoåi, qua công viŒc tái xây 
d¿ng nh»ng nŠn täng cÀn thi‰t, nhÜ sau: 
 
**VŠ Giáo døc:  
HÖn nºa Th‰ k› qua, k‹ tØ næm 1954 khi VC chi‰m cÙ ÇÜ®c m¶t nºa lãnh th° 
quÓc gia, tÙc miŠn B¡c ViŒt và B¡c Trung ViŒt, chúng Çã ph° bi‰n m¶t nŠn 
giáo døc 'trÒng ngÜ©i' qua câu nói cûa HÒ Chí Minh 'Vì l®i ích 10 næm trÒng 
cây - Vì l®i ích træm næm trÒng ngÜ©i'. 
LÓi giáo døc 'coi ngÜ©i nhÜ cây cÕ' cûa VC bao næm qua, Çã tåo nên nh»ng 
th‰ hŒ con ngÜ©i trª nên vô cäm - vô luân, hình thành m¶t xã h¶i trong Çó kÈ 
cÀm quyŠn trª thành tham tàn bÃt nhân gian ác c¿c kÿ - ngÜ©i bÎ trÎ bÎ trÃn l¶t 
áp bÙc kinh hoàng, hình thành m¶t tÀng l§p 'Dân Oan' trên kh¡p ÇÃt nÜ§c. 
Do vÆy NgÜ©i ViŒt Häi Ngoåi giúp con cháu ÇÜ®c hÃp thø các nŠn giáo døc 
væn minh & hiŒn Çåi cûa các cÜ©ng quÓc hàng ÇÀu th‰ gi§i tåi các nÜ§c ngø 
cÜ, cÀn giúp chúng có š thÙc tuy h¶i nhÆp nhÜng vÅn bäo tÒn & phát huy 
truyŠn thÓng væn hóa QuÓc gia & Dân t¶c. 
ñiŠu này cho thÃy vai trò cûa Giáo ChÙc phø trách các l§p dåy ViŒt ng» ª häi 
ngoåi mang n¥ng trách nhiŒm phøc quÓc hÖn ai h‰t? 
Lš do, giáo chÙc häi ngoåi Çã và Çang có hoàn cänh hoåt Ç¶ng qúy giá, qua 
môi trÜ©ng cûa các trÜ©ng dåy ViŒt Ng» hàng tuÀn, ÇÜ®c các nÜ§c sª tåi giúp 
nhiŠu ÇiŠu kiŒn sinh hoåt công khai và h®p pháp thÜ©ng xuyên. 
Tuy nhiên, th©i gian qua các chÜÖng trình giäng dåy quá thiên vŠ vÃn ÇŠ ngôn 
ng», coi nhË các n¶i dung quan tr†ng là giáo døc truyŠn thÓng Væn Hóa Dân 
T¶c, giáo døc trách nhiŒm v§i QuÓc Gia khi hÜng vong... 
 
Do vÆy mà nh»ng nhà Giáo Døc tâm huy‰t ª häi ngoåi cÀn nhanh chóng th¿c 
hiŒn: 
-SÜu tÀm, nghiên cÙu các tài liŒu cao ÇËp có giá trÎ dài lâu vŠ væn hóa truyŠn 
thÓng, soån thäo các tÜ liŒu giäng dåy vŠ các ÇŠ tài tinh hoa Væn Hi‰n, Væn 
Hóa, Væn H†c ViŒt Nam. Cø th‹ nhÜ th¿c phÄm tiêu bi‹u cho Væn Hóa …m 



ThÙc truyŠn thÓng ViŒt Nam là Bánh Dày & Bánh ChÜng, Bánh MË & Træm 
Con, Bánh Phu Thê... chÙ không phäi là Phª, Chä Giò, Canh Chua?! 
-Tái Çào tåo hàng ngÛ giáo chÙc b¢ng phÜÖng pháp giäng huÃn hiŒn Çåi, nêu 
các n¶i dung tri‰t h†c, tâm lš h†c, chính trÎ h†c, xã h¶i h†c ÇÜ®c Tây phÜÖng 
phát huy & ÇŠ cao trong các tác phÄm c° væn ViŒt Nam... cung cÃp các tài 
liŒu vÆt th‹, hình änh, âm nhåc... giúp công viŒc giäng dåy hÃp dÅn, hÙng thú 
hÖn. 
 
**VŠ Chính trÎ: 
-Khuy‰n khích hàng ngÛ giáo chÙc, sinh viên... theo h†c thêm ho¥c d¿ thính 
các ngành Chính trÎ h†c, Xã h¶i h†c, Tâm lš h†c... Ç‹ hoàn chÌnh ki‰n thÙc 
cÀn và Çû cho th©i kÿ ÇÃu tranh quang phøc quê hÜÖng. 
-Khuy‰n khích con cháu h†c các ngành h†c h»u ích cho viŒc ÇÃu tranh, nhÜ 
Chính trÎ h†c, Tri‰t h†c, Xã h¶i h†c, Tâm lš h†c... thay vì chÌ lo h†c làm bác sï, 
luÆt sÜ... 
-Các t° chÙc C¶ng ÇÒng, các Çoàn th‹ Chính trÎ, các h¶i Çoàn Ái h»u, các h¶i 
Cao Niên... nên có nh»ng sinh hoåt mang tính bäo tÒn & phát huy truyŠn 
thÓng cao ÇËp cûa væn hóa QuÓc gia & Dân t¶c, qua nh»ng so sánh v§i quÓc 
t‰... 
 
**VŠ Kinh t‰: 
TruyŠn thÓng Væn hóa ViŒt tØ xa xÜa Çã coi tr†ng nh»ng công viŒc giúp nÜ§c 
vŠ Kinh t‰, Giao thÜÖng... qua viŒc tôn th© 2 trong 4 vÎ Thánh TÙ BÃt Tº là 
Tän Viên vä Chº ñÒng Tº. 
Do vÆy, nh»ng ngÜ©i thành công trong các ngành Kinh t‰, ThÜÖng måi, Công 
KÏ nghŒ ª häi ngoåi... rÃt cÀn ÇÜ®c tôn tr†ng ÇŠ cao, h‡ tr®. ñây chính là m¶t 
møc tiêu luôn ÇÜ®c ngày xÜa nêu cao 'Dân giàu - NÜ§c månh', nay là 'NgÜ©i tœ 
nån giàu - C¶ng ÇÒng tœ nån månh - Trách nhiŒm quang phøc quê hÜÖng vô 
cùng vÈ vang, hÀu Çáp ÇŠn nh»ng gì Ç‹ mÃt '? 
 
Nh»ng møc tiêu trên cÀn và Çû cho viŒc hình thành m¶t m¥t trÆn ÇÃu tranh 
quang phøc quê hÜÖng, thi‰t y‰u cho vÃn ÇŠ tái thi‰t ÇÃt nÜ§c khi ch‰ Ç¶ 
C¶ng sän båo tàn søp Ç°? Vì n‰u không có s¤n m¶t k‰ hoåch tái thi‰t v§i 
nhân l¿c chuyên môn ÇÀy Çû, ÇÃt nÜ§c së rÖi vào ch‡ høt hÅng sau bao næm 
nhân l¿c, vÆt l¿c bÎ ViŒt C¶ng ngu xuÄn phá nát tan hoang?! 
 
ñây chính là s¿ diÍn dÎch & quy nåp tØ kinh nghiŒm Çánh TÓng cûa Lš 
ThÜ©ng KiŒt, mà NgÜ©i ViŒt Tœ Nån có th‹ áp døng m¶t cách h»u hiŒu và hiŒn 
Çåi hóa vào viŒc tích c¿c chuÄn bÎ cho công cu¶c giäi phóng & tái thi‰t quê 
hÜÖng trong tÜÖng lai, ngay lúc còn ª häi ngoåi khi h¶i Çû 3 y‰u tÓ Thiên th©i - 
ñÎa l®i - Nhân hòa Ç‹ phøc hÒi phát tri‹n tiŠm næng tinh hoa dân t¶c? 
 
Dân t¶c Do Thái sau nhiŠu ngàn næm mÃt nÜ§c, phäi lÜu vong tan tác trên 
kh¡p th‰ gi§i, nay Çã có th‹ trª vŠ ÇÃt cÛ lÆp quÓc, trª nên hùng månh, là nh© 



gi§i h†c thÙc bao Ç©i cûa h† Çã bi‰t tôn tr†ng bäo tÒn phát huy tinh thÀn trách 
nhiŒm luân lš cûa m‡i ngÜ©i v§i dân t¶c vûa mình ngay khi còn phäi lÜu vong 
tÙ xÙ, bi‹u hiŒn trong 3 tác phÄm c° Çi‹n Torah, Talmud, Cabbalah... tuy là 
sách kinh Çi‹n nhÜng vÅn không ÇÜ®c tôn là 'kinh' vì không muÓn s¿ phát 
tri‹n bÎ lŒ thu¶c, trói bu¶c - ñây chính là ch‡ thông minh hÖn ngÜ©i cûa dân 
t¶c Do Thái, rÃt giÓng v§i dân t¶c ViŒt Nam. 
 
*** 
 
Ngày 24-5-2016, T°ng thÓng Hoa Kÿ Barak Obama khi nói chuyŒn trÜ§c 2000 
gi§i trÈ tåi h¶i trÜ©ng Hà N¶i, Çã làm nÙc lòng ngÜ©i khi nh¡c Ç‰n bài thÖ trên 
cûa Lš ThÜ©ng KiŒt v§i l©i bình là tØ xa xÜa NgÜ©i ViŒt Çã t¿ chû, t¿ cÜ©ng... 
nên nay ¡t së không Ç‹ cho nÜ§c nào b¡t nåt?! 
S¿ kiŒn này Çã có nh»ng tác Ç¶ng sâu r¶ng vào lòng yêu nÜ§c cûa m†i ngÜ©i, 
khi b†n ViŒt C¶ng Çang dâng ÇÃt & nÜ§c (gÒm cä ÇÃt Çai và häi Çäo) cho 
Trung C¶ng??? 
 
 
VVTKLAC 
 
Nhân Trí DÛng 
TrÀn QuÓc TuÃn 
(1232 - 1300) 
 
HÜng ñåo Çåi vÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn là m¶t tÃm gÜÖng sáng vŠ b°n phÆn và 
trách nhiŒm cûa ngÜ©i cÀm quân tØ cÃp thÃp Ç‰n cÃp cao, khi luôn trau giÒi 
khä næng, bi‰t Ç¥t quyŠn l®i QuÓc gia & Dân t¶c lên trên h‰t, m¶t lòng vì nÜ§c 
vì dân, yêu quân nhÜ yêu con mà bao dung, chÌ bäo. TÜ tÜªng và hành Ç¶ng 
cûa TrÀn QuÓc TuÃn xÙng Çáng ÇÜ®c phân tích & t°ng h®p dùng làm nh»ng 
bài h†c Tâm lš chi‰n vŠ nhân luân trong các quân trÜ©ng, nhà trÜ©ng th©i 
bình cÛng nhÜ th©i loån. 
 
TrÀn QuÓc TuÃn là con An Sinh vÜÖng TrÀn LiÍu, tÜÖng truyŠn mË ông n¢m 
m¶ng thÃy m¶t ÇÒng tº áo xanh chui vào bøng, có mang rÒi sinh ra ông. 
QuÓc TuÃn l§n lên thông minh, dung måo ÇÜ®c thày tÜ§ng cho r¢ng 'Có tài 
kinh bang t‰ th‰'. 
QuÓc TuÃn ÇÜ®c thân phø m©i nhiŠu bÆc thÀy giÕi væn võ vŠ dåy, nên ch£ng 
bao lâu Çã trª thành m¶t ngÜ©i væn võ toàn tài, không chÌ thông hi‹u kinh sº 
lÅn binh pháp, mà còn t¿ rút ra ÇÜ®c nh»ng Üu khuy‰t Çi‹m, hình thành nh»ng 
bài h†c thích h®p trong các hoàn cänh khác nhau cho bän thân, khi lo viŒc 
nÜ§c, vi‰t thành væn sách lÜu truyŠn cho hÆu th‰. 
Næm 1257, khi m§i 25 tu°i, ông Çã ÇÜ®c lãnh Ãn tiên phong Ç‰n vùng biên gi§i 
Qúy Hóa (Lào Cai hiŒn nay) ÇÓi ÇÀu v§i quân Mông C°. 



Sau Çó QuÓc TuÃn Çã giúp vua TrÀn 3 lÀn Çánh th¡ng quân Mông C° - m¶t 
cÜ©ng quÓc tØng Çánh chi‰m, Çô h¶ nhiŠu nÜ§c tØ ñông sang Tây, chÌ thua 
duy nhÃt m¶t nÜ§c ViŒt Nam, dÜ§i tài ÇiŠu binh khi‹n tÜ§ng cûa TrÀn QuÓc 
TuÃn - tÙc HÜng ñåo VÜÖng. 
 
Ÿ Çây chúng ta chÌ nghiên cÙu vŠ tài næng cûa TrÀn QuÓc TuÃn trên 3 y‰u tÓ 
Nhân - Trí - Hùng, hÀu có th‹ rút ra nh»ng bài h†c h»u ích trong viŒc giáo 
døc, Çào tåo, hun Çúc nhân tài: 
 
**Lòng Nhân: 
 
Lòng Nhân cûa TrÀn QuÓc TuÃn là bi‰t vÆn døng y‰u tÓ Nhân Hòa b¢ng tình 
'ÇÒng bào' m¶t cách sâu r¶ng, th‹ hiŒn n°i bÆt qua viŒc bi‰t vÆn døng quÀn 
chúng Quân & Dân tham d¿ 2 h¶i nghÎ Bình Than và Diên HÒng, hiŒp l¿c 
cùng nhau dÃn thân tham gia chi‰n trÆn, cä gián ti‰p lÅn tr¿c ti‰p m¶t cách 
khôn khéo, tåo ra hiŒu Ùng l§n lao khi quân & dân phÃn khªi cùng nhau h‰t 
lòng & h‰t sÙc chi‰n ÇÃu, Çánh th¡ng quân Mông C° là Ç¶i quân dÛng mãnh 
tØng xâm læng khuÃt phøc ÇÜ®c nhiŠu nÜ§c trên th‰ gi§i, tØ Çông sang tây 
ÇÜÖng th©i: 
-Tr¿c ti‰p: Tháng 11-1282, ông khuyên vua triŒu tÆp các tÜ§ng lãnh h†p H¶i 
nghÎ Bình Than bàn k‰ Çánh gi¥c. Ông Çã hi‰n k‰ ÇÜ®c ai nÃy tin tÜªng, Vua  
TrÀn Nhân Tông làm lÍ trao Ãn ki‰m Ti‰t ch‰ toàn quyŠn ÇiŠu quân khi‹n 
tÜ§ng cho ông. 
-Gián ti‰p: Tháng 12-1284, khi quân Mông C° cº Thái tº Thoát Hoan Çem 
500.000 quân sang Çánh phøc thù, TrÀn QuÓc TuÃn låi cÓ vÃn vua TrÀn mª 
H¶i nghÎ Diên HÒng, m©i các bô lão trong nÜ§c vŠ d¿ y‰n tiŒc, bàn viŒc chÓng 
xâm læng.  
Nh© hai h¶i nghÎ này mà quân dân hå quy‰t tâm giúp triŠu Çình chÓng xâm 
læng. ñây là m¶t công cu¶c vÆn Ç¶ng tâm lš chi‰n không tiŠn khoáng hÆu 
trong sº ViŒt, tåo ÇÜ®c tinh thÀn Quân & Dân ÇÒng tâm nhÃt trí chÓng xâm 
læng, ÇÜa Ç‰n k‰t quä vÈ vang không chÌ trong Sº ViŒt, mà còn cä trong Th‰ 
gi§i Sº. 
 
**Trí Sáng: 
 
TrÀn QuÓc TuÃn døng binh trên nguyên t¡c 4 cùng: cùng æn - cùng © - cùng 
làm - cùng chi‰n ÇÃu, khi luôn bi‰t cách sát cánh cùng quân binh, vi‰t HÎch 
TÜ§ng Sï thân thi‰t tác Ç¶ng lòng quân, vi‰t sách Binh ThÜ chÌ dÅn chi‰n 
thuÆt bài binh bÓ trÆn m¶t cách sáng suÓt h»u hiŒu, tØ cách døng ngÜ©i Ç‰n 
cách døng binh. 
Thành công vÈ vang cûa TrÀn QuÓc TuÃn còn là trí óc sáng suÓt vÆn døng tÓt 
2 y‰u tÓ Thiên th©i và ñÎa l®i trong m‡i tình th‰, m‡i trÆn Çánh. 
Trong HÎch TÜ§ng Sï, TrÀn QuÓc TuÃn Çã vÆn døng tâm trí qua ngòi bút cûa 
mình, nêu ra nh»ng thäm cänh thua trÆn mÃt nÜ§c, khi‰n lòng quân nhÜ thÃy 



trÜ§c ÇÜ®c hÆu quä cûa viŒc thua trÆn ra sao, mà quy‰t tâm Çánh gi¥c; hình 
thành m¶t áng væn tâm lš chi‰n bÃt hû, rÃt Çáng Ç‹ m†i th©i Çåi dùng trong 
viŒc Ç¶ng viên tinh thÀn binh sï trÜ§c nån ngoåi xâm.  
Sau næm 1975, sau khi ai nÃy phäi chÙng ki‰n thäm cänh båi trÆn cûa quân 
dân MiŠn Nam, m§i thÃm thiá nh»ng ÇiŠu våch ra trong HÎch TÜ§ng Sï cûa 
HÜng ñåo VÜÖng?! 
Ngoài ra, trong sách Binh ThÜ Y‰u LÜ®c cûa mình, TrÀn QuÓc TuÃn nói vŠ 
thuÆt dùng ngÜ©i m¶t cách khác thÜ©ng: 
'ViŒc binh không phäi là viŒc lành. Tài l®i cÛng dùng, tài håi cÛng dùng. NgÜ©i 
võ thì hay gi‰t, ngÜ©i dÛng thì hay ác, ngÜ©i trí thì hay dÓi trá, ngÜ©i mÜu thì 
hay tàn nhÅn. ViŒc binh không th‹ bÕ sót ngÜ©i võ, ngÜ©i dÛng, ngÜ©i trí, 
ngÜ©i mÜu; tÙc là không bÕ sót ngÜ©i hay gi‰t, ngÜ©i Ç¶c ác, ngÜ©i dÓi trá, 
ngÜ©i tàn nhÅn. 
'Cho nên khéo ch‰ ng¿ thì dùng lÃy tài næng mà bÕ ÇiŠu hung ác, thu ÇiŠu ích 
mà ngæn ÇiŠu t°n. Th‰ thì thiên hå không ai là không tài. Quân thù cÛng có 
th‹ dùng ÇÜ®c, quân gi¥c cÛng có th‹ v‡ vŠ, tr¶m cÜ§p cÛng có th‹ døng, cho 
Ç‰n kÈ dám khinh nh©n pháp luÆt, bÕ Çi theo ÇÎch, cÛng ÇŠu có th‹ sai khi‰n 
ÇÜ®c. 
... 
'NgÜ©i làm tÜ§ng phäi có lòng då, phäi có tai m¡t, phäi có nanh vuÓt. Không 
có lòng då thì nhÜ ngÜ©i Çi Çêm không có ÇuÓc, không có tai m¡t thì nhÜ 
ngÜ©i ª trong xó tÓi, không có nanh vuÓt thì nhÜ ngÜ©i Çói æn phäi vÆt Ç¶c, 
không trÜ©ng h®p nào là không ch‰t. 
'Cho nên ngÜ©i tÜ§ng giÕi phäi có ngÜ©i nghe r¶ng bi‰t nhiŠu Ç‹ làm lòng då, 
ngÜ©i xét sâu kín Çáo Ç‹ làm tai m¡t, ngÜ©i dÛng cäm giÕi Çánh Ç‹ làm nanh 
vuÓt. 
'K‹ ra dùng ngÜ©i ngu mà th¡ng ngÜ©i trí là nghÎch; dùng ngÜ©i trí mà th¡ng 
ngÜ©i ngu là thuÆn; dùng ngÜ©i trí mà th¡ng ngÜ©i trí là cÖ.  
'CÖ có 3 ÇÜ©ng: 1/ CÖ vŠ viŒc - 2/ CÖ vŠ th‰ - 3/ CÖ vŠ tình. 
'CÖ vŠ viŒc, khi Çã xäy ra mà không có th‹ Ùng phó thì không phäi là hiŠn. 
'CÖ vŠ tình, bÎnh mà không g¡ng làm ÇÜ®c thì không phäi là dÛng. 
'NgÜ©i tÜ§ng giÕi tÃt nhân cÖ mà gi» phÀn th¡ng. 
 
Do bi‰t cÖ trí dùng ngÜ©i Çû loåi, tùy ngÜ©i giao viŒc, bi‰t mình bi‰t ngÜ©i... 
mà HÜng ñåo VÜÖng Çã bình tïnh ÇÓi phó quân Mông C°, Çåt th¡ng l®i vÈ 
vang. 
 
TrÀn HÜng ñåo còn là ngÜ©i cÖ trí trong viŒc hÜu binh, khi trong 26 næm hÜu 
chi‰n (1258 - 1284) sau lÀn Çánh th¡ng quân Mông C° thÙ nhÃt, ông Çã th‹ 
hiŒn k‰ sách tåm giäng hòa Ç‹ chuÄn bÎ cho cu¶c chi‰n s¡p t§i, b¢ng nh»ng 
mÜu lÜ®c không chÌ luyŒn quân, mà còn tác Ç¶ng tâm lš chi‰n månh më h»u 
hiŒu vào lòng quân dân, qua 2 h¶i nghÎ Bình Than (1282 cho vÜÖng hÀu, quan 



låi, tÜ§ng soái), Diên HÒng (1285 cho các bô lão, Çåi bi‹u uy tín cûa dân), tåo 
quy‰t tâm 'Sát Thát' (gi‰t quân Mông C° xâm læng). 
 
**Tính Hùng: 
 
ñ¥c tính Anh Hùng cûa TrÀn QuÓc TuÃn không chÌ dØng låi ª ch‡ giúp nÜ§c 
chi‰n th¡ng gi¥c ngoåi xâm, mà còn bi‰t Ùng døng Nhân và Trí m¶t cách 
tuyŒt v©i Ç‹ chi‰n th¡ng m¶t kÈ thù hùng månh nhÃt th‰ gi§i ÇÜÖng th©i là 
quân Mông C°. 
Nh© chi‰n th¡ng quân Mông C°, mà HÜng ñåo VÜÖng ÇÜ®c liŒt vào hàng 10 
vÎ tÜ§ng tài danh nhÃt cûa nhân loåi. 
HÖn h‰t, TrÀn QuÓc TuÃn vì dân & nÜ§c mà quên thù nhà, giúp QuÓc gia & 
Dân t¶c thoát khÕi nån ngoåi xâm. ñây chính là tính 'hùng' khi tÆn tøy hy sinh 
cho Çåi nghiã, quên bän thân và gia Çình cûa mình.  
ñiŠu này hi‰m thÃy trong sº sách, vì ngay nhÜ TrÜÖng LÜÖng bên Tàu cÛng 
ích k› khi 'công thành' thân m§i chÎu 'thoái'. NguyÍn Trãi cÛng chÌ vì không 
bi‰t 'thoái' mà liên løy thân t¶c khi bÎ chu di tam t¶c?! 
 
NhÆn ñÎnh 
 
Bài h†c tØ TrÀn QuÓc TuÃn là muÓn làm Anh Hùng cÀn phäi t¿ tao luyŒn 2 
ÇÙc Nhân và Trí, bi‰t Ùng døng 2 y‰u tÓ này m¶t cách h»u hiŒu trong nh»ng 
hoàn cänh khó khæn hung hi‹m. 
Trên Ç©i có 2 loåi Anh Hùng: 
*Anh hùng tåo th©i th‰. 
*Th©i th‰ tåo Anh Hùng. 
thì TrÀn QuÓc TuÃn Çã tØ m¶t th©i th‰ khó khæn nhÃt, tåo ra m¶t th©i th‰ 
thuÆn l®i nhÃt cho mình hành Ç¶ng. 
NhÜ vÆy v§i TrÀn QuÓc TuÃn, 3 y‰u tÓ Thiên th©i - ñÎa l®i - Nhân hòa ÇŠu Çã 
ÇÜ®c ông vÆn døng, và là ngÜ©i Çã bi‰t ÇÜa y‰u tÓ Nhân hòa lên hàng ÇÀu 
trong hành Ç¶ng vŒ quÓc qua 2 h¶i nghÎ Dân Quân là Bình Than và Diên 
HÒng, Ç‹ Çåt th¡ng l®i không tiŠn khoáng hÆu. 
TØ TrÀn QuÓc TuÃn cho thÃy, n‰u 2 y‰u tÓ Thiên th©i và ñÎa l®i là khách 
quan, thì y‰u tÓ Nhân hòa bao hàm cä 2 phÜÖng diŒn Khách quan và Chû 
quan, do phäi dùng Chû quan tài ÇÙc m§i có th‹ thuy‰t phøc thiên hå Khách 
quan vÓn dï rÃt bàng quan? 
Ngày nay, ai cÛng bi‰t và kêu g†i mª H¶i nghÎ Diên HÒng Ç‹ k‰t h®p cÙu 
quÓc, nhÜng thi‰u m¶t nhân vÆt Çû tài ÇÙc khi‰n ai nÃy tin phøc, h®p tác? 
Phäi chæng do vÆy TrÀn QuÓc TuÃn m§i ÇÜ®c tôn làm 'ñÙc Thánh TrÀn', vÜ®t 
lên trên các vÎ anh hùng & liŒt n» ÇÜ®c phong thÀn tåi ViŒt Nam bÃy nay? 
 
[ñÙng vŠ phÜÖng diŒn Çåo lš, nÖi Çây chúng tôi xin ÇÜ®c mª m¶t ngo¥c ÇÖn, 
là s¿ tôn HÜng ñåo làm bÆc 'Thánh nhân ViŒt' còn xÙng Çáng hÖn n»a, khi 
ngài Çã làm m¶t viŒc cho thÃy quan niŒm 'Tam CÜÖng' cûa vÎ thánh Kh°ng Tº 



Trung QuÓc không còn Çúng, khi TrÀn QuÓc TuÃn không nghe l©i cha træn trÓi 
là phäi gi‰t vua trä thù, h‰t lòng giúp 3 Ç©i vua TrÀn m¶t cách tÆn tøy, cÜ an - 
tÜ nguy; khi‰n QuÓc gia & Dân t¶c thoát khÕi ách ngoåi xâm, phát tri‹n hÜng 
thÎnh.] 
 
*** 
 
Ba nhân tÓ Nhân - Trí - Hùng ª TrÀn QuÓc TuÃn, so v§i NguyÍn Trãi cao hÖn 
nhiŠu bÆc, khi NguyÍn Trãi bÎ chu di tam t¶c vô cùng bi thäm?! 
 
Trong sách ViŒt Sº Tiêu Án cûa Ngô Th©i Sï, trang 249 ghi nhÆn: 
'Thông luÆn bàn r¢ng: HÜng ñåo cÛng nhÜ Quách Tº Nghi Ç©i ñÜ©ng, mà 
cänh ng¶ låi khó hÖn, là ngÜ©i h† nhà vua, gi» binh quyŠn, bÎ ti‰ng ng© v¿c, 
có tài væn võ, mà không dám cÆy tài; anh hùng lØng danh hai nÜ§c, mà không 
dám khoe công; th‰ l¿c có th‹ lÆt núi lÃp sông mà lúc nào cÛng kính cÄn nhÜ 
có vua trÜ§c m¥t. Xem Ç‰n viŒc làm cûa ông, thì theo Çåi nghiã chÙ không 
theo l©i cha, chÌ bi‰t có nÜ§c chÙ không bi‰t Ç‰n nhà, bÕ cái s¡t nh†n ÇÀu gÆy 
Ç‹ Çi h¶ giá, rút gÜÖm mà k‹ t¶i con, s¿ trung thành Ãy tÕ nhÜ m¥t tr©i. Ví v§i 
Quách TÜ Nghi còn hÖn m¶t bÆc. 
 
Qua nhÆn ÇÎnh trên, chúng ta thÃy TrÀn HÜng ñåo ÇÜ®c tôn là bÆc Thánh 
Nhân cûa QuÓc gia & Dân t¶c, là do ông bi‰t quên bän thân, quên gia Çình... 
chÌ nghï Ç‰n l®i ích cûa QuÓc gia & Dân t¶c, h‰t lòng vì dân vì nÜ§c, m§i ÇÜ®c 
QuÓc gia & Dân t¶c  tôn kính, th© phÜ®ng tri ân. 
 
BÃy nay, hÀu h‰t nh»ng ngÜ©i giúp nÜ§c thÜ©ng vì bän thân mà chÌ nghï Ç‰n 
'l®i danh' hÖn là 'công danh', nên m§i bÎ ngÜ©i trên coi rÈ, kÈ dÜ§i xem thÜ©ng, 
sº sách không vinh danh?! 
 
M¶t khi dÃn thân lo Çåi s¿, thì cÀn bi‰t coi nhË các ti‹u s¿ thu¶c bän thân, gia 
Çình, Çäng phái, tôn giáo... khuy‰n khích m†i ngÜ©i ÇÒng tâm lo cho mÅu sÓ 
chung là QuÓc gia & Dân t¶c, hi‹u rõ tôn giáo, Çäng phái... chÌ là nh»ng tº sÓ, 
nên không th‹ nào coi tr†ng ngang b¢ng v§i mÅu sÓ chung. 
 
Sách 'Almanach - Nh»ng nŠn Væn minh Th‰ gi§i' nhÆn ÇÎnh: 
'TrÀn HÜng ñåo có công cÓng hi‰n rÃt l§n cho nŠn nghŒ thuÆt quân s¿ ViŒt 
Nam, Ç¥t cÖ sª cho viŒc hình thành Binh pháp ViŒt Nam, Ç‹ låi cho Ç©i sau 
các sách Binh ThÜ qúy giá. Ông không nh»ng là m¶t vÎ ThÓng soái l‡i låc, mà 
còn là m¶t nhà tÜ tÜªng l§n. Ông có quan Çi‹m biŒn chÙng vŠ quân s¿, bi‰t 
ÇiŠu kiŒn khách quan và chû quan, nhÆn thÃy nh»ng mâu thuÅn trong chi‰n 
tranh và bi‰t cách giäi quy‰t các mâu thuÅn'. 
 
VVTKLAD 
 



Nhân - Trí - Hùng 
NguyÍn BÌnh Khiêm 
(1491 - 1585) 
 
NguyÍn BÌnh Khiêm là m¶t tÃm gÜÖng sáng vŠ š thÙc QuÓc gia & Dân t¶c, khi 
coi s¿ ÇÓi ÇÀu gi»a các th‰ l¿c trong m¶t quÓc gia là hi‹m h†a chung, cÀn 
phäi tìm m†i cách hóa giäi, không ÇÜ®c vŠ hùa bÃt cÙ phe nào, gây chia rë 
tÜÖng tàn. NguyÍn BÌnh Khiêm Çã dùng khä næng lš sÓ khuyên bäo cä 3 h† 
Måc - TrÎnh - NguyÍn bi‰t ngä ti‰n lui mà giäm ÇÓi ÇÀu tÜÖng tranh, ÇÜa khoa 
Lš SÓ h†c lên hàng danh môn chính phái, rÃt Çáng ÇÜ®c nghiên cÙu m¶t cách 
chính Çáng, giäng dåy quäng bá nhÜ m¶t khoa h†c nhân luân trong ñåo ÇÙc 
Siêu hình h†c. 
 
NguyÍn BÌnh Khiêm t¿ Hanh Phû, hiŒu Båch Vân CÜ Sï, ngÜ©i làng Trung Am, 
huyŒn Vïnh Låi, tÌnh Häi DÜÖng. 
Ông vÓn ngÜ©i rÃt thông minh, låi ÇÜ®c cha mË là nh»ng bÆc túc nho, xuÃt 
thân tØ các gia Çình danh gia v†ng t¶c (MË là con gái H¶ b¶ ThÜ®ng thÜ Nh» 
Væn Lân - Cha là Thái h†c sinh NguyÍn Væn ñÎnh), theo h†c các vÎ danh sÜ 
nhÜ Bäng nh«n LÜÖng ñ¡c B¢ng... nhÜng g¥p th©i th‰ suy ÇÒi th©i Lê Måc, 
ông am hi‹u lš sÓ nên không ra thi, mª trÜ©ng dåy h†c ª nhà. 
Næm 1534, th©i Måc ñæng Doanh, khi Çã 45 tu°i ông m§i nghe l©i khuyên cûa 
thân h»u Çi thi, ÇÆu Trång nguyên, ÇÜ®c vua Måc tr†ng døng, làm quan Ç‰n 
chÙc Låi b¶ Tä thÎ lang. 
Ông làm quan ÇÜ®c 8 næm, tØng dâng s§ xin trÎ t¶i 18 l¶ng thÀn nhÜng không 
ÇÜ®c vua nghe, nên cáo lão vŠ trí sï. Vua Måc kính tr†ng, khÄn khoän m©i ông 
gi» chÙc Công b¶ ThÜ®ng thÜ, song ông låi xin trí sï ngay, tØ Çó vui sÓng Än 
dÆt, dùng khoa lš sÓ giúp Ç©i vŠ nhân luân m¶t cách chính Çáng, cho t§i lúc 
mÃt khi Çã 95 tu°i. 
 
ñŠn th© NguyÍn BÌnh Khiêm là m¶t ngôi ÇŠn nhÕ, n¢m khiêm tÓn nhÜ tên ông 
gÀn bên b© sông Tuy‰t, u tÎch dÜ§i các hàng cây um tùm, có hàng ch» 'QuÓc 
Công TØ' ghi tÜ§c 'Trình QuÓc Công' nhà Måc Çã phong trÜ§c khi ông mÃt. 
Trong ÇŠn có bÙc hoành phi ghi 4 ch» l§n: 
'NhÜ NhÆt Trung Thiên' 
(nhÜ M¥t Tr©i gi»a Tr©i - là s¿ Çánh giá cûa ngÜ©i sau vŠ ông). 
 
CÛng trên b© Tuy‰t Giang này, NguyÍn Bình Khiêm Çã d¿ng quán Trung Tân, 
có bài bia danh ti‰ng, n¶i dung không chû trÜÖng trung v§i m¶t cá nhân nào 
dù Çó là m¶t ông vua, mà chÌ trung v§i lë phäi, v§i ÇiŠu thiŒn, v§i chinh nghiã 
là nghiã vø m‡i ngÜ©i cÀn th¿c hiŒn... nhÜ ''NhÆt Trung Thiên''. 
 
Ti‰p Çó là bÙc hoành phi thÙ hai ghi: 
'An Nam Lš H†c' 



là ch» cûa sÙ giä nhà Thanh tên Chu Xán vŠ sau ghi nhÆn, chép trong tÆp 'SÙ 
Giao Ngâm' ph° bi‰n bên Trung QuÓc, mà h†c giä Lê Qúy ñôn Ç†c thÃy, vŠ 
ghi låi. 
 
Trong ÇŠn có câu ghi: 
'Lš h†c thâm nguyên Trình tiên giác' 
(tÙc Trång Trình hi‹u sâu s¡c lš h†c, bi‰t trÜ§c các viŒc). 
 
HiŒn nay trong kho lÜu tr» sách cûa ViŒn Hán Nôm Hà N¶i, có lÜu tr»  4 bän 
SÃm Kš khác nhau cûa NguyÍn BÌnh Khiêm mang các danh hiŒu: 
-Trình QuÓc Công SÃm Kš, sÓ hiŒu AB354. 
-Trình Tiên Sinh QuÓc Ng», sÓ hiŒu AB 444. 
-Trình QuÓc Công Sª Ch‰, sÓ hiŒu VH 2261. 
-Trình QuÓc Công Kš, sÓ hiŒu VNv 102. 
 
N¶i dung SÃm Kš là hàng træm câu thÖ khó hi‹u, chÌ khi s¿ viŒc trên th¿c t‰ 
xäy ra m§i có th‹ bi‰t.  
NhÜ câu: 
'Bát Kê ch‰t ª gi»a tr©i' 
Ùng vào viŒc Toàn quyŠn Pháp Pasquier ch‰t vì tai nån máy bay trên tr©i... 
 
M¶t ÇiŠu Çáng chú š là ngay tØ nhiŠu næm trÜ§c, NguyÍn BÌnh Khiêm Çã dùng 
2 ch» 'ViŒt Nam' Ç‹ chÌ nÜ§c Nam, là ch» vua Quang Trung sau này dùng 
chính thÙc ÇÀu tiên khi thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c. 
 
Bàn vŠ cu¶c Ç©i và s¿ nghiŒp cûa NguyÍn BÌnh Khiêm - m¶t nhân vÆt có rÃt 
nhiŠu huyŠn thoåi vŠ lš sÓ - chúng ta có th‹ rút ra ÇÜ®c nhiŠu bài h†c qúy giá 
khác nhau: 
 
VÃn ÇŠ Thiên th©i - ñÎa l®i - Nhân hòa 
 
Là m¶t ngÜ©i am hi‹u vŠ lš sÓ thâm sâu, NguyÍn BÌnh Khiêm Çã bÕ không 
Ùng thi mÃy khoa thi Ç©i Lê, Ç‰n Ç©i Måc m§i ra Ùng thí vì thÃy ÇÃt nÜ§c thanh 
bình. 
Theo sách ñåi ViŒt Sº kš (quy‹n 15 trang 27) ghi: 'Nhà Måc xuÓng lŒnh cÃm 
các xÙ trong ngoài dân chúng không ÇÜ®c cÀm giáo mác, dao nh†n, binh khí 
Çi ÇÜ©ng, ai trái lŒnh bÎ b¡t. TØ Çó kÈ buôn bán hành nhân ÇŠu Çi låi tay 
không. ñêm không tr¶m cÜ§p. NgÜ©i ta Çu°i trâu bò ra ÇÒng ch£ng cÀn lùa 
vŠ, m¶t tháng ki‹m Çi‹m m¶t lÀn, có khi chúng ÇÈ con ra thêm thì ch£ng bi‰t 
là súc vÆt nhà nào n»a. Trong 10 næm liŠn Çi ÇÜ©ng không lÜ®m ÇÒ rÖi. Cºa 
ngoài không cÀn Çóng kín'. 
Theo sách Lê TriŠu HÜng QuÓc Công NghiŒp, cÛng k‹ låi cänh tÜ®ng thiên hå 
thái bình, dân gian vui sÜ§ng cûa nh»ng næm Måc ñæng Doanh trên ngôi: 
''Trúng mùa luôn, thóc rÈ gåo hÖn, thu‰ nhË, dÎch ít, ai nÃy no Çû thÜ thái, låi 



thêm tÜ pháp nghiêm minh, quan låi thanh cÀn, tr¶m cÜ§p mÃt tæm, Çêm 
không nghe ti‰ng chó c¡n, Çi ÇÜ©ng không ai thèm nh¥t cûa rÖi''. 
 
ñiŠu này chÙng tÕ Måc ñæng Dung không h£n là kÈ xÃu xa nhÜ các sº thÀn 
ÇŒ tº Nho Giáo ghi chép, nên m§i ÇÜ®c NguyÍn BÌnh Khiêm tin tÜªng?  
M¶t truyŠn thuy‰t k‹ r¢ng mË cûa NguyÍn BÌnh Khiêm rÃt giÕi vŠ khoa tÜ§ng 
pháp, khi thÃy Måc ñæng Dung Çã than là g¥p quá trÍ m¶t ngÜ©i có tÜ§ng Ç‰ 
vÜÖng Ç‹ lÃy làm chÒng... 
NhÜng khi ra làm quan ÇÓi diŒn v§i th¿c t‰, thÃy 2 y‰u tÓ Thiên th©i và Nhân 
hòa có nhiŠu bÃt l®i, NguyÍn BÌnh Khiêm Çã tØ quan vŠ ª Än, dùng tài lš sÓ 
cûa mình khuyên nhà Måc lên phiá b¡c nÜÖng thân, ræn h† TrÎnh không thoán 
Çoåt ngôi vua, giúp NguyÍn Hoàng trÓn vào miŠn nam lÆp nghiŒp. Cä 3 dòng 
h† này ÇŠu tin tÜªng tuân theo l©i khuyên cûa NguyÍn BÌnh Khiêm, nên QuÓc 
gia & Dân t¶c ÇÜÖng th©i m§i phÀn nào giäm b§t n¶i chi‰n tÜÖng tàn. 
Khi nghiên cÙu vŠ vÃn ÇŠ lš sÓ, qua NguyÍn BÌnh Khiêm, chúng ta có th‹ chia 
làm 3 bÆc cao thÃp rÃt khác và cách biŒt xa nhau, l®i håi cÛng vì th‰ mà khác 
h£n nhau: 
 
**BÆc ThÃp:  
Là nh»ng kÈ xem TÜ§ng - SÓ mà chúng ta thÜ©ng thÃy ngoài Ç©i xÜa nay, khä 
næng chÌ bi‰t cæn cÙ vào sách vª Ç‹ nói vŠ nh»ng ÇiŠu bÃt bi‰n cûa lá sÓ, cûa 
hình tÜ§ng... mà không bi‰t Ç‰n phÀn äo diŒu bi‰n hóa trong m‡i lá sÓ cûa 
các chính tinh, phø tinh khi chúng có nh»ng tÜÖng tác v§i tÜ§ng ngÜ©i và nghŠ 
nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i khác biŒt kÿ diŒu ra sao... VŠ Hình tÜ§ng còn có th‹ 
ÇÜ®c Tinh tÜ§ng, ThÀn tÜ§ng giúp bi‰n Ç°i månh më nhÜ th‰ nào tùy theo tu°i 
tác? Xem tÜ§ng sÓ mà không bi‰t 'khuy‰n thiŒn trØ gian' së tåo ra nh»ng 
nghiŒp chÜ§ng oan trái cho mình và cho ngÜ©i?! 
LÓi xem lš sÓ này rÃt ác håi cho ngÜ©i xem lÅn kÈ Çi xem, nên hÀu h‰t các 
'thày lš sÓ' thÜÖng måi thÜ©ng có gia cänh løn båi dÀn, dù m¶t th©i có th‹ æn 
nên làm ra?! 
 
**BÆc Trung: 
Là nh»ng ngÜ©i hi‹u lë bi‰n dÎch phi thÜ©ng cûa lš sÓ, tÜ§ng sÓ... giúp kÈ ''tÓt'' 
g¥p hån h†a bi‰t cách né tránh, chÎu Ç¿ng trong m¶t th©i gian, giäm b§t tai 
ÜÖng. Còn n‰u thÃy kÈ ''xÃu'' thì bi‰t l¿a l©i ræn Çe khó thành công, mà bän 
thân còn có th‹ bÎ tai ÜÖng? 
Cø th‹, không chÌ nhìn vào lá sÓ, mà còn nhìn vào tÜ§ng måo, gia th‰, gia 
cänh, nhÃt là nghŠ nghiŒp cûa ÇÜÖng s¿ Çang ª vào th©i gian và không gian 
nào cûa cu¶c Ç©i, Ç‹ cÓ vÃn h»u hiŒu cách vÜ®t qua các Çåi ti‹u hån. 
NgÜ©i xem lš sÓ bÆc trung thÜ©ng h‰t lòng giúp nh»ng gia Çình mâu thuÅn, cá 
nhân thÃt th‰... bi‰t cách chÎu Ç¿ng trong các næm hån h†a, Ç‹ không chÌ tai 
qua nån khÕi, mà còn có th‹ phøc hÒi chính Çáng, nhanh chóng. Vì xÜa nay 
n‰u can Çäm vÜ®t qua ÇÜ®c cÖn bï c¿c m¶t cách quang minh chính Çåi, ngay 



sau Çó së ÇÜ®c hÜªng m¶t th©i kÿ thái lai rÃt r¿c r« huy hoàng - không chÌ l®i 
ích cho bän thân, mà còn có th‹ trª thành ngÜ©i h»u ích cho xã h¶i, quÓc gia. 
TÜªng cÛng nên bi‰t các næm hån tÓt hay xÃu thÜªng tØ 3 Ç‰n 5 næm, nên 
các nÜ§c Tây phÜÖng Ç¥t ra các nhiŒm kÿ 4 ho¥c 5 næm cho các vÎ nguyên 
thû lãnh Çåo, vô hình chung Çã thích h®p v§i khoa Tº vi ñông phÜÖng - khi 
h‰t th©i hån tÓt thì cÛng h‰t hån cÀm quyŠn, tránh änh hÜªng xÃu cûa cá 
nhân cho quÓc gia & dân t¶c? 
 
**BÆc Cao: 
Là nh»ng ngÜ©i có khä næng xem tÜ§ng sÓ cho cä m¶t dòng h† quyŠn th‰, 
m¶t triŠu Çåi, có th‹ cÓ vÃn chÌ dÅn nh»ng ÇÜ©ng lÓi sáng suÓt, không chÌ 
tránh tai h†a, mà còn có th‹ Çåt t§i nh»ng l®i ích nhiŠu næm, nhiŠu Ç©i. 
NguyÍn BÌnh Khiêm chính là ngÜ©i Çåt trình Ç¶ xem lš sÓ ª bÆc cao nhÃt, vì 
Çã giúp 3 triŠu Çåi Måc - TrÎnh - NguyÍn tÜÖng tranh ÇÜÖng th©i, bi‰t nhÆn ra 3 
y‰u tÓ Thiên th©i - ñÎa l®i - Nhân hòa, Ç‹ có th‹ cùng nhau tÒn tåi: Nhà Måc 
hùng cÙ phiá b¡c - Nhà NguyÍn hùng cÙ phiá nam - Nhà TrÎnh phò Vua Lê 
nhiŠu Ç©i hùng cÙ trung ÜÖng. 
 
Sº sách ghi låi: 'Tôn thÃt nhà Måc sau khi bÎ TrÎnh Tùng (phò Lê) Çánh båi ª 
Thæng Long, Çã chåy lên vùng PhÜ®ng Nh«n (B¡c Giang) rÒi t§i Cao B¢ng cÓ 
thû ÇÜ®c thêm mÃy Ç©i, là do Çã theo chÌ dÅn cûa NguyÍn BÌnh Khiêm. ViŒc 
h† TrÎnh không dám Çoåt quyŠn vua Lê, là theo l©i NguyÍn BÌnh Khiêm dåy 
'Th© Bøt m§i ÇÜ®c æn oän'. NguyÍn Hoàng vÃn k‰ NguyÍn BÌnh Khiêm ÇÜ®c 
bäo 'Hoàng sÖn nhÃt Çái, khä dï dung thân', xin Chuá TrÎnh cho vào trÃn thû 
ÇÃt ThuÆn - Quäng. Phä kš nhà NguyÍn Çã Ç°i 2 ch» 'khä dï' thành 'vån Çåi'. 
 
N‰u ngày nay nh© các tÜ liŒu vŠ tÜ§ng sÓ ph° bi‰n khá nhiŠu trên internet, 
ho¥c trong các sách lš sÓ, ai nÃy chÎu tìm hi‹u Ç‹ bi‰t mình & bi‰t ngÜ©i, kÎp 
th©i khuyên bäo nhau ti‰n thû h®p lš, ¡t khoa lš sÓ së không chÌ dØng låi ª 
ch‡ mê tín dÎ Çoan nhäm nhí, håi nhiŠu hÖn l®i; mà còn có th‹ trª thành m¶t 
b¶ môn khoa h†c giáo døc nhân luân m§i mÈ h»u ích? 
 
Tháng 5-1995, bän thân chúng tôi có xuÃt bän sách Tâm DÎch Lš H†c, kš bút 
hiŒu Thiên CÖ DÆt Sï, sau khi nghiŒm chính bän thân thÃy Çây là m¶t khoa 
LuÆn lš h†c vŠ Nhân sinh, giúp ngÜ©i ta trong lúc hoån nån có th‹ tìm ra 8 
cách ÇÓi phó khác nhau, sau khi lÃy m¶t quÈ DÎch. 
Cø th‹ sau 6 lÀn gieo quÈ b¢ng 3 ÇÒng tiŠn, n‰u trong Çó m¶t quÈ có 3 âm 
hay 3 dÜÖng tÙc là quÈ Ùng, vì së bi‰n hóa tØ hiŒn tåi qua tÜÖng lai ra sao, 
hÀu có th‹ ÇÓi phó h»u hiŒu. 
ñ‰n nay là tháng 10-2015, tÙc sau 20 næm vi‰t sách này, dùng sách này giúp 
bän thân và m¶t sÓ thân nhân & b¢ng h»u Ùng phó tÓt vÜ®t qua nh»ng khó 
khæn trong cu¶c sÓng, Çã nghiŒm thêm ra m¶t sÓ ÇiŠu m§i mÈ: 
Theo bän ÇÒ 64 quÈ dÎch nÖi trang 7 cûa sách, chia thành 8 n¶i quái (tÙc quÈ 
ª dÜ§i thu¶c ngÜ©i xem bói dÎch) và 8 ngoåi quái (tÙc quÈ ª trên thu¶c ÇÓi 



phÜÖng), thay vì chÌ giäi quÈ theo s¿ bi‰n cûa quÈ m§i nhÜ cách xem quÈ dÎch 
trÜ§c Çây, thÌ nên xem cä 8 quÈ khác nhau theo s¿ k‰t h®p gi»a các n¶i quái 
và ngoåi quái, Ç‹ tìm xem giäi pháp nào Ùng phó thích h®p nhÃt. 
 
Thí dø khi gieo quÈ thÃy N¶i quái là Thûy, Ngoåi quái là Phong, k‰t thành quÈ 
CÃu, nhÜng Ngoåi quái linh Ùng v§i 3 âm bi‰n thành DÜÖng nên thành quÈ 
Thiên, hình thành quÈ Tøng, tÙc s¿ viŒc së phäi Çi t§i tòa án. 
QuÈ Tøng cho thÃy ÇÓi thû cho mình là 'Tr©i' nên thÜ©ng xuÄn Ç¶ng, không 
hi‹u r¢ng Tr©i có lúc sáng lúc tÓi, nên chÌ cÀn kéo dài vài næm, ¡t së bÎ bi‰n 
Ç°i, Çang 'thông' së thành 'cùng'. 
Trong 8 quÈ ÇÓi phó lÀn lÜ®t tØ trên xuÓng dÜ§i có các quÈ ThuÀn Càn, Ly, 
ñÒng Nhân, Vô V†ng, CÃu, Tøng, ñ¶n, Bí, thì thÃy quÈ ñÒng Nhân là cách 
Ùng phó tÓt nhÃt, do quÈ khuyên nên bình tïnh bàn båc cách Ùng phó cùng 
nhiŠu ngÜ©i, nên th¿c hiŒn. K‰t quä không lâu ÇÓi thû bÎ mÃt Çi các y‰u tÓ 
thuÆn l®i, nhÆn ra th‰ y‰u, së phäi chÃp nhÆn nhÜ®ng b¶. 
 
VÃn ÇŠ Nhân - Trí - Hùng 
 
Nghiên cÙu cu¶c Ç©i và s¿ nghiŒp cûa NguyÍn BÌnh Khiêm, chúng ta thÃy ông 
Çã vÜ®t qua ÇÜ®c cái h†c tØ chÜÖng theo sách vª cûa mình, Ç‹ tØ kÈ 'h†c 
thÙc' trª thành ngÜ©i 'trí thÙc', khi bi‰t dùng sª h†c Çåt Ç‰n nh»ng cänh gi§i 
cao ÇËp h»u ích cûa ''Lòng Nhân - ñÙc Trí - Tính Hùng'' theo truyŠn thÓng 
Tiên RÒng ViŒt Nam. 
 
**Lòng Nhân: 
M‡i ngÜ©i ÇŠu có th‹ tùy theo khä næng, sª trÜ©ng cûa mình Ç‹ thi thÓ lòng 
Nhân v§i m†i ngÜ©i, tØ phåm vi nhÕ là gia Çình, xã h¶i, Ç‰n phåm vi l§n QuÓc 
gia & Dân t¶c, Nhân loåi. 
Theo h†c giä DÜÖng Quäng Hàm trong sách QuÓc Væn Trích DiÍm, vào næm 
Quäng ThiŒu (1516 - 1522) Ç©i vua Lê Chiêu Tông có viŒc bi‰n loån; TrÎnh 
Tuy, Måc ñæng Dung ÇŠu muÓn tranh quyŠn, Çánh nhau mÃy næm. NguyÍn 
BÌnh Khiêm tuy Çang ª Än, tính sÓ Thái ƒt Çoán bi‰t nhà Lê låi khôi phøc 
ÇÜ®c, ông làm m¶t bài thÖ Ç‹ cänh báo cä hai nhà TrÎnh, Måc, giúp tình hình 
êm ÇËp: 
 
'Non sông nào phai bu°i bình th©i 
'Thù Çánh nhau chi khéo n¿c cÜ©i 
'Cá v¿c chim rØng ai khi‰n Çu°i 
'Núi xÜÖng sông huy‰t thäm ÇÀy nÖi 
'Ng¿a phi ¡t có hÒi quay c° 
'Thú d» nên phòng lúc c¡n ngÜ©i 
'Ngán ngÄm viŒc Ç©i chi nói n»a 
'Bên ÇÀm say hát, nhªn nhÖ chÖi. 
 



NguyÍn BÌnh Khiêm còn hi‹u lš lë Nhân Hòa, tìm cách dung hòa các th‰ l¿c 
tÜÖng tranh gi»a Måc - TrÎnh - NguyÍn, qua nh»ng l©i khuyên d¿a theo lš sÓ: 
 
-'Hoành SÖn nhÃt Çái, 
'Khä dï dung thân. 
... 
 
**Trí Sáng: 
NguyÍn Trãi tuy tài giÕi, nhÜng låi bÎ coi là ngÜ©i bÃt trí, khi không bi‰t lë ti‰n 
thû, hŒ løy Ç‰n cä dòng h†, bÎ chu di tam t¶c?! 
NguyÍn BÌnh Khiêm rÃt thÆn tr†ng khi dÃn thân, nhÜng không vì th‰ mà kém 
khí phách. Lúc dâng s§ xin trÎ t¶i 18 l¶ng thÀn không ÇÜ®c, ông liŠn cáo quan, 
tuy tránh h†a cho bän thân, nhÜng không vì th‰ mà tÕ ra tiêu c¿c, vÅn tìm 
cách cÓ vÃn cä 3 triŠu Çåi Måc - TrÎnh - NguyÍn Çang tÜÖng tranh, bi‰t tôn 
tr†ng vua Lê, gi» k› cÜÖng quÓc gia. 
Cái Nhàn cûa NguyÍn BÌnh Khiêm là cái Nhàn cûa m¶t bÆc trí giä, tuy thoát 
tøc nhÜng vÅn g¡n bó v§i thiên nhiên và xã h¶i ÇÜÖng th©i trong cu¶c sÓng, 
nên Çåt ÇÜ®c cänh gi§i ung dung t¿ tåi: 
 
'M¶t mai, m¶t cuÓc, m¶t cÀn câu 
'ThÖ thÄn dù ai vui thú nào 
'Ta dåi, ta tìm nÖi v¡ng vÈ 
'NgÜ©i khôn, ngÜ©i Ç‰n chÓn lao xao 
'Thu æn mæng trúc, Çông æn giá 
'Xuân t¡m hÒ sen, hå t¡m ao 
'RÜ®u Ç‰n gÓc cây ta së nh¡p 
'Nhìn xem phú qúy t¿a chiêm bao. 
 
**Tính Hùng: 
N‰u Hùng là s¿ lÆp thân lÃy viŒc giúp Ç©i làm tr†ng, thì NguyÍn BÌnh Khiêm 
tuy ch£ng m¶t lÀn cÀm quân Çánh gi¥c, nhÜng chính ông Çã cæn cÙ vào khoa 
lš sÓ, chÌ cÀn dùng nh»ng l©i khuyên cÆn tình Çåt lš cûa mình thuy‰t phøc gi§i 
chÙc quyŠn hàng ÇÀu, cÛng khi‰n Nhà Måc bÕ lên phiá B¡c lÆp nghiŒp, Nhà 
TrÎnh không dám ph‰ triŠu Lê, Nhà NguyÍn tránh vào phiá Nam khÄn hoang 
giúp nÜ§c mª mang b© cõi. 
N‰u không có nh»ng l©i khuyên cûa NguyÍn BÌnh Khiêm, nÜ§c ViŒt th©i Çó 
h£n së còn tao loån khûng khi‰p nhiŠu hÖn th‰ n»a. 
Do vÆy anh hùng có nhiŠu cách giúp Ç©i khác h£n nhau, nên không cÙ phäi 
cÀm quân gi‰t gi¥c m§i là anh hùng? 
 
NhÆn ñÎnh 
 
NguyÍn BÌnh Khiêm là m¶t tÃm gÜÖng sáng vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn có th‹ giúp 
dân, giúp nÜ§c khác nhau. 



Lš thú nhÃt là viŒc ông Çã có th‹ bi‰n khoa lš sÓ thành m¶t phÜÖng tiŒn giúp 
QuÓc gia & Dân t¶c tránh b§t can qua, giäm b§t tai h†a. 
Ngày nay chúng ta cÛng nên nghiên cÙu lš sÓ theo chiŠu hÜ§ng giúp m†i 
ngÜ©i am hi‹u vŠ lë ti‰n thû, s¿ hÜng thÎnh nhÃt th©i, Ç‹ có th‹ tØ Çó dÃn thân 
ti‰n lui duy trì hÜng thÎnh lâu dài... giúp Ç©i m¶t cách h»u ích. 
N‰u khoa Chính trÎ h†c có thêm m¶t b¶ môn vŠ lš sÓ và tÜ§ng pháp, giúp các 
nhà lãnh Çåo l§n nhÕ có th‹ bi‰t mình & bi‰t ngÜ©i mà tìm ngÜ©i & ch†n ngÜ©i 
& dùng ngÜ©i theo tÜ§ng pháp - nhÜ HÒ Chí Minh dùng nh»ng nhân vÆt có 
hình tÜ§ng c° quái nhÜ Võ Nguyên Giáp, TrÜ©ng Chinh, Phåm Væn ñÒng... - 
cÛng nhÜ nhÆn ra th©i th‰ qua tÜ§ng sÓ các nguyên thû... âu cÛng là m¶t ÇiŠu 
l®i ích không nhÕ? 
 
Tuy không hi‹u vŠ lš sÓ theo ki‹u ñông phÜÖng, nhÜng Âu MÏ Úc quy ÇÎnh 
th©i gian cÀm quyŠn theo các th©i hån 3, 4, 5 næm, là phù h®p v§i các niên 
hån thÎnh suy cûa m‡i nguyên thû mà khoa tº vi quy ÇÎnh? 
 
Thi‹n nghï, chúng ta cÛng nên bi‰t Çôi chút các quan niŒm khác nhau vŠ 'sÓ 
mŒnh' khi bàn vŠ Lš SÓ và NguyÍn BÌnh Khiêm: 
 
Nho giáo quan niŒm: 
'NhÃt Äm, nhÃt trác giai do tiŠn ÇÎnh' 
(cho r¢ng m¶t ngøm nÜ§c uÓng, m¶t mi‰ng æn cÛng ÇŠu do Tr©i ÇÎnh tØ 
trÜ§c). 
 
NhÜng M¥c Tº låi cho r¢ng: 
'SÓ mŒnh cûa m‡i ngÜ©i chúng ta không do Tr©i ÇÎnh, mà do chính chúng ta 
quy‰t ÇÎnh'. 
Vì: 
'M†i h†a phúc, thành båi cûa con ngÜ©i ÇŠu là k‰t quä do hành vi cûa con 
ngÜ©i gây nên; là tåi sÙc ngÜ©i chÜa Çû, l¿c ngÜ©i chÜa månh, tuyŒt nhiên 
không phäi do sÓ mŒnh nhÜ Nho gia quan niŒm'. 
 
Quan niŒm cûa M¥c Tº gÀn Çây ÇÜ®c m¶t tri‰t gia ƒn ñ¶ là Sarvepalli 
Radhakriskman ÇÒng š, khi cho r¢ng có th‹ dï vãng Ãu thÖ là do Tr©i ÇÎnh, 
nhÜng hiŒn tåi và tÜÖng lai khi Çã trÜªng thành có š thÙc là phäi do 
chính m‡i ngÜ©i quy‰t ÇÎnh. Sarvepalli lÃy ví dø m‡i chúng ta lúc chÖi bài, 
ÇÜ®c chia cho nh»ng lá bài ngoài š muÓn, nhÜng khi Çánh bài thì chính chúng 
ta phäi t¿ quy‰t ÇÎnh Ç‹ th¡ng hay båi. 
 
Hi‹u nhÜ vÆy, viŒc Çoán tÜ§ng sÓ mang trách nhiŒm thông báo cho ngÜ©i xem 
tùy sÓ mŒnh mà vÅn có th‹ t¿ l¿a ch†n cách Ùng bi‰n & ÇÓi phó & hành Ç¶ng 
sao cho tÓt nhÃt, nhÜ DÎch h†c quy ÇÎnh m‡i quÈ có t§i 8 cách Ç‹ bi‰n hóa? 
MuÓn vÆy cÀn tránh xa ÇiŠu ác, hÜ§ng vŠ ÇiŠu thiŒn? M‡i khi g¥p chuyŒn xÃu, 
nên hi‹u Çó là vÆn hån không tÓt chÌ thº thách trong vài næm, n‰u bình tïnh 



chÎu Ç¿ng Ùng phó tÓt së vÜ®t qua. H‰t cÖn bï c¿c, ¡t së Ç‰n hÒi thái lai, nhÜ 
DÎch h†c xác quy‰t: 
'SÓ khá bï rÒi th©i låi thái, 
'CÖ thÜ©ng ñông h‰t, h£n sang Xuân. 
 
Nên nh§ là trong cÖn bï c¿c mà gi» ÇÜ®c s¿ công chính, lúc thái lai së thoäi 
mái thæng hoa, không bÎ nh»ng ÇiŠu bÃt chính gây khó khæn? 
Bän thân chúng tôi hÖn m¶t lÀn nh© am hi‹u khoa Lš SÓ, mà bi‰t nhÅn các 
næm hån, chÃp nhÆn m†i thua thiŒt, sau Çó qua khÕi, °n ÇÎnh, phát tri‹n tÓt 
ÇËp tº t‰, không thËn v§i lòng. 
Chúng tôi cÛng dùng khoa Lš SÓ giúp m¶t sÓ thân h»u bi‰t an phÆn thû 
thÜ©ng trong vÆn hån, tránh phiŠn lòng vì các thÎ phi, °n ÇÎnh trong gian nguy, 
vÜ®t khó khæn ngay cä trong bŒnh hoån, tái tåo cu¶c sÓng vui tÜÖi khi qua cÖn 
bï c¿c t§i hÒi thái lai. 
 
VVTKLAE 
 
Nhân - Trí - Hùng 
NguyÍn Công TrÙ 
(1178 - 1800) 
 
Không gian và th©i gian sinh sÓng cûa NguyÍn Công TrÙ sau th©i loån ly Måc 
- TrÎnh - NguyÍn phân tranh, rÒi Tây sÖn - Gia Long tÜÖng tranh... v§i nh»ng 
hÆn thù sâu ÇÆm, không khác gì sau th©i QuÓc - C¶ng ác chi‰n 1954 - 1975, 
nên rÃt Çáng Ç‹ chúng ta tìm hi‹u, nghiên cÙu, rút ra nh»ng kinh nghiŒm và 
bài h†c cho hiŒn nay và mai hÆu. 
 
NguyÍn Công TrÙ t¿ và TÒn ChÃt, hiŒu Hi Væn, quán làng Uy ViÍn, huyŒn 
Nghi Xuân, tÌnh Hà Tïnh. Cha là NguyÍn Công TÃn ÇÆu cº nhân dÜ§i th©i vua 
Lê. Khi NguyÍn H»u ChÌnh ÇÜa Tây SÖn ra B¡c diŒt Lê chi‰m Thæng Long 
næm 1787, NguyÍn Công TÃn phò Lê thÃt båi, bÕ vŠ quê ª Än cho Ç‰n khi mÃt 
næm 1800. 
Chính vì NgÜ©i Cha khäng khái m¶t lòng v§i vua Lê, không chÎu luÒn løy các 
nhà vua triŠu Çåi khác, mà NguyÍn Công TrÙ Çã phäi chÎu nhiŠu vùi dÆp th©i 
hàn vi, kÿ thÎ thæng trÀm th©i hi‹n Çåt - ch£ng khác gì con cûa các Quân Cán 
Chính VNCH sau 1954 ª B¡c ViŒt và sau 1975 ª Nam ViŒt, bÎ VC cÃm làm 
các công viŒc chuyên môn, cÃm thi vào các trÜ©ng Çåi h†c... 
Cu¶c Ç©i NguyÍn Công TrÙ do vÆy cÛng ba Çào theo cha, n°i chìm theo th©i 
th‰, thæng trÀm nhiŠu phen, có th‹ chia làm 3 th©i kÿ khác nhau: 
 
**Th©i Hàn vi: 
 
NguyÍn Công TrÙ sinh ra gi»a th©i tao loån, næm 11 tu°i thân phø mÃt sau 
nhiŠu næm ª Än, nên gia th‰ lâm cänh sa sút. Tuy vÆy NguyÍn Công TrÙ vÅn 



nuôi chí lÆp công danh giúp Ç©i, g¡ng sÙc Çèn sách trau giÒi cä væn h†c lÅn 
võ lÜ®c, trª thành m¶t ngÜ©i væn võ toàn tài khi hi‹n Çåt, lÆp ÇÜ®c nhiŠu công 
trång trên nhiŠu phÜÖng diŒn, hi‹n hách khác thÜ©ng. 
Næm 1802, khi vua Gia Long tuÀn du t§i NghŒ An, NguyÍn Công TrÙ dâng 
'Thái Bình ThÆp Sách', tuy ngoài miŒng vua Gia Long ban khen, d¥n bäo triŠu 
thÀn chú š; nhÜng trong lòng låi tœ hiŠm. Tä Quân Lê Væn DuyŒt d¥n quan 
trÜ©ng lÃy ÇÆu, nhÜng càng bÎ lÜu š dÆp vùi n¥ng nŠ hÖn, nên hÖn 10 næm sau 
vào næm 1813 ông m§i ÇÆu Tú Tài, Ç‰n næm 1819 m§i ÇÆu Giäi Nguyên khi 
Çã 42 tu°i. 
Trong th©i kÿ hàn vi tuy thÓng kh°, nhÜng NguyÍn Công TrÙ vÅn tÕ ra là ngÜ©i 
an bÀn låc Çåo, qua bài Hàn Nho Phong VÎ Phú và nh»ng bài thÖ than nghèo, 
có nh»ng câu nhÜ: 
 
'Ngày 3 b»a v‡ bøng rau bình bÎch, ngÜ©i quân tº æn ch£ng cÀu no. 
'ñêm 5 canh an giÃc ngáy khò khò, Ç©i thái bình cºa thÜ©ng bÕ ngÕ. 
... 
'Áo väi thô n¥ng trÎch, lånh làm mŠn, n¿c làm gÓi, 4 mùa thay Ç°i bÃy nhiêu. 
'Khæn lau gi¡t ÇÕ lòm, träi làm chi‰u, vÆn làm quÀn, 1 b¶ æn chÖi quá thú. 
 
Khi‰n ngÜ©i nay låi nh§ cänh dân MiŠn Nam sau 1975: 
 
'Ngày 2 b»a v‡ bøng bo bo bình bÎch, ngÜ©i MiŠn Nam æn ch£ng cÀu no! 
'ñêm 5 canh dân lành lo l¡ng l¡ng lo, sau 75 cºa không dám ngÕ! 
 
Chính trong th©i gian này, NguyÍn Công TrÙ chÙng ki‰n tÆn m¡t thäm cänh 
quân Tây SÖn ra B¡c, bÎ NguyÍn H»u ChÌnh và b†n tay chân Ç¡c th‰ làm càn 
- ch£ng khác gì quân C¶ng sän B¡c ViŒt khi chi‰m miŠn nam bày ra Çû trò bia 
ôm, cà phê ôm, c¡t tóc ôm... - ÇÜ®c NguyÍn Du ÇÜÖng th©i mô tä: 
 
'TÜ§ng Tây SÖn mÃy gã say sÜa 
'Thâu Çêm hát xÜ§ng còn chÜa thÕa lòng 
'Say chÀu hát, ôm bÒng nghiêng ngä 
'VÃt båc tiŠn buông thä, xá gì ai. 
 
(DÎch thoát bài Thæng Long CÀm Giä cûa NguyÍn Du) 
 
Th©i th‰ MiŠn B¡c lúc Çó cÛng chia ra 4 phe nhÜ th©i sau 1975 ª MiŠn Nam: 
-Phe ÇÜa Tây SÖn ra B¡c Hà (t¿a M¥t trÆn GPMN) nhÜ NguyÍn H»u ChÌnh, 
tuy Ç¡c m¶t th©i nhÜng nhanh chóng bÎ v‡ công Çào thäi gi‰t håi. 
-Phe theo Tây SÖn tåi B¡c Hà (t¿a b†n thành phÀn thÙ 3 ª MiŠn Nam nhÜ HÒ 
Ng†c NhuÆn, Lm Chân Tín, Lm NguyÍn Ng†c Lan, Ht Trí Quang...) có Ngô 
Thì NhÆm, Phan Huy ´ch... 
-Trung thành v§i nhà Lê (t¿a NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia) có Phåm Thái, NguyÍn 
Công TÃn (thân phø NguyÍn Công TrÙ)... 



-Phe Çón gió m§i (t¿a b†n trª c© bÎ dân g†i là Ông Ba MÜÖi rÃt hung d») nhÜ 
ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng... 
 
N‰u nhân vÆt Phåm Thái th©i trÜ§c tiêu bi‹u cho thành phÀn bÃt Ç¡c chí, thì  
Gia Çình NguyÍn Công TrÙ tiêu bi‹u cho thành phÀn trì chí, quy‰t vÜÖn lên 
trong nghÎch cänh, rÃt Çáng khâm phøc. 
 
**Th©i Hi‹n Çåt: 
 
Chia làm 2 th©i kÿ: 
 
1/Th©i kÿ hoåt Ç¶ng ngoài B¡c: 
 
Næm 1820 NguyÍn Công TrÙ ra làm quan b¡t ÇÀu b¢ng chÙc Hành tÄu Sº 
quán th©i Minh Mång nguyên niên. Hai næm sau b° Tri huyŒn ñÜ©ng Hào, tÌnh 
Häi DÜÖng. 
Næm 1826 làm HiŒp trÃn tÌnh Thanh Hóa, tham d¿ tiÍu trØ gi¥c Lê Duy LÜÖng 
ª Nông CÓng. 
Næm 1827 Çánh gi¥c Phan bá Vành, b¡t ÇÜ®c Phan Bá Vành cùng 765 ÇÒng 
Çäng. 
Næm 1828 xin Çi dinh ÇiŠn ª 2 tÌnh Nam ñÎnh, Ninh Bình, khÄn hoang vùng 
ven bi‹n, m¶ ÇÜ®c 2350, ngÜ©i mª ra các huyŒn TiŠn Häi cûa tÌnh Thái Bình, 
huyŒn Giao Thûy, và 2 t°ng thu¶c huyŒn Nam Tr¿c, tÌnh Nam ñÎnh, huyŒn 
Kim SÖn thu¶c tÌnh Ninh Bình. ChÌ vì nhÆn thÃy Phí Qúy Tråi là ngÜ©i có khä 
næng khÄn hoang, t¿ giao cho chÙc HuyŒn thØa TiŠn Häi, bÎ triŠu Çình cho là 
làm mÃt th‹ diŒn gi§i khoa bäng, nên bÎ giáng xuÓng 7 cÃp. 
Næm 1833 ÇÜ®c phøc chÙc cº làm Tham tán quân vø, theo T°ng ÇÓc Lê Væn 
ñÙc Çánh gi¥c Nùng Væn Vân ª Tuyên Quang, vây hãm ÇÓt ch‰t Nùng Væn 
Vân trong rØng. 
Næm 1835 thæng Binh b¶ ThÜ®ng thÜ, làm T°ng ÇÓc Häi An, nhÜng chÌ 1 næm 
sau vì Ç‹ 1 tr†ng phåm bÕ trÓn, bÎ giáng 4 cÃp. 
Næm 1840 ÇÜ®c thæng ñô sát viên Tä Çô Ng¿ sº, chû khäo TrÜ©ng Thi Hà 
N¶i. 
 
2/ Th©i kÿ hoåt Ç¶ng trong Nam: 
 
Næm 1841 vua Minh Mång mÃt, vua ThiŒu TrÎ nÓi ngôi. NguyÍn Công TrÙ tØ 
B¡c vào triŠu, thÃy TrÃn Tây MiŠn Nam chÜa dËp ÇÜ®c gi¥c, liŠn xin Çi Çánh 
gi¥c, ÇÜ®c cº làm Tán lš CÖ vø, cùng tÜ§ng TrÜÖng Minh Giäng Çánh th¡ng 
nhiŠu trÆn, vinh thæng Tham tán ñåi thÀn. NhÜng sau do m¶t lÀn thÃt trÆn phäi 
tåm lui vŠ An Giang th‰ thû nh¢m bäo tÒn l¿c lÜ®ng, mà bÎ giáng xuÓng làm 
TuÀn phû An Giang. Trong khi gi» chÙc này Çã chém ÇÜ®c tÜ§ng Phiên Tæng 
cûa gi¥c Lâm Sâm, nên phøc chÙc Binh b¶ ThÎ Lang. 



Næm 1843 bÎ quan ÇÒng liêu là NguyÍn Công Nhân ám håi vu cáo buôn ÇÒ 
gian, bÎ cách h‰t chÙc tÜ§c, ÇÀy làm lính ª tÌnh Quäng Ngãi. Lúc này NguyÍn 
Công TrÙ Çã 65 tu°i, nhÜng vÅn bình thän bÆn ÇÒ lính trình diŒn, không chút 
m¥c cäm. 
Næm 1845 ÇÜ®c minh oan, triŒu hÒi làm Chû s¿ Hình b¶. 
Næm 1846 làm Án sát tÌnh Quäng Ngãi. 
Næm 1847 thæng Phû doãn ThØa Thiên khi 70 tu°i. Ông xin vŠ trí sï, nhÜng 
vua ThiŒu TrÎ gi» låi. 
Næm 1848, vua T¿ ñÙc nÓi ngôi, ông låi xin hÜu trí m§i ÇÜ®c chÃp nhÆn, ban 
hàm Phû doãn ThØa Thiên. 
 
**Th©i HÜu trí: 
 
Sau gÀn 30 næm træng trÀm c¿c kÿ nhiŠu phen nÖi quan trÜ©ng, NguyÍn Công 
TrÙ thÃm thiá 2 ch» Công Danh và 2 ch» L®i Danh tuy khác biŒt nhÜng rÃt khó 
phân biŒt, ông nói rõ trong thÖ: 
 
Th©i hàn vi ông quy‰t lÆp danh, nhÜng là thÙ 'công danh' vì nÜ§c, vì dân, tåo 
th‰ ÇÙng trong Tam tài 'Thiên - ñÎa - Nhân': 
'Có Trung Hi‰u nên ÇÙng trong Tr©i ñÃt, 
'Không công danh thì nát v§i cÕ cây. 
 
NhÜng sau 30 næm nÖi quan trÜ©ng, ông thÃy hÀu h‰t chÌ vì 'l®i danh', nên 
chán nän: 
 
'Chen chúc l®i danh Çà chán ng¡t, 
'Cúc tùng, phong nguyŒt m§i vui sao. 
'ChÓn phÒn hoa trót bÜ§c chân vào, 
'S¿c nghï låi, giÆt mình bao xi‰t k‹! 
 
Næm 1852, Ç©i vua T¿ ñÙc thÙ 5, dân huyŒn TiŠn Häi nh§ Ön ông, xây d¿ng 
sinh tØ Çón ông nhÜ vÎ thÀn sÓng, bÎ kÈ xÃu mÆt tÃu khi‰n nhà vua Çòi vŠ xét 
hÕi, sau thÃy thÆt tình nên m§i bÕ qua. 
Næm 1858, khi Çã 81 tu°i, nghe tin Pháp Çánh thành ñà N¤ng, ông xin ra trÆn, 
nhÜng vua T¿ ñÙc không cho. CuÓi næm vào ngày 14 tháng 11 âm lÎch ông 
mÃt tåi quê Uy ViÍn. 
S¿ kiŒn này rÃt Çáng Ç‹ chúng ta ngày nay suy ngÅm, khi Âu MÏ thÜ©ng dùng 
mÙc tu°i 65 Ç‹ cho hÜu trí, khi‰n nhiŠu vÎ cao niên ViŒt Çã t¿ cho mình là 
không còn Çû tài sÙc Ç‹ hoåt Ç¶ng. Trong khi Çây m§i chính là lúc các vÎ cao 
niên vØa h‰t trách nhiŒm v§i gia Çình khi con cháu khôn l§n, có th‹ giành h‰t 
th©i gian và tiŠn båc hÜu trí cûa mình vào nh»ng viŒc công ích trong c¶ng 
ÇÒng, Çoàn th‹... giúp viŒc quang phøc quê hÜÖng thuÆn tiŒn hÖn bao gi© 
h‰t? 
 



Vào th©i kÿ HÜu Trí, NguyÍn Công TrÙ sau bao næm thæng trÀm, dÃn thân vì 
nÜ§c vì dân h‰t sÙc mình, Çã nhÆn ra cä 3 Çåo lš cûa Tam Giáo là Nho - Lão - 
PhÆt ÇŠu không thích h®p v§i th¿c t‰ cu¶c sÓng quá nhiŠu hŒ løy: 
 
'ñÜ®c mÃt dÜÖng ngÜ©i thái thÜ®ng 
'Khen chê phÖi ph§i ng†n Çông phong 
'Khi ca, khi tºu, khí c¡c, khi tùng 
'Không PhÆt, Không Tiên, Không vÜ§ng tøc. 
 
ñây quä là m¶t nhân sinh quan th‹ hiŒn s¿ minh mÅn, khi Çòi hÕi nhãn quan 
phäi vô cùng sáng suÓt m§i có th‹ nhÆn ra 3 y‰u tÓ 'Thiên th©i - ñÎa l®i - Nhân 
hòa' hÀu Ùng phó kÎp th©i h»u hiŒu, không rÖi vào ch‡ thÃt thÓ mà nguy håi 
Ç‰n bän thân; tránh khÕi nh»ng hoàn cänh tÜ duy m¶t chiŠu tØng khi‰n nhiŠu 
danh nhân lâm cänh bï, th‰ cùng, ân hÆn m¶t Ç©i?! 
 
Tìm hi‹u Nhân - Trí - Hùng tØ NguyÍn Công TrÙ: 
 
BÓi cänh lÎch sº cûa NguyÍn Công TrÙ có không gian và th©i gian tÜÖng t¿ v§i 
th©i kÿ HÆu bán Th‰ k› XX cûa MiŠn Nam ViŒt Nam, nên rÃt Çáng Ç‹ chúng 
ta diÍn dÎch & quy nåp, rút ra nh»ng bài h†c vŠ nhân sinh quan cûa m¶t mÅu 
ngÜ©i anh hùng lÆp thân hào hùng gi»a th©i tao loån c¿c kÿ. 
 
**Lòng Nhân: 
Lòng Nhân cûa NguyÍn Công TrÙ phäi xét trên 2 khiá cånh 'Yêu Mình' và 
'Yêu NgÜ©i', m§i có th‹ rút ra nh»ng bài h†c b° ích cho Çåo LÆp Thân: 
 
-Yêu Mình là phäi trau giÒi bän thân trª thành ngÜ©i tài ÇÙc, ÇÜ®c thiên hå coi 
tr†ng -, sau Çó phäi bi‰t khiêm cung Ç‹ không bÎ m†i ngÜ©i ghen ghét. 
Trong các bài thÖ và phú vi‰t trong Cänh Nghèo, NguyÍn Công TrÙ có cái 
nhìn låc quan khi thi vÎ hóa nghÎch cänh, không vì nghÎch cänh tàn nhÅn mà 
nän chí, trái låi còn coi nghÎch cänh nhÜ m¶t thº thách kh¡t khe cûa các bÆc 
anh hùng: 
 
'Trong lúc trÀn ai, ai dÍ bi‰t? 
'RÒi ra së rõ m¥t anh hùng. 
 
NguyÍn Công TrÙ luôn t¿ an ûi, khi tin vào th‰ Tam tài 'Thiên - ñÎa - Nhân' Çòi 
hÕi bän thân phäi vÜÖn lên cao qua s¿ tao luyŒn kh¡t khe, thº thách gian 
truân: 
 
'Quân tº lúc cùng thêm thËn m¥t, 
'Anh hùng khi gÃp cÛng khoanh tay. 
'Còn Tr©i, còn ñÃt, còn non nÜ§c, 
'Có lë Ta Çâu mãi th‰ này. 



 
ñây quä là m¶t nhân sinh quan 'Nhân + Trí = Hùng' mà hÀu h‰t gi§i trÈ cÀn 
b¡t chÜ§c áp døng, trong các hoàn cänh khó khæn, dù ª trong nÜ§c cÛng nhÜ 
nÖi häi ngoåi, khi Dân t¶c bÎ C¶ng sän trÃn áp tù Çày c¿c kÿ tàn ác? 
 
-Yêu NgÜ©i là NguyÍn Công TrÙ lÆp thân không chÌ tao luyŒn tài ÇÙc giúp Ç©i 
trong 40 næm hàn vi, mà còn cä trong 30 næm hi‹n Çåt, khi thÃy quan låi trong 
triŠu Çình vì l®i danh mà ganh ghét hãm håi nhau; không vì nh»ng viŒc công 
ích, mà lo cho dân nÜ§c theo ÇÜ©ng hÜ§ng 'công danh'! Do vÆy ông 2 lÀn xin 
Çi khÄn hoang giúp dân m¶t cách cø th‹ h»u hiŒu, tuy phäi ÇÓi m¥t v§i nh»ng 
cän phá tØ Nhân tai Ç‰n Thiên tai, nhÜng vÅn kiên trì lÆp nên nhiŠu vùng ÇÃt 
trù phú m§i, giúp dân nghèo có ÇÃt ch£ng nh»ng dung thân mà còn trª nên dÜ 
giä.  
NgÜ©i dân k‹ låi NguyÍn Công TrÙ Çã thân hành cuÓc ÇÃt, cùng dân khÄn 
hoang mÃy chøc ngàn mÅu ÇÃt ª Kim SÖn, TiŠn Häi, Hoành SÖn, Ninh NhÃt, 
Giao Thûy, Nam Tr¿c... lo liŒu chu Çáo lâu dài viŒc ÇÎnh cÜ, di dân, cho dân 
vay tiŠn mua håt giÓng, nông cø... Ç‰n khi thÃy °n ÇÎnh m§i thôi. 
ñ‹ ghi Ön ông, dân huyŒn TiŠn Häi Çã lÆp ÇŠn th© ngay khi ông còn sÓng. 
ñiŠu này cho thÃy NguyÍn Công TrÙ Çã dÛng cäm vì dân, r©i chÓn công 
ÇÜ©ng yên lành, t¿ nguyên Çi khai hoang nÖi nh»ng vùng ÇÃt hoang dã, thành 
lÆp nh»ng vùng 'kinh t‰ m§i' phÒn vinh.  
Hai ch» 'kinh t‰ m§i' khi‰n chúng ta không khÕi nghï Ç‰n nh»ng vùng ÇÃt c¢n 
c‡i mà VC ÇÄy quân cán chính VNCH Çi Çày sau 1975. NhÜng thay vì làm 
nhÜ NguyÍn Công TrÙ Çã làm, gia Çình các quân cán chính VNCH Çã không 
th‹ làm ÇÜ®c, do vÅn bÎ VC thÜ©ng xuyên theo giõi, kiŠm ch‰, trÃn áp... thay 
vì th¿c tâm giúp Ç« phát tri‹n?! 
 
**Trí Sáng: 
 
Trí Sáng cûa NguyÍn Công TrÙ là bi‰t phân biŒt s¿ khác nhau gi»a Công 
Danh và L®i Danh: 
-Công Danh là cái ti‰ng tÓt do nh»ng viŒc công ích Çem låi. 
-L®i Danh là cái ti‰ng xÃu do nh»ng viŒc vì tÜ l®i tåo ra. 
 
Do vÆy NguyÍn Công TrÙ luôn ÇŠ cao Công Danh, chán ghét L®i Danh: 
 
-'Có trung hi‰u nên ÇÙng trong Tr©i ñÃt, 
'Không Công Danh thì nát v§i cÕ cây. 
 
-'Ch£ng L®i Danh gì låi hóa hay, 
'Ch£ng ai phiŠn løy, ch£ng ai rÀy. 
 
'Chen chúc L®i Danh Çà chán ng¡t, 
'Cúc tùng phong nguyŒt m§i vui sao. 



 
Ngày nay hÀu h‰t chúng ta không phân biŒt ÇÜ®c Çâu là Công Danh - Çâu là 
L®i Danh, nên trong cu¶c sÓng rÃt dÍ bÎ chìm Ç¡m vào chÓn L®i Danh, xa con 
ÇÜ©ng Công Danh, mà lâm vào nh»ng bi kÎch tØ trong gia Çình Ç‰n ngoài xã 
h¶i - Çoàn th‹, không sao có th‹ ngóc ÇÀu lên, v§i t§i ÇÜ®c tÀm vóc anh hùng 
quÓc gia & dân t¶c?! 
Tài Trí cûa NguyÍn Công TrÙ Çã Çåt t§i ñÙc Trí cûa ngÜ©i Trí ThÙc, khi bi‰t t¿ 
tåo cho mình m¶t h†c thÙc sâu r¶ng, khai sáng các ki‰n thÙc khác nhau tØ 
trong sách vª Ç‰n ngoài cu¶c sÓng, hÀu khi lÆp nghiŒp có th‹ Ùng døng cä vŠ 
væn lÅn võ và kinh t‰... m¶t cách c¿c kÿ h»u døng cho nÜ§c, cho dân. 
Là ngÜ©i có h†c, Ç†c ÇÜ®c nhiŠu loåi sách cûa nhiŠu môn phái Çåo lš tôn giáo 
khác nhau (tam giáo), NguyÍn Công TrÙ tùy theo nhu cÀu cûa tØng giai Çoån 
trong Ç©i sÓng cûa mình, áp døng m¶t cách sáng suÓt, không câu nŒ mà bÎ lŒ 
thu¶c nhÜ loåi h†c thÙc m†t sách thông thÜ©ng. 
ñây chính là s¿ thÙc th©i cûa ngÜ©i h†c thÙc, khi có th‹ vÜ®t lên trên sª h†c, 
trª thành ngÜ©i trí thÙc uyên bác, giúp Ç©i trên nhiŠu phÜÖng diŒn. 
 
**Tính Hùng: 
 
NguyÍn Công TrÙ Çã có công l§n trong viŒc phøc sinh tính Anh Hùng cûa 
truyŠn thÓng ViŒt Nam, có tØ Ç©i các Vua Hùng th©i lÆp quÓc. 
SuÓt 2.000 næm ÇÀu cûa nÜ§c ViŒt, các vua ViŒt ÇŠu lÃy ch» Hùng làm vÜÖng 
hiŒu, chÙng tÕ các vua ViŒt Çã s§m có š thÙc cao siêu vŠ VÛ Trø Quan 'Thiên 
- ñÎa - Nhân' Ç‹ hình thành th‰ bình Ç£ng trong Tam Tài. 
Nh© vÆy mà tín ngÜ«ng truyŠn thÓng ViŒt th© ñÎa Linh & Nhân KiŒt tuy vÅn có 
Bái Thiên, Bái ñÎa, nhÜng thiên vŠ Bái Nhân m¶t cách sáng suÓt, không hŠ có 
s¿ tôn sùng thái quá, qøy løy làm mÃt nhân tính cao ÇËp cûa Con NgÜ©i - loài 
duy nhÃt ÇÜ®c tr©i sinh ÇÙng th£ng trên 2 chân cûa mình. 
Cø th‹, NgÜ©i ViŒt xÜa coi Tr©i nhÜ m¶t vÎ thÀn linh thân cÆn, khi vui buÒn ÇŠu 
kêu 'Tr©i' Ç‹ bày tÕ tình cäm m¶t cách mÆt thi‰t: 
Khi thÃy Çúng thì khen: 
'Tr©i có m¡t. 
Khi thÃy sai thì th£ng th¡n chê: 
'Tr©i không có m¡t. 
 
Ai nÃy ÇŠu có th‹ t¿ d¿ng ra ban th© Tr©i ª nhà Ç‹ tr¿c ti‰p liên hŒ. Cø th‹ là 
'bàn Thiên' trÜ§c m‡i nhà ª MiŠn Nam, chÌ cÀn ÇÙng th£ng khi khÃn vái. MiŠn 
B¡c gÀn Trung QuÓc, bÎ tha hóa nên chÌ còn lÜu låi nÖi các Çình ÇŠn qua viŒc 
tr¿c ti‰p khÃn vái liên hŒ v§i Tr©i ñÃt Thánh ThÀn, không cÀn nh© t§i các tu sï 
và kinh sách nhÜ các phong tøc tín ngÜ«ng th© phÜ®ng trên th‰ gi§i c° kim, 
Çông tây. 
 
NguyÍn Công TrÙ Çã nói Ç‰n ''th‰ ñÙng'' cûa ngÜ©i Anh Hùng trong Tam tài 
'Thiên - ñÎa - Nhân': 



 
'ñã mang ti‰ng 'ÇÙng' trong Tr©i ñÃt 
'Phäi có Danh gì v§i Núi Sông 
'Trong lúc TrÀn Ai, ai dÍ bi‰t 
'RÒi ra m§i rõ m¥t Anh Hùng. 
 
NguyÍn Công TrÙ nêu hình änh cûa bÆc Anh Hùng trong bài thÖ 'Chí khí Anh 
Hùng': 
 
'Vòng Tr©i ñÃt, d†c ngang, ngang d†c 
'N® tang bÒng vay trä, trä vay 
'Chí làm trai nam, b¡c, Çông, tây 
'Cho phÌ sÙc vÅy vùng trong bÓn b‹. 
 
'Nhân sinh t¿ c° thùy vô tº 
'LÜu thû Çan tâm chi‰u hãn thanh 
'ñã h£n r¢ng ai nhøc, ai vinh? 
'MÃy kÈ bi‰t Anh Hùng khi vÎ ng¶. 
 
'CÛng có lúc mÜa dÒn, sóng v‡ 
'Quy‰t ra tay buÒm lái v§i cuÒng phong 
'Chí nh»ng toan xÈ núi, lÃp sông 
'Làm nên ti‰ng phi thÜ©ng Çâu ÇÃy tÕ. 
 
'ñÜ©ng mây r¶ng, thênh thang cº b¶ 
'N® tang bÒng trang tr¡ng, v‡ tay reo 
'Thänh thÖi thÖ túi, rÜ®u bÀu. 
 
Thi‹n nghï, truyŠn thÓng Anh Hùng lâu Ç©i cûa NgÜ©i ViŒt tØ xa xÜa, không 
chÌ là nh»ng viŒc vŒ quÓc nÖi chi‰n trÆn, mà còn là nh»ng viŒc 'cÜ an & tÜ 
nguy' nhÜ phÜÖng châm trÜ©ng Sï quan b¶ binh Thû ñÙc cûa VNCH, giúp dân 
th©i chi‰n cÛng nhÜ th©i bình. 
Cø th‹ trong 4 vÎ TÙ BÃt Tº ÇÜ®c tôn th© trong tín ngÜ«ng th© ñÎa Linh & Nhân 
KiŒt ViŒt Nam, chÌ có Thánh Gióng là ngÜ©i Çánh gi¥c, còn Tän Viên, Chº 
ñÒng Tº và LiÍu Hånh có công giúp an dân, phát tri‹n thÎnh vÜ®ng vŠ kinh t‰, 
thÜÖng måi, Çåo ÇÙc xã h¶i. 
Các vÎ ThÀn Thành Hoàng ÇÜ®c các làng th© phÜ®ng nÖi Çình chung, phÀn 
nhiŠu cÛng là nh»ng ngÜ©i có công giúp dân làng sinh sÓng hånh phúc, ho¥c 
yên bình trong các thiên tai bão løt hån hán, ho¥c qua khÕi tai h†a vŠ bŒnh 
tÆt... 
Cø th‹ viŒc dân huyŒn Kim SÖn lÆp ÇŠn th© NguyÍn Công TrÙ ghi công giúp 
dân khÄn hoang, lÆp các khu trù mÆt, phát tri‹n cu¶c sÓng thÎnh vÜ®ng nÖi 
hoang dã. 
 



NhÆn ñÎnh 
 
TrÜ§c næm 1975, các sách vi‰t vŠ væn h†c ViŒt Nam, thÜ©ng chÌ chú tr†ng & 
ÇŠ cao NguyÍn Công TrÙ vŠ Nhân - Trí - Hùng qua væn h†c và võ công m¶t 
cách Çi‹n hình cho quan Çi‹m Nho Giáo khá xa r©i th¿c t‰, không không chú 
š t§i nh»ng viŒc phát tri‹n kinh t‰ th¿c tiÍn ích quÓc l®i dân cao giá nhÃt mà 
NguyÍn Công TrÙ Çã làm? 
Phäi sau cu¶c chi‰n tÜÖng tàn khÓc liŒt gi»a 2 miŠn Nam - B¡c ViŒt Nam, 
chúng ta m§i có th‹ thÃy tØ nh»ng tÜ tÜªng & hành Ç¶ng cûa NguyÍn Công 
TrÙ suÓt cä trong 3 th©i kÿ Hàn vi - Hi‹n Çåt - HÜu trí, so sánh v§i th©i kÿ lÎch 
sº ViŒt Nam sau 1954 và 1975, quy nåp & diÍn dÎch ra nh»ng bài h†c m§i vô 
cùng h»u ích vŠ tÜ tÜªng và hành Ç¶ng trong viŒc giáo døc & Çào tåo nÖi nhà 
trÜ©ng cÛng nhÜ trong cu¶c sÓng th¿c t‰ hiŒn Çåi? 
Cø th‹, Tính Hùng chû y‰u cûa NguyÍn Công TrÙ là s¿ t¿ tin c¿c kÿ mãnh liŒt 
vào tài ÇÙc cûa bän thân mình, phäi t¿ vÜ®t khó tåo công ÇÙc - hÀu có th‹ 
cùng Tr©i ñÃt quân bình trong th‰ Tam tài 'Thiên - ñÎa - Nhân', không chÎu 
khuÃt phøc trÜ§c nh»ng bÃt l®i thÜ©ng ÇÜ®c nh»ng kÈ y‰u hèn Ç° cho nguyên 
do 'ñÎnh MŒnh': 
 'Còn Tr©i, còn ñÃt, còn non nÜ§c 
'Có lë Ta Çâu mãi th‰ này. 
 
Nói m¶t cách khác, tính Hùng cûa ViŒt Nam là phäi làm nh»ng viŒc công ích 
giúp Ç©i, Ç‹ ÇÜ®c tôn kính, th© phÜ®ng cùng Tr©i ñÃt vÆy? 
 
*** 
 
So v§i các danh nhân Tây phÜÖng, NguyÍn Công TrÙ có nhân sinh quan rÃt 
gÀn v§i tri‰t gia Hy Låp Abdera Democritus (460 - 350 trÜ§c Công nguyên), 
khi tri‰t gia này quan niŒm: 'S¿ ÇiŠm tïnh cûa trí tuŒ và lòng dÛng cäm chÎu 
Ç¿ng gian kh°, phäi là Üu tiên hàng ÇÀu cho m†i tình huÓng cûa Ç©i sÓng. 
NhÃt là phäi can trÜ©ng khi chÓng låi v§i cái ác và nh»ng cám d‡'. 
 
NguyÍn Công TrÙ cÛng có các ÇÙc tính cûa tri‰t gia Aristotle (384 - 322 trÜ§c 
Công nguyên) ª Çi‹m cä hai ÇŠu có 's¿ phÓi h®p Ç¶c Çáo cûa s¿ thâm cÙu 
các trÜ©ng phái tri‰t h†c Ç‹ tØ bÕ nh»ng giáo ÇiŠu không thích h®p, cùng khä 
næng quan sát Ùng døng s¡c bén'. 
 
VVTKLAF 
 
Nhân - Trí - DÛng 
Cao Bá Quát 
(? - 1854) 
 



Cu¶c Ç©i Cao Bá Quát là m¶t Çi‹n hình Ç‹ chúng ta nghiên cÙu vŠ hai lë 
Chính - Tà cûa các triŠu Çåi trong lÎch sº, hÀu có th‹ có nh»ng Çánh giá m§i 
mÈ ÇÙng Ç¡n vŠ các s¿ kiŒn và nhân vÆt lÎch sº, trä låi cho NgÜ©i và ViŒc s¿ 
công bình vŠ nh»ng gì h† Çã làm & Çã xäy ra & tØng bÎ phê phán oan u°ng, 
do m¶t hŒ thÓng nguyên t¡c Çánh giá chÌ cûa m¶t phiá & m¶t chiŠu hû lÆu bÃt 
công bÃy nay? 
ñó cÛng là nhiŒm vø cao cä và trong sáng cûa viŒc không chÌ ghi chép væn & 
sº, mà còn là vi‰t sao cho xÙng Çáng v§i tr†ng trách muôn Ç©i cûa ngÜ©i cÀm 
bút vi‰t sách giáo khoa? 
 
TrÜ§c Çây, Nho Giáo cûa Trung QuÓc Çã quy ÇÎnh viŒc Çánh giá NgÜ©i và 
ViŒc hån hËp trong hai lë Chính - Tà theo hai chiŠu hÜ§ng VÜÖng ñåo và Bá 
ñåo m¶t cách bÃt công chÌ tùy thu¶c vào s¿ th¡ng båi nhÃt th©i, ki‹u 'ñÜ®c là 
Vua - Thua là Gi¥c'?! mà bÃt k‹ Ç‰n hÆu quä là 'th¡ng l®i' hay 'th¡ng håi'?! 
Phäi Ç‰n HÆu bán Th‰ k› XX, væn hào Kim Dung m§i mÜ®n m¶t sÓ chính sº 
cÛ Ç‹ ghép nhiŠu câu chuyŒn ngoåi sº, Çánh Ç° quan niŒm Chính - Tà cûa 
Nho Giáo h¢ng ng¿ trÎ bÃt công và bÃt bi‰n cä ngàn næm qua, ÇÜa ra hình 
änh 'Ngøy Quân Tº', ÇÜ®c Giáo sÜ Ti‰n sï NguyÍn Ng†c Huy phân tích trong 
cuÓn 'Nh»ng Än sÓ chính trÎ trong tác phÄm Kim Dung'. 
 
M¶t nhà væn Trung QuÓc nay phân ÇÎnh rõ hÖn vŠ 4 loåi nhân vÆt lÎch sº: 
 
'Quân tº trung chi Quân tº 
'Quân tº trung chi Ti‹u nhân 
'Ti‹u nhân trung chi Quân tº 
'Ti‹u nhân trung chi Ti‹u nhân. 
 
Ÿ ñông phÜÖng, Tri‰t gia Trung QuÓc là Månh Tº (372 - 289 trÜ§c Công 
Nguyên) tØ xÜa cÛng Çã tØng quan niŒm: 
'Chính quyŠn phäi phøc vø ngÜ©i dân, Çem låi s¿ thÎnh vÜ®ng cho ngÜ©i dân. 
NgÜ©i dân ÇÜ®c phép n°i dÆy chÓng nh»ng nhà cai trÎ tÒi'. 
 
Ÿ Tây phÜÖng, Thomas More (1478 - 1535) ª Anh QuÓc là m¶t hình änh cûa 
Cao bá Quát, và Çã ÇÜ®c kính tr†ng rÃt m¿c:  
Trong tác phÄm Utopia (Không TÜªng), More mô tä m¶t hòn Çäo trong tÜªng 
tÜ®ng, nÖi có s¿ khôn ngoan giúp dân chúng hånh phúc, hình thành m¶t c¶ng 
ÇÒng có nh»ng ÇÎnh ch‰ lš tÜªng, giúp cu¶c sÓng thÎnh vÜ®ng trong yên bình, 
bi‰t ghê tªm chi‰n tranh và s¿ Çàn áp bÃt kÿ vì lš do nào. 
Khi phäi l¿a ch†n gi»a s¿ trung thành v§i nhà vua Ç¶c tài và nh»ng Çòi hÕi vŠ 
š thÙc cûa mình, More quy‰t ÇÎnh chÓng låi m†i uy hi‰p cûa quyŠn l¿c tØ nhà 
vua, chÃp nhÆn bÎ hành quy‰t m¶t cách bình thän! 
Toàn th‹ Âu Châu ÇÜÖng th©i, Çã hÓt hoäng bÃt bình khi bi‰t More Çã bÎ hành 
quy‰t. 



Lúc bÎ giam gi» trong tháp tù ª London ch© ngày bÎ xº tº hình, More Çã vi‰t 
thiên 'ñÓi thoåi gi»a TiŒn Nghi và Kh° c¿c', Ç‹ rÒi qua Ç©i nhÜ m¶t ngÜ©i công 
chính can Çäm. 
 
Hoa Kÿ sª dï nhanh chóng trª thành hùng månh, là nh© có nh»ng tÜ tÜªng gia 
nhÜ Henry David Thoreau (1817 - 1862) nêu cao 'QuyŠn làm cách mång 
chÓng låi nh»ng nhà cÀm quyŠn xÃu'. 
 
TØ nh»ng quan Çi‹m trên, chúng ta cÀn có cách Çánh giá m§i khách quan và 
ÇÙng Ç¡n, trung th¿c hÖn vŠ các nhân vÆt lÎch sº, væn hóa... ViŒt Nam, bÃy 
lâu nay bÎ gi§i h†c phiŒt ViŒt theo Nho Giáo vi‰t sách k‰t t¶i bÃt công. 
 
*** 
 
Cao Bá Quát sinh vào ÇÀu th‰ k› XIX, nghiã là ra Ç©i và l§n lên cùng triŠu 
Çình nhà NguyÍn do vua Gia Long thành lÆp næm 1802, träi qua các triŠu 
Minh Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc. 
TrÜ§c Çây các sº gia, k‹ cä sº gia gÀn nhÃt là TrÀn Tr†ng Kim, ÇŠu sÓng dÜ§i 
triŠu NguyÍn, nên Çã bÎ áp l¿c mà không dám vi‰t vŠ nh»ng ÇiŠu không tÓt 
cûa triŠu Çåi này, khi‰n tÃt cä nh»ng ai ÇÓi kháng ÇŠu bÎ coi là gi¥c, qua câu 
tøc ng» lâu Ç©i 'ñÜ®c là vua - Thua là gi¥c'?! 
N‰u nhìn m¶t cách trung th¿c, së thÃy vua Gia Long vì muÓn ÇÓi phó v§i triŠu 
Tây SÖn, Çã h‰t cÀu viŒn Thái Lan Ç‰n Pháp, tr¿c ti‰p giúp Pháp tåo änh 
hÜªng l§n, näy lòng tham, ÇÜa Ç‰n viŒc ViŒt Nam bÎ Pháp xâm læng cai trÎ, Ç¥t 
ách nô lŒ cä træm næm, gây chia rë ÇÓi ÇÀu, bÎ C¶ng sän l®i døng tình th‰ 
cÜ§p chính quyŠn, th¿c hiŒn båo quyŠn, sinh  lÀm than... cho Ç‰n nay vÅn còn 
bÎ nhiŠu hŒ løy tai ác, chÜa bi‰t bao gi© m§i có th‹ khôi phøc ÇÜ®c nguyên khí 
QuÓc gia & Dân t¶c?! 
 
Cao Bá Quát t¿ là MÅn Hiên, hiŒu Chu ThÀn, quán làng Phú ThÎ, huyŒn Gia 
Lâm, tÌnh B¡c Ninh. Dòng dõi khoa hoån & công thÀn nhiŠu Ç©i dÜ§i triŠu vua 
Lê & chúa TrÎnh, không chÎu h®p tác v§i triŠu NguyÍn, nên khi Cao Bá Quát 
thi cº lÆp thân tuy rÃt tài giÕi, nhÜng vÅn bÎ trù dÆp n¥ng nŠ - ch£ng khác gì 
con cháu các Quân Cán Chính VNCH bÎ ViŒt C¶ng cÃm h†c Çåi h†c?! 
Næm Minh MŒnh 12 (1831), Cao Bá Quát thi ÇÆu Á Nguyên kÿ thi HÜÖng ª Hà 
N¶i, nhÜng khi bài thi ÇÜa vŠ B¶ xét duyŒt låi, bÎ Çánh xuÓng cuÓi bäng. Các 
næm sau vào kinh thi H¶i bÎ Çánh r§t liên ti‰p nhiŠu lÀn, nên chán nän Çi vân 
du Çây Çó, Ç‹ låi nhiŠu s¿ tích lš thú vŠ væn chÜÖng ÇÓi kháng, ÇÜ®c truyŠn 
tøng. 
Næm ThiŒu TrÎ thÙ nhÃt 1841, nh© quan tÌnh B¡c Ninh ti‰n cº, ông ÇÜ®c vào 
kinh lãnh chÙc Hành TÄu b¶ LÍ. Trong th©i gian này ông n°i ti‰ng væn chÜÖng 
trác tuyŒt, ÇÜ®c xÜng tøng: 
'Væn nhÜ Siêu, Quát vô TiŠn Hán, 
'Thi Çáo Tùng, Tuy bÃt ThÎnh ñÜ©ng. 



 
NhÜng Cao Bá Quát chê thÖ thi xã Måc Vân cûa Tùng ThiŒn VÜÖng và Tuy Lš 
VÜÖng: 
'Ngán thay cái mÛi vô duyên, 
'Câu thÖ thi xã, con thuyŠn NghŒ An. 
 
T¿ ví bän thân: 
'Trói chân kÿ kš tra vào r†, 
Rút ru¶t tang bÒng trä n® cÖm. 
 
ñÜ®c cº làm SÖ khäo trÜ©ng thi ThØa Thiên, thÃy nhiŠu bài væn hay bÎ phåm 
húy, ông dùng mu¶i Çèn sºa bÎ phát hiŒn, bÎ cách chÙc phÓi ra ñà N¤ng. 
Næm 1843, ông theo phái b¶ ñào Trí Phú qua Tân Gia Ba. Vào dÎp này ông 
thÃy s¿ ti‰n b¶ cûa xÙ ngÜ©i, nhÆn ra s¿ hû lÆu cûa nÜ§c mình, làm thÖ b¶c l¶ 
tâm tình: 
 
'Tân Ba tØ vÜ®t con tàu, 
'M§i hay vÛ trø m¶t bÀu bao la. 
'GiÆt mình khi ª xó nhà, 
'Væn chÜÖng, ch» nghiã khéo là trò chÖi. 
'Không Çi kh¡p bÓn phÜÖng tr©i, 
'Vùi ÇÀu án sách u°ng Ç©i làm trai! 
 
Trª vŠ, ông ÇÜ®c phøc chÙc, làm quan ª Hu‰ cho Ç‰n næm 1854. 
Ông tØng sºa væn cûa vua T¿ ñÙc, th‹ hiŒn quan Çi‹m tân ti‰n, s§m nhÆn ra 
sai lÀm cûa Nho Giáo; khi vua T¿ ñÙc vi‰t 2 v‰ ÇÓi: 
 
'ThÀn khä báo Quân ân 
'Tº næng thØa Phø nghiŒp. 
 
Ông sºa låi: 
 
"Quân ân ThÀn khä báo 
'Phø nghiŒp Tº næng thÜà. 
 
Vì Cao Bá Quát cho r¢ng vua có ân ÇÙc, kÈ làm quan m§i phäi báo ÇŠn. Cha 
có s¿ nghiŒp tÓt, kÈ làm con m§i phäi k‰ thÜà; còn n‰u vua håi dân, cha phåm 
pháp... mà k‰ thØa së là ÇiŠu nguy håi. Cø th‹ nhÜ v§i các ch‰ Ç¶ C¶ng sän, 
Phát xít, ñ¶c Tài... mà vÅn tìm cách phøc vø k‰ thØa... thì không gì tai håi cho 
b¢ng?! 
VŠ hình thÙc, câu ÇÓi cûa vua T¿c ñÙc khi vi‰t treo lên, còn phåm thÜ®ng khi 
Ç¥t ThÀn trên Quân, Tº trên Phø... 
Nhà vua thua ch», tÙc giÆn mà không làm gì ÇÜ®c, nên Ç‹ tâm ghét bÕ.  



Næm 1854, ông bÎ Çày làm Giáo thø phû QuÓc Oai, tÌnh Tây SÖn, B¡c ViŒt, có 
làm 2 v‰ ÇÓi treo nÖi trÜ©ng h†c: 
'TrÜ©ng trÓng ba gian, m¶t thày, m¶t cô, m¶t chó cái, 
'H†c trò dæm ÇÙa, nºa ngÜ©i, nºa ng®m, nºa ÇÜ©i ÜÖi. 
 
BÃt bình v§i triŠu Çình thÓi nát bÎ Pháp b¡t nåt, nên Cao Bá Quát nhÆn làm 
quân sÜ cho NguyÍn Kim Thanh, kéo c© khªi binh, phò Lê Duy C¿ làm minh 
chû, trên c© ghi: 
'Bình DÜÖng, BÒ Bän vô Nghiêu ThuÃn, 
'Møc Dã, Minh ñiŠn h»u Võ Thang. 
 
Lúc khªi binh vào tháng 5-1854 có nhiŠu châu cháu phá håi mùa màng, nên 
bÎ g†i là Gi¥c Châu ChÃu. ñ‰n tháng 10-1854, nghiã quân Çåi båi, Cao Bá 
Quát bÎ b¡t, ÇÜa ra pháp trÜ©ng xº träm.  
 
Khi bÎ Çem xét xº, ông tÙc cänh: 
'M¶t chi‰c cùm lim, chân có Ç‰, 
'Hai vòng xích s¡t, bÜ§c thì vÜÖng. 
 
TrÜ§c khi bÎ hành hình, Cao bá Quát còn Ç†c l§n 2 câu: 
'Ba hÒi trÓng døc, mÒ cha ki‰p, 
'M¶t lÜ«i gÜÖm ÇÜa, bÕ mË Ç©i. 
 
Cao Bá Quát Ç‹ låi 9 bài hát nói b¢ng ch» nôm, m¶t bài Tài tº Ça cùng phú, 
nhiŠu v‰ ÇÓi... tuy mang vÈ buÒn chán, nhÜng bài nào cÛng th‹ hiŒn tài hoa 
xuÃt chúng, n¶i dung tình cäm & tÜ tÜªng ÇÓi kháng vì bÃt bình v§i th©i th‰. 
 
NhÆn ñÎnh  
 
3 y‰u tÓ Nhân - Trí - Hùng nÖi Cao Bá Quát: 
 
**Lòng Nhân th‹ hiŒn qua š tÜªng ghi trên lá c©i khªi nghiã, bi‹u l¶ 'tÃm lòng' 
quan tâm Ç‰n QuÓc Gia & Dân T¶c, gi»a khi nhiŠu ngÜ©i khác cúi ÇÀu chÃp 
nhÆn s¿ nô lŒ và y‰u hèn cûa TriŠu Çình Nhà NguyÍn trÜ§c s¿ Çô h¶ cûa 
Pháp: 
'Bình DÜÖng, BÒ Bän vô Nghiêu ThuÃn 
'Møc Dã, Minh ñiŠn h»u Võ Thang. 
 
**Trí Sáng th‹ hiŒn không chÌ qua tài thÖ væn (Væn nhÜ Siêu Quát vô TiŠn 
Hán) mà còn tÕ ra thÙc th©i sau khi Çi Tân Gia Ba trª vŠ, tØ bÕ bút nghiên 
d¿ng c© khªi binh, v§i š hÜ§ng xây d¿ng m¶t triŠu Çåi thÎnh vÜ®ng nhÜ dÜ§i 
th©i 2 vua Võ Thang bên Tàu. RÃt ti‰c do ÇÀu óc mê mu¶i cûa ngÜ©i ÇÜÖng 
th©i, không ûng h¶, nên h† Cao m§i thÃt båi?! 
 



**Tính Hùng th‹ hiŒn qua viŒc dù thÃy khªi binh chÓng låi triŠu Çình rÃt khó 
thành công, nhÜng vÅn làm vì thÃy Çúng. Khi thÃt båi chÃp nhÆn cái ch‰t v§i 
thái Ç¶ ung dung, nÖi pháp trÜ©ng thÓt ra nh»ng l©i lë ngang tàng không hŠ 
khi‰p s®. Cao Bá Quát là hình änh cûa KÈ Sï anh hùng bÃt khuÃt trÜ§c båo 
quyŠn, dám làm và dám chÎu; rÃt Çáng Ç‹ ngÜ«ng m¶, noi theo? 
 
Nay n‰u muÓn Çánh giá m¶t cách công b¢ng vŠ nh»ng nhân vÆt nhÜ Cao Bá 
Quát... chúng ta cÀn tìm hi‹u vŠ triŠu Çåi ÇÜÖng th©i tÓt xÃu ra sao? có nh»ng 
di håi tai h†a nhÜ th‰ nào v§i ÇÜÖng th©i, v§i hÆu th‰? 
Trong Sº ViŒt, còn có m¶t sÓ nhân vÆt trÜ§c Çó cÛng bÎ lÎch sº phê phán n¥ng 
nŠ m¶t cách không công b¢ng là HÒ Qúy Ly (1400 - 1401) th©i HÆu TrÀn, và 
Måc ñæng Dung (1528 - 1529) th©i HÆu Lê; khi không xem xét tình hình triŠu 
chính suy ÇÒi, m§i có th‹ ÇÜa ÇÄy Ç‰n ch‡ bÃt phøc cûa các ngÜ©i tài giÕi? 
V§i HÆu bán Th‰ k› XX, khi ViŒt Nam có 2 ch‰ Ç¶ khác h£n nhau ª 2 miŠn 
B¡c và Nam, chúng ta cÛng nên phân tích & tìm hi‹u s¿ tÒn vong ra sao cûa 
m‡i ch‰ Ç¶, h† Çã làm nên ÇiŠu gì l®i hay håi cho QuÓc gia & Dân t¶c, Ç‹ 
Çánh giá m¶t cách ÇÙng Ç¡n, tÜÖng xÙng v§i nh»ng gì Çã diÍn ra? 
Trong giáo døc Çào tåo, công viŒc giäng dåy væn h†c bÃy nay chÌ chú tr†ng 
Ç‰n s¿ thÜªng ngoån væn chÜÖng, mà ít chú š Ç‰n s¿ nuôi dÜ«ng & hun Çúc 
tâm hÒn yêu dân & giúp nÜ§c - hình thành tâm thÙc ái quÓc chân chính cao 
ÇËp, mà tr†ng tâm là s¿ can Çäm dÃn thân cho chính nghiã QuÓc gia & Dân 
t¶c, hy sinh vì nÜ§c & vì dân, trª nên các bÆc Anh hùng & LiŒt N»?! 
HÆu quä cûa lÓi giäng dåy này cûa cä 2 miŠn B¡c và Nam trong nhiŠu næm 
qua là Çã sän sinh ra nh»ng con ngÜ©i ích k› hËp hòi do chÌ bi‰t suy nghï m¶t 
chiŠu theo l®i ích hån hËp cûa Çäng phái, tín ngÜ«ng... không có tÜ duy phän 
biŒn, cúi ÇÀu vô cäm trÜ§c các sai trái và kh° Çau, vô š thÙc trÜ§c nh»ng hi‹m 
h†a Çã và Çang diÍn ra chung quanh?! 
 
MuÓn phát tri‹n hùng månh, nÜ§c ViŒt rÃt cÀn Ç‰n nh»ng con ngÜ©i bi‰t bÃt 
bình và can Çäm hành Ç¶ng vì chính nghiã QuÓc gia & Dân t¶c nhÜ Cao Bá 
Quát? ñÒng th©i cÛng rÃt cÀn m¶t quÀn chúng sáng suÓt hÀu có th‹ c‡ vÛ & 
ûng h¶ nh»ng nhân vÆt bi‰t ÇÃu tranh cho t¿ do dân chû - th‹ hiŒn bÃt bình 
v§i nh»ng kÈ håi dân & håi nÜ§c? 
 
*** 
 
Mãi t§i gÀn Çây, Tân Tri‰t h†c m§i có ÇÜ®c nhÆn ÇÎnh m§i mÈ, công b¢ng: 
'Tri‰t h†c C° Çåi và Trung Çåi Çã bÎ các tÜ tÜªng gia truyŠn thÓng cûa các 
nÜ§c sº døng nhÜ ''nhân tÓ cæn bän'' Ç‹ bao biŒn cho các hành vi xÃu xa, sai 
trái ÇÜ®c coi nhÜ là Çã ÇÜ®c ThÜ®ng ñ‰ m¥c khäi, nh¢m phøc vø hånh phúc 
chung cûa nhân loåi'! 
TØ Platon Ç‰n Hegel, tØ Hobbes Ç‰n Alexandrov cûa Stalin, Çã d¿ng lên cä 
m¶t bÙc trÜ©ng thành ngøy biŒn kh°ng lÒ, nh¢m biŒn h¶ cho các hành Ç¶ng 
chính trÎ tàn båo, ki‹u 'cÙu cánh biŒn minh cho phÜÖng tiŒn'?! 



ñã có không bi‰t bao nhiêu tu sï cûa tôn giáo, tÜ tÜªng gia cûa ch‰ Ç¶... ÇÜa 
ra nh»ng biŒn luÆn bào ch»a cho các hành vi xÃu xa cûa các båo quyŠn, båo 
chúa?! 
N‰u coi 'Tri‰t h†c nhÜ là nh»ng tìm ki‰m s¿ khôn ngoan, nh»ng nguyên 
t¡c Çåo ÇÙc' thì chúng ta nên lÃy hånh phúc cûa ngÜ©i dân làm nŠn täng Ç‹ 
Çánh giá m†i giá trÎ cûa các hành vi chính trÎ, tôn giáo? 
N‰u chÃp nhÆn š thÙc m§i nhÜ k‹ trên, chúng ta së Çánh giá Çúng các hành vi 
chính trÎ cûa nh»ng ngÜ©i nhÜ HÒ Qúy Ly, Måc ñæng Dung, Cao Bá Quát... Çã 
vì dân, vì nÜ§c ra sao, Çúng Ç‰n Çâu, sai ch‡ nào... không th‹ phû nhÆn hoàn 
toàn theo tÜ duy m¶t chiŠu cûa kÈ h†c m¶t sách, theo m¶t thÀy? 
 
VVTKLAG 
 
Væn h†c Bút Chi‰n 
Phan Væn TrÎ - Tôn Th† TÜ©ng 
 
ChÌ Ç‰n nay khi email ph° bi‰n, cho phép m†i ngÜ©i ÇŠu có th‹ t¿ do bày tÕ š 
ki‰n cûa mình vŠ nh»ng vÃn ÇŠ chung trên diÍn Çàn công c¶ng, ngÜ©i ta m§i 
giÆt mình hoäng s® khi thÃy ki‰n thÙc chung cûa nhiŠu ngÜ©i có h†c quá thÃp 
kém qua nh»ng phát bi‹u trên email cûa m¶t sÓ cÖ quan truyŠn thông Çåi 
chúng. L‡i này là do trÜ§c Çây khi giäng væn vŠ Phan Væn TrÎ và Tôn Th† 
TÜ©ng, sách giáo khoa Çã không phân tích møc Çích và nguyên t¡c tranh 
luÆn, phân biŒt tranh luÆn vŠ tÜ tÜªng tÓt xÃu rÃt khác v§i tranh biŒn phäi trái 
nÖi tòa án...?! 
 
Bút chi‰n Çòi hÕi m¶t trình Ç¶ h†c thÙc rÃt cao thâm, cÀn Ç‰n nh»ng ki‰n thÙc 
phong phú sâu r¶ng vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn khác nhau. HÖn th‰ n»a, còn phäi 
có s¿ nhÆn thÙc khách quan trÜ§c vÃn ÇŠ, không th‹ chû quan, ÇÎnh ki‰n. Nói 
khác Çi, phäi tránh trÜ©ng h®p nhÜ các thÀy bói r© voi, ai cÛng t¿ cho mình 
Çúng, ngÜ©i khác sai; mà không hi‹u r¢ng 'ai cÛng Çúng - nhÜng chÌ Çúng 
trong phåm vi hi‹u bi‰t hån hËp cûa không gian & th©i gian mình sinh sÓng 
mà thôi'. 
Th¿c t‰, m¶t vÃn ÇŠ l§n cÛng t¿a m¶t pho tÜ®ng l§n, m‡i vÎ trí ÇÙng cûa m‡i 
ngÜ©i trong không gian bao la & th©i gian hån hËp, chÌ có th‹ giúp nhìn rõ 
ÇÜ®c m¶t phÀn cûa pho tÜ®ng trong hoàn cänh sinh sÓng h†c hÕi ng¡n ngûi 
nhÕ bé cûa mình. Cø th‹ ngÜ©i ÇÙng phiá trÜ§c chÌ có th‹ nhìn thÃy m¡t mÛi, 
mà không th‹ thÃy phiá sau gáy và hai phiá hai bên trái và phäi cûa pho 
tÜ®ng ra sao? 
Trang Tº (340 - 280 trÜ§c Công nguyên) cho r¢ng ''kÈ Ti‹u Trí có nhÆn thÙc 
bÎ gi§i hån trong tính tÜÖng ÇÓi cûa s¿ vÆt và s¿ viŒc, nên làm ch‰t cÙng các 
bŠ ngoài thÜ©ng xuyên bi‰n Ç°i cûa ngÜ©i, vÆt và viŒc; rÖi vào c¿c Çoan này 
Ç‰n c¿c Çoan khác, Çi Ç‰n ch‡ tranh biŒn cãi nhau. Còn ª bÆc ñåi Trí là s¿ 
cäm nhÆn ÇÜ®c chân lš tuyŒt ÇÓi vÜ®t qua các gi§i hån cûa không gian và th©i 



gian, thoát khÕi m†i ràng bu¶c cûa th‰ gi§i h»u hình cÛng nhÜ vô hình. BÆc 
ñåi Trí là ngÜ©i vô k›, vô công, vô danh - tÙc vÜ®t ra khÕi nh»ng thiên ki‰n 
cûa nhÆn thÙc thông thÜ©ng, quên mình và quên cä nh»ng ràng bu¶c cûa Ç©i 
sÓng bình thÜ©ng, vÜ®t qua m†i s¿ phân biŒt Çåt Ç‰n s¿ ÇÒng nhÃt uyên 
thâm''. 
Do vÆy mà tranh luÆn không hŠ là viŒc tranh cãi tôi Çúng hay anh Çúng, mà là 
phÜÖng pháp giúp nhau có th‹ cùng nhìn ra các khiá cånh khác nhau cûa vÃn 
ÇŠ, hÀu tØ Çó hi‹u r¶ng & bi‰t nhiŠu hÖn vŠ vÃn ÇŠ ÇÜ®c nêu. 
 
H†c giä Soubert nhÆn ÇÎnh: 
'Møc Çích cûa tranh luÆn không phäi là chi‰n th¡ng, mà là canh tân ki‰n thÙc'. 
 
H†c giä Lazare Sadi Carnot nhÆn ÇÎnh: 
'Khi tranh luÆn bi‰n thành cãi l¶n, thì bån phäi làm thinh: ñó không phäi là bån 
thua cu¶c. 
 
Tri‰t gia Socrates: 
'Phê phán dân chû m¶t cách dân chû, khác vÖi phê phán dân chû tØ lÆp 
trÜ©ng phän dân chû. 
 
'TrÜ§c khi tranh luÆn, hãy nhÆn bi‰t chính mình nhÜ m¶t th¿c th‹ xã h¶i, Çåo 
ÇÙc; hÖn n»a không phäi v§i tính cách là m¶t cá nhân, mà trÜ§c h‰t phäi là 
m¶t con ngÜ©i nói chung. 
 
NhÜ vÆy væn h†c tranh luÆn có nh»ng Çòi hÕi rÃt cao, nên bÃy nay tåi ViŒt 
Nam hÀu nhÜ chÌ có ÇÜ®c nh»ng cu¶c 'tranh biŒn' - nói nôm na là 'tranh cãi', 
chÜa có cu¶c 'tranh luÆn' nào trong væn h†c ViŒt Nam, khi ai nÃy còn t¿ cho 
mình là Çúng, tŒ nhÃt là viŒc moi móc Ç©i tÜ ÇÓi thû miŒt thÎ bôi bÄn Ç‹ tranh 
th¡ng m¶t cách thÃp kém, bÎ luÆt pháp nghiêm cÃm. 
Cu¶c 'tranh biŒn' gi»a Tôn Th† TÜ©ng và Phan Væn TrÎ là m¶t trÜ©ng h®p cø 
th‹, giúp chúng ta nghiên cÙu, rút ra bài h†c vŠ 'tranh luÆn'. 
 
Tôn Th† TÜ©ng 
(1825 - 1877) 
 
Ông ngÜ©i làng Bình DÜÖng, phû Tân Bình, tÌnh Gia ñÎnh, thân phø là Tôn 
Th† ñÙc Ç‡ Cº nhân, làm quan Ç‰n chÙc TuÀn phû Bình ThuÆn - Khánh Hòa, 
mÃt næm 1840. 
Tôn Th† TÜ©ng tØ nhÕ Çã n°i ti‰ng thÖ hay, h†c giÕi, nhÜng ham chÖi, nên thi 
HÜÖng r§t, phäi ra Hu‰ xin lÆp Ãm thØa hÜªng công trång t° tiên Çã theo giúp 
vua Gia Long, Ç‹ ÇÜ®c tÆp Ãm. 
NhÜng triŠu Çình chÌ ban cho m¶t chÙc võ quan, nên ông không hài lòng, bÕ 
vŠ không thi cº gì n»a. M¶t lÀn làm bài cho m¶t thí sinh ª trÜ©ng thi Gia ñÎnh 



lÃy tiŠn, bÎ b¡t giäi vŠ kinh. Vua T¿ ñÙc ti‰c tài, tha cho vŠ. Ông chiêu tÆp væn 
h»u lÆp thi Çàn ª chùa Cây Mai, Ch® L§n, lÃy tên là Båch Mai Thi Xã. 
Næm 1862, khi quân Pháp Çánh chi‰m 3 tÌnh MiŠn ñông, Tôn Th† TÜ©ng ra 
làm viŒc v§i Pháp, ÇÜ®c b° làm Tri phû Tân Bình. 
Næm 1863, theo phái b¶ Phan Thanh Giän qua Pháp xin chu¶c ÇÃt. 
Næm 1871 thæng ñÓc Phû SÙ, cº dåy Hán Væn ª trÜ©ng HÆu B°. 
Næm 1873 theo phái Çoàn Pháp sang Trung QuÓc công cán. 
Næm 1876 theo Lãnh s¿ Pháp Kergaradec ra vùng ThÜ®ng du B¡c ViŒt kinh 
lš, bÎ nhuÓm bŒnh, vŠ Ç‰n Hà N¶i thì mÃt. 
ViŒc Tôn Th† TÜ©ng theo Pháp làm quan, bÎ gi§i sï phu yêu nÜ§c ÇÜÖng th©i 
trong nam lên án n¥ng nŠ, cø th‹ nhÜ Phan Væn TrÎ tr¿c ti‰p làm thÖ h†a låi 
nh»ng bài thÖ t¿ biŒn minh cûa Tôn Th† TÜªng, Çä kích h† Tôn kÎch liŒt. 
 
Phan Væn TrÎ 
(?) 
 
Ông ngÜ©i lành HÜng Thånh, huyŒn Bäo An, tÌnh Vïnh Long, ÇÆu Cº nhân 
næm 1849 (T¿ ñÙc II), không ra làm quan vì thÃy Pháp xâm læng Ç¥t ách cai 
trÎ nô lŒ bÃt công. 
Ông là bån cûa các danh sï MiŠn Nam yêu nÜ§c ÇÜÖng th©i, nhÜ Huÿnh MÅn 
ñåt, NguyÍn ñình Chi‹u, Bùi H»u Nghiã... 
Khi ngÜ©i Pháp Ç‰n thÓng trÎ, Phan Væn TrÎ ÇÙng vŠ phe bÃt h®p tác, sÓng Än 
dÆt ª Phong ñiŠn, CÀn ThÖ, dåy h†c rÒi mÃt tåi Çó. 
 
Cu¶c Bút Chi‰n 
 
Cu¶c Bút Chi‰n qua thÖ gi»a Tôn Th† TÜ©ng và Phan Væn TrÎ mang tính 
tranh biŒn vŠ tÜ tÜªng và hành Ç¶ng cûa bän thân mình, hÖn là tranh luÆn vŠ 
tÜ tÜªng và hành Ç¶ng vì dân vì nÜ§c. 
 
Tôn Th† TÜ©ng tiêu bi‹u cho phe h®p tác v§i Pháp trong š hÜ§ng có th‹ giúp 
Pháp am hi‹u dân tình Ç‹ giäm b§t tai håi cho ngÜ©i dân. Tuy vÆy, do ÇÜ®c 
hÜªng nhiŠu b°ng l¶c trong khi dân nÜ§c bÎ Pháp cai trÎ trÃn áp bóc l¶t, nên 
mang n¥ng m¥c cäm có l‡i, phäi tìm cách biŒn h¶ b¢ng viŒc làm nh»ng bài 
thÖ viŒn dÅn các nhân vÆt ÇÒng cänh, nhÜng không thuy‰t phøc. 
Phan Væn TrÎ tiêu bi‹u cho phe bÃt h®p tác v§i Pháp, th‹ hiŒn s¿ chÓng ÇÓi 
tiêu c¿c, thi‰u s¿ tích c¿c nh¢m thuy‰t phøc, hÀu có th‹ h‡ tr® các phong trào 
chÓng Pháp ÇÜÖng th©i ª MiŠn Nam nhÜ TrÜÖng ñÎnh, Thû khoa Huân... 
 
Tr†ng tâm cûa cu¶c bút chi‰n b¢ng thÖ là 10 bài thÖ bát cú ÇÜ©ng luÆt T¿ 
ThuÆt cûa Tôn Th† TÜ©ng, nói vŠ sÙc månh cûa Pháp, Ç‹ cho r¢ng m†i s¿ 
chÓng ÇÓi là dåi d¶t, phao phí xÜÖng máu m¶t cách vô ích. Phan Væn TrÎ Çã 
cæn cÙ vào tØng š qua tØng câu t¿ biŒn h¶ cûa Tôn Th† TÜªng Ç‹ phän biŒn: 
 



Tôn Th† TÜ©ng t¿ biŒn h¶: 
'MiŒng c†p hàm rÒng chÜa dÍ ch†c 
'Khuyên Çàn con trÈ ch§ thày lay. 
 
Phan Væn TrÎ phän biŒn: 
'ñØng mÜ®n oai hùm rung nhát khÌ, 
'Lòng ta s¡t Çá há lung lay. 
 
Tôn Th† TÜ©ng t¿ biŒn h¶: 
'Ai vŠ nh¡n nhû Chu Công CÄn 
'Dù mÃt lòng anh, ÇÜ®c bøng chÒng. 
 
Phan Væn TrÎ phän biŒn: 
'Anh h«i Tôn QuyŠn anh có bi‰t, 
Trai ngay th© chúa, gái th© chÒng. 
 
... 
 
Nay nhìn låi cu¶c tranh biŒn chÌ v§i hai lë 'chính - tà', 'Çúng - sai' m¶t cách chû 
quan cûa cu¶c tranh cãi trên, thay vì bàn sâu r¶ng vŠ s¿ 'tÓt - xÃu', 'phäi - 
trái'... m¶t cách khách quan v§i nh»ng änh hÜªng gÀn xa, chúng ta thÃy cä hai 
bên ÇŠu chÜa Çåt t§i trình Ç¶ tranh luÆn, khi quá thiên vŠ 'chính - tà', 'Çúng - 
sai' mang tính chû quan, ch£ng khác gì mÃy ông thÀy bói r© voi, khæng khæng 
cho mình là Çúng, ngÜ©i khác sai, mà không hi‹u r¢ng v§i nh»ng hi‹u bi‰t 
hån hËp cûa m‡i ngÜ©i, tranh luÆn phäi là phÜÖng pháp tìm ki‰m s¿ thÆt b¢ng 
cách mª mang ki‰n thÙc qua viŒc tôn tr†ng nhau và thÆn tr†ng 'nói cho nhau 
nghe & nghe nhau nói'. 
N‰u công nhÆn QuÓc gia & Dân t¶c là mÅu sÓ chung Ç‹ các tôn giáo, Çäng 
phái, cá nhân... phøc vø, thì nh»ng gì làm tÓt cho QuÓc gia & Dân t¶c là 'phäi', 
là 'tÓt' ÇŠu ÇÜ®c tôn tr†ng, ghi công - nh»ng gì gây tai håi cho QuÓc gia & Dân 
t¶c là 'trái', là 'xÃu' ÇŠu phäi bÎ lên án, k‰t t¶i? 
 
NhÆn ñÎnh 
 
Nhìn chung, chúng ta thÃy cä Tôn Th† TÜ©ng và Phan Væn TrÎ ÇŠu có lòng 
muÓn giúp dân (Lòng Nhân), phÖi bày s¿ Ùng døng ki‰n thÙc cûa mình (Trí 
Sáng), mong trª thành ngÜ©i h»u ích cho QuÓc gia & Dân t¶c khi ÇÃt nÜ§c 
h»u s¿ (Tính Hùng).  
 
NhÜng qua cu¶c tranh biŒn b¢ng thÖ, cä hai b¶c l¶ s¿ chû quan khi chÌ 'bi‰t 
mình, t¿ cho mình là Çúng' mà không chÎu 'bi‰t ngÜ©i, cho ngÜ©i là sai' Ç‹ 
cùng nhau thuÆn thäo bàn vŠ nh»ng hÆu quä 'tÓt - xÃu', hÜ§ng vŠ mÅu sÓ 
chung 'QuÓc gia & Dân t¶c', quên nh»ng khác biŒt do các tº sÓ ÇÜÖng th©i, 
gây chia rë vì quan Çi‹m phe phái khác nhau tåo ra? 



Trong th©i Çåi internet ph° bi‰n hiŒn nay, có nhiŠu tranh cãi vŠ NgÜ©i và ViŒc 
diÍn ra hàng ngày trên các trang mång cûa báo chí n¶i ngoåi. 
Nh»ng tranh cãi này hÀu h‰t cho thÃy: 
-NgÜ©i tham d¿ Ça sÓ trình Ç¶ chÜa Çû Ç‹ hi‹u vÃn ÇŠ, nên nh»ng phát bi‹u 
thÜ©ng mang tính chû quan thÃp kém, rÃt Çáng buÒn?! 
-Các cÖ quan Çæng täi cÛng thi‰u trách nhiŒm khi cho Çæng täi cä nh»ng phát 
bi‹u hèn kém, làm mÃt uy tín cûa cÖ quan?! 
ñiŠu quan tr†ng hiŒn nay, là các t° chÙc, các cÖ quan truyŠn thông, các lãnh 
Çåo tôn giáo, các chÌ huy t° chÙc chính trÎ, các cá nhân có trình Ç¶ ki‰n thÙc 
cao... cÀn Çóng góp š ki‰n xây d¿ng cho các vÃn ÇŠ ÇÜ®c nêu, hÀu hÜ§ng 
dÅn dÜ luÆn quÀn chúng hÜ§ng thÜ®ng, hình thành nh»ng tÜ tÜªng & tình cäm 
cao ÇËp có khä næng bi‰n thành nh»ng hành Ç¶ng h»u ích cho viŒc quang 
phøc quê hÜÖng. 
Các nÜ§c C¶ng sän, k‹ cä C¶ng sän ViŒt Nam, rÃt chú š Ç‰n viŒc phát bi‹u 
trên các trang mång, t° chÙc các Ç¶i ngÛ Çông Çäo Ç‹ phá hoåi b¢ng nhiŠu 
cách khác nhau, gây nhiŠu hÆu quä ác håi cho phe QuÓc Gia... nhÜng Ç‰n 
nay phe QuÓc Gia vÅn chÜa có š thÙc cao trong trÆn bút chi‰n phân cao thÃp 
chi‰m lòng ngÜ©i qua internet - m¶t hành Ç¶ng dÍ dàng th‹ hiŒn lòng yêu 
nÜ§c h»u hiŒu trong tÀm tay cûa nhiŠu ngÜ©i?! 
M¶t bu°i h¶i h†p khó khæn l¡m m§i có th‹ quy tø vài chøc ngÜ©i, nhÜng n‰u 
phát bi‹u š ki‰n trên các trang mång, së có ngay hàng ngàn ngÜ©i Ç†c xa gÀn 
kh¡p næm châu Çón nhÆn, suy nghï? 
 
Trên internet, Ç†c You Tube có t¿a 'PhÕng vÃn C¿u T°ng thÓng NguyÍn Væn 
ThiŒu' së thÃy s¿ Ãu trï và bÎ phá hoåi cûa các cu¶c ÇÓi thoåi chân chính, 
ÇÙng Ç¡n. 
Cø th‹ 2 câu hÕi ÇÀu tiên ÇŠu hÕi vŠ vø mÃy chøc tÃn vàng cûa VNCH. ñây là 
m¶t vÃn ÇŠ không nhÕ, tØng ÇÜ®c hÕi và Çã có giäi Çáp cø th‹ tØ lâu khi ông 
NguyÍn Væn Häo công khai k‹ công là Çã gi» låi ÇÜ®c sÓ vàng cho b†n VC. 
ChÙng tÕ cä 2 ngÜ©i hÕi không có hi‹u bi‰t tÓi thi‹u vŠ nh»ng gì mình hÕi, khi 
bu°i chÃt vÃn cÀn Ç¥t ra nh»ng nghi vÃn chÜa ÇÜ®c giäi Çáp, nhÜ cÀn hÕi vŠ 
nh»ng š ki‰n vŠ chi‰n lÜ®c cûa cu¶c chi‰n ÇÃu phøc quÓc trong tÜÖng lai? 
NgÜ©i thÙ 2 lÆp låi y chang câu hÕi cûa ngÜ©i thÙ nhÃt vŠ vø mÃy chøc tÃn 
vàng, chÙng tÕ ho¥c không nghe, ho¥c ÇÜ®c thuê Ç‰n phá Çám v§i m¶t câu 
hÕi duy nhÃt?! 
 
Lš do nào Çã khi‰n gi§i h†c thÙc ViŒt Nam tuy có lòng v§i QuÓc gia & Dân 
t¶c, nhÜng låi có th‹ bàng quan v§i nh»ng phÜÖng tiŒn quäng bá tÜ tÜªng & 
tình cäm ái quÓc ph° thông, có sÙc cäm hóa Çåi chúng rÃt l§n mà ít tÓn công 
nhÃt?! 
 
Có th‹ Çó là do lÓi cäm quan 'duy ngã Ç¶c tôn' tØ änh hÜªng cûa các lÓi tÜ 
duy m¶t chiŠu, tØng bÎ tri‰t gia Jean Paul Sartre cho là cách tÜ duy cûa ÇÙa 
bé lên 3 tu°i cªi truÒng mà không bi‰t m¡c cª, do nó m§i chÌ có ÇÜ®c cái nhìn 



m¶t chiŠu tØ nó Ç‰n ngÜ©i khác, mà chÜa có ÇÜ®c cái nhìn khác chiŠu tØ 
nh»ng ngÜ©i khác vào nó?! 
 
CÛng có th‹ do lÓi tÜ duy bàng quang, vô cäm trÜ§c th©i cu¶c... là hÆu quä ác 
håi cûa ÇÜ©ng lÓi giáo døc 'duy ngã Ç¶c tôn' t¿ cho là 'bi‰t rÒi, kh° l¡m, nói 
mãi' ph° bi‰n bÃy nay?! 
 
*** 
 
Xin ÇÜ®c trích dÅn m¶t sÓ góp š h»u ích cûa m¶t vài tÜ tÜªng gia trên th‰ gi§i, 
giúp có th‹ khách quan và tÜ duy chín ch¡n hÖn khi ÇÓi thoåi - phê bình: 
 
Tri‰t gia Socrates (470 - 399 trÜ§c Công nguyên): 'Tôi là kÈ ngu dÓt, giá trÎ 
duy nhÃt cûa tôi là nhÆn thÙc ÇÜ®c s¿ ngu dÓt cûa mình'. 
 
Tri‰t gia Montaigne (1533 - 1592): 'Không loåi bÕ nh»ng š ki‰n cûa ngÜ©i 
khác vŠ cùng m¶t ÇŠ møc'. 
 
Tri‰t gia Baruch De Spinoza (1632 - 1677): ñÓi thoåi và Phê bình d¿a trên 
nguyên t¡c 'Không khen ng®i cÛng ch£ng trách cÙ, mà là hi‹u bi‰t'. 
 
Tri‰t gia Josiah Royce (1855 - 1916): 'Trong khi phê bình lÅn nhau, ch¡c ch¡n 
h† cÛng änh hÜªng Ç‰n nhau, ho¥c b¢ng cách gây ra nh»ng š tÜªng mâu 
thuÅn, hay b¢ng cách thØa nhÆn m¶t sÓ quan Çi‹m nào Çó cûa nhau'. 
Royce tØng bày tÕ n‡i buÒn vŠ viŒc b¡t bu¶c phäi công kích tri‰t h†c cûa 
James mà chính ông cäm thÃy hàm Ön trên th¿c t‰ vŠ tÃt cä nh»ng gì mình 
Çã vi‰t ÇÜ®c. 
 
Tri‰t gia P.W. Bridgman (1882 - 1961): 'VŠ m¥t lš tÜªng, giáo døc phäi cung 
cÃp cho cá nhân kÏ thuÆt phê bình, và sºa Ç°i tØng khuynh hÜ§ng riêng tÜ'. 
 
 
 
VVTKLAH 
 
Nhân - Trí - Hùng 
NguyÍn Khuy‰n 
(1835 - 1909) 
 
NguyÍn Khuy‰n là hình änh kÈ sï thÙc th©i, khi bi‰t mình không Çû sÙc xoay 
chuy‹n th©i cu¶c Çã ch†n con ÇÜ©ng vŠ ª Än, nhÜng vÅn quan tâm Ç‰n th©i 
th‰ khi làm nh»ng bài thÖ t¿ trách mình Ç‹ ræn Ç©i, ho¥c bi‹u l¶ tình cäm yêu 
nÜ§c thÜÖng nòi nhÜng l¿c bÃt tòng tâm. Thái Ç¶ cûa NguyÍn Khuy‰n tuy 



không b¢ng các nhà ái quÓc tích c¿c dÃn thân ÇÜÖng th©i, nhÜng còn Çáng 
tr†ng hÖn nh»ng kÈ cam tâm làm tôi Çòi cho gi¥c? Thi‹n nghï Çây là thái Ç¶ 
không kém phÀn quan tr†ng trong viŒc phát tri‹n QuÓc Gia, vì m¶t khi thÃy 
ch‰ Ç¶ sai trái ho¥c thÃy mình không th‹ ÇÓi kháng xây d¿ng... thanh thän rút 
lui, së khi‰n các ch‰ Ç¶, Çäng phái không còn ÇÜ®c s¿ ûng h¶ mà phäi chÃp 
nhÆn thay Ç°i ho¥c løn tàn? Cø th‹, n‰u nhÜ tÃt cä các Çäng viên C¶ng sän 
khi nhÆn thÃy s¿ sai trái, n‰u không th‹ ÇÙng lên phän ÇÓi, chÌ cÀn tØ chÙc rút 
lui ÇÒng loåt... thº hÕi båo quyŠn làm sao có th‹ tÒn tåi?! 
 
NguyÍn Khuy‰n ngÜ©i làng Yên ñ°, huyŒn Bình Løc, tÌnh Hà Nam, giòng dõi 
khoa bäng, nên tØ nhÕ Çã thông tuŒ, 12 tu°i thu¶c kinh sº, 15 tu°i Ç‡ ÇÀu kÿ 
thi sát håch cûa tÌnh. 
Do thân phø mÃt, ông phäi cÜ tang, cºa nhà sa sút, thi mÃy khoa không Ç‡, 
phäi dåy h†c Ç¶ nhÆt.  
Næm 1864 thi Ç‡ Giái nguyên. 
Næm 1871 m§i Ç‡ ÇÀu thi H¶i và thi ñình, thành danh 'Tam Nguyên'. 
Khi làm BÓ chánh Quäng Nam & Quäng Ngãi ông tÕ tài thao lÜ®c trong nhiŠu 
lÀn dËp phÌ, nhÜng thÃy th©i th‰ bÃt nhÜ š, dâng s§ xin vŠ hÜu, vua T¿ ñÙc 
không cho. 
Næm 1882, NguyÍn Khuy‰n ÇÜ®c phái ra Hà N¶i thÜÖng thuy‰t v§i Pháp vŠ 
vÃn ÇŠ giao thÜÖng, rÒi gi» chÙc T°ng ÇÓc SÖn HÜng Tuyên. 
Næm 1883, Pháp Çánh chi‰n thành Hà N¶i. Næm sau vua T¿ ñÙc bæng hà, 
triŠu Çình phäi kš Hòa Ü§c Patenôtre công nhÆn Pháp bäo h¶ cä B¡c và 
Trung Kÿ, nên næm 1885 NguyÍn Khuy‰n lÃy c§ Çau m¡t xin vŠ hÜu, vì thÃy 
cänh mÃt nÜ§c vào tay Pháp, mà không th‹ làm gì ÇÜ®c khi triŠu Çình quá y‰u 
kém. 
 
NguyÍn Khuy‰n Ç‹ låi m¶t gia tài thÖ nôm phong phú v§i nhiŠu th‹ loåi khác 
nhau, có hình thÙc dung dÎ v§i l©i lë dân giä; có n¶i dung thiên vŠ th©i s¿ phän 
änh nh»ng suy tÜ cûa kÈ sï n¥ng lòng vì dân nÜ§c, nhÜng l¿c bÃt tòng tâm, 
phäi bó tay trÜ§c m¶t th©i th‰ bÃt nhÜ š, lúc ÇÃt nÜ§c bÎ Pháp Çô h¶. 
 
Quan niŒm vŠ Nhân - Trí - Hùng: 
 
**Lòng Nhân: 
 
Lòng Nhân cûa NguyÍn Khuy‰n Çã th‹ hiŒn qua các viŒc làm vì nÜ§c vì dân 
khi làm quan - qua các bài thÖ cäm tác khi thÃy mình bÃt l¿c trÜ§c th©i cu¶c. 
Trong cu¶c sÓng hÜu trí nÖi thôn dã, NguyÍn Khuy‰n bày tÕ s¿ quan tâm Ç‰n 
cu¶c sÓng cûa dân quê, chia sÈ lúc buÒn cÛng nhÜ khi vui: 
 
-'Trong nhà r¶n rÎp gói bánh chÜng, 
'Ngoài ngõ bi bô rû chung thÎt. 
 



-'MÃy næm làm ru¶ng vÅn chân thua, 
'Chiêm mÃt Ç¢ng chiêm, mùa mÃt mùa. 
 
Không chÌ quan tâm cu¶c sÓng cûa ngÜ©i dân, tình cäm yêu nÜ§c cûa 
NguyÍn Khuy‰n còn th‹ hiŒn yêu thÜÖng cä khung cänh sÓng nÖi thôn dã, 
nên Çã làm nhiŠu bài thÖ tä cänh mùa thu, v§i nh»ng hình änh u buÒn nhÜ 
th©i cu¶c Çang diÍn ra: 
 
-'Næm gian nhà cÕ thÃp le te, 
'Ngõ tÓi Çêm khuya Çóm lÆp lòe. 
 
NguyÍn Khuy‰n gºi tình š cä vào nh»ng bài thÖ tä không gian mùa hè nóng 
n¿c - m¶t không gian tØa t¿a nhÜ hoàn cänh ÇÃt nÜ§c dÀu sôi, lºa bÕng 
ÇÜÖng th©i: 
 
-'Næm canh máu chäy Çêm hè v¡ng, 
'Sáu kh¡c hÒn tan bóng nguyŒt m©! 
 
**Trí Sáng: 
 
Trí sáng cûa NguyÍn Khuyên là 'bi‰t mình - bi‰t ngÜ©i' khi thÃy sÙc månh cûa 
quân Ç¶i Pháp, Çã hi‹u mình không th‹ chÓng låi, nên không chÌ lui vŠ ª Än: 
-'C© ÇÜÖng dª cu¶c không còn nÜ§c, 
'Båc chºa thâu canh Çã chåy làng! 
 
mà còn t¿ lÃy bän thân cûa mình ra Ç‹ nêu rõ s¿ l‡i th©i, nh¢m cänh báo 
ngÜ©i ÇÜÖng th©i: 
 
-'Sách vª ích gì cho bu°i Ãy, 
'Áo xiêm nghï låi thËn thân già. 
 
NguyÍn Khuy‰n không n¥ng l©i chÌ trích nh»ng ngÜ©i theo Pháp, chÌ nhË 
nhàng châm bi‰m vì klhông muÓn làm chia rë gây thêm tác håi, tuy rÃt buÒn 
vŠ s¿ vô tÜ cûa ngÜ©i dân trÜ§c cänh nô lŒ: 
-'Khen ai khéo vë trò vui th‰? 
'Vui th‰ bao nhiêu, nhøc bÃy nhiêu! 
 
Trong sách 'ViŒt Nam Væn H†c Sº giän Ü§c tân biên', h†c giä Phåm Th‰ NgÛ 
vào HÆu bán Th‰ k› XX, Çã có nhÆn ÇÎnh vŠ NguyÍn Khuy‰n: 
'L©i ông khäng khái, Çôi khi ngông và cøc, ông ngang nhiên xÜng ông xÜng t§, 
có lúc muÓn làm cä ông Tr©i Ç‹ to ti‰ng v§i thiên hå. Gi†ng thÜ©ng «m ©, t¿ ti 
mà ra t¿ cao. Tóm låi, ngÜ©i ta ít thÃy ª ông cái duyên dáng hÒn nhiên Çáng 
yêu cûa m¶t nhà thÖ; mà thÜ©ng chÌ thÃy khí cøc cûa ông tam nguyên ''Ç‡ ÇÀu 



ngÜ©i k‹ Çã ba phen'' cûa m¶t ông già ÇÙng ÇÀu m¶t th‰ hŒ khoa cº nói v§i 
ngÜ©i dÜ§i v§i m¶t gi†ng ngåo và miä, tÃt cä dÜ©ng nhÜ ÇŠu do nh»ng bÃt 
bình dÒn ép låi bªi th©i th‰ Çen tÓi và cänh ng¶ bÃt nhÜ š'. 
 
(sÇd quy‹n III, các trang 52, 53) 
 
N‰u tìm hi‹u sâu r¶ng vŠ tâm lš gi§i h†c thÙc ViŒt, së thÃy có m¶t s¿ tôn 
tr†ng bÃt bi‰n gi»a ngÜ©i h†c cao và h†c thÃp, cÛng nhÜ ngÜ©i Ç‡ cao và Ç‡ 
thÃp. 
Do vÆy NguyÍn Khuy‰n m§i nhÆn trách nhiŒm dÅn Ç¡t khuyên bäo, dùng thÖ 
Ç‹ chuy‹n Çåt các thông ÇiŒp mang tính 'th©i th‰'? 
ñiŠu này trÜ§c Çó có th‹ thÃy ª Trång Trình NguyÍn BÌnh Khiêm, cø th‹ là 
nh»ng l©i khuyên tr¿c ti‰p gi§i lãnh Çåo h† Måc, h† TrÎnh, h† NguyÍn qua 
mÃy bài thÖ mang n¥ng tính khuyên ræn b§t tÜÖng tranh, nhÜ: 
'Ng¿a phi ¡t có hÒi quay c°, 
'Thú d» nên phòng lúc c¡n ngÜ©i. 
 
*** 
 
T§i Th‰ k› XXI, nhìn vào th©i cu¶c diÍn ra bÃy nay, chúng ta vÅn thÃy tinh 
thÀn 'tr†ng h†c vÃn' ph° bi‰n, khi nh»ng bác sï, luÆt sÜ, giáo sÜ, kÏ sÜ... luôn 
ÇÜ®c các t° chÙc, Çoàn th‹... tôn vinh, giao cho nh»ng tr†ng trách lãnh Çåo? 
VC hi‹u rõ ÇiŠu này, nên ngay khi cÜ§p ÇÜ®c chính quyŠn næm 1945, HÒ Chí 
Minh Çã ra lŒnh thû tiêu ngay nh»ng trí thÙc có änh hÜªng hàng ÇÀu ÇÜÖng 
th©i nhÜ Phåm Quÿnh, Khái HÜng... 
M§i nhÃt, vào tháng 7-2015, b†n n¢m vùng VC tÃn công Ti‰n sï TrÀn Huy 
Bích ª Nam Cali m¶t cách rÃt ti tiŒn bÄn thÌu, chÌ vì ông nhÆn làm Chû tÎch H¶i 
Giáo ChÙc Häi Ngoåi - m¶t chÙc vø bÃy nay cÙ tÜªng là vô thÜªng vô phåt khi 
trong tay m¶t c¿u giáo chÙc bình thÜ©ng chÌ có th‹ làm nh»ng viŒc tÀm 
thÜ©ng. NhÜng n‰u m¶t khi n¢m trong tay m¶t ngÜ©i tài ÇÙc, có š chí cao, ¡t 
có th‹ tái tåo m¶t nŠn täng giáo døc dân t¶c mang tính væn hóa cao, trª thành 
m¶t mÛi nh†n chính trÎ Çào tåo tâm thÙc ái quÓc, giúp hình thành m¶t th‰ hŒ 
m§i có š thÙc cao vŠ tÜ tÜªng và hành Ç¶ng yêu nÜ§c thÙc th©i h»u ích? 
Hi‹u nhÜ vÆy, chúng ta m§i có th‹ phÀn nào hi‹u s¿ kh° tâm cûa Tam 
nguyên Yên ñ° khi phäi x¤ng gi†ng nhiŠu phen, lúc cänh tÌnh l§p Çàn em 
trÜ§c cänh ÇÃt nÜ§c bÎ nån ngoåi xâm làm cho tan hoang tÆn gÓc rÍ væn hóa? 
V§i NgÜ©i ViŒt trong TiŠn bán Th‰ k› XXI ª trong nÜ§c cÛng nhÜ ª häi ngoåi, 
bÃy nay không th‹ k‰t h®p chung sÙc ÇÃu tranh, là do chÜa có ÇÜ®c m¶t nhân 
vÆt trí thÙc tài cao & ÇÙc tr†ng ÇÙng ra lãnh Çåo, nêu cao chính nghiã và 
ÇÜ©ng lÓi ÇÃu tranh h»u hiŒu thích h®p? 
Bi‰t rõ y‰u Çi‹m này, nên b†n n¢m vùng luôn tìm cách bôi bÄn, chøp mÛ gi§i 
h†c thÙc cao, nh¢m vô hiŒu hóa?! 
 
**Tính Hùng: 



 
N‰u cho r¢ng 'Tính Hùng' theo truyŠn thÓng 'Nhân - Trí - Hùng' cûa ViŒt Nam 
không chÌ ÇÖn giän là viŒc cÀm binh khí gi‰t gi¥c giúp nÜ§c nhÜ Phù ñ°ng, 
mà còn là nh»ng ÇÜÖng ÇÀu cam go v§i nh»ng khó khæn trong viŒc giúp dân 
nÜ§c thanh bình thÎnh trÎ, nhÜ Tän Viên trÎ thûy, Chº ñÒng Tº phát tri‹n doanh 
thÜÖng, NguyÍn Công TrÙ khÄn hoang, NguyÍn BÌnh Khiêm dùng thuÆt lš sÓ 
giäm nån n¶i chi‰n tÜÖng tàn... thì NguyÍn Khuy‰n cÛng là m¶t bÆc anh hùng, 
khi bi‰t quên mình tØ quan lúc thÃy không th‹ chÓng låi sÙc månh quân s¿ 
cûa Pháp, lui vŠ ª Än, nhÜng vÅn không ngØng dùng änh hÜªng cûa mình Ç‹ 
tham gia th‰ s¿ b¢ng nh»ng bài thÖ nói vŠ th©i th‰, hÀu có th‹ khuyên ræn 
hàng ngÛ h†c thÙc cûa mình bi‰t hai lë 'xuÃt & xº' sao cho không h° thËn 
trong m¶t th©i cu¶c Ça Çoan, c¿c kÿ nan giäi?! 
NguyÍn Khuy‰n không phê phán công viŒc cûa gi§i h†c thÙc ÇÜÖng th©i, mà 
chÌ châm bi‰m các hành Ç¶ng sai trái, làm mÃt tÜ cách con ngÜ©i cûa h†. 
Cø th‹ nhÜ nh»ng bài thÖ vi‰t vŠ ngÜ©i bån DÜÖng Khuê còn làm quan ÇÜÖng 
triŠu, th‹ hiŒn tình cäm thân thÜÖng sâu n¥ng, không Ç°i thay: 
"Bác DÜÖng thôi Çã thôi rÒi, 
'NÜ§c mây  man mác, ngÆm ngùi lòng ta. 
... 
'Kính yêu tØ trÜ§c Ç‰n sau. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
ThÖ NguyÍn Khuy‰n th‹ hiŒn tinh thÀn yêu nÜ§c cûa m¶t bÆc hiŠn nhân quân 
tº: 
Không tham quyŠn cÓ vÎ, khi thÃy mình bÃt l¿c thì rút lui, nhÜng không vì th‰ 
ghét bÕ ngÜ©i khác, mà chÌ khuyên ræn nh¢m chÃn chÌnh phong cách sÓng 
quân tº cûa kÈ thÃt th‰. ñiŠu này khi‰n chúng ta không khÕi nghï Ç‰n thái Ç¶ 
cúi m¥t khi ra ÇÜ©ng cûa ngÜ©i NhÆt sau næm 1945 lúc thÃt trÆn. Chính nh© 
tinh thÀn bi‰t liêm sÌ này, nÜ§c NhÆt Çã s§m khôi phøc ÇÜ®c sÙc månh cûa 
mình, mà ch£ng cÀn Ç‰n súng Çån nhÜ trÜ§c. Cho nên NguyÍn Khuy‰n trong 
bài Di Chúc cûa mình, Çã hÜ§ng vŠ th‰ Tam tài Thiên - ñÎa - Nhân mà than 
thân: 
'÷n vua chÜa chút ÇŠn công, 
'Cúi trông thËn ñÃt, ngºa trông thËn Tr©i 
 
Hi‹u nhÜ vÆy chúng ta m§i có th‹ phÀn nào thông cäm v§i n‡i b¿c d†c trong 
thÖ NguyÍn Khuy‰n? 
 
Ngày nay, trÜ§c s¿ ph° bi‰n qua viŒc Çóng góp š ki‰n trên các trang mång 
cûa các cÖ quan truyŠn thông trong và ngoài nÜ§c, trong Çó có rÃt ít nh»ng tÜ 
tÜªng xây d¿ng chÌ Çåo b¢ng hình thÙc phê phán, chúng ta m§i thÃy hÖn bao 
gi© h‰t rÃt cÀn có nh»ng bài thÖ châm bi‰m th‰ s¿ nhÜ thÖ NguyÍn Khuy‰n 
giúp chÌnh nhân cách? 



M¶t khi có trào thÖ phúng th‰ ki‹u NguyÍn Khuy‰n trên các trang mång, ¡t së 
tåo ÇÜ®c m¶t sÙc månh Çä phá VC và nh»ng kÈ xÃu m¶t cách h»u ích, góp 
phÀn không nhÕ cho viŒc c° võ chính nghiã quang phøc quê hÜÖng. 
 
*** 
 
Tâm trång tØ quan Än dÆt vui v§i thiên nhiên Mùa Thu cûa NguyÍn Khuy‰n 
gÀn v§i nhân sinh quan cûa tri‰t gia Hy Låp Heraclitus (540 - 480 trÜ§c Công 
nguyên), khi cä hai ÇŠu chán ghét nh»ng vÃn ÇŠ chính trÎ, nh»ng tranh cãi vŠ 
th©i cu¶c khó xoay chuy‹n, r©i bÕ phÒn hoa Çi tìm an ûi và cäm hÙng sÓng 
thoát tøc trong vÈ ÇËp cûa thiên nhiên. 
N‰u nh»ng nhân vÆt chính trÎ h†c thÙc th©i QuÓc - C¶ng ÇÜ®c giáo døc Çào 
tåo hi‹u bi‰t lš lë t§i & lui khi thÃy th©i cu¶c diÍn ti‰n theo chiŠu hÜ§ng bÃt 
nhÜ š, không giúp kÈ xÃu, thº hÕi làm sao các ch‰ Ç¶ bÃt chính y‰u kém có 
th‹ tÒn tåi? 
Nh»ng nhân vÆt hi‹u lë ti‰n lui nhÜ TÜ§ng TrÀn ñ¶... trong nÜ§c, Bác sï TrÀn 
Xuân Ninh nÖi Häi Ngoåi... tuy phäi chÎu nhiŠu nguy hi‹m khó khæn trong cu¶c 
sÓng Ç©i thÜ©ng, nhÜng Ç©i sÓng tinh thÀn vŠ sau cûa h† ÇÜ®c an nhiên t¿ tåi. 
N‰u ai cÛng nhÜ h†, không cÀn ÇÓi kháng cÛng khi‰n các t° chÙc, các ch‰ Ç¶ 
bÃt chính bÎ søp Ç° do không còn ngÜ©i có khä næng h‡ tr®? 
 
VVTKLAI 
 
Nhân - Trí - DÛng 
TrÀn T‰ XÜÖng 
(1870 - 1907) 
 
Th©i Çåi nào cÛng rÃt cÀn nh»ng nhà thÖ bi‰m th‰, bi‰t dùng nh»ng l©i thÖ 
cÜ©i c®t làm l®i khí phá tan phÀn nào nh»ng trái tai gai m¡t cûa các chû thuy‰t 
m¶t chiŠu, các viŒc và ngÜ©i lÓ læng làm nh»ng chuyŒn xÃu xa mà không hay 
bi‰t, vÅn nhÖn nhÖn t¿ Ç¡c. ThÖ cûa TrÀn T‰ XÜÖng không chÌ châm bi‰m thói 
hÜ tÆt xÃu cûa bu°i giao th©i giúp ræn ngÜ©i ÇÜÖng th©i lÅn mai hÆu, mà còn 
khÖi nguÒn cho m¶t dòng thÖ phúng th‰ mang nhãn hiŒu 'tú' ti‰p nÓi nhÜ 
TiŠn bán Th‰ k› XX có Tú M«, HÆu bán Th‰ k› XX MiŠn Nam T¿ Do có Tú 
Nåc, Tú Gân, Tú K‰u... MiŠn B¡c C¶ng sän có Bút Tre (bút hiŒu cûa m¶t vÎ tú 
tài)... nhÜng Ç‰n nay vÅn chÜa có vÎ 'tú' nào Çåt ÇÜ®c nh»ng giá trÎ nhÜ Tú 
XÜÖng. 
 
TrÀn T‰ XÜÖng quán làng VÎ Xuyên, huyŒn MÏ L¶c, tÌnh Nam ñÎnh, sinh 
trÜªng trong m¶t gia Çình nho h†c, cha là TrÀn K‰ NhuÆn làm chÙc quan nhÕ 
s§m vŠ hÜu, nên gia Çình không mÃy khá giä. 



Næm 1885 khi 15 tu°i ông Çã Çi thi, t§i næm 1894 m§i ÇÆu tú tài nhÜng hång 
cuÓi bäng, rÒi liên ti‰p trÜ®t cº nhân nhiŠu khoa sau, khi‰n ông rÖi vào hoàn 
cänh bÃt Ç¡c chí, æn chÖi phóng túng, nghèo càng nghèo thêm. 
HiŒn Çã sÜu tÀm ÇÜ®c khoäng 180 bài thÖ væn cûa TrÀn T‰ XÜÖng, nhÜng 
trong Çó có m¶t sÓ bài không do ông làm, do n¶i dung không Çúng v§i viŒc 
xäy ra trong th©i Çi‹m ông sÓng. Cø th‹ nhÜ: 
-Nh»ng bài thÖ châm bi‰m cäi cách thi cº, vì s¿ kiŒn này chÌ áp døng tØ khoa 
thi HÜÖng 1909, sau khi ông qua Ç©i Çã 2 næm. 
-Nh»ng bài thÖ châm bi‰m các nghÎ viên, vì chÌ sau khi ông mÃt m¶t næm, vào 
næm 1908 B¡c Kÿ m§i lÆp TÜ vÃn NghÎ viŒn, do nghÎ ÇÎnh cûa Toàn quyŠn 
Beau kš ngày 4-5-1907, h†p phiên ÇÀu tiên ngày 3-11-1908. 
Tuy nhiên nh»ng s¿ kiŒn trên låi cho thÃy ông cÛng nhÜ n» sï HÒ Xuân 
HÜÖng, tuy không thành lÆp tao Çàn hay thi xã, nhÜng låi có th‹ làm dÃy lên 
m¶t trào thÖ månh më, có giá trÎ væn chÜÖng l§n. 
V§i TrÀn T‰ XÜÖng, m‡i bài thÖ cûa ông, giá trÎ nhÜ m¶t bän tin th©i s¿ ng¡n 
có kèm theo hí h†a (trong thÖ có h†a), khi‰n không chÌ ngÜ©i ÇÜÖng th©i, mà 
cä hÆu th‰ chúng ta qua Çó cÛng có th‹ nh© Ç†c mà thÃy ÇÜ®c nh»ng cänh 
tr§ trêu cûa bu°i giao th©i? 
 
Trong cái Çám h‡n quan & h‡n dân Çó, TrÀn T‰ XÜÖng là ngÜ©i bi‰t t¿ giác, 
nhìn ra cái xÃu cûa mình và cûa nhiŠu ngÜ©i khác, Ç‹ châm bi‰m m¶t cách 
chua cay, trª thành m¶t nhà thÖ hiŒn th¿c xã h¶i s¡c bén. 
N‰u các nhà phóng s¿ væn xuôi vŠ sau nhÜ Tam Lang, Tr†ng Lang, VÛ Tr†ng 
Phøng phäi vi‰t thành nh»ng thiên phóng s¿ dài m§i có th‹ tåo ÇÜ®c nh»ng 
Ãn tÜ®ng trong tâm trí ngÜ©i Ç†c, thì TrÀn T‰ XÜÖng chÌ cÀn mÃy câu thÖ ng¡n 
cÛng có th‹ ghi låi nhiŠu hình änh vŠ th©i cu¶c m¶t cách linh Ç¶ng rÃt tài tình, 
dª cÜ©i dª khóc, khi‰n ngÜ©i Ç†c phäi suy nghï. 
ñây chính là lÓi châm bi‰m cûa truyŠn thÓng ca dao ViŒt Nam, khi luôn nói vŠ 
cái xÃu m¶t cách ng¶ nghïnh, trong chû trÜÖng giáo døc th¿c t‰ vô cùng h»u 
hiŒu 'Không XÃu là TÓt'. Trong khi các tôn giáo thÜ©ng chû trÜÖng nêu cái tÓt 
theo quan niŒm cûa riêng mình, thÜ©ng rÃt khó noi theo? Vì tránh cái xÃu 
thÜ©ng dÍ hÖn làm cái tÓt theo quan Çi‹m tØ nÜ§c khác ÇÜa Ç‰n, nhiŠu khi trái 
v§i cä phong tøc, tÆp quán? 
 
Qua các bài thÖ châm bi‰m 'CÜ©i NgÜ©i' cûa TrÀn T‰ XÜÖng, chúng ta có th‹ 
thÃy nh»ng lÓ bÎch cûa nhiŠu gi§i ngÜ©i ÇÜÖng th©i, tØ các quan låi Tây Ta Ç‰n 
các nhà tu hành... Nh»ng hình änh này trª thành Çi‹n hình không chÌ cho xã 
h¶i ÇÜÖng th©i, mà còn Çúng cä v§i xã h¶i th©i sau 1975, khi C¶ng sän tåi ViŒt 
Nam cÛng có nh»ng ngÜ©i và viŒc tÜÖng t¿: 
 
-'SÖ khäo khoa này bác Cº Nhu, 
'ThÆt là vØa dÓt låi vØa ngu! 
 
-'Nghe væn mà g§m cho væn mãi, 



'C© bi‹n vua ban cÛng lå Ç©i! 
 
-'Vua, quan, sï, thÙ ngÜ©i trong nÜ§c, 
'Sao ÇÜ®c cho ra cái giÓng ngÜ©i. 
 
-'Sï khí røt rè gà phäi cáo, 
'Væn chÜÖng liŠu lïnh ÇÃm æn xôi. 
 
-'Nhà kia l‡i Çåo con khinh bÓ, 
'Mø n† canh chua v® chºi chÒng! 
 
-'Hà Nam danh giá nhÃt ông cò, 
'Trông thÃy ai ai ch£ng dám ho. 
... 
 
ñ†c các bài thÖ châm bi‰m 'CÜ©i Mình' cûa TrÀn T‰ XÜÖng, chúng ta së cäm 
thÜÖng tâm trång cûa m¶t ngÜ©i h†c thÙc l§n lên trong bu°i giao th©i gi»a 
ñông Tây, CÛ M§i, lâm cänh cùng túng mà không tìm ra lÓi thoát. ñây cÛng là 
hoàn cänh cûa gi§i h†c thÙc MiŠn Nam VNCH bÎ ViŒt C¶ng trÃn áp sau næm 
1975: 
 
-'M¶t tuÒng rách rÜ§i con nhÜ bÓ, 
'Ba ch» nghêu ngao v® chán chÒng! 
 
-'Khách hÕi nhà ông Ç‰n, 
'Nhà ông Çã bán rÒi! 
 
-'Mª miŒng nói ra gàn bát sách, 
'MŠm môi chén mãi tít cung thang. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
**Lòng Nhân cûa TrÀn T‰ XÜÖng th‹ hiŒn qua nh»ng nø cÜ©i chua chát 
thÜÖng mình, thÜÖng Ç©i - khi mình và Ç©i chung cùng cänh ng¶ cûa bu°i giao 
th©i nhiŠu nhÓ nhæng - khi‰n cái cÜ©i có hòa cä nÜ§c m¡t, làm cho ngÜ©i Ç†c 
không khÕi trånh lòng. Nh© thÖ t¿ trào và trào phúng cûa TrÀn T‰ XÜÖng mà 
hÆu th‰ có th‹ cäm nhÆn nh»ng trái tai gai m¡t cûa bu°i giao th©i, khi ÇÃt 
nÜ§c bÎ Pháp Çô h¶ - cÛng nhÜ khi bÎ C¶ng sän trÃn áp. Lë ra Çây phäi là 
nh»ng bài h†c ÇÜ®c giäng dåy theo chiŠu hÜ§ng cänh giác lòng ngÜ©i trÜ§c 
nån ngoåi xâm, nhÜ bài HÎch TÜ§ng Sï cûa HÜng ñåo ñåi VÜÖng? 
 
**Trí Sáng cûa TrÀn T‰ XÜÖng ÇÜ®c th‹ hiŒn trong thÖ phú cûa ông, khi giúp 
ngÜ©i Ç†c qua Çó thÃy nh»ng lÓ bÎch tiêu bi‹u cho bu°i giao th©i khoäng các 



næm tØ 1800 Ç‰n 1910, qua các nhân vÆt Tây Ta. HÆu bán Th‰ k› XX và TiŠn 
bán Th‰ k› XXI thi‰u m¶t nhà thÖ nhÜ TrÀn T‰ XÜÖng, khi ÇÜÖng th©i rãy ÇÀy 
nh»ng ngÜ©i và viŒc cÀn s¿ ræn Çe thÙc tÌnh cûa thi ca. 
 
**Tính Hùng cûa TrÀn T‰ XÜÖng b¶c l¶ qua nh»ng l©i thÖ can Çäm, vì Çåo 
ÇÙc nhân luân dám nói th£ng, nói thÆt vŠ nh»ng ÇiŠu xÃu xa, ÇÓp chát vào 
m¥t nh»ng nhân vÆt quyŠn hành nhÜ Ông Cò, Ông Cº, Ông NghÎ.... giúp chÃn 
chÌnh xã h¶i không chÌ ÇÜÖng th©i mà còn cä vŠ mai hÆu? TrÀn T‰ XÜÖng hÖn 
h£n nh»ng kÈ 'ngÆm miŒng æn tiŠn' xÃu xa bÌ °i, vô cäm trÜ§c kh° Çau cûa xã 
h¶i?! 
 
TiŠn bán Th‰ k› XX, xuÃt hiŒn nhà thÖ trào phúng Tú M« - dùng bút hiŒu b¡t 
chÜ§c Tú XÜÖng - nhÜng vÅn chÜa th‹ b¢ng Tú XÜÖng, do chÜa có cái nhìn 
khoáng Çåt vào xã h¶i Ç‹ hÜ§ng Ç‰n m¶t Çåi cøc? 
N‰u nh»ng hình änh TrÀn T‰ XÜÖng ghi låi th©i Pháp thu¶c bi hài m¶t, thì 
nh»ng hình änh dân gian th©i C¶ng sän ViŒt Nam còn bi hài gÃp mÜ©i lÀn, 
nhÜng rÃt ti‰c không có nhà thÖ nào cûa HÆu bán Th‰ k› XX làm ÇÜ®c nhÜ 
TrÀn T‰ XÜÖng cûa HÆu bán Th‰ k› XIX. Riêng nhà thÖ NguyÍn Chí ThiŒn tuy 
cÛng có m¶t sÓ bài châm bi‰m nhÜng quá n¥ng vŠ chÌ trích, phê phán? 
Nh»ng câu chuyŒn Ti‰u Lâm ñÕ do ñ¶c Cô ThÀn sÜu tÀm, nh»ng bài thÖ cûa 
Bút Tre và dòng thÖ Bút Tre... là nh»ng minh chÙng cø th‹ vŠ m¶t th©i quan 
chÙc dÓt nát båi hoåi, dân chúng lÀm than c¿c kÿ do C¶ng sän gây ra, nhÜng 
vÅn chÜa th‹ khi‰n ngÜ©i Ç†c tán thÜªng thú vÎ nhÜ khi Ç†c thÖ TrÀn T‰ 
XÜÖng? 
N‰u TrÀn T‰ XÜÖng vì nghèo mà lâm cänh båi hoåi, chÌ Çáng buÒn m¶t; thì 
chính nh»ng ngÜ©i ViŒt Tœ Nån nÖi häi ngoåi, có cu¶c sÓng sung túc vŠ vÆt 
chÃt, phong phú vŠ tinh thÀn... mà cÛng båi hoåi khi vô cäm trÜ§c nh»ng chia 
rë bôi bÄn chøp mÛ nhau rÃt hèn hå. ñiŠu Çáng buÒn là nh»ng l©i lë bôi bÄn 
vô cæn cÙ låi ÇÜ®c không ít các cÖ quan truyŠn thông Çæng täi ph° bi‰n, mà 
không m¶t chút xét suy, giúp b†n hå cÃp phÜÖng tiŒn hoåt Ç¶ng tác håi n¥ng 
nŠ Ç‰n chính ki‰n QuÓc gia & chính nghiã Dân t¶c?! 
RÃt Çáng ti‰c là Ç‰n nay vÅn chÜa có m¶t TrÀn T‰ XÜÖng hiŒn Çåi, Ç‹ våch 
m¥t chÌ tên nh»ng ÇÙa lÜu manh n¶i ngoåi th©i C¶ng sän?! 
TrÀn T‰ XÜÖng Çã trào phúng thành công, là do bi‰t sº døng phÜÖng pháp 
Quy Nåp - tÙc quá trình Çi tØ quan sát tr¿c ti‰p tØng gi§i ngÜ©i båi hoåi trong 
xã h¶i ÇÜÖng th©i, phân loåi rÒi khái quát m¶t cách dung dÎ, gây cÜ©i hÒn 
nhiên nhÜng s¡c nét. 
 
Th¿c t‰, tính hài hÜ§c là s¿ tÜÖng phän, càng tÜÖng phän càng hài hÜ§c. 
MuÓn diÍn tä s¿ tÜÖng phän hài hÜ§c cÀn Ç‰n s¿ hóm hÌnh s¡c säo. 
Hài hÜ§c ngoài viŒc tåo niŠm vui, còn góp phÀn không nhÕ vào công viŒc cäi 
hóa xã h¶i trên phÜÖng diŒn Çåo ÇÙc. 
 



Trong sách Sº Kš cûa TÜ Mã Thiên, phÀn Hoåt Kê LiŒt TruyŒn, có chép l©i 
cûa Thái Sº Công: 
'ñåo Tr©i lÒng l¶ng, l§n bi‰t bao nhiêu! NhÜng n‰u l©i nói bông Çùa mà h®p 
v§i chánh Çåo cÛng Çû hóa giäi ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu'. 
TÜ Mã Thiên ghi chuyŒn trên ngø š nh»ng l©i bông Çùa m¶t khi mang tính 
giáo døc, tác døng s¡c bén Ç‰n nhân luân, cÛng có th‹ liŒt vào các sách cûa 
Løc Kinh. 
 
Tri‰t h†c Tây phÜÖng quan niŒm giáo døc là giúp ngÜ©i h†c vØa bi‰t vŠ các 
chân lš, vØa phäi bi‰t phân biŒt chúng v§i nh»ng ÇÓi thû cûa chân lš, nhÜ s¿ 
vô nghiã, s¿ sai låc. 
PhÜÖng pháp dåy chân lš không chÌ ÇÖn thuÀn là s¿ thuy‰t phøc b¢ng lš trí, 
mà còn là nh»ng s¿ châm bi‰m, khôi hài vŠ nh»ng gì trái chân lš - ÇiŠu này 
ÇÜ®c coi là rÃt h»u hiŒu v§i Çåi chúng, Çem låi nh»ng tác døng dây chuyŠn 
sâu r¶ng. 
 
Mª ÇÀu sách 'Cái cÜ©i cûa Thánh Nhân', h†c giä NguyÍn Duy CÀn vi‰t: 
'Trào l¶ng là m¶t s¿ b° ích, là l®i khí Ç‹ phá tan m¶t phÀn nào cái không khí 
cæng th£ng, ng¶t ngåt; cái khô khan cûa nh»ng chû thuy‰t m¶t chiŠu; cái máy 
móc cûa tâm hÒn do væn minh cÖ khí ÇiŠu khi‹n, uÓn n¡n... Çang muÓn bi‰n 
loài ngÜ©i thành nh»ng b¶ máy vô hÒn, không dám nói nh»ng gì mình nghï, 
không dám làm nh»ng gì mình muÓn... mà chÌ thª b¢ng cái mÛi cûa kÈ khác, 
nhìn b¢ng c¥p m¡t cûa kÈ khác, nghe b¢ng l‡ tai cûa kÈ khác...'. 
 
NÖi trang 41 cûa sách nêu nhÆn ÇÎnh: 
'Væn h†c trào l¶ng ít thÃy nói Ç‰n nh»ng cái gì vinh quang cao qúy, mà chÌ nói 
Ç‰n nh»ng cái thÃp hèn nhÕ bé nhÃt cûa cu¶c Ç©i; và n‰u có nói Ç‰n nh»ng gì 
cao xa vï Çåi là Ç‹ nói Ç‰n nh»ng gì mà t¿ nó không có gì cao xa vï Çåi cä'. 
 
'ñ†c m¶t câu væn trào l¶ng, ta có cäm tÜªng ÇÀu tiên g¥p m¶t ÇÓi thû, m¶t kÈ 
thù thân yêu bªi h† dám nói nghÎch låi v§i ta. NhÜng rÒi ngÜ©i thù Ãy bi‰n 
thành ngÜ©i bån; ngÜ©i bån Ãy låi trª thành m¶t ngÜ©i thÀy!'. 
 
Trang 44 Çi t§i k‰t luÆn: 
'Vai trò trào l¶ng trong væn chÜÖng là nhË nhàng, nhân hÆu, dùng phép nghÎch 
luÆn Ç‹ Çánh thÙc con ngÜ©i, chÌ cho h† nh§ r¢ng s¿ vÆt nào cÛng có hai m¥t 
và hoåt Ç¶ng hai chiŠu'. 
 
VVTKLAK 
 
Nhân - Trí - DÛng 
Phåm Quÿnh và Nam Phong 
(1917 - 1934) 



 
Phåm Quÿnh và các nhà væn trong nhóm Nam Phong tåp chí Çi‹n hình cho 
nh»ng KÈ Sï thÙc th©i, s§m nhÆn thÙc nh»ng ÇiŠu hay dª trong hai nŠn h†c 
vÃn ñông Tây, C° Kim, tìm cách 'ôn cÓ tri tân' dung hòa, nên kÎp th©i bäo tÒn 
ÇÜ®c m¶t sÓ giá trÎ vŠ væn chÜÖng tÜ tÜªng ÇÜÖng th©i - hình thành dòng væn 
h†c ÇÃu tranh chính trÎ b¢ng væn hóa. ñáng ti‰c là nhóm này Çã thi‰u s¿ 
hi‹u bi‰t Çáng k‹ vŠ nŠn væn chÜÖng tÜ tÜªng c° truyŠn ViŒt Nam, qua 
TruyŒn C°, Ca Dao, Tøc Ng», Ti‰u Lâm... tuy ÇŠ cao Væn h†c Ch» Nôm - 
nhÃt là TruyŒn KiŠu cûa NguyÍn Du. 
 
Phåm Quÿnh (1892 - 1945) bút hiŒu ThÜ®ng Chi, nguyên quán làng LÜÖng 
Ng†c, phû Bình Giang, tÌnh Häi DÜÖng. Cha mË mÃt s§m, ÇÜ®c bà n¶i nuôi æn 
h†c, 12 tu°i h†c trÜ©ng Trung h†c Bäo H¶, 16 tu°i tÓt nghiŒp làm viŒc ª ViŒn 
Bác C°, suÓt 10 næm nghiŠn ngÅm kho sách c° kim, trª thành ngÜ©i có vÓn 
ki‰n thÙc uyên bác vŠ cä Çông phÜÖng lÅn tây phÜÖng. 
Næm 1917, m¶t tham s¿ ngÜ©i Pháp là Louis Marty ÇÜ®c Phû Toàn QuyŠn 
giao viŒc thành lÆp m¶t t© báo Ç‹ tuyên truyŠn cho viŒc bäo h¶, Çã ch†n 
Phåm Quÿnh và NguyÍn Bá Trác phø trách. 
Trä l©i cu¶c phÕng vÃn cûa ñào Hùng, Phåm Quÿnh cho bi‰t chû š khi nhÆn 
làm báo Nam Phong là: 
'MuÓn l®i døng làm m¶t cÖ quan bÒi b° quÓc væn, xây d¿ng cho nÜ§c nhà 
trong bu°i giao th©i Âu Á giao thoa, m¶t nŠn h†c thuÆt m§i mÈ Ç‹ thay th‰ cho 
Hán h†c suy tàn'. 
 
Tuy nhiên, Phåm Quÿnh vÅn bÎ ràng bu¶c vào cái sª h†c vong bän & v†ng 
ngoåi do ngoåi nhân chû Çåo cûa mình, khi cho r¢ng: 
 
'Ôi! Bäo tÒn quÓc túy Çó chính là cái chû nghiã cûa anh em chúng tôi, nhÜng 
tØ trÜ§c Ç‰n nay chúng tôi kh° vì chÜa bi‰t rõ quÓc túy ª Çâu mà bäo tÒn. 
 
RÒi Çi t§i nhÆn ÇÎnh: 
 
'QuÓc túy chính là cái Çåo tu thân xº th‰ cûa các bÆc hiŠn nhân quân tº nÜ§c 
nhà, quÓc túy chính là cái cách cæng trì cÄn thû, sºa mình, ª Ç©i, làm sao cho 
khÕi thËn v§i ngÜ©i trÜ§c, làm sao cho th¿c hành ÇÜ®c cái lš tÜªng Çåo ÇÙc 
cûa các bÆc thánh hiŠn trong nÜ§c vÆy. 
 
Phân tích quan Çi‹m trên cûa Phåm Quÿnh vŠ 'QuÓc Túy' - tÙc là nh»ng tinh 
túy cûa tinh hoa dân t¶c, thì thÃy nhÜ sau: 
 
-ViŒt Nam chÌ tôn vinh các vÎ 'hiŠn nhân', tÙc nh»ng bÆc 'anh hùng & liŒt n»' 
giúp dân & nÜ§c qua nhiŠu phÜÖng diŒn khác nhau, chÙ không chÌ là viŒc 
dÛng cäm nÖi chi‰n trÜ©ng. Còn 'quân tº' cûa Trung QuÓc là mÅu ngÜ©i Nho 



Giáo ÇŠ cao, mang Ç¥c tính 'Quân tº hòa nhi bÃt ÇÒng' xa r©i væn hi‰n 'ñÒng 
Bào' cûa MË Âu CÖ truyŠn dåy, thÃm nhuÀn trong truyŠn thÓng tinh thÀn dân 
t¶c? 
 
-ñåo 'Tu Thân & Xº Th‰' cûa các vÎ HiŠn Nhân ViŒt Nam, khác biŒt v§i các 
giáo lš cûa các tôn giáo trên th‰ gi§i: Trong khi các vÎ giáo chû luôn nêu ra 
nh»ng ÇiŠu tÓt theo quan Çi‹m cûa mình, b¡t m†i ngÜ©i phäi tuyŒt ÇÓi tuân 
thû, lŒ thu¶c - nhÜ Tam CÜÖng, NgÛ ThÜ©ng, Tam Tòng, TÙ ñÙc cûa Kh°ng 
Giáo... thì Çåo lš cûa NgÜ©i ViŒt quan niŒm 'không làm ÇiŠu xÃu' cÛng Çû tÓt. 
N‰u ngÜ©i Quân Tº Trung QuÓc lÃy cây Trúc làm bi‹u tÜ®ng, thì bÆc HiŠn 
Nhân ViŒt Nam lÃy cây Sen làm bi‹u tÜ®ng. Nhìn vào môi trÜ©ng sÓng và Ç¥c 
tính phát tri‹n cûa hai loåi cây này rÃt khác biŒt ra sao, së hi‹u ÇÜ®c hai lë 
sÓng khác nhau cûa HiŠn Nhân và Quân Tº nhÜ th‰ náo? 
Cø th‹ HiŠn Nhân vì NgÜ©i dÃn thân vào cu¶c sÓng xã h¶i, quên Mình, làm 
theo nh»ng lë phäi & ÇiŠu tÓt do chính mình nhÆn ÇÎnh, không theo m¶t giáo 
ÇiŠu nào - Quân Tº vì Mình hÖn vì NgÜ©i, t¿ trói bu¶c trong tháp ngà giáo 
ÇiŠu, xa cách xã h¶i, làm theo nh»ng giáo ÇiŠu giúp có th‹ hÜªng l®i tØ hŒ 
thÓng giáo lš này - Cø th‹, Nho sï h†c và triŒt Ç‹ tuân thû các giáo ÇiŠu cûa 
Nho giáo Ç‹ thi Ç‡, làm quan, vinh thân phì gia... C¶ng sän Trung QuÓc vào 
Th‰ k› XXI Çã nhÆn ra s¿ Ç¶c tài khéo léo cûa Nho Giáo, nên Çã l®i døng 
thành lÆp nh»ng ViŒn Kh°ng H†c tåi nhiŠu nÜ§c trên th‰ gi§i, Ç‹ gián ti‰p 
hoåt Ç¶ng tuyên truyŠn cho s¿ chuyên chinh cûa ch‰ Ç¶?! 
ñåo lš th© 'ñÎa Linh & Nhân KiŒt' cûa NgÜ©i ViŒt, khi th© phÜ®ng các vÎ ThÀn 
Thành Hoàng là nh»ng ngÜ©i có công ÇÙc v§i dân làng, th‹ hiŒn tính phøc vø 
Çåi chúng cûa HiŠn Nhân - khác v§i tính phøc vø triŠu Çåi và giai cÃp cûa 
Quân Tº; cÛng nhÜ s¿ phøc vø ñäng và lãnh tø cûa cán b¶ C¶ng sän? 
 
Chính Phåm Quÿnh cÛng thØa nhÆn nhÜ trên, khi cho r¢ng: 
'Sºa mình, ª Ç©i, là làm sao cho khÕi thËn v§i ngÜ©i trÜ§c, là làm sao cho th¿c 
hành ÇÜ®c cái lš tÜªng Çåo ÇÙc cûa các bÆc thánh hiŠn trong nÜ§c'. 
 
NhÜ vÆy chÙng tÕ Phåm Quÿnh là ngÜ©i 'r© voi' có th‹ r© ÇÜ®c 2 chân voi phiá 
sau khác nhau là 2 cái h†c cûa ñông và Tây; nhÜng låi không th‹ nhìn låi ch‡ 
ÇÙng cûa mình là cái h†c c° truyŠn Nhân - Trí - Hùng cûa các vÎ hiŠn nhân 
ViŒt là 2 chân trÜ§c Nhân Trí và ÇÀu voi Hùng có nŠn täng v»ng vàng nhÜ th‰ 
nào, m§i có th‹ giúp cho voi tÒn tåi dù träi mÃy ngàn næm binh bi‰n? 
 
Cái nguy håi cûa Phåm Quÿnh cÛng nhÜ không ít các h†c giä bÃy nay, là chÌ 
thÃy 2 ngä ÇÜ©ng 'Bäo Thû' và 'Ti‰n Hóa' Ç‹ ti‰n ho¥c lui, mà không th‹ k‰t 
h®p cä hai làm phÜÖng tiŒn so sánh tÜ duy, hÀu duy trì và phát huy truyŠn 
thÓng tÜ tÜªng dân t¶c là coi tr†ng Nhân & Trí & Hùng, giúp cûng cÓ vÎ th‰ 
Con NgÜ©i bình hòa trong Tam Tài Thiên & ñiå & Nhân? 
Tåi ViŒt Nam, các h†c giä bÃy nay Çã bÎ cái h†c h‰t làm 'bÀy tôi' Ç‰n 'bÒi tây' 
rÃt vong bän khi‰n cho u mê, coi nhË các giá trÎ truyŠn thÓng c° truyŠn, nên 



mÃy ngàn næm qua Çã ÇÜa ÇÃt nÜ§c lâm vào cänh không chÌ nô lŒ vŠ chính 
trÎ, mà còn lŒ thu¶c cä vŠ væn hóa rÃt bi Çát?! 
 
Vì 'QuÓc Túy' cûa væn hóa ViŒt ngay tØ ÇÀu Çã Çåt t§i trình Ç¶ 'Væn Hi‰n' qua 
3 chû trÜÖng giáo døc Çào tåo Nhân - Trí - Hùng: 
 
**Lòng Nhân là tình 'ñÒng Bào'  
 
Tình 'ñÒng Bào' phát sinh tØ tÃm lòng, liên k‰t b¢ng huy‰t thÓng, khai tri‹n 
mª r¶ng ra thành tình 'ñÒng HÜÖng', mang tính bao dung, khác xa các chû 
trÜÖng hån hËp ác håi mang tính kÿ thÎ có th‹ Çi Ç‰n sát phåt ÇÅm máu cûa 
các loåi tình cäm phát sinh tØ trái tim bÎ lš trí chÌ Çåo nhÜ 'ÇÒng chí' cûa C¶ng 
Sän, 'ÇÒng môn' cûa Nho Giáo', 'ÇÒng Çåo' cûa các tôn giáo? 
 
**Trí Sáng là tÜ duy 'Tri & Hành ÇÒng nhÃt' 
 
Låc Long Quân thân chinh d¡t nºa sÓ con xuÓng vùng bi‹n mª mang cõi b©, 
theo chû trÜÖng '4 cùng' cùng æn - cùng ª - cùng làm - cùng chi‰n ÇÃu, hình 
thành m¶t vùng ÇÃt nÜ§c ven bi‹n trù phú, giúp ViŒt Nam là m¶t trong sÓ các 
quÓc gia løc ÇÎa có nhiŠu b© bi‹n nhÃt trên th‰ gi§i - ÇiŠu kiŒn phát tri‹n kinh 
t‰ giao thÜÖng vô cùng thuÆn l®i, mà mãi Ç‰n cuÓi Th‰ k› XX Trung C¶ng m§i 
hi‹u bi‰t Ç‹ b¡t ÇÀu xâm lÃn... cho thÃy vÎ QuÓc T° cûa chúng ta tØ xa xÜa Çã 
sáng suÓt nhìn ra vÃn ÇŠ, tr¿c ti‰p dÃn thân cùng các con Çi khai hoang vùng 
bi‹n ngay khi lÆp quÓc, sau này ÇÜ®c NguyÍn Công TrÙ... noi theo. 
Các vÎ Anh Hùng Dân T¶c hÀu h‰t ÇŠu là nh»ng ngÜ©i t¿ dÃn thân hành Ç¶ng, 
làm nên s¿ nghiŒp vì dân vì nÜ§c, ÇÜ®c dân chúng ngÜ«ng m¶, hình thành tín 
ngÜ«ng tôn th© ñÎa Linh & Nhân KiŒt, tÙc nh»ng ngÜ©i có công giúp QuÓc Gia 
& Dân T¶c phát tri‹n v»ng bŠn. Khi ÇÃt nÜ§c lâm nguy, th©i nào cÛng có các 
bÆc hiŠn nhân tài trí nhÜ Lš ThÜ©ng KiŒt, TrÀn HÜng ñåo... ÇÙng lên cÙu 
quÓc. 
 
**Hùng là các hành Ç¶ng vÎ quÓc dÃn thân 
 
Cho Ç‰n nay, không ít ngÜ©i Çã không th‹ hi‹u ÇÜ®c câu 'T° QuÓc Ghi Công' 
mà nhiŠu nÖi ghi là 'T° QuÓc Ghi ÷n'?! 
 
T° QuÓc là bi‹u tÜ®ng thiêng liêng chung cûa cä m¶t dân t¶c, Ç‹ lÃy Çó là 
møc tiêu mÅu sÓ chung phøc vø, hÀu trä Ön Çã cÜu mang bao Ç©i. 
MuÓn ÇŠn Ön T° QuÓc, ai nÃy ÇŠu phäi tìm cách lÆp công. 
 
Chính b°n phÆn & trách nhiŒm lÆp công Ç‹ ÇŠn Ön qua các hành Ç¶ng bäo vŒ 
- phát tri‹n T° QuÓc này, mà có th‹ ÇÜ®c 'ghi công', chÙ không phäi là 'ghi 
Ön'? 
 



N‰u công lao nhÕ së ÇÜ®c làng xóm ghi công th© phÜ®ng nÖi Çình làng, Ç‹ noi 
theo. 
N‰u công lao l§n së ÇÜ®c dân t¶c ghi công lÆp ÇŠn th©, hàng næm diÍn 'hèm' 
tÙc s¿ tích công ÇÙc giúp dân nÜ§c - hình thành tín ngÜ«ng dân t¶c th© 'ñÎa 
Linh & Nhân KiŒt'. 
Công ÇÙc giúp nÜ§c theo truyŠn thÓng ViŒt, không chÌ là công viŒc Çánh gi¥c, 
mà còn là nh»ng công trång giúp nÜ§c phát tri‹n thÜÖng måi nhÜ Chº ñÒng 
Tº, An Tiêm... phát tri‹n kinh t‰ b¢ng khÄn hoang nhÜ Tän Viên, NguyÍn 
Công TrÙ... 
 
ñÎa Linh Çi Çôi v§i Nhân KiŒt, là do ÇÎa th‰ ViŒt Nam ngày xÜa hoang vu, 
nhiŠu nÖi rÃt hi‹m trª, giúp các bÆc anh hùng hào kiŒt døng binh, dùng ÇÎa l®i 
chi‰n th¡ng bao phen. Do vÆy th© ñÎa Linh là chú Çích bäo tÒn các di tích lÎch 
sº, gi» gìn các ÇÎa th‰ chi‰n thuÆt hi‹m tuÃn chÓng gi¥c ngoåi xâm. 
ñây chính là m¶t hình thÙc 'vån lš trÜ©ng thành' t¿ nhiên cûa ViŒt Nam, giúp 
NgÜ©i ViŒt có th‹ døng binh theo chi‰n thuÆt lÃy ít th¡ng nhiŠu, dùng Çoän 
binh th¡ng trÜ©ng trÆn... mà Båch ñ¢ng Giang là m¶t Çi‹n hình vŠ ÇÎa thûy l®i 
trong các trÆn thûy chi‰n. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
C¶ng sän ViŒt Nam nói riêng, C¶ng sän QuÓc t‰ nói chung, rÃt lo s® s¿ chÓng 
ÇÓi b¢ng trí tuŒ, nên chúng Çã có k‰ hoåch cÜ§p chính quyŠn, trong Çó møc 
tiêu ÇÀu tiên là ÇÓt sách và tàn sát cô lÆp tù Çày thành phÀn h†c thÙc, vì thành 
phÀn này có th‹ lš luÆn phän biŒn s¡c bén, våch rõ nh»ng tuyên truyŠn xäo 
trá, mua chu¶c thÃp hèn... 
Do vÆy mà ngay nh»ng ngày ÇÀu khi cÜ§p ÇÜ®c chính quyŠn næm 1945, HÒ 
Chí Minh Çã ra mÆt lŒnh phäi thû tiêu Phåm Quÿnh ª Hu‰, Khái HÜng ª Hà 
N¶i... khi‰n phe QuÓc Gia vŠ sau Çã không th‹ có ÇÜ®c nh»ng nhà lãnh Çåo 
sáng suÓt, bi‰t ÇÃu tranh chính trÎ có væn hóa - ÇÃu tranh væn hóa có 
chính trÎ?! 
Hi‹u nhÜ vÆy së thÃy chû trÜÖng khôi phøc væn hóa Ç‹ làm nŠn täng cho ÇÃu 
tranh chính trÎ cûa Phåm Quÿnh là sáng suÓt và quan tr†ng; rÃt Ç‹ NgÜ©i ViŒt 
ª häi ngoåi hiŒn nay noi theo? 
 
VÛ Ng†c Phan nhÆn ÇÎnh trong Nhà Væn HiŒn ñåi II vŠ Phåm Quÿnh: 
 
'Trong 16 næm chû trÜÖng tåp chí Nam Phong, ông Çã xây Ç¡p cho nŠn móng 
quÓc væn ÇÜ®c v»ng vàng b¢ng nh»ng bài bình luÆn và khäo cÙu rÃt công 
phu, mà tØ B¡c chí Nam ngÜ©i thÙc giä ÇŠu phäi lÜu tâm Ç‰n. NhiŠu ngÜ©i 
thanh niên trí thÙc Çã có th‹ cæn cÙ vào nh»ng bài trong Nam Phong tåp chí 
Ç‹ bÒi b° cho cái h†c còn khuy‰t Çi‹m cûa mình. ThÆm chí có ngÜ©i Çã lÃy 
Nam Phong làm sách h†c mà cÛng thâu thái ÇÜ®c tåm Çû tÜ tÜªng h†c thuÆt 
ñông Tây. 



 
(trích sÇd trang 108) 
 
ñây chính là viŒc Phan B¶i Châu, Phan Chu Trinh... ngày trÜ§c, và các t° 
chÙc ÇÃu tranh häi ngoåi hiŒn nay lÀm lÅn khi chÌ ÇÃu tranh chính trÎ mà thi‰u 
quan tâm vÃn ÇŠ væn hóa, ÇÜa Ç‰n thÃt båi vì thi‰u hÆu thuÅn l§n, do không 
chú š Çào tåo cán b¶ có væn hóa, giúp quÀn chúng có š thÙc cao vŠ trách 
nhiŒm, hÀu am hi‹u lš lë t¿ do - dân chû sÓng còn cûa m¶t QuÓc Gia & Dân 
T¶c. 
Phåm Quÿnh Çã bi‰t 'ôn cÓ & tri tân' dày công nhiŠu næm nghiên cÙu, rÒi dùng 
báo Nam Phong Ç‹ ph° bi‰n các ki‰n thÙc væn hóa, chính trÎ, giáo døc Çào 
tåo hình thành ÇÜ®c m¶t tÀng l§p h†c thÙc m§i, giúp viŒc canh tân cäi tåo dân 
trí Çåt ÇÜ®c cä 2 chiŠu sâu r¶ng. 
ThÃt båi cûa nhiŠu Çäng phái & t° chÙc chính trÎ bÃy nay, là do quá chú tr†ng 
Ç‰n phÜÖng diŒn chính trÎ ÇÜÖng ÇÀu ÇÓi ngoåi, mà sao lãng væn hóa ÇÓi n¶i 
qua viŒc phát tri‹n nhân cách và tÜ duy cûa các Çoàn viên, h¶i viên... HÆu 
quä là nh»ng ÇÃu Çá chia rë n¶i b¶ tràn lan, bi thäm Ç‰n mÙc m¶t Çäng chia 
thành nhiŠu hŒ phái... n¿c cÜ©i nhÜ chuyŒn H¶i Ái h»u N» sinh TrÜng VÜÖng 
nhiŠu nÖi cÛng chia thành TrÜng Tr¡c và TrÜng NhÎ?! 
 
Cho Ç‰n nay, nh«n tiŠn cho thÃy tØ Phåm Quÿnh Ç‰n các nhà Chính trÎ, Væn 
hóa ViŒt ÇŠu vÅn chÜa thÃy ÇÜ®c cái 'QuÓc Túy' cûa truyŠn thÓng ViŒt Nam 
n¢m ª tri‰t lš Tam tài 'Thiên ñÎa Nhân bình hòa', trong Çó Nhân phäi Hùng, 
bi‰t t¿ tr†ng ÇÙng th£ng gi»a Tr©i ñÃt, có nh»ng hành Ç¶ng tÜÖng xÙng v§i vÎ 
th‰ cûa mình trong Tam Giác ñŠu n¢m ngang mà 3 ÇÌnh là Thiên - ñÎa và 
Nhân. 
 
M¶t khi ÇÜ®c Tr©i - ñÃt giúp sinh tÒn, thì chính m‡i con NgÜ©i cÛng cÀn 
phäi bi‰t t¿ phát tri‹n m¶t cách h»u ích v§i M†i NgÜ©i. 
 
ñây là m¶t nhân sinh quan & tri‰t lš sÓng rÃt tích c¿c, vô cùng cao ÇËp cûa 
truyŠn thÓng ViŒt tØ Ç©i Hùng VÜÖng, nêu quan Çi‹m m‡i ngÜ©i phäi 'sÓng 
hùng' làm nên nh»ng viŒc ích quÓc & l®i dân dù nhÕ hay l§n, thay vì chÌ nghï 
Ç‰n ích l®i cûa bän thân - gia Çình - Çäng phái - tôn giáo... cûa mình, ÇÜa ÇÄy 
Ç‰n ch‡ mâu thuÅn, chia rë, sát phåt lÅn nhau. 
 
Tri‰t gia Johan Huizinga (1872 - 1945) sau khi nghiên cÙu nhiŠu nŠn væn 
minh cûa nhân loåi, Çã nhÆn xét: 
''S¿ phán Çoán y‰u kém, khÜ§c tØ s¿ h®p lš, s¿ sùng bái quá Çáng, s¿ thi‰u 
lòng bác ái là nh»ng triŒu chÙng chính cûa cu¶c khûng hÕa væn hóa th‰ gi§i 
hiŒn nay''. 
TØ nhÆn xét này, chúng ta thÃy Væn Hi‰n Nhân - Trí - Hùng ViŒt Nam là m¶t 
nŠn væn hóa nhân bän hoàn chÌnh? 
 



 
VVTKLAL 
 
Nhân - Trí - Hùng 
T¿ L¿c Væn ñoàn 
(1932 - 1940) 
 
T¿ L¿c Væn ñoàn là s¿ k‰t h®p khá hoàn häo cûa m¶t nhóm h†c thÙc trÈ thÙc 
th©i, có Çû tài ÇÙc th¿c hiŒn tÓt công viŒc canh tân tÜ tÜªng & hành Ç¶ng cûa 
cä m¶t dân t¶c Çang bÎ chìm Ç¡m trong s¿ hû lÆu l‡i th©i cûa bu°i giao th©i 
gi»a cÛ - m§i, Çông - tây... tìm ra lÓi thoát vÜÖn lên, hÜ§ng thÜ®ng thích h®p, 
ÇÜ®c ÇÜÖng th©i tán thÜªng, hình thành dòng væn h†c ÇÃu tranh væn hóa 
b¢ng chính trÎ. 
 
ñiŠu sáng suÓt và thành công nhÃt cûa T¿ L¿c Væn ñoàn là bi‰t cäi cách 
ngôn ng», canh tân quÓc ng» tØ ch‡ còn dùng nhiŠu Hán t¿ Ç‰n ch‡ giäm 
thi‹u gÀn nhÜ ít còn lŒ thu¶c, mà vÅn có th‹ diÍn tä tinh t‰ ÇÜ®c nh»ng vÃn ÇŠ 
m§i mÈ. Nói m¶t cách khác, là có công trÈ trung làm m§i và bän ÇÎa hóa trª låi 
ti‰ng ViŒt, giúp ti‰ng ViŒt thuÀn túy có th‹ chuy‹n täi nh»ng n¶i dung cÛ m§i 
uyên bác m¶t cách tÓt ÇËp hÖn bao gi© h‰t. 
Chính b¢ng thÙ ngôn ng» ViŒt tinh hoa tÜÖi trÈ này, T¿ L¿c Væn ñoàn Çã có 
th‹ chuy‹n täi th£ng nhiŠu vÃn ÇŠ tâm lš, tình cäm, xã h¶i... khác nhau, Çi 
th£ng vào lòng Çåi chúng ngÜ©i Ç†c, qua nh»ng sÓ báo gia tæng Ãn bän vùn 
vøt, chÌ trong vài tháng xuÃt hiŒn Çã tæng tØ 3.000 sÓ lên 10.000 sÓ... 
Ngày 22-9-1932 NhÃt Linh cùng các em và væn h»u chû trÜÖng canh tân sÓ 
báo ÇÀu tiên - làm m§i báo Phong Hóa cÛ, Çåt thành công gÃp b¶i, nên tháng 
3-1933 nhóm này cùng nhau thành lÆp T¿ L¿c Væn ñoàn v§i nh»ng cây vi‰t 
chû l¿c gÒm 7 ngÜ©i theo 'ThÃt Tinh - m¶t ki‹u 'Pleiade': 
1/ NhÃt Linh tÙc NguyÍn TÜ©ng Tam ÇÙng ÇÀu, vi‰t ti‹u thuy‰t luÆn ÇŠ v§i 
quan niŒm 'm§i phäi dÙt khoát v§i cÛ'. 
2/ Khái HÜng tÙc TrÀn Khánh DÜ, vi‰t ti‹u thuy‰t tâm lš, tình cäm, ÇÜ®c nam 
n» thanh niên ÇÜÖng th©i rÃt ngÜ«ng m¶, quan niŒm cÛ m§i cùng phát tri‹n 
hài hòa hÜ§ng thÜ®ng. 
3/ Hoàng ñåo tÙc NguyÍn TÜ©ng Long, là lš thuy‰t gia nêu '10 ñiŠu Tâm 
NiŒm' chÌ cách tu thân trª thành ngÜ©i h»u døng trong th©i Çåi m§i, cÛng nhÜ 
'10 tôn chÌ' Ç‹ hÜ§ng dÅn hoåt Ç¶ng chung cûa væn Çoàn. 
4/ Tú M« tÙc HÒ Tr†ng Hi‰u, làm thÖ væn trào phúng Ç‹ Çä kích nh»ng tÜ 
tÜªng hành Ç¶ng bÎ coi là hû lÆu ÇÜÖng th©i. 
5/ Th‰ L» tÙc NguyÍn ThÙ LÍ, thi sï công ÇÀu cûa trào ThÖ M§i, vi‰t ti‹u 
thuy‰t thiên vŠ rùng r®n và trinh thám. 
6/ Thåch Lam tÙc NguyÍn TÜ©ng Lân, sª trÜ©ng vi‰t truyŒn ng¡n tâm lš tình 
cäm, thiên vŠ ngÜ©i nghèo v§i nh»ng cäm thông cao ÇËp. 
7/ H†a sï NguyÍn Gia Trí tác giä cûa loåt tranh châm bi‰m 2 nhân vÆt Lš Toét 
và Xã XŒ, tiêu bi‹u cho hình änh thoái hóa hû lÆu cûa dân quê ViŒt Nam. 



 
N‰u nhóm Nam Phong cûa Phåm Quÿnh chÌ là s¿ k‰t h®p lÕng lÈo gi»a 
nh»ng ngÜ©i vi‰t, khi không ÇŠ ra tôn chÌ và ÇÜ©ng lÓi sáng tác chung, thì T¿ 
L¿c Væn ñoàn trong sÓ 87 ngày 2-3-1933 Çã ÇŠ ra 'Tôn chÌ và ÇÜ©ng lÓi sáng 
tác cûa væn Çoàn' 10 ÇiŠu, n¶i dung bao gÒm: 
 -VŠ hình thÙc: Chú š Ç‰n sáng tác hÖn dÎch thuÆt, chû trÜÖng hành væn dung 
dÎ, ít dùng ch» Hán, diÍn Çåt mang s¡c thái ViŒt. 
-VŠ n¶i dung: ChÓng tÜ tÜªng Kh°ng Giáo, ÇŠ cao cá nhân chÓng låi chû 
trÜÖng gia Çình trÎ, ÇŠ cao cu¶c sÓng cá nhân v§i tâm lš & tình cäm cao ÇËp... 
 
Tóm låi ÇÜ©ng lÓi hoåt Ç¶ng væn h†c cûa T¿ L¿c Væn ñoàn là làm m§i væn 
chÜÖng & tÜ tÜªng b¢ng cách Çoån tuyŒt v§i lÓi hành væn biŠn ngÅu dùng 
nhiŠu hán t¿ Ç‹ diÍn Çåt - dÙt bÕ nh»ng Çåo lš Ü§c lŒ do änh hÜªng tØ Kh°ng 
Giáo. Cùng lúc Çã giúp trào ThÖ M§i phát tri‹n v»ng månh. 
 
N‰u NhÃt Linh chû trÜÖng vi‰t Ti‹u thuy‰t LuÆn ÇŠ, tranh ÇÃu cho t¿ do cá 
nhân m¶t cách dÙt khoát, nhÜ tác phÄm ñoån TuyŒt... thì Khái HÜng và Thåch 
Lam tài hoa và thâm trÀm hÖn, khi vi‰t Ti‹u thuy‰t Tâm lš & Tình cäm, ÇŠ cao 
nh»ng š nghiã cao ÇËp có th‹ th¿c hiŒn ngay trong cu¶c sÓng bình thÜ©ng. 
Cø th‹ nhÜ trong ti‹u thuy‰t Nºa ChØng Xuân, nhân vÆt chính là cô Mai Çã 
tìm lÓi thoát cho tình yêu b‰ t¡c, b¢ng quan niŒm vŠ m¶t tình yêu cao thÜ®ng 
'Yêu ai là mong muÓn cho ngÜ©i Çó hånh phúc' - khác v§i tình yêu n¥ng tính 
ích k›, chû trÜÖng chÌ lo hånh phúc cho chính bän thân m¶t cách tÀm thÜ©ng. 
MuÓn hi‹u tình cäm cûa cô Mai chúng ta cÀn hi‹u 3 cÃp bÆc cao thÃp khác 
nhau trong tình yêu: 
 
-T§i 99% trong chúng ta chÌ yêu mình khi yêu ngÜ©i: Cø th‹ trÜ§c khi yêu ai 
trong thâm tâm chúng ta Çã hình dung ra mÅu ngÜ©i 'lš tÜªng' cûa riêng mình, 
phäi có m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn nào Çó. Và chúng ta chÌ yêu nh»ng ai Çåt ÇÜ®c Ça sÓ 
các ÇiŠu kiŒn chúng ta mÖ Ü§c. Do vÆy mà tình yêu trong trÜ©ng h®p này là 
chÌ yêu ngÜ©i nào Çúng v§i sª thích Ü§c v†ng cûa mình - tÙc 'yêu mình'. S¿ Ç° 
v« xäy ra, khi kén ch†n không kÏ, lÃy nhau thÃy rõ th¿c t‰ khác xa kÿ v†ng, 
nên thÃt v†ng, chia tay! 
Cô Loan trong ñoån TuyŒt Çoån tuyŒt cÆu Thân và gia Çình cûa cÆu Thân, vì 
thÃy tÃt cä không Çúng v§i kÿ v†ng cûa bän thân mình. 
 
-ChÌ có 00.99% trong chúng ta có ÇÜ®c tình cäm yêu ngÜ©i khi yêu. ñó là 
trÜ©ng h®p khi yêu ai thì h‰t lòng hy sinh vì ngÜ©i Çó, quên mình. Cø th‹ là 
hình änh Ça sÓ phø n» ViŒt xa xÜa, rÃt h‰t lòng vì chÒng con, cø th‹ nhÜ Bà 
Tú XÜÖng... khi‰n chÒng phäi làm thÖ ca ng®i: 
'Quanh næm buôn bán ª mom sông, 
'Nuôi Çû næm con v§i m¶t chÒng... 
Cô Mai trong ti‹u thuy‰t Nºa ChØng Xuân cûa Khái HÜng chÃp nhÆn Ç‹ L¶c 
lÃy v® môn Çæng h¶ ÇÓi theo Çòi hÕi cûa gia Çình L¶c, yên phÆn ª vÆy nuôi 



con cûa mình và L¶c, khuyên L¶c hãy trª vŠ v§i ngÜ©i v® chính thÙc do gia 
Çình L¶c ch†n l¿a, nói v§i L¶c là n‰u L¶c hånh phúc thì bän thân mình cÛng 
cäm thÃy hånh phúc theo. 
 
-Và 00,01% trong chúng ta có tình yêu hÜ§ng thÜ®ng, khi yêu nhau là cùng 
nhau nhìn vŠ m¶t phiá. ñó là tình yêu cûa các nhà ái quÓc, tuy yêu nhau, 
nhÜng hy sinh vì QuÓc gia & Dân t¶c, hËn chÌ khi nào ÇÃt nÜ§c Ç¶c lÆp t¿ do 
m§i nghï Ç‰n hôn nhân. ñó là tình yêu gi»a NguyÍn Thái H†c và Cô Giang... 
Trong HÒn BÜ§m MÖ Tiên cûa Khái HÜng, hai nhân vÆt chính cÛng quên 
mình, hÜ§ng t§i lš tÜªng tôn giáo: 
''Gia Çình? Tôi không có gia Çình n»a. ñåi gia Çình cûa tôi nay là nhân loåi, là 
vÛ trø, mà ti‹u gia Çình cûa tôi là ... hai linh hÒn cûa Çôi ta Än núp dÜ§i bóng 
tØ bi là PhÆt t°'. 
(trích sÇd trang 123) 
 
Trong Nhà Væn HiŒn ñåi, VÛ Ng†c Phan nhÆn xét: 'HÒn bÜ§m mÖ tiên là m¶t 
ti‹u thuy‰t lš tÜªng, m¶t ti‹u thuy‰t mà tác giä d¿ng nên nh»ng cái cao quá, 
ngÜ©i ª th‰ gian này không th‹ nào có ÇÜ®c. 
(trích sÇd trang 757) 
 
Tóm låi, bình thÜ©ng hÀu h‰t chúng ta chÌ 'yêu mình' - tÙc ngÜ©i yêu phäi Çåt 
ÇÜ®c m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn mà ta mong muÓn. M¶t sÓ ít Çåt t§i tình 'yêu ngÜ©i' - 
tÙc yêu ai thì h‰t lòng vì ngÜ©i Çó, không nghï Ç‰n bän thân. M¶t sÓ rÃt ít Çåt 
t§i tình yêu hÜ§ng thÜ®ng, tÙc cùng nhau nhìn vŠ m¶t møc tiêu cao ÇËp Ç‹ 
quên mình, nghï t§i Çåi s¿. 
 
ChÌ trong 8 næm hoåt Ç¶ng (1932 - 1940), b¢ng các báo Phong Hóa và Ngày 
Nay, T¿ L¿c Væn ñoàn Çã gieo vào lòng ngÜ©i Ç†c nh»ng tâm lš & tình cäm 
cao ÇËp, tân ti‰n; hình thành m¶t l§p NgÜ©i M§i làm nŠn täng v»ng vàng cho 
các cu¶c ÇÃu tranh cho t¿ do & dân chû - khi nhiŠu tác phÄm cûa các nhà væn 
trong T¿ L¿c Væn ñoàn ÇÜ®c Çem giäng dåy trong các l§p tØ ti‹u h†c Ç‰n 
trung h†c, Çåi h†c. 
 
Cái ch‰t cûa NhÃt Linh næm 1963 Çã có nh»ng tác Ç¶ng Çáng k‹ vào viŒc lÆt 
Ç° ch‰ Ç¶ Ç¶c tài gia Çình trÎ cûa anh em T°ng thÓng Ngô ñình DiŒm, do 
nh»ng änh hÜªng cûa T¿ L¿c Væn ñoàn trong giáo døc Çào tåo. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
N‰u Phåm Quÿnh có chû trÜÖng làm væn hóa Ç‹ dùng cho møc Çích chính trÎ, 
thì NhÃt Linh ngÜ®c låi khi chû trÜÖng làm chính trÎ trong viŒc phát tri‹n væn 
hóa. 



Sau næm 1954, NhÃt Linh vào MiŠn Nam làm báo và hoåt Ç¶ng chính trÎ, rÒi 
dùng cái ch‰t cûa mình chÓng låi s¿ Ç¶c tài & gia Çình trÎ cûa T°ng thÓng Ngô 
ñình ñiŒm. 
Cái ch‰t cûa ông tuy rÃt Çáng kính, nhÜng phäi chi n‰u ông nhÆn ra s¿ cÀn 
thi‰t cûa ông trong cu¶c ÇÃu tranh chÓng C¶ng sän, ¡t viŒc ChÓng C¶ng ª 
MiŠn Nam së không nhÜ r¡n mÃt ÇÀu, khi thi‰u nhân vÆt trong chính gi§i uy 
tín cÀm quyŠn, Ç‹ chính s¿ rÖi vào tay các tÜ§ng lãnh h»u dÛng vô mÜu, tranh 
quyŠn Çoåt l®i, Çäo chánh nhau liên miên, ÇÜa ÇÄy MiŠn Nam t§i ch‡ thÃt 
trÆn, ÇÃt nÜ§c rÖi vào tay C¶ng Sän, chÎu quá nhiŠu thiŒt håi n¥ng nŠ vŠ Çû 
m†i phÜÖng diŒn, rÃt khó có th‹ khôi phøc?! 
 
T¿ L¿c Væn ñoàn Çã th‹ hiŒn: 
 
**Lòng Nhân: Nho Giáo träi mÃy ngàn næm tÒn tåi, phát tri‹n theo chiŠu 
hÜ§ng 'duy ngã Ç¶c tôn' Çã trª nên l‡i th©i, hû båi, khi‰n Trung QuÓc vì vÆy 
mà suy thoái theo. ViŒt Nam bÃy nay chÎu änh hÜªng n¥ng nŠ cûa Nho Giáo 
nên cÛng thành løn båi. Nhóm T¿ L¿c Væn ñoàn là nh»ng ngÜ©i theo Tây h†c, 
s§m š thÙc ÇÜ®c hÆu quä tai håi cûa Nho H†c, nhÆn ra sÙc månh cûa tÜ tÜªng 
Tây phÜÖng, nên chû trÜÖng Çä phá Ç‹ xóa bÕ nh»ng tÆp tøc chÎu änh hÜªng 
Nho Giáo, bÎ gi§i h†c thÙc thÜ låi vong bän coi nhÜ lÍ giáo cûa quÓc gia & dân 
t¶c - nêu cao viŒc cäi cách phong tøc, tÆp quán theo quan niŒm yêu chu¶ng 
t¿ do, dân chû, hånh phúc cá nhân; khai tri‹n tình cäm yêu Ç©i trong gi§i trÈ 
qua nh»ng truyŒn dài, truyŒn ng¡n, tham luÆn, thÖ trào phúng... xây d¿ng 
'Lòng Nhân Yêu Mình & Yêu NgÜ©i' phát huy truyŠn thÓng 'ÇÒng bào' cûa væn 
h†c truyŠn thÓng dân t¶c, tØng ÇÜ®c truyŠn khÄu qua c° tích, ca dao, truyŒn 
k‹... 
 
**Trí Sáng: TØ khªi Çi‹m Væn Hóa, nhÆn thÃy cÀn mau chóng tác Ç¶ng phát 
tri‹n quÓc gia theo chiŠu hÜ§ng m§i cûa Tây phÜÖng, nên T¿ L¿c Væn ñoàn 
ngä sang møc tiêu chính trÎ khi Çä Çäo phong ki‰n, tÄy chay ch‰ Ç¶ bù nhìn 
cûa triŠu Çình Hu‰, tÓ cáo các bÃt công xã h¶i, ÇŠ cao t¿ do dân chû, ÇÜ®c 
ngÜ©i ÇÜÖng th©i ûng h¶, hình thành m¶t cao trào væn h†c m§i, có nhiŠu tác 
phÄm ÇÜ®c ngành Giáo døc QuÓc Gia ÇÜa vào chÜÖng trình giäng dåy tØ ti‹u 
h†c, trung h†c, Çåi h†c - änh hÜªng quan tr†ng Ç‰n tÜ tÜªng & hành Ç¶ng yêu 
nÜ§c cûa nhiŠu th‰ hŒ. ñ‰n næm 1940, NhÃt Linh thành lÆp Çäng HÜng ViŒt, 
công khai dÃn thân ÇÃu tranh chính trÎ, khi‰n Pháp lo s® ruÒng b¡t. NhÃt Linh 
phäi chåy qua Trung QuÓc, Hoàng ñåo, Khái HÜng... bÎ b¡t Çi an trí. 
 
**Tính Hùng: Trong khi các nhóm væn h†c khác ÇÜÖng th©i s® tù Çày, chÌ 
hoåt Ç¶ng thuÀn túy Væn hóa Giáo døc, thì 7 væn thi sï chû trÜÖng cûa nhóm 
Çã dÛng cäm ÇÙng ra tranh ÇÃu cho Ç¶c lÆp t¿ do cûa QuÓc gia & Dân t¶c. 
Khái HÜng bÎ ViŒt C¶ng thû tiêu ngay næm 1945, Hoàng ñåo ch‰t trên ÇÜ©ng 
lÜu vong ÇÃu tranh, Thåch Lam bÎnh ch‰t, Th‰ L» sau næm 1954 tuy ª låi dÜ§i 
ch‰ Ç¶ C¶ng sän, nhÜng không làm thÖ, vi‰t væn. NhÃt Linh vào Nam ti‰p tøc 



tranh ÇÃu, rÒi dùng cái ch‰t cûa mình tác Ç¶ng viŒc lÆt Ç° ch‰ Ç¶ gia Çình trÎ 
cûa h† Ngô. H†a sï NguyÍn Gia Trí di cÜ vào Nam, n°i ti‰ng v§i bÙc vë bìa 
báo t‰t næm Tí v§i hình änh 5 con chu¶t nhà h† Ngô Çøc khoét m¶t trái dÜa 
hÃu bÎ c¡n nham nhª có hình änh cûa m¶t bän ÇÒ ViŒt Nam... Duy Tú M« 
theo ViŒt C¶ng làm thÖ ÇŠ cao tinh thÀn chi‰n ÇÃu cûa nhân dân bu°i ÇÀu, 
nhÜng sau Çó khi nhÆn ra b¶ m¥t thÆt cûa HÒ Chí Minh, Çã ngÜng hoåt Ç¶ng. 
 
N‰u nhà væn NhÃt Linh và nhà Chính trÎ NguyÍn TÜ©ng Tam ÇŠu không thành 
công l§n lao trong s¿ nghiŒp cûa mình, chÌ lÜu låi ÇÜ®c nh»ng bài h†c Ç‹ kÈ Çi 
sau rút kinh nghiŒm, thì trong nhóm T¿ L¿c Væn ñoàn có 2 thành viên rÃt 
Çáng Ç‹ chúng ta tìm hi‹u, nghiên cÙu, rút ra nh»ng bài h†c h»u ích vŠ lâu vŠ 
dài: 
 
Khái HÜng 
 
Khái HÜng hÖn NhÃt Linh 10 tu°i, là ngÜ©i nhiŠu tu°i nhÃt trong T¿ L¿c Væn 
ñoàn, nên ông Çã Çû thâm trÀm Ç‹ hÜ§ng ngòi bút cûa mình vŠ m¶t chiŠu 
hÜ§ng xây d¿ng sâu s¡c và h»u ích nhÃt v§i ngÜ©i ÇÜÖng th©i. 
Khái HÜng Çã nhÆn ra thành phÀn h†c thÙc trung lÜu bÃy gi© Çang phát tri‹n 
månh më, së trª thành thành phÀn chû l¿c cho công cu¶c ki‰n thi‰t và phát 
tri‹n QuÓc gia & Dân t¶c trong bu°i giao th©i gi»a ñông - Tây, CÛ - M§i. 
Hi‹u rõ h†c thÙc cûa gi§i trÈ có th‹ do nŠn giáo døc Çào tåo, nhÜng nh»ng 
tâm lš & tình cäm thì cÀn væn h†c tao luyŒn, nên ông Çã vi‰t loåi ti‹u thuy‰t lš 
tÜªng, chû trÜÖng các nhân vÆt phäi có tâm hÒn cao thÜ®ng, m§i không bÎ rÖi 
vào các bi kÎch vŠ tình cäm khi già - trÈ, cÛ - m§i ÇÓi ÇÀu kÎch liŒt bu°i giao 
th©i. 
 
NhÃt Linh vi‰t l©i t¿a cho tác phÄm Nºa ChØng Xuân cûa Khái HÜng ngày 3-
2-1934: 
'Mai bi‰t lÃy cái thú vÎ chua chát cûa s¿ hy sinh Ç‹ an úi d‡ dành mình nh»ng 
ngày thÃt v†ng... và Ç‹ khuy‰n khích mình dù sao cÛng vui vÈ mà sÓng'. 
 
VÛ Ng†c Phan nhÆn ÇÎnh vŠ Khái HÜng trong Nhà Væn HiŒn ñåi: 
'HiŒn nay, nhà væn mà ÇÜ®c nam n» thanh niên yêu chu¶ng, ÇÜ®c h† coi là 
ngÜ©i hi‹u bi‰t tâm hÒn h† hÖn cä, có lë chÌ có Khái HÜng'. 
 
Trong th©i gian giäng dåy Væn h†c ViŒt Nam tåi các l§p trung h†c th©i VNCH 
trÜ§c næm 1975, chÌ khi giäng vŠ Khái HÜng, bän thân chúng tôi m§i có th‹ 
Çem nh»ng nghiên cÙu vŠ tâm lš, tình cäm cûa Tây phÜÖng làm phong phú 
hóa bài giäng, giúp h†c sinh thích thú v§i nh»ng tình cäm hÜ§ng thÜ®ng; 
chÙng tÕ giá trÎ tâm lš, tình cäm cûa các tác phÄm do Khái HÜng vi‰t, có giá trÎ 
lâu dài, không bÎ th©i gian và không gian hûy hoåi? 
Có th‹ do änh hÜªng l§n lao này, mà HÒ Chí Minh ra ra lŒnh thû tiêu Khái 
HÜng ngày khi cÜ§p ÇÜ®c chính quyŠn næm 1945?! 



 
Thåch Lam 
 
VÛ Ng†c Phan nhÆn ÇÎnh vŠ Thåch Lam trong Nhà Væn HiŒn ñåi: 
'Ông có m¶t ngòi bút l¥ng lë, ÇiŠm tïnh vô cùng, ngòi bút chuyên tä t› m› 
nh»ng cái rÃt nhÕ và rÃt ÇËp, nh»ng cäm tình, cäm giác con con näy nª và 
bi‹u l¶ ª Çû các hång ngÜ©i, mà ông tä m¶t cách thÆt tinh vi. 
 
(sÇd trang 1060) 
 
Thåch Lam tÆn døng ngòi bút tài hoa trên cûa mình, Çi sâu vào lòng ngÜ©i Ç†c 
khi mô tä các nhân vÆt bình thÜ©ng trong cu¶c sÓng xã h¶i hàng ngày, khi‰n 
ngÜ©i Ç†c phäi có nh»ng suy nghï vÎ tha v§i cu¶c sÓng xung quanh. 
 
Phåm Th‰ NgÛ trong ViŒt Nam Væn H†c Sº Giän Ü§c Tân biên nhÆn xét: 
'Thåch Lam lÃy làm nhân vÆt nh»ng ngÜ©i tÀm thÜ©ng trong xã h¶i: mË Lê 
xóm nghèo, cô hàng xén phÓ huyŒn, cÆu h†c trò Çi ª tr†, th® thuyŠn, ti‹u công 
tÜ chÙc. Ông thÜ©ng Ç‹ š våch vë cu¶c Ç©i cûa h†, nh»ng tình cäm cùng š 
nghï cûa h†, ch§ không bÆn tâm l¡m Ç‰n viŒc tuyên truyŠn tr¿c ti‰p hay gián 
ti‰p tÜ tÜªng cách mång xã h¶i... Ta thÃy tác giä hiŒn ra không chút t¿ tôn 
m¥c cäm, hòa ÇÒng trong cái xã h¶i nhÕ bé, mà ông thÜÖng xót v§i tÃt cä tâm 
hÒn Ça cäm cûa ông'. 
 
(sÇd trang 490) 
 
'Có ÇiŠu nên Ç‹ š là trong nh»ng truyŒn có khuynh hÜ§ng xã h¶i này, Thåch 
Lam không mô tä cái xã h¶i ngÜ©i nghèo b¢ng nh»ng màu s¡c h¡c ám quá 
Çáng, nh»ng n‰t sinh hoåt cÖ c¿c cùng t¶t. Ông thÜ©ng chú š Çi vào tâm lš, tÜ 
tÜªng cûa nh»ng ngÜ©i bé nhÕ, và bên cånh nh»ng n‡i kh° cûa h†, ông không 
quên cho ta thÃy nh»ng niŠm vui ÇÖn sÖ cûa h†. 
 
(sÇd trang 491) 
 
Qua m¶t sÓ trích dÅn trên, chúng ta thÃy Thåch Lam là m¶t nhà væn xã h¶i, 
nhÜng chÌ dùng lÓi diÍn tä th¡m ÇÆm tình ngÜ©i, Ç‹ khÖi dÆy nh»ng tâm lš, 
tình cäm thÜÖng xót giúp Ç« trong lòng ngÜ©i Ç†c. 
Do vÆy, væn cûa Thåch Lam rÃt xÙng Çáng ÇÜ®c dùng giäng dåy trong các 
chÜÖng trình không chÌ ª bÆc ti‹u h†c, trung h†c, mà cä Çåi h†c. 
 
*** 
 



NhÜ th‰ Lòng Nhân và Trí Sáng cûa Khái HÜng và Thåch Lam rÃt Çáng Ç‹ 
chúng ta nghiên cÙu, tìm hi‹u, nêu lên nh»ng bài h†c vì dân, vì nÜ§c m¶t 
cách tuy thÀm l¥ng nhÜng vô cùng sâu s¡c, h»u ích dài lâu? 
H† là nh»ng ngÜ©i hùng thÀm l¥ng, khi tÆn døng tài hoa vi‰t væn Ç‹ ÇŠ cao, 
kích thích nh»ng tình cäm ''yêu ngÜ©i'' theo truyŠn thÓng ''ñÒng Bào'' cao ÇËp. 
 
Væn hào Pháp Jules Romains (1885 - 1972) nhÆn ÇÎnh: 
'Væn h†c cÀn trình bày th‰ gi§i, mà không cÀn có nh»ng phán Çoán'. 
 
 
VVTKLAM 
 
NgÜ©i Phø N» ViŒt 
HÒ Xuân HÜÖng 
 
Væn h†c Trung QuÓc tuy phát tri‹n thành 'bách gia chÜ tº', nhÜng t¿u trung 
vÅn chÌ có 2 luÒng tÜ tÜªng khác nhau là: 
**Phái CÄn NguyŒn lÃy lÍ nhåc, trang nghiêm, cung kính và nghÎ luÆn tuyŒt 
ÇÓi m¶t chiŠu làm tr†ng. 
**Phái Siêu Thoát lÃy t¿ do phóng túng, trào l¶ng u m¥c, nghÎ luÆn d†c ngang 
làm y‰u chÌ. 
Trong khi Phái CÄn NguyŒn cúc cung tÆn tøy v§i vua, lÃy s¿ 'sát thân thành 
nhân' làm lë sÓng; thì Phái Siêu Thoát cÜ©i vang ch‰ diÍu nh»ng ai khom 
mình chÀu ch¿c mong Ön trên ban phát b°ng l¶c!. 
 
HÒ Xuân HÜÖng là ái n» ông HÒ Phi DiÍn, ngÜ©i làng Quÿnh ñôi, huyŒn 
Quÿnh LÜu, NghŒ An. Khi ra dåy h†c ª Häi DÜÖng, ông lÃy ngÜ©i thi‰p sinh ra 
n» sï ª phÜ©ng Khán Xuân, HÒ Tây, Hà N¶i. Nay chÌ qua thÖ væn và nh»ng 
g¥p g« trong cu¶c Ç©i cûa bà, ÇÜ®c bi‰t bà sÓng th© Lê Måt - NguyÍn SÖ qua 
cu¶c xÜ§ng h†a thÖ væn v§i Phåm ñình H° sinh næm 1768 th©i vua Lê Cänh 
HÜng, mÃt næm 1839 th©i vua Minh MŒnh. Do tài thÖ væn rÃt m¿c, nhiŠu væn 
nhân ÇÜÖng th©i bÎ bà châm bi‰m, khó lÃy chÒng, nên sau lÃy lë m¶t vÎ thû 
khoa làm Tri phû Vïnh TÜ©ng. Không lâu ông Phû mÃt, låi phäi làm lë ông 
T°ng Cóc. Ông T°ng Cóc cÛng qua Ç©i khi‰n bà buÒn sÓ phÆn hÄm hiu, vân 
du Çây Çó, thæm các th¡ng cänh và g¥p các væn nhân làm thÖ væn xÜ§ng h†a 
n°i ti‰ng ÇÜÖng th©i, lÜu låi nhiŠu giai thoåi væn chÜÖng lš thú. 
 
Trong sách Væn H†c ViŒt Nam, h†c giä DÜÖng Quäng Hàm nhÆn ÇÎnh: 
''VŠ thÖ væn thì bà ÇÙng riêng h£n ra m¶t phái. Bài nào cÛng chÙa chan tình 
t¿; ho¥c l£ng lÖ, ho¥c chua chát. Ch» dùng thuÀn nôm mà rÃt khéo, tä cänh 
nào rõ ra cänh Ãy, vÀn hay gieo nh»ng vÀn oái oæm mà rÃt hiŒp. ThÆt là m¶t 
ngÜ©i có thiên tài vŠ thÖ nôm vÆy'. 
(trích sÇd trang 130) 



 
Trong sách ViŒt Nam Væn H†c Sº - Giän Ü§c Tân biên TÆp II cûa Phåm Th‰ 
NgÛ, nhÆn ÇÎnh: 
'M¶t tính chÃt ph° bi‰n và hi‹n hiŒn n»a cûa thÖ HÒ Xuân HÜÖng là tính chÃt 
trào phúng. M‡i khi bà cÃt bút là Ç‹ riÍu c®t phúng thích. ñi vào phân tích thi 
tÆp cûa bà ta thÃy bà Çã b¡n nh»ng mÛi tên trào phúng vào Çû hång ngÜ©i 
trong xã h¶i. TØ công Cº Võ ''ñÀu Ç¶i nón da loe chóp ÇÕ'' Ç‰n nh»ng væn 
nhân dÓt nát mà sính ch» ''chÖi trèo''. TØ ông quan Ç‰n ông thày chùa. NhÃt là 
phái tæng sãi hay bÎ Xuân HÜÖng trêu ch†c. Nào ch‰ SÜ bÎ ong ÇÓt, nào ch‰ 
SÜ phäi lòng gái bÎ làng Çu°i, khi låi mô tä v§i nh»ng nét hoåt kê cûa cu¶c Ç©i 
tu hành cûa sãi vãi. 
(trích sÇd trang 277) 
 
'Tóm låi, trên thì vua chúa quan låi, ông Phû, ông Cº, dÜ§i Ç‰n ông T°ng, ông 
Lang, nh»ng m¥t nam nhi to l§n trong xã h¶i ÇŠu bÎ cái cÜ©i cûaXuân HÜÖng 
Çi‹m diŒn, g†i tên. Bà Çã ch‰ nhåo h† vŠ nh»ng tÆt xÃu gì? Không ngoài mÃy 
tÆt h®m Ç©i, khoe khoang, ích k›, háo danh. NhÜng nhÃt là cái tÆt háo s¡c cûa 
h†... 
(trích sÇd trang 278) 
 
ViŒt Nam cÛng không khác gì Trung QuÓc, khi bÃy nay, phái CÄn NguyŒn Çã 
có nh»ng suy nghï m¶t chiŠu thi‹n cÆn vŠ HÒ Xuân HÜÖng. 
MuÓn có ÇÜ®c cái nhìn ÇÙng Ç¡n vŠ HÒ Xuân HÜÖng, chúng ta phäi có cái 
nhìn Siêu Thoát, mª r¶ng tÀm nhin r¶ng l§n v§i N» Gi§i cä vŠ th©i gian và 
không gian, tÙc tØ C° & Kim, ñông & Tây. 
 
Tåi ñông phÜÖng, tØ khªi thûy xa xÜa, tính Âm ÇÜ®c g¡n liŠn v§i N» tính mŠm 
mÕng, là s¿ hÃp thø, s¿ thø Ç¶ng, bóng tÓi, M¥t Træng, nÜ§c... tính DÜÖng g¡n 
liŠn v§i Nam tính cÙng r¡n, là s¿ xuyên thÃu, s¿ chû Ç¶ng, ánh sáng, M¥t 
Tr©i, lºa... 
DÎch h†c là m¶t khoa h†c uyên bác hÜ§ng dÅn tÜ duy cûa Trung Hoa qua 
nh»ng kš hiŒu mang 2 tính Âm - DÜÖng bi‹u hiŒn các Ç¥c tính chung cûa m†i 
s¿ vÆt, s¿ viŒc, Çã dùng 2 quÈ VÎ T‰ và Kš T‰ Ç‹ mô tä s¿ liên hŒ gi»a NÜ§c 
và Lºa tÙc Âm Và DÜÖng... nhÜng rÃt ti‰c chÌ vì lÓi tÜ duy ích k› Ç¶c tôn m¶t 
chiŠu cûa các tÜ tÜªng gia CÄn NguyŒn nam gi§i, nên Çã không ÇÜ®c các tri‰t 
gia ñông PhÜÖng tuân thû, gây ra không bi‰t bao nhiêu tai h†a qua nh»ng 
cu¶c chi‰n liên miên, tØ tÜ tÜªng Ç‰n hành Ç¶ng. 
QuÈ VÎ T‰ Ç¥t HÕa trên Thûy chÌ nh»ng s¿ viŒc bÃt thành, cÀn s¿ hÒi sinh, mà 
PhÆt Giáo g†i Çó là Luân HÒi, Thiên Chúa Giáo g†i Çó là Phøc Sinh, DÎch H†c 
g†i là VÎ T‰. 
QuÈ Kš T‰ Ç¥t Thûy trên HÕa chÌ m¶t khi NÜ§c Ç¥t trên Lºa thì s¿ giao nhau 
m§i bi‰n hóa tÓt ÇËp, nhÜ lÃy lºa Çun nÜ§c Çem låi h»u ích vô vàn trong Ç©i 
sÓng nhân sinh. ChÙng tÕ NÜ§c trên Lºa m§i Çúng vÆt nào vào ch‡ Ãy, chính 
danh ÇÎnh phÆn không h‡n loån. 



Kh°ng Tº chû trÜÖng Tam Tòng & TÙ ñÙc, nô lŒ hóa N» vào Nam, tÙc Ç¥t 
HÕa Trên Thûy - trái v§i quan niŒm 'chính danh ÇÎnh phÆn', cÛng nhÜ không 
còn Çúng v§i quan niŒm 'TŠ Gia, TrÎ QuÓc, Bình Thiên hå' khi viŒc TŠ Gia 
chính là do Phø N» Çäm Çang quán xuy‰n hÀu h‰t, qua câu 'TŠ Gia & N¶i 
Tr®'? 
 
Tåi Tây phÜÖng, thuy‰t N» QuyŠn (Feminism) do nhà xã h¶i h†c Charles 
Fourrier khªi ÇÀu, nhÆp vào Anh QuÓc tØ næm 1890 dùng hÆu thuÅn cho s¿ 
bình Ç£ng cûa phø n» vŠ luÆt pháp và chính trÎ. TrÜ§c Çó vào næm 1792 Mary 
Wollstonecraft Çã xuÃt bän m¶t cuÓn sách bäo vŒ n» quyŠn, cho r¢ng phø n» 
cÛng là m¶t h»u th‹ có lš trí, có khä næng hÜªng quyŠn giáo døc và th¿c thi 
nh»ng trách nhiŒm công dân. 
Tuy nhiên, các phân tích gia nam gi§i nêu m¶t trong nh»ng khác biŒt l§n nhÃt 
gi»a Nam - N» là trách nhiŒm n¥ng nŠ dài lâu trong lãnh v¿c nuôi con trong 
gia Çình chi‰m h‰t th©i gian ra ngoài xã h¶i tham gia chính trÎ. 
ñiŠu Çáng trách là hÀu h‰t các tri‰t gia Nam Çã vi‰t vŠ phái N» có tính miŒt 
thÎ, châm bi‰m... nhÜ Plato, Aristote, Kant, Rousseau, Schopenhauer, 
Nietzsche... ÇŠu nghï r¢ng phø n» rÃt thÃp kém trong khä næng tÜ duy cûa tri‰t 
h†c - tÙc khä næng tri thÙc, bän ngã, lš trí, Çåo ÇÙc h†c - mà không chÎu hi‹u 
bi‰t vŠ vai trò sinh nª nuôi dÜ«ng quan tr†ng chi‰m h‰t th©i gian và không 
gian sinh sÓng cûa phø n»?! 
Do vÆy mà Ç‰n mãi Th‰ k› XX, khi ngÜ©i phø n» bÃt bình, tØ bÕ giäm b§t 
trách nhiŒm sinh nª nuôi dÜ«ng cûa mình, m§i xuÃt hiŒn nhiŠu n» tri‰t gia 
danh ti‰ng, nhÜ Philippa Foot, Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Luce 
Irigaray... ti‰p nÓi bÜ§c chân các Çàn chÎ Hannah Arendt, Simone Weil, Mary 
Wollstonecraft, Simone de Beauvoir... nhÜng hÆu quä cûa viŒc này là s¿ lão 
hóa dân sÓ, khi sinh suÃt không bù Ç¡p ÇÜ®c tº suÃt. 
 
Tåi ViŒt Nam, ngay tØ khªi thûy, Låc Long Quân Çã tin tÜªng tín nhiŒm Âu CÖ, 
giao phó cä hai trách nhiŒm 'TŠ Gia - TrÎ QuÓc' cho Âu CÖ, hình thành m¶t 
QuÓc Gia lÃy ch» Hùng mang Ç¥c tính vÎ tha - hÖn ch» DÛng mang Ç¥c tính vÎ 
k›, phát tri‹n hÜng thÎnh mÃy ngàn næm liŠn, k› løc vŠ dài lâu cûa m¶t triŠu 
Çåi trên th‰ gi§i. 
Câu chuyŒn Låc Long Quân và Âu CÖ Çúng v§i nhÆn ÇÎnh: 
'Bên cånh ngÜ©i Çàn ông vï Çåi, luôn có ngÜ©i Çàn bà vï Çåi hÖn'. 
Khä næng TŠ Gia - TrÎ QuÓc' vï Çåi cûa Bà Âu CÖ Çã th‹ hiŒn qua nhiŠu 
phÜÖng diŒn, hÖn h£n phái Nam: 
 
**TŠ Gia: ñ¥t n¥ng vÃn ÇŠ Dinh DÜ«ng không chÌ v§i trÈ sÖ sinh, mà còn v§i 
cä các thành phÀn già trÈ, nam n» trong gia Çình, khi døng công ch‰ bi‰n 
nhiŠu món æn thi vÎ khác nhau, nhiŠu loåi quà bánh thú vÎ hÃp dÅn cho nh»ng 
khoäng th©i gian sáng - trÜa - chiŠu khác h£n nhau. Sáng tåo ÇÜ©ng lÓi Giáo 
Døc không cÀn ngÜ©i dåy và nÖi dåy, dùng th‹ thÖ ca dao løc bát giúp dÍ 
dàng truyŠn khÄu nh»ng ki‰n thÙc ph° thông, ph° bi‰n Çåo ÇÙc 'Không XÃu là 



TÓt' dÍ th¿c hiŒn hÖn viŒc 'Phäi TÓt m§i Không XÃu' cûa các tôn giáo do nam 
gi§i chû trÜÖng trên kh¡p th‰ gi§i? 
 
**TrÎ QuÓc: Nêu cao tình ñÒng Bào và š chí Anh Hùng, phát tri‹n thành nhân 
sinh quan chan chÙa tinh ngÜ©i: ''Yêu NgÜ©i - Vì M†i NgÜ©i'' 
Nhân sinh quan truyŠn thÓng ViŒt k‹ trên bÎ Kh°ng Giáo trÃn áp n¥ng nŠ tØ 
sau th©i Bà TrÜng, Bà TriŒu, tr‡i dÆy th©i HÆu Lê hình thành viŒc tôn th© Bà 
Chuá LiÍu Hånh, ÇÜa Bà Chuá lên ÇÎa vÎ TÙ BÃt Tº - ngang hàng v§i Phù 
ñ°ng Thiên VÜÖng, Tän Viên SÖn ThÀn và Chº ñÒng Tº. 
 
N‰u Bà Chuá LiÍu Hånh là s¿ tr‡i dÆy cûa N» Gi§i ViŒt trong phåm vi TÜ 
tÜªng & Hành Ç¶ng... thì thÖ HÒ Xuân HÜÖng là s¿ quÆt cÜ©ng cûa N» Gi§i 
trong ÇÎa håt Væn chÜÖng & TÜ tÜªng... bÃy nay bÎ Nam Gi§i ViŒt tha hóa vong 
bän theo Kh°ng Giáo trÃn áp? 
LÓi cÜ©i c®t cûa HÒ Xuân HÜÖng Çã có tØ trÜ§c trong Ç©i sÓng dân gian ViŒt, 
là m¶t dòng cäm nghï quan tr†ng trong væn chÜÖng c° truyŠn ViŒt Nam, ÇÜ®c 
th‹ hiŒn nhiŠu trong các câu ca dao, các câu ÇÓ, các câu hát hò, các truyŒn 
ti‰u lâm... nh¢m phá tan nh»ng thói hÜ tÆt xÃu, trª thành m¶t thÙ vÛ khí cûa 
quÀn chúng chÓng låi nh»ng sai trái cûa b†n cÀm quyŠn theo Nho Giáo. 
 
Do nh»ng nguyên nhân trên và vÃn ÇŠ nghiên cÙu Ti‰u Lâm & Ca Dao bÎ coi 
nhË là 'Væn chÜÖng Bình dân', nên các nhà khäo cÙu Çã có nh»ng nhÆn ÇÎnh 
sai lÀm nghiêm tr†ng vŠ N» sï HÒ Xuân HÜÖng. 
Lš do dÍ hi‹u là hÀu h‰t các nhà nghiên cÙu Væn h†c ViŒt Nam trÜ§c Çây do 
phäi h†c hành TÙ ThÜ - NgÛ Kinh Ç‹ thi cº lÆp thân, Çã lÆm quá sâu tÜ tÜªng 
Kh°ng Månh, coi rÈ n» gi§i - mà không hi‹u r¢ng N» gi§i ViŒt Nam qua ca 
dao... Çã có nh»ng bi‹u hiŒn tâm lš, tình cäm vŠ tâm sinh lš rÃt bác h†c, mà 
HÒ Xuân HÜÖng chÌ là m¶t ngÜ©i th‹ hiŒn ÇÀu tiên trong væn chÜÖng cûa gi§i 
h†c thÙc. 
 
Cø th‹, chúng ta có th‹ thÃy rõ nhÆn ÇÎnh trên qua m¶t sÓ minh chÙng cø th‹: 
 
**VŠ ThÀn quyŠn: 
 
Ca dao chÌ chÌ trích các tu sï xÃu, làm mÃt s¿ thanh cao nÖi th© phÜ®ng, chÙ 
không Çøng chåm t§i các vÎ ThÀn PhÆt mà h† rÃt ngÜ«ng m¶, lÍ bái thành 
kính: 
 
'SÜ ÇÜÖng tøng niŒm Nam Mô 
'ThÃy cô sách giÕ mò cua bên chùa 
'Lòng sÜ luÓng nh»ng thÅn th© 
'BÕ cä kinh kŒ, tìm cô hÕi chào 
'Ai ng© cô Çi Ç¢ng nào 
'Tay cÀm tràng håt ra vào bæn khoæn. 



 
ThÖ HÒ Xuân HÜÖng: 
 
'Ch£ng phäi là Ngô, ch£ng phäi ta 
'ñÀu thì tr†c lÓc áo không tà 
'Oän dâng trÜ§c m¥t dæm ba phÄm 
'Vãi nÃp sau lÜng sáu bÄy bà 
'Khi cänh, khi tiu, khi chÛm ch†e 
'Gi†ng hì, gi†ng hÌ, gi†ng hi ha 
'Tu lâu có lë lên sÜ cø 
'NgÃt ngh‹u tòa sen n† Çó mà. 
 
**VŠ quan quyŠn: 
 
CÛng vÆy, ca dao chÌ châm bi‰m s¿ dâm dÆt cûa gi§i quan låi bÃt chính: 
 
'Ban ngày quan l§n nhÜ thÀn 
'Ban Çêm quan l§n tÀn mÀn nhÜ ma 
'Ban ngày quan l§n nhÜ cha 
'Ban Çêm quan l§n rÀy ra nhÜ con. 
 
ThÖ HÒ Xuân HÜÖng: 
 
'MÜ©i bÄy hay là mÜ©i tám Çây 
'Cho ta yêu dÃu ch£ng r©i tay 
'MÕng dày chØng Ãy, chành ba góc 
'R¶ng hËp dÜ©ng nào, c¡m m¶t cây 
'Càng nóng bao nhiêu th©i càng mát 
'Yêu Çêm chÜa phÌ låi yêu ngày 
'HÒng hÒng má phÃn duyên vì cÆy 
'Chuá dÃu, vua yêu, m¶t cái này. 
 
NhÜ vÆy nh»ng câu thÖ n¶i dung nhÜ trên không hŠ mang tính chÓng ÇÓi, mà 
chÌ là s¿ châm bi‰m nh»ng thói hÜ tÆt xÃu, mang tính ÇŠ cao luân lš và Çåo 
ÇÙc trong vÃn ÇŠ tình døc, rÃt Çáng coi tr†ng. 
 
*** 
 
TØ s¿ suy nghï nhÜ trên, khi Ç†c thÖ HÒ Xuân HÜÖng së thÃy gi»a thÖ cûa n» 
sï có nh»ng s¿ tÜÖng ÇÒng v§i ca dao, qua nh»ng n¶i dung th‹ hiŒn các tình 
huÓng tâm lš, tình cäm tôn tr†ng n» quyŠn trong vÃn ÇŠ tình døc... b¢ng viŒc 
nói lên nh»ng bÃt công do chû trÜÖng 'tr†ng nam - khinh n»' cûa Nho Giáo 
gây ra?! 



N» sï HÒ Xuân HÜÖng thÜ©ng mÜ®n viŒc vÎnh vÆt, vÎnh viŒc, vÎnh cänh Ç‹ diÍn 
tä cùng lúc hai š tÜªng tøc và thanh khác nhau, nh¢m giáo døc và cänh tÌnh 
nhân luân: 
 
-VÎnh vÆt: 
'Thân em vØa tr¡ng låi vØa tròn 
'BÄy n°i ba chìm v§i nÜ§c non 
'L§n nhÕ m¥c dÀu tay kÈ n¥n 
'NhÜng em vÅn gi» tÃm lòng son. 
(bánh trôi nÜ§c) 
 
'Thân em nhÜ quä mít trên cây 
'Da nó sù sì nhÜng múi nó dÀy 
'Quân tº có thÜÖng thì Çóng c†c 
'Xin ÇØng mân mó, nh¿a ra tay. 
(quä mít) 
 
-VÎnh viŒc: 
'BÓn c¶t khen ai khéo khéo trÒng 
'NgÜ©i thì lên Çánh kÈ ngÒi trông 
'Trai co gÓi håc khom khom cÆt 
'Gái uÓn lÜng ong ngºa ngºa lòng 
'BÓn mänh quÀn hÒng bay phÃp ph§i 
'Hai hàng chân ng†c du‡i song song 
'ChÖi xuân Çã bi‰t xuân chæng tá 
'C†c nh° Çi rÒi, l‡ bÕ không! 
(Çánh Çu) 
 
-VÎnh cänh: 
'M¶t Çèo, m¶t Çèo, låi m¶t Çèo 
'Khen ai khéo tåc cänh cheo leo 
'ñÃt rÒ m¶t giäi xanh um cÕ 
'ñá chªm gan gà mÓc th‰ch rêu 
'L¡t léo cành thông cÖn gió giÆt 
'ñÀm Çìa lá liÍu håt sÜÖng gieo 
'HiŠn nhân, quân tº ai là ch£ng 
'MÕi gÓi chÒn chân cÛng muÓn trèo. 
(Çèo ba d¶i) 
 
Nh»ng câu thÖ trên mang nh»ng hình änh man mác m¶t niŠm thÜÖng cäm 
cho thÆn phÆn phái n» chÎu nhiŠu thiŒt thòi bÃt công vŠ phÜÖng diŒn tình døc, 
bÎ båc Çãi trong thiên chÙc cao cä sinh con, nuôi dÜ«ng phát tri‹n giòng 
giÓng?! 



 
Phäi Ç‰n Th‰ k› XIX, khi bác sï Sigmund Freud (1856 - 1939) khai tri‹n b¶ 
môn Phân Tâm H†c, phân tích th¿c trång tâm sinh lš cûa con ngÜ©i, vÃn ÇŠ 
tình døc m§i ÇÜ®c nghiên cÙu, tìm hi‹u m¶t cách khoa h†c, hÀu nhÆn ra änh 
hÜªng sâu r¶ng quan tr†ng cûa nó trong cu¶c sÓng nhân loåi, bi‰n hóa khôn 
lÜ©ng trong væn h†c, chính trÎ, lÎch sº, xã h¶i, gia Çình... 
 
N‰u vÃn ÇŠ tình døc trên th‰ gi§i Ç¥t n¥ng khiá cånh xác thÎt, bi‰n phø n» 
thành nh»ng ÇÓi tÜ®ng låc thú sinh lš ích k› cûa phái nam, nhÜ nh»ng sách 
Karma Sutra cûa ƒn ñ¶, TÓ N» Kinh cûa Trung QuÓc... thì chÌ duy nhÃt ª ViŒt 
Nam vÃn ÇŠ tình døc ÇÜ®c Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ tình cäm, khi phø n» ViŒt coi 'tình 
nghiã' quan tr†ng hÖn 'tình ái': 
 
'LÃy nhau vì nghiã, vì tình 
'ñói no không ngä, rách lành không nghiêng 
'LÃy nhau vì båc, vì tiŠn 
'ñ‰n khi tiŠn h‰t thì duyên bë bàng. 
 
ThÜ©ng m¶t phø n» ViŒt ª tu°i ngÛ tuÀn, là Çã trª thành 'bà', träi qua 5 Ç©i Çàn 
ông thân thu¶c phäi giúp Ç«: 
-Khoäng 10 tu°i Çã phäi lo cho em. 
-Khoäng 20 tu°i lo cho cha mË. 
-Khoäng 30 tu°i lo cho chÒng. 
-Khoäng 40 tu°i lo cho con. 
-Khoäng 50 tu°i cho cho cháu 
... 
 
Do vÆy h† m§i ÇÜ®c cha mË nh© cÆy, chÒng - con - cháu... nh© vä suÓt Ç©i, Ç‹ 
rÒi sau Çó tri ân ÇŠn Çáp: 
 
'M¶t lòng th© mË, kính cha. 
 
Nh© bi‰t sÓng vì 'tình nghiã' hÖn 'tình ái' mà duy nhÃt phø n» ViŒt trên th‰ gi§i 
ÇÜ®c các væn thi sï ViŒt ghi công, ca ng®i: 
 
-TrÀn T‰ XÜÖng khen v®: 
'Quanh næm buôn bán ª mom sông 
'Nuôi Çû næm con v§i m¶t chÒng. 
 
-NguyÍn Khuy‰n khóc v®: 
'Nhà chÌn rÃt nghèo thay, nh© ÇÜ®c bà hay lam hay làm, th¡t lÜng bó que, s¡n 
váy quai cÒng, tÃt tÜªi chân nam Çá chân xiêu, vì t§ Ç« ÇÀn trong m†i viŒc. 
'Bà Çi Çâu v¶i mÃy, Ç‹ cho lão vÃt vÖ vÃt vÜªng, búi tóc cû hành, buông quÀn 
lá t†a, gÆt gù tay ÇÛa tay chén, cùng ai k‹ l‹ chuyŒn træm næm?! 



 
Nh»ng câu thÖ væn trên cho thÃy, dù thÃt båi nhÜ TrÀn T‰ XÜÖng hay thành 
công nhÜ NguyÍn Khuy‰n... ngÜ©i phø n» ViŒt trong vai trò NgÜ©i V® vÅn luôn 
là m¶t nhân vÆt quan tr†ng trong gia Çình ViŒt Nam, ÇÜ®c trao cho ÇÎa vÎ 'cÀm 
cân näy m¿c', rÃt Çäm Çang nên có th‹ làm tÓt m†i chuyŒn, Ùng phó m†i hoàn 
cänh. V® cûa các quân cán chính VNCH sau 1975 ª trong nÜ§c và häi ngoåi 
là nh»ng hình änh cø th‹ vŠ s¿ ÇÓi phó dÛng cäm, tŠ gia tài giÕi... cûa phø n» 
ViŒt. 
 
Do vÆy tØ khi lÆp quÓc Ç‰n nay, träi mÃy ngàn næm bÎ Nho Giáo ràng bu¶c trói 
ch¥t vào nguyên t¡c 'Tam Tòng - TÙ ñÙc' rÃt kh¡c nghiŒt, ngÜ©i phø n» ViŒt 
vÅn gi» v»ng ÇÎa vÎ quan tr†ng trong gia Çình ViŒt Nam. Nho Giáo không làm 
giäm, mà còn gia tæng giá trÎ cûa ngÜ©i phø n» ViŒt: 
 
'Không Nàng ÇÓ Chàng làm nên. 
 
Có th‹ nói vÆn mŒnh QuÓc gia & Dân t¶c ViŒt Nam thæng hay trÀm ÇŠu g¡n 
liŠn v§i ÇÎa vÎ cûa ngÜ©i phø n» ViŒt. 
M‡i th©i, chÌ cÀn nhìn vào sº sách ÇÜÖng th©i hình dung ngÜ©i phø n» tiêu 
bi‹u ra sao, cÛng có th‹ bi‰t s¿ thÎnh suy: 
 
**Bu°i ÇÀu, trong các c° tích, ca dao ViŒt Nam, vai trò ngÜ©i phø n» ViŒt luôn 
ÇÜ®c kính tr†ng, ÇŠ cao... qua nh»ng Çóng góp l§n lao: MË Âu CÖ thay Låc 
Long Quân cùng các con phát tri‹n ÇÃt nÜ§c, träi mÃy ngàn næm xÜng 'Hùng', 
Ç¥t nŠn täng v»ng vàng cho m¶t dân t¶c anh hùng, có th‹ bäo tÒn và phát 
huy truyŠn thÓng Con RÒng & Cháu Tiên qua tri‰t lš sÓng 'Nhân - Trí - Hùng' - 
làm tÓt vai trò cûa Con NgÜ©i, trong quan hŒ 'Thiên - ñÎa - Nhân'. 
Qua l©i dåy các con cháu Ç©i Ç©i phäi tôn qúy và phát huy tình 'ñÒng Bào' 
trong ñåo Làm NgÜ©i (Nhân), ÇÜ®c duy trì tiŠm tàng thành m¶t væn hi‰n 
truyŠn thÓng. Ai nÃy trong nÜ§c ÇŠu coi nhau nhÜ máu mû ru¶t thÎt, khi tùy 
theo tu°i tác mà m†i ngÜ©i g†i nhau là ông bà, chú bác, cô dì, anh em, con 
cháu... 
TØ tình 'ÇÒng bào' mang š nghiã 'chung & cùng' phát tri‹n thành tình 'ÇÒng 
hÜÖng": 
 
'NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖng 
'NgÜ©i chung m¶t nÜ§c phäi thÜÖng nhau cùng. 
 
'BÀu Öi thÜÖng lÃy bí cùng 
'Tuy r¢ng khác giÓng nhÜng chung m¶t giàn. 
 
Tåi nông thôn ViŒt Nam, thÙ bÆc cao thÃp nÖi Çình làng cÛng x‰p theo Thiên 
tÜ§c (tu°i th†) hÖn là Nhân tÜ§c (b¢ng cÃp, ÇÎa vÎ). 
 



PhÆt Giáo vào ViŒt Nam bu°i ÇÀu sª dï ÇÜ®c ViŒt hóa nhanh chóng là do các 
nhà tu hành th©i Çó Çã bi‰t tuy theo tu°i tác Ç‹ xÜng hô theo tÆp quán ViŒt 
Nam nhÜ SÜ Cø, SÜ Ông, SÜ Bác, SÜ Cô, Chú Ti‰u... 
 
**2.000 næm sau Çó, k‹ tØ khi Hai Bà TrÜng  xÜng vÜÖng, Çánh Çu°i quân B¡c 
phÜÖng, rÒi bÎ B¡c phÜÖng Çô h¶, các vua ViŒt noi theo B¡c phÜÖng t° chÙc 
cai trÎ, ngÜ©i Phø N» ViŒt dù bÎ ÇÄy lui vào hÆu trÜ©ng sân khÃu chính trÎ, 
nhÜng vÅn tích c¿c Çóng góp công sÙc vào viŒc vŒ quÓc, nhÜ trong Chinh Phø 
Ngâm nêu rõ: 
 
-'Dåy con Çèn sách thi‰p làm phø thân. 
 
-'Nay m¶t thân nuôi già dåy trÈ 
'N‡i quan hoài mang m‹ xi‰t bao. 
 
Các n» thi hào nhÜ Bà HuyŒnThanh Quan, ñoàn ThÎ ñi‹m, HÒ Xuân HÜÖng 
Çã chÙng tÕ tài trí không thua kém nam gi§i. 
 
**BÜ§c qua Th‰ k› XX, C¶ng sän ViŒt Nam Çã l®i døng tình nghiã ÇÒng bào 
Ç‹ Çánh lØa dân t¶c, khi HÒ Chí Minh xÜng 'bác', Phåm Væn ñÒng, TrÜ©ng 
Chinh... xÜng 'chú', lÆp ra các Çoàn th‹ 'mË nuôi', 'anh nuôi', chÎ nuôi', lôi kéo 
cä MiŠn B¡c vào cu¶c chi‰n tÜÖng tàn, bÎp b®m khÓng ch‰ MiŠn Nam, rÒi ÇÄy 
ngÜ©i Phø N» ViŒt phäi ra ÇÜ©ng bÜÖn chäi, làm các nghŠ phäi bÎ 'ôm', bán 
mình cho ngÜ©i nÜ§c ngoài... vô cùng bi thäm. 
M¶t khi ÇÎa vÎ ngÜ©i Phø N» ViŒt bÎ ch‰ Ç¶ cÀm quyŠn båc Çãi, không bäo vŒ... 
thì chính ch‰ Ç¶ cÛng rÖi vào ch‡ løn båi, khi nŠn täng gia Çình bÎ hûy hoåi, cá 
nhân tham ô thÓi nát trª thành quÓc nån?! 
 
NhÆn ñÎnh 
 
ChÌ qua m¶t sÓ bài thÖ tuy không nhiŠu cÛng Çû Ç‹ chúng ta nhÆn ra 3 y‰u tÓ 
Nhân - Trí - Hùng trong thÖ HÒ Xuân HÜÖng: 
 
**Lòng Nhân: ÇÜ®c th‹ hiŒn qua nh»ng š tình thÜÖng cäm khi ÇŠ cÆp Ç‰n 
thân phÆn cûa ngÜ©i phø n» trong xã h¶i Nho Giáo, bÎ Tam Tòng & TÙ ñÙc 
ràng bu¶c suÓt Ç©i vào 3 th‰ hŒ phái nam là cha - chÒng - con, b¢ng nh»ng 
nguyên t¡c Çåo ÇÙc cûa kÈ nô lŒ là Công, Dung, Ngôn, Hånh rÃt tôi Çòi vì 
mang tính phøc vø tuyŒt ÇÓi. 
 
**Trí Sáng: ÇÜ®c th‹ hiŒn tài hoa qua lÓi dùng ch» v§i l©i lë nôm na, ÇÜ®c 
vinh danh là 'Bà Chúa ThÖ Nôm' rÃt gÀn v§i ca dao, ngoài ra còn có lÓi dùng 
tØ ng» hi‹m hóc 1 š 2 nghiã, khi‰n không chÌ là nh»ng phän biŒn mà còn có 
th‹ bao bi‰m thâm sâu qua các g®i š, khi‰n phái nam bÎ ch‰ diÍu n¥ng nŠ mà 
không th‹ phän Ùng. NhÜ vÆy tuy thÖ HÒ Xuân HÜÖng không chÌ mang tính 



trào l¶ng, mà còn mª ra m¶t ÇÜ©ng lÓi Ç¶c Çáo khác biŒt v§i Tú XÜÖng, rÃt 
khó b¡t chÜ§c làm theo? 
 
**Tính Hùng: ÇÜ®c th‹ hiŒn qua nh»ng l©i và š thÖ ÇÓp chát vào gi»a m¥t vua 
quan và sï gi§i trong th©i Nho Giáo thÎnh trÎ, vÆy mà tÃt cä không th‹ Çáp trä, 
ngÆm miŒng ch£ng dám phän Ùng, Ç‹ m¥c thÖ cûa HÒ Xuân HÜÖng ph° bi‰n 
sâu r¶ng kèm theo nh»ng ti‰ng cÜ©i nhåo báng cä m¶t giai cÃp ÇÜÖng quyŠn 
thÎnh trÎ. Nam gi§i Çã mÃy ai làm ÇÜ®c m¶t viŒc ÇÓi kháng ch‰ Ç¶ ÇÜÖng 
quyŠn kiêu hùng nhÜ n» sï HÒ Xuân HÜÖng? 
 
Trong sách ViŒt Nam Væn H†c Sº - Giän Ü§c Tân biên Quy‹n II, Phåm Th‰ 
NgÛ nhÆn xét: 
'NgÜ©i ta cho Xuân HÜÖng là Çåi bi‹u cho hång ngÜ©i bÎ áp bÙc (ngÜ©i Çàn 
bà), bÎ thÓng trÎ (ngÜ©i bình dân) trong xã h¶i luân lš nho giáo xÜa. Xã h¶i Ãy 
ÇŠ cao cÜÖng thÜ©ng cùng tôn giáo, th© vua chúa, tr†ng kÈ sï, và chu¶ng n» 
s¡c mà coi rÈ Çàn bà. HÒ Xuân HÜÖng Çã là nån nhân Çau Ç§n cûa nh»ng 
nguyên t¡c thÓng trÎ Ãy. Cho nên bà Çã cæm tÙc mà phän Ç¶ng låi b¢ng thái 
Ç¶ chÓng ÇÓi, chÓng quyŠn ng¿ trÎ cûa vua chúa, sï phu, nam gi§i; chÓng ÇÓi 
låi m¶t nŠn luân lš kh¡c nghiŒt và áp bÙc; chÓng luân lš nho giáo b¡t Çàn bà 
phäi thû ti‰t, chÓng chû nghiã Ça thê, chÓng phái tôn giáo æn bám xã h¶i, 
chÓng thành ki‰n miä mai gái chºa hoang. ChÓng b¢ng cách nào? B¢ng cái 
khí gi§i cûa kÈ y‰u là câu trào phúng, là ti‰ng cÜ©i. Ti‰ng cÜ©i khi dí dÕm, lúc 
tàn ác Ç‹ phän ÇÓi m¶t trÆt t¿ thÓng trÎ cùng v§i nh»ng giá trÎ cûa nó. NhÜ vÆy 
tÙc là ÇÒng th©i bà Çã l§n ti‰ng Çòi hÕi dân quyŠn, nhÃt là n» quyŠn: quyŠn 
cho ngÜ©i Çàn bà ÇÜ®c vÜÖn lên ngang hàng v§i Çàn ông, quyŠn cho ngÜ©i 
Çàn bà ÇÜ®c chû Ç¶ng trong viŒc tìm khoái låc sinh lš nhÜ Çàn ông. 
(trích sÇd trang 278) 
 
*** 
 
Cho Ç‰n ÇÀu Th‰ k› XXI, hÀu h‰t các tôn giáo, các th‹ ch‰ chính trÎ ñông 
Tây, C° Kim cûa nhân loåi vÅn ÇŠu mang m¶t vÈ 'Trong Nam - Khinh N»', 
ngay nhÜ Thiên Chuá Giáo cÛng vÅn chÜa chÃp nhÆn n» linh møc... nên th‰ 
gi§i liên miên xäy ra nh»ng cu¶c tÜÖng tranh s¡t máu vì nguyên nhân 'Duy 
Ngã ñ¶c Tôn' do nh»ng chû trÜÖng & chû nghiã Tri‰t h†c, ThÀn h†c, Chính trÎ 
h†c cûa Phái Nam nghï ra - Ç¶c chi‰m các ÇÃu trÜ©ng. 
 
NÜ§c ñÙc nh© N» Ti‰n sï Merkel cÀm quyŠn liŠn trong mÃy nhiŒm kÿ, giúp 
ÇÙng v»ng nhiŠu næm trong ÇÀu Th‰ k› XII, gi»a khi các cÜ©ng quÓc bÎ chao 
Çäo, suy kém? 
 
Mi‰n ñiŒn nh© s¿ kiên tâm bŠn chí ÇÃu tranh trong nhiŠu chøc næm cûa bà 
Suu Kyi mà Çã th¡ng ÇÜ®c phe cÀm quyŠn quân nhân s¡t máu, th¿c hiŒn dân 
chû t¿ do. 



 
Cho t§i ÇÀu Th‰ k› XXI, dân t¶c ViŒt Nam rÃt cÀn m¶t n» sï nhÜ HÒ Xuân 
HÜÖng hÖn là m¶t n» chính trÎ gia nhÜ Merkel, Suu Kyi? Lš do là tinh thÀn, 
tình cäm phái Nam ngÜ©i ViŒt hÀu h‰t Çã và Çang rÖi vào ch‡ suy thoái tŒ håi, 
cÀn Ç‰n nh»ng cänh tÌnh trên m†i phÜÖng diŒn m¶t cách th£ng th¡n, không 
khoan nhÜ®ng, có tác døng sâu ÇÆm mà vÅn có th‹ lÜu truyŠn r¶ng rãi?! 
 
Do tài làm thÖ cûa HÒ Xuân HÜÖng quá siêu tuyŒt, khó b¡t chÜ§c làm theo Ç‹ 
có th‹ ph° bi‰n, nên Çã không th‹ hình thành m¶t dòng thÖ riêng biŒt?! 
 
 
 
 
VVTKLAS 
 
Nhân - Trí - Hùng 
Chinh Phø Ngâm 
 
Chinh Phø Ngâm lë ra phäi ÇÜ®c giäng dåy nhÜ m¶t tác phÄm ÇŠ cao s¿ hy 
sinh cao cä cûa ngÜ©i dân trong chi‰n tranh, qua hình änh cûa các Chinh Phu 
và Chinh Phø. NhÜng bÃy nay các chû ÇŠ trích giäng trong sách giáo khoa vŠ 
tác phÄm này chÌ là nh»ng 'n‡i buÒn', 'n‡i kh°'... khi‰n ai nÃy s® hãi trÓn nghiã 
vø quân s¿, gây phän tác døng rÃt ác håi - Nay cÀn phäi thay Ç°i chû ÇŠ diÍn 
giäng?! 
 
LÎch sº ViŒt Nam có 2 cu¶c n¶i chi‰n gi»a 2 miŠn B¡c - Nam: 
**N¶i Chi‰n Gi»a 2 h† TrÎnh - NguyÍn 1627 - 1775. 
**N¶i chi‰n gi»a 2 phe QuÓc Gia - C¶ng Sän 1954 - 1975. 
 
Tác phÄm Chinh Phø Ngâm Khúc nguyên væn ch» Hán cûa ông Thái h†c sinh 
ñ¥ng TrÀn Côn, ngÜ©i làng Nhân Møc, huyŒn Thanh Trì, Hà N¶i, Ç‡ HÜÖng 
cÓng, làm tri huyŒn Thanh Oai næm 1740. ñÜ®c bà ñoàn ThÎ ñi‹m diÍn nôm, 
bän dÎch hay hÖn nguyên væn ch» Hán, khi ÇÜ®c th‹ hiŒn b¢ng nh»ng l©i lë 
buÒn bã phän änh trung th¿c tình š cûa m¶t chinh phø, có nhiŠu Çoån làm 
theo th‹ liên hoàn, dùng ch» ÇiŒp væn - hÒi ng» luy‰n láy, tåo ra nh»ng âm 
hÜªng thÓng thi‰t tuyŒt hay. 
ñoàn n» sï ngÜ©i huyŒn ñÜ©ng Hào, tÌnh Häi DÜÖng, em gái ti‰n sï NguyÍn 
Trác Luân, sinh vào khoäng ÇÀu Th‰ k› 18, Ç©i vua Duy PhÜÖng và vua 
ThuÀn Tôn triŠu HÆu Lê. Bà là ngÜ©i thông minh, tài giÕi thÖ væn, 15 tu°i Çã 
khi‰n các danh sï ÇÜÖng th©i cäm phøc. Do kén chÒng mà ngoài 20 tu°i m§i 
làm lë quan ThÜ®ng thÜ NguyÍn Ki‹u ª huyŒn TØ Liêm, th† t§i 70 tu°i. TÜÖng 
truyŠn do bà có lÀn chê ñ¥ng TrÀn Côn, nên khi h† ñ¥ng vi‰t nên tác phÄm 
Chinh Phø Ngâm tuyŒt tác n°i danh, bà Çã gián ti‰p tå l‡i b¢ng viŒc diÍn nôm, 
nhÜng cÛng diÍn hay hÖn nguyên tác Ç‹ gi» bän s¡c Çàn chÎ. 



Bà còn là tác giä sách Tøc TruyŠn Kÿ. 
 
N‰u cu¶c n¶i chi‰n TrÎnh NguyÍn lÜu låi ÇÜ®c tác phÄm væn chÜÖng Chinh 
Phø Ngâm làm rung Ç¶ng lòng ngÜ©i, thì cu¶c n¶i chi‰n QuÓc Gia - C¶ng Sän 
dù khÓc liŒt hÖn, nhÜng lÜu låi và làm rung Ç¶ng lòng ngÜ©i có chæng chÌ là 
nh»ng bän nhåc thÜÖng ti‰c m¶t sÓ sï quan thân h»u cûa các nhåc sï TrÀn 
ThiŒn Thanh, Phåm Duy, TrÎnh Công SÖn... ñŠ cao tº sï & thÜÖng binh hình 
nhÜ chÌ có bài Chiêu HÒn Tº Sï và 2 bài cûa Phåm Duy và Hoàng Giác tØ th©i 
trÜ§c næm 1954?! Còn trong væn h†c, ngoài các cuÓn Chi‰n Sº vi‰t vŠ sau và 
m¶t sÓ tác phÄm cûa Phan NhÆt Nam, chÜa có væn & thi phÄm nào có giá trÎ 
tÜÖng xÙng v§i nh»ng s¿ hy sinh hào hùng cûa các chinh phu cÛng nhÜ chinh 
phø HÆu bán Th‰ k› XX?! 
Lš do dÍ hi‹u, là nŠn væn h†c ViŒt Çã bÎ mÃt gÓc khi chÎu änh hÜªng quá lâu 
dài mà trª thành nô lŒ n¥ng nŠ B¡c phÜÖng, Tây PhÜÖng... khi‰n không ít 
nh»ng: 
 
'Chàng tu°i trÈ vÓn dòng hào kiŒt 
 
theo truyŠn thÓng Nhân - Trí - Hùng cûa RÒng & Tiên, trª thành lÛ trÓn lính, 
sÓng chui nhûi nÖi phÓ thÎ, hình thành nh»ng væn Çoàn y‰m th‰, ÇÜa ra nh»ng 
luÆn ÇiŒu phän chi‰n t¿ bào ch»a cho hành vi hèn nhát, nên chÌ có th‹ có 
ÇÜ®c nh»ng væn thi phÄm th‹ hiŒn s¿ y‰u hèn xa r©i chi‰n s¿, gi»a khi toàn 
dân dÛng cäm ÇÜÖng ÇÀu v§i C¶ng sän miŠn b¡c do C¶ng sän quÓc t‰ Nga 
Hoa dÅn d¡t; bäo vŒ duy trì ÇÜ®c s¿ t¿ do cho miŠn nam suÓt hÖn 20 næm.  
Nh© vÆy nÜ§c ViŒt m§i còn có ÇÜ®c m¶t Ç¶i ngÛ sï - nông - công - thÜÖng - 
binh có th‹ vÜ®t qua bao gian kh° sau cu¶c chi‰n, phøc hÒi sinh khí, trª thành 
m¶t Ç¶i ngÛ rÃt tinh hoa sau næm 1975 nÖi häi ngoåi, hình thành nh»ng c¶ng 
ÇÒng v»ng månh vÈ vang tåi các nÜ§c tåm dung trên nhiŠu phÜÖng diŒn, giúp 
dân t¶c có th‹ ti‰p tøc duy trì phát huy ÇÜ®c nguÒn nhân l¿c tài ÇÙc, rÃt cÀn 
cho viŒc khôi phøc sÙc månh quÓc gia & dân t¶c mai hÆu? 
 
Phäi chæng viŒc gi§i h†c thÙc soån sách giáo khoa chÎu änh hÜªng Tây 
phÜÖng nhÜ DÜÖng Quäng Hàm, Hà NhÜ Chi, Phåm Th‰ NgÛ... Çã diÍn giäi 
Chinh Phø Ngâm không Çúng v§i tình š cûa tác giä, thay vì nhÃn månh vào 
chû Çi‹m 'S¿ Hy Sinh Cao Cä' thì låi chÌ nói vŠ 'n‡i kh° Çau' - 'n‡i buÒn'... 
khi‰n không ít kÈ Çã 's® buÒn Çau' mà trÓn tránh nghiã vø quân s¿ vŒ quÓc, 
nên m§i bÎ mÃt nÜ§c vào b†n tay sai C¶ng sän?! 
Nh»ng ÇŠ tài giäng dåy bÃy nay trong các sách giáo khoa không chú tr†ng t§i 
quan Çi‹m tích c¿c cûa tác giä & dÎch giä, là tôn vinh nh»ng nghiã cº hy sinh 
cao ÇËp vì nÜ§c vì dân cûa chinh phu và chinh phø. 
Cø th‹ nhÜ sau Çây, các sách giáo khoa cæn bän hàng ÇÀu khi trích giäng thÖ 
Chinh Phø Ngâm Çã Ç¥t ra các chû ÇŠ giäng dåy rÃt tiêu c¿c: 
 



-DÜÖng Quäng Hàm trong sách QuÓc Væn Trích DiÍm: Lúc ly biŒt. Nh§ Mong. 
BuÒn rÀu. 
-DÜÖng Quäng Hàm trong sách ViŒt Nam Thi Væn H®p Tuy‹n: N‡i khó nh†c, 
nguy hi‹m cûa ngÜ©i chÒng. N‡i trông Ç®i. 
-Hà NhÜ Chi trong sách ViŒt Nam Thi Væn Giäng LuÆn: LŒnh xuÃt chinh, Lúc 
biŒt ly. Nh»ng n‡i vÃt vä cûa chinh phu. BuÒn vì chÒng sai hËn. Cänh cô ÇÖn 
cûa chinh phø. BuÒn ch© Ç®i. 
- Phåm Th‰ NgÛ trong sách ViŒt Nam Væn H†c Sº Giän Ð§c Tân Biên: Nó nói 
lên nh»ng gian kh° mênh mông cûa ngÜ©i ra trÆn. Nó nói lên cái luÆt trä n® 
cÖm áo vua b¢ng xÜÖng máu, b¢ng sinh mŒnh. Nó våch ra cái ch‰t ai oán cûa 
ngÜ©i chi‰n sï vô danh, vô thØa nhÆn... 
 
V§i nh»ng chû ÇŠ hÜ§ng dÅn giäng dåy tiêu c¿c d¢ng d¥c nh»ng buÒn v§i kh° 
nhÜ trên cûa các sách giáo khoa, thº hÕi làm sao ngÜ©i thày có th‹ tri‹n khai 
tích c¿c nh»ng chû ÇŠ khÖi dÆy tình cäm yêu nÜ§c, ÇŠ cao các hành Ç¶ng hy 
sinh cao cä vì QuÓc gia & Dân t¶c cûa Chinh Phu và Chinh Phø?! 
 
HÆu quä là nh»ng hành vi trÓn nghiã vø quân s¿, s¿ thi‰u tôn tr†ng ÇÓi v§i 
Chinh Phu và Chinh Phø ngoài Ç©i và trong thÖ væn HÆu bán Th‰ k› XX, m¥c 
dù ÇÜ®c phän änh rÃt phong phú & nÒng nàn & hào hùng trong âm nhåc - là 
do gi§i nhåc sï hÀu h‰t ÇŠu tØng dÃn thân trong lºa Çån?! 
 
*** 
 
Tác phÄm Chinh Phø Ngâm có n¶i dung không hŠ là s¿ 'k‹ kh°', 'kêu buÒn', 
'tä oán' nhÜ các cuÓn sách giáo khoa ÇÜ®c dùng làm cæn bän cho MiŠn Nam 
tØ 1954 Ç‰n 1975, nên lë ra là cÀn phäi giäng dåy theo chiŠu hÜ§ng tích c¿c 
qua viŒc phân tích nh»ng hành vi quä cäm, nh»ng hy sinh cao cä vì QuÓc gia 
& Dân t¶c cûa Chinh Phu và Chinh Phø Ç‹ phát huy tinh thÀn ái quÓc & vŒ 
quÓc trong gi§i h†c sinh, Çánh thÙc tâm thÙc Nhân + Trí + Hùng cûa truyŠn 
thÓng væn hóa giáo døc c° truyŠn ViŒt Nam. 
 
Cø th‹ nhÜ các hành Ç¶ng yêu nÜ§c quên mình cûa Chinh Phu ÇÜ®c mô tä rÃt 
nhiŠu và hào hùng trong tác phÄm, có th‹ dùng làm các ÇŠ tài nghÎ luÆn væn 
chÜÖng tích c¿c: 
 
-Ý thÙc vŒ quÓc quan tr†ng hÖn viŒc h†c hành, vì nÜ§c mÃt thì viŒc h†c tº t‰ 
ch£ng th‹ còn, cø th‹ nhÜ khi viŒc giáo døc rÖi vào tay ViŒt C¶ng ai nÃy phäi 
trä giá không chÌ tiŠn båc Ç©i sÓng vÆt chÃt, mà còn cä thân th‰ và Ç©i sÓng 
tinh thÀn: 
'Chàng tu°i trÈ vÓn dòng hào kiŒt 
'X‰p bút nghiên theo viŒc Çao cung 
 



-Ý thÙc trách nhiŒm v§i quÓc gia & dân t¶c quan tr†ng hÖn v§i gia Çình và bän 
thân, vì nÜ§c còn thì nhà m§i còn, bän thân không bÎ Çàn áp bóc l¶t: 
'Chí làm trai d¥m nghìn da ng¿a 
'Gieo Thái SÖn nhË t¿a hÒng mao 
'Giã nhà Çeo bÙc chi‰n bào 
'Thét roi cÀu Vœ ào ào gió thu. 
 
-DÛng cäm chÓng ngoåi xâm, noi gÜÖng anh hùng cûa tiŠn nhân: 
'Múa gÜÖm rÜ®u tiÍn chÜa tàn 
'ChÌ ngang ng†n giáo vào ngàn hang beo. 
 
-Can Çäm v»ng vàng trÜ§c các gian nan hi‹m nguy: 
'HÖi gió lånh, ngÜ©i rÀu m¥t dån 
'Giòng nÜ§c sâu, ng¿a nän chân bon 
'Ôm yên, gÓi trÓng, Çã chÒn 
'N¢m vùng cát tr¡ng, ngû cÒn rêu xanh. 
 
-Coi nhË viŒc sÓng ch‰t, quy‰t m¶t lòng hy sinh cho hånh phúc dân t¶c, Ç¶c 
lÆp quÓc gia: 
'Nh»ng ngÜ©i chinh chi‰n bÃy lâu 
'NhË xem tính mång nhÜ màu cÕ cây. 
 
Chính vì nh»ng s¿ hy sinh cao ÇËp k‹ trên, ngÜ©i chi‰n binh m§i ÇÜ®c dân t¶c 
tôn kính tÜªng niŒm ghi công, v® con ngÜ«ng m¶ tôn th©, không quên lãng dù 
sÓng hay ch‰t: 
'HÒn tº sï gió ù th°i 
'M¥t chinh phu træng dõi dõi soi 
'Chinh phu - Tº sï mÃy ngÜ©i 
'Nào ai måc m¥t, nào ai g†i hÒn. 
 
M¶t khi hình änh ngÜ©i lính chi‰n ÇÜ®c diÍn tä theo chiŠu hÜ§ng tích c¿c nhÜ 
trên, ¡t làm nÙc lòng ngÜ©i h†c, ai nÃy m¶t lòng noi theo, không có cänh trÓn 
nghiã vø quân s¿, m¶t nghiã vø cao ÇËp khi chi‰n ÇÃu cho chính nghiã quÓc 
gia, t¿ do và hånh phúc dân t¶c? 
 
CÛng chính vì nh»ng hy sinh anh dÛng hào hùng nhÜ trên mà các chinh 
phu m§i ÇÜ®c các chinh phø h‰t lòng thÜÖng nh§, chung thûy??? 
 
*** 
 
VŠ phÀn Chinh Phø, nên hi‹u các n‡i buÒn thÜÖng cûa h† th‹ hiŒn s¿ hy sinh 
quên mình cao cä cûa nh»ng ngÜ©i mË, ngÜ©i v®, ngÜ©i con trong chi‰n tranh, 
hÀu giúp nŠn täng gia Çình vÅn có th‹ tÒn tåi m¶t cách v»ng månh, Ç‹ có th‹ 
ti‰p nÓi viŒc gi» nÜ§c cûa cha anh. 



 
V§i các phø n» Çang tu°i thanh xuân mà phäi xa lià chÒng, thì n‡i kh° cûa h† 
vŠ tâm sinh lš träi qua 3 giai Çoån khác nhau, Çòi hÕi s¿ kh¡c phøc các khó 
khæn m¶t cách Çäm Çang can trÜ©ng, và s¿ hy sinh cao ÇËp không thua gì 
ngÜ©i chinh phu chÎu kh° äi nÖi chi‰n trÜ©ng: 
 
**Giai Çoån ÇÀu: 
Trong vài næm ÇÀu cách biŒt v§i chÒng, chinh phø mang n‡i nh§ kh¡c khoäi 
vŠ tinh thÀn, nhÜng nh© công viŒc tŠ gia n¶i tr® Ça Çoan, phäi giành nhiŠu thì 
gi© lo toan, nên m§i có th‹ khuây khÕa: 
'Lòng lão thân buÒn khi t¿a cºa 
'MiŒng hài nhi ch© b»a m§m cÖm 
'Ng†t bùi thi‰p Çã hi‰u nam 
'Dåy con Çèn sách thi‰p làm phø thân. 
... 
'Nay m¶t thân nuôi già dåy trÈ 
'N‡i quan hoài mang m‹ xi‰t bao. 
 
Th©i gian cûa trång thái nh§ nhung vŠ tinh thÀn ÇÀu tiên, thÜ©ng kéo dài tÓi Ça 
3 næm, nên Çây cÛng là khoäng th©i gian cÃm kœ tình døc theo Çông phÜÖng 
trong tang ch‰: 
'Thº tính låi diÍn khÖi ngày Ãy 
'TiŠn sen này Çã nÄy làm ba 
'Xót ngÜ©i lÀn l»a äi xa 
'Xót ngÜ©i nÜÖng chÓn Hoàng Hoa d¥m dài. 
 
**Giai Çoån thÙ hai: 
Theo khoa Tâm Sinh Lš h†c, s¿ Çòi hÕi cûa th‹ xác vŠ tình døc thÜ©ng trª 
nên gay g¡t sau m¶t th©i gian cách xa nh§ nhung vŠ tinh thÀn, gây ra nh»ng 
tác døng khi‰n cÖ th‹ bäi hoäi, n‰u không ÇÜ®c thÕa mãn s§m.  
S¿ chÎu Ç¿ng chung thûy cûa ngÜ©i chinh phø sau mÃy næm xa chÒng, ÇÜ®c 
mô tä tuy bóng bÄy, nhÜng cÛng trung th¿c sinh Ç¶ng Çáng k‹ qua hình änh 
træng và hoa quÃn quít lÃy nhau, rÃt tình tÙ: 
'Lá màn lay ng†n gió xuyên 
'Bóng hoa theo bóng nguyŒt lên trÜ§c rèm 
'Hoa giãi nguyŒt, nguyŒt in m¶t tÃm 
'NguyŒt lÒng hoa, hoa th¡m tØng bông 
'NguyŒt hoa, hoa nguyŒt trùng trùng 
'TrÜ§c hoa dÜ§i nguyŒt trong lòng xi‰t Çâu 
'ñâu xi‰t k‹ træm sÀu nghin não 
'TØ n» công phø xäo ÇŠu nguôi 
'Bi‰ng cÀm kim, bi‰ng ÇÜa thoi 
'Oanh Çôi thËn dŒt, bÜ§m Çôi ngåi thùa 



'M¥t bi‰ng tô, miŒng càng bi‰ng nói 
'S§m låi chiŠu dòi dõi nÜÖng song 
'NÜÖng song luÓng ngÄn ngÖ lòng 
'V¡ng chàng Çi‹m phÃn trang hÒng v§i ai?! 
 
**Giai Çoån cuÓi: 
M¶t khi nh»ng Çòi hÕi Çáp Ùng tâm sinh lš tØ tinh thÀn Ç‰n th‹ xác dài lâu 
không ÇÜ®c thÕa mãn, ngÜ©i chinh phø së rÖi vào s¿ khûng hoäng tinh thÀn, 
khi‰n tiŠm thÙc phäi tìm cách thÕa mãn qua nh»ng giÃc mÖ, tåo nh»ng äo 
tÜªng - trång thái ban ÇÀu cûa bŒnh tâm thÀn?! 
'Thân thi‰p ch£ng gÀn kŠ dÜ§i trÜ§ng 
'LŒ thi‰p nào chút vÜ§ng bên khæn 
'Duy còn hÒn m¶ng ÇÜ®c gÀn 
'ñêm Çêm thÜ©ng Ç‰n Giang Tân tìm ngÜ©i 
'Tìm chàng thuª DÜÖng ñài lÓi cÛ 
'G¥p chàng nÖi TÜÖng PhÓ b‰n xÜa 
'Xum vÀy mÃy lúc tình c© 
'Ch£ng qua trên gÓi m¶t gi© m¶ng xuân! 
... 
'Khi mÖ nh»ng ti‰c khi tàn 
'Tình trong giÃc m¶ng muôn vàn cÛng không. 
 
Tìm hi‹u thâm sâu vŠ Tâm Sinh Lš h†c theo Tây phÜÖng, chúng ta m§i hi‹u 
do Çâu Tây phÜÖng chÌ quy ÇÎnh th©i hån Ç‹ Çåi tang 1 næm, trong khi ñông 
phÜÖng lâu t§i 3 næm (vŠ th©i hån nghiã vø quân s¿ cÛng vÆy), tÙc gi§i hån 
chÎu Ç¿ng cûa ñông Tây khác nhau ra sao, tinh thÀn chÎu Ç¿ng vŠ tâm sinh lš 
cûa phø n» ñông phÜÖng cao hÖn Tây phÜÖng - tÙc s¿ hy sinh cao ÇËp bŠn 
v»ng hÖn gÃp nhiŠu lÀn. 
 
Tåi ñông phÜÖng các cu¶c chi‰n tranh có th‹ kéo dài nhiŠu næm hÖn Tây 
phÜÖng, chính là nh© các chinh phø ñông phÜÖng chÎu Ç¿ng s¿ hy sinh bŠn bÌ 
hÖn, giúp nŠn täng gia Çình vÅn có th‹ duy trì tÒn tåi, phát tri‹n ti‰p nÓi k‰ 
thØa gi»a các th‰ hŒ. 
 
NhÆn ÇÎnh 
 
ThÆt Çáng buÒn bi‰t mÃy khi bÃy nay chính tØ các sách giáo khoa hàng ÇÀu, 
làm nŠn täng cho væn hóa quÓc h†c tåi MiŠn Nam ViŒt Nam, Çã bÎ chính các 
h†c giä diÍn giäng sai lŒch, làm mÃt š chí chi‰n ÇÃu vŒ quÓc - thui ch¶t niŠm 
hãnh diŒn cûa các chinh phu & chinh phø - tan loãng s¿ ngÜ«ng m¶ chân 
chính cûa m†i ngÜ©i trÜ§c s¿ hy sinh cao ÇËp cûa các chi‰n binh và gia Çình 
cûa h†?! 
ñây cÛng là m¶t trong nh»ng lš do quan tr†ng khi‰n MiŠn Nam tr†ng nhân 
luân thua b†n ViŒt C¶ng - tay sai C¶ng sän quÓc t‰ vô luân?!' 



Do vÆy mà nay viŒc lo toan quang phøc quê hÜÖng nÖi häi ngoåi không chÌ 
thu hËp vào các phÜÖng diŒn chính trÎ, quân s¿... mà quan tr†ng vŠ lâu vŠ dài 
chính là s¿ quan tâm coi tr†ng viŒc thành lÆp các nhóm nghiên cÙu chÌnh sºa 
các n¶i dung giáo døc, canh tân các phÜÖng pháp giäng dåy Çào tåo??? 
 
*** 
 
Sau Çây là m¶t trong muôn vàn trÜ©ng h®p cø th‹ vŠ hÆu quä cûa lÓi giäng 
dåy Chinh Phø Ngâm bao næm theo các sách vª giáo khoa tiêu bi‹u k‹ trên: 
 
Cho Ç‰n nay, ngÜ©i dân trong và ngoài nÜ§c, không ai là không bÎ súc cäm 
bùi ngùi tÜªng nh§ Ç‰n ñåi úy NguyÍn Væn ñÜÖng - ti‹u Çoàn 3 Nhäy Dù 
QLVNCH, tº trÆn tåi Hå Lào næm 1971, khi nghe n» ca sï Thanh Lan trình bày 
bän nhåc 'Anh không ch‰t Çâu Anh' cûa TrÀn ThiŒn Thanh, trong Çïa nhåc do 
Trung tâm Asia sän xuÃt, v§i nh»ng câu ca thÃm thiá làm tê buÓt lòng ngÜ©i 
nghe nhÜ: 
'Anh không ch‰t Çâu Anh, ngÜ©i anh hùng mÛ ÇÕ tên ñÜÖng 
'Tôi vÅn thÃy Çêm Çêm, m¶t bóng dù sáng trên ÇÒi máu 
'Nghe trong Çêm kêu gào, tØng ti‰ng súng pháo Ç‰m mau 
'Và ti‰ng súng, ti‰ng súng, hay nhåc chiêu hÒn ÇÜa anh Çi, anh Çi. 
 
'Anh, Anh không ch‰t Çâu Em, Anh chÌ vŠ v§i MË mong con 
'Anh vÅn sÓng thênh thang trong lòng muôn ngÜ©i bi‰t thÜÖng Ç©i lính 
'Trong tim cô sinh viên hay buÒn, thÜ©ng nh¡c nhª nh»ng chi‰n công 
'ChuyŒn nÜ§c m¡t Ü§t sân trÜ©ng Çåi h†c, chuyŒn anh riêng Anh, riêng Anh. 
 
'Ôi ÇÃt mát trên ÇÒi xanh, tình yêu khóc ngÃt bên cÕ tranh 
'ñâu cánh dù ôm gió, Çây cánh dù ôm kín Ç©i Anh 
'Trong nh»ng ti‰ng reo hò kia, lÈ loi ti‰ng súng Anh nhiŒm màu 
'Ôi ti‰ng súng sau cùng Çó, Anh còn nghe tÀm Çån Çi không Anh? 
 
'Không, Anh không ch‰t Çâu Em, Anh chÌ vØa bÕ cu¶c Çêm qua 
'Tôi thÃy m¡t Anh bên ng†n n‰n vàng h¡t hiu niŠm nh§ 
'Trên khæn tang cô phø còn lóng lánh dÃu ái ân 
Gi†t nÜ§c m¡t nóng bây gi© còn h¢ng Çêm cho Anh, cho Anh! 
 
Bài hát ng®i ca tº sï bi hùng Ç‰n th‰ là cùng, ÇÜ®c hàng triŒu ngÜ©i nghe trên 
internet v§i nh»ng xúc cäm sâu xa t§i tÆn Çáy lòng, nhÕ lŒ... 
L©i và nhåc cûa ca khúc xÙng Çáng là m¶t ca khúc 'Chinh Phu & Chinh Phø' 
m§i cûa Væn h†c ViŒt Nam, khi ÇŠ cÆp Ç‰n cu¶c N¶i chi‰n B¡c - Nam 1954 - 
1975? 
 



ƒy vÆy mà chính ngÜ©i tº sï tên ñÜÖng và gia Çình cûa Ông Çã và Çang lâm 
vào hoàn cänh bÎ lãng quên vô cùng bi Çát, chÌ ÇÜ®c nh¡c nhª Ç‰n sau 46 
næm, qua bài báo cûa kš giä ViŒt Hùng, trên báo NgÜ©i ViŒt (Hoa Kÿ) ngày 
11-3-2016. 
Bài báo cho bi‰t hiŒn nay v® ông là bà TrÀn ThÎ Mai Çang sÓng rÃt nghèo kh° 
tåi quÆn 11 Sài Gòn, v§i nh»ng tình ti‰t do Bà t¿ s¿:  
'Các con tôi ÇŠu không ÇÜ®c h†c hành Çàng hoàng. L§n lên m¶t tí, hai ÇÙa 
con trai l§n vì không chÎu n°i hoàn cänh, và Çã Ç‰n tu°i Çi b¶ Ç¶i, nên bÕ trÓn 
qua Campuchia làm nghŠ cåo mû cao su. RÒi cä hai ÇŠu mÃt vì nh»ng cæn 
bŒnh hi‹m nghèo. Có lë hít phäi mû cao su quá nhiŠu và æn uÓng kham kh° 
nên Ç° bŒnh! ñÙa con trai út Çang sÓng v§i tôi là NguyÍn Vi‰t Xa, næm nay Çã 
47 tu°i, lúc bÓ mÃt nó m§i 2 tu°i. HiŒn nay nó Çang làm nghŠ xe ôm. Còn ÇÙa 
con gái thì lÃy chÒng, ª bên phiá nhà chÒng... 
 
Chính nh© t¿ s¿ này cûa Bà Quä phø, ngÜ©i ª häi ngoåi m§i bi‰t, nhanh 
chóng Çóng góp mÃy chøc ngàn USD giúp Bà có tiŠn qua vi‰ng nÖi chi‰n 
trÜ©ng chÒng Bà hy sinh, khi‰n ai nÃy ngÆm ngùi qua các bài tÜ©ng thuÆt. 
 
Tuy hàng næm NgÜ©i ViŒt Häi Ngoåi ÇŠu t° chÙc ñåi Nhåc H¶i Tri ÷n ThÜÖng 
Bình và Gia Çình Tº Sï, ÇÜ®c ûng h¶ Çáng k‹. NhÜng thi‹n nghï các ÇÒng Ç¶i 
trong các h¶i ái h»u c¿u chi‰n binh cûa các thÜÖng binh - tº sï gÀn gÛi, n‰u 
thoát ra ÇÜ®c häi ngoåi, rÃt nên k‰t h®p th‹ hiŒn các nghiã cº v§i gia Çình các 
ÇÒng Ç¶i cÛ... sau khi Çã lo cho gia Çình mình ÇÜ®c °n ÇÎnh, hÜng thÎnh?! 
 
*** 
 
Tóm tåi, tác phÄm Chinh Phø Ngâm có n¶i dung Çåt cä 3 tiêu chuÄn Nhân - 
Trí - Hùng, khi diÍn tä thành công nh»ng hy sinh thÀm l¥ng cao cä vô cùng 
cûa các chi‰n sï vô danh là các Chinh Phu và Chinh Phø, nhÜ sau: 
 
**Lòng Nhân th‹ hiŒn qua nh»ng l©i và š thÖ mang mang s¿ xót xa cäm 
thông v§i nh»ng hy sinh cao cä thÀm l¥ng cûa các Chinh Phu và Chinh Phø, 
nh¡c nhª m†i ngÜ©i tri ân. 
 
**Trí Sáng th‹ hiŒn qua nghŒ thuÆt dùng thÖ mô tä tâm lš, tình cäm cao ÇËp 
cûa nh»ng ngÜ©i dÃn thân vŒ quÓc và thân nhân cûa h†, khi‰n h† hãnh diŒn, 
tåo s¿ m‰n m¶ sâu xa trong lòng ngÜ©i, làm cho ai nÃy mong muÓn noi theo. 
 
**Tính Hùng ª Çây là ghi tåc ÇÜ®c hình änh các 'anh hùng & liŒt n» vô danh' 
Çóng góp nh»ng hy sinh thÀm l¥ng nên cao cä hÖn bao gi© h‰t, ÇÜ®c T° QuÓc 
truy ÇiŒu ghi công hàng ÇÀu trong các bu°i lÍ cùng v§i bän QuÓc Ca, dân t¶c 
cúi ÇÀu måc niŒm tÜªng nh§... nguyŒn noi theo. 
 
 



 
VVTKLAT 
 
Nhân - Trí - Hùng 
 
NguyÍn Du và Thúy KiŠu 
 
BÃy nay Çã có hàng træm ngÜ©i t¿ nhÆn là ''nghiên cÙu gia vŠ KiŠu'', ''KiŠu 
h†c''... phân tích tìm tòi ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu c¿c kÿ Ç¥c s¡c vŠ tác giä & tác phÄm 
này. NhÜng rÃt ti‰c chû Çích chính vô cùng quan tr†ng cûa tác giä & tác phÄm 
là nêu bài h†c vŠ tình yêu gi»a nam & n» là h»u ích nhÃt, Çåt 3 y‰u tÓ Nhân - 
Trí - Hùng, låi không ÇÜ®c quan tâm tìm hi‹u, ph° bi‰n, ÇŠ cao?! 
 
MÃy træm næm qua, tØ khi tác phÄm ñoån TrÜ©ng Tân Thanh ra Ç©i, ngÜ©i ta 
Çã khen chê m¶t cách chû quan rÃt bÃt công & thi‹n cÆn ÇÓi v§i tác giä 
NguyÍn Du và nhân vÆt chính cûa truyŒn là cô Thúy KiŠu; do không chÎu hi‹u 
r¢ng NguyÍn Du Çã vi‰t tác phÄm này b¢ng lòng nhân hÆu ÇÓi v§i phø n» ViŒt 
Nam, khi muÓn våch ra nh»ng cåm bÅy trên ÇÜ©ng Ç©i cûa ngÜ©i con gái, 
trong nh»ng xã h¶i xÃu xa, muôn thuª ÇÀy tai ÜÖng rình rÆp?! 
Vi‰t ñoån TrÜ©ng Tân Thanh, NguyÍn Du th¿c ra chÌ mong muÓn giúp các cô 
gái thÃy ÇÜ®c nh»ng hi‹m h†a mà bi‰t cách phòng thân - nhÜ ca dao tØng ræn 
dåy: 
 
'ñàn ông tính khí hoang Çàng 
'ñàn bà, con gái gi» gìn n‰t na 
'Phòng khi h† bÕ tay ra 
'Nín Çi thì dåi, nói ra mang ÇiŠu. 
 
Th¿c vÆy, tác phÄm ñoån TrÜ©ng Tân Thanh tuy lÃy cÓt truyŒn tØ Kim Vân 
KiŠu truyŒn cûa Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung QuÓc, nhÜng NguyÍn Du Çã 
chú tr†ng khai thác chi ti‰t nêu cao vÃn ÇŠ phân tích uyên bác tâm lš & tình 
cäm gi»a KiŠu và 4 nhân vÆt phái nam là Kim Tr†ng - TØ Häi - Thúc Sinh - Sª 
Khanh; tiêu bi‹u Çáng k‹ cho nam gi§i trong m†i xã h¶i c° kim, Çông tây, 
mang tính 'nhân' - 'trí' - 'hùng' mong giúp nam n» nh»ng bài h†c hÀu có th‹ 
sáng suÓt nhÆn ÇÎnh, ÇÓi phó? 
 
A/ Lòng Nhân: 
 
Lòng Nhân cûa NguyÍn Du không chÌ th‹ hiŒn qua s¿ xót thÜÖng v§i n» gi§i 
qua nhân vÆt Thúy KiŠu, mà còn ÇÜ®c tác giä gºi vào nh»ng nhân vÆt có rÃt 
nhiŠu tØ tâm nhÜ TØ Häi, Kim Tr†ng, Giác Duyên... khi‰n ngÜ©i Ç†c ch£ng 
khÕi không b¡t chÜ§c các nhân vÆt này, mà có th‹ bi‹u l¶ s¿ nhân hÆu qua 



các hành Ç¶ng bác ái v§i rÃt nhiŠu phø n» có sÓ phÆn hÄm hiu trong cu¶c 
sÓng Ç©i thÜ©ng? 
Th¿c t‰, n‰u trong xã h¶i không có nh»ng cô gái mãi dâm giúp cho nh»ng tên 
vô låi giäi quy‰t sinh lš, chúng së tìm Ç‰n nh»ng phø n» khác, lúc Çó tác håi 
së l§n lao gÃp b¶i phÀn?! Do Çó mà chúng ta cÀn bi‰t Ön và coi tr†ng nh»ng 
ngÜ©i phäi bán dâm, thay vì coi thÜ©ng h†?! 
Tác phÄm ñoån TrÜ©ng Tân Thanh chính là m¶t trong rÃt ít tác phÄm væn h†c 
Çã Çåt ÇÜ®c tình š cäm thông sâu s¡c v§i gi§i ngÜ©i mãi dâm, khi bi‰n m¶t sÓ 
nhân vÆt xÃu thành Çi‹n hình Ç‹ m†i ngÜ©i nhÆn diŒn, tránh hÆu h†a, nhÜ Tú 
Bà, Sª Khanh, Mã Giám Sinh...? 
 
B/ Tính Trí: 
 
ñoån tä cu¶c g¥p g« gi»a KiŠu và Kim Tr†ng mang tính trí tuŒ rÃt cao, khi tuy 
là chÌ dÅn cách tán yêu Çi‹n hình muôn thuª cûa phái Nam v§i phái N», 
nhÜng th¿c ra chû š chính là giúp phái N» nhÆn ra nh»ng tiêu chuÄn quan y‰u 
trong viŒc l¿a ch†n bån træm næm: 
 
**Th©i gian tán yêu:  
Khoa Tâm lš h†c hiŒn Çåi nghiên cÙu, cho thÃy vào bu°i chiŠu khi tinh thÀn 
mŒt mÕi sau m¶t ngày hoåt Ç¶ng, së dÍ chÃp nhÆn các yêu cÀu cûa ngÜ©i 
khác. Cø th‹ nhÜ con cái xin tiŠn cha mË nên xin vào bu°i chiŠu hÖn là bu°i 
sáng hay bu°i trÜa... VŠ tình yêu cÛng vÆy, khi Kim tìm cách g¥p KiŠu khªi 
ÇÀu vào lúc: 
'Dùng d¢ng nºa ª nºa vŠ 
'Nhåc vàng Çâu Çã ti‰ng nghe gÀn gÀn. 
 
K‰t thúc khi: 
'Bóng tà nhÜ giøc cÖn buÒn 
'Khách Çà lên ng¿a, ngÜ©i còn ghé theo. 
 
**Ba bÜ§c chinh phøc tình yêu: 
1/ Tåo cái nhìn MÏ Cäm: 
M¶t khi thÃy cái ÇËp h®p tình, h®p lš thì ai cÛng phäi quan tâm chú š, vì không 
ít cái ÇËp thÜ©ng th‹ hiŒn s¿ quá Çà, làm mÃt vÈ mÏ quan? 
Kim Tr†ng Çã chuÄn bÎ cho mình m¶t bŠ ngoài hào hoa nhÜng phong nhã, 
qua màu s¡c b¡t m¡t gây chú š cûa con ng¿a tr¡ng, màu áo xanh hòa h®p v§i 
thiên nhiên chung quanh, mÃy ÇÙa trÈ xinh x¡n (n‰u dùng ngÜ©i l§n së phän 
tác døng?), phong Ç¶ ung dung t¿ tåi... tåo thành m¶t bÙc tranh Üa nhìn: 
'Trông chØng thÃy m¶t væn nhân 
'LÕng buông tay khÃu, bÜ§c lÀn d¥m bæng 
'ñŠ huŠ lÜng túi gió træng 
'Sau lÜng theo m¶t vài th¢ng con con 
'Tuy‰t in s¡c ng¿a câu dòn 



'CÕ pha màu áo nhu¶m non da tr©i. 
 
2/ Tåo cái nhìn ThiŒn Cäm: 
Do thÃy ÇËp, nên tØ cái nhìn 'trông chØng' lÖ Çãng ban ÇÀu, KiŠu chú š theo 
dõi tØ 'nÈo xa', và bÎ Kim chinh phøc b¢ng 'tÜ cách' lÍ Ç¶ xuÓng ng¿a cûa 
ngÜ©i có giáo døc khi t§i gÀn Çình chùa; không rÖi vào cänh thÃy gái ÇËp thì 
cÆp rÆp hau háu... nên m§i có th‹ khi‰n KiŠu có thiŒn cäm mà 'e lŒ', không 
còn ngó lÖ: 
'NÈo xa m§i tÕ m¥t ngÜ©i 
'Khách Çà xuÓng ng¿a, t§i nÖi t¿ tình 
'Hài væn lÀn bÜ§c d¥m xanh 
'M¶t vùng nhÜ th‹ cây quÿnh, cành giao 
'Chàng VÜÖng quen m¥t ra chào 
'Hai KiŠu e lŒ nép vào dÜ§i hoa. 
 
3/ ñiŠu kiŒn cûa cái nhìn Tình Cäm: 
GiÓng cái tØ loài vÆt Ç‰n con ngÜ©i, khi sinh nª nuôi con rÃt cÀn Ç‰n s¿ giúp 
Ç« che chª h»u hiŒu cä vŠ tinh thÀn và vÆt chÃt cûa phái nam; nên n‰u loài 
vÆt cái phäi ch†n nh»ng con Ç¿c månh më, thì v§i loài ngÜ©i, ngÜ©i n» ch†n 
ngÜ©i giàu sang, có khä næng bäo Çäm Ç©i sÓng cûa h†... KiŠu cÛng không 
ngoåi lŒ, nên ÇÀu tiên xét ÇiŠu kiŒn giàu có rÒi m§i t§i tài næng. Sau Çó m§i 
Çem công thÙc gÒm 4 giá trÎ tiêu bi‹u là Phong Ç¶ sÓng - TÜ cách Ùng xº - Tài 
næng h†c vÃn - DiŒn måo ÇËp ra xem xét Çánh giá: 
'Nguyên ngÜ©i quanh quÃt Çâu xa 
'H† Kim tên Tr†ng vÓn nhà trâm anh 
'NŠn phú hÆu + bÆc tài danh 
'Væn chÜÖng n‰t ÇÃt, thông minh tính tr©i 
'Phong + TÜ + Tài + Måo = tuyŒt v©i 
Vào trong phong nhã - ra ngoài hào hoa. 
 
ChÌ sau 3 cái nhìn MÏ cäm + ThiŒn cäm + Tình cäm, KiŠu m§i nhanh chóng 
nhÜng kín Çáo chÃp nhÆn, muÓn hi‹u phäi bi‰t Ç£ng thÙc toán h†c: A=B, 
B=C, vÆy A=C, nên m¶t khi KiŠu coi Kim 'ÇÒng thân' v§i em mình là VÜÖng 
Quan là Çã Üng š coi Kim nhÜ 'ÇÒng Ç£ng' v§i mình: 
'V§i VÜÖng Quan trÜ§c vÅn là ÇÒng thân. 
 
Xét kÏ, qua 21 câu thÖ trên, NguyÍn Du tuy nêu nghŒ thuÆt tán yêu tài tình 
giúp phái nam am hi‹u š muÓn cûa phái n», nhÜng chû y‰u vÅn là giúp phái 
n» bi‰t nh»ng tiêu chuÄn chính y‰u Ç‹ cæn cÙ váo Çó sáng suÓt nhÆn ÇÎnh 
Çánh giá, ch†n l¿a phái nam cho cu¶c sÓng træm næm. 
NhÜ th‰ chÙng tÕ NguyÍn Du Çã truyŠn cái trí sáng suÓt phân tích trong tình 
yêu cûa mình cho gi§i trÈ nam n», giúp h† bài h†c h»u ích trong vÃn ÇŠ tình 



cäm vô cùng r¡c rÓi, nguy hi‹m... khi lÀm lÅn có th‹ gây ra nh»ng hÆu quä 
xÃu tÓt khôn lÜ©ng cho suÓt cu¶c Ç©i cûa m‡i con ngÜ©i?! 
 
C/ ñÙc Hùng: 
 
N‰u NguyÍn Du dùng Kim Tr†ng Ç‹ tä tài trí cûa gi§i væn nhân, thì TØ Häi là 
bi‹u tÜ®ng ÇÙc Hùng cûa nam gi§i ÇÓi v§i n» gi§i, nêu m¶t bài h†c khác 
không kém phÀn quan tr†ng. 
ñÙc Hùng cûa TØ Häi không chÌ th‹ hiŒn qua s¿ bao dung che chª h‰t lòng 
cho ngÜ©i tình, hÖn th‰ n»a còn bi‰t giúp ngÜ©i tình vÜ®t qua nh»ng khó khæn, 
an hÜªng cu¶c sÓng lâu dài m¶t cách tÜÖi ÇËp nhÃt. 
Do vÆy mà Çang chung sÓng hånh phúc v§i KiŠu, TØ Häi Çã dÙt áo ra Çi Ç‹ 
xây d¿ng s¿ nghiŒp, hÀu xÙng Çáng v§i tình yêu cûa KiŠu ÇÓi v§i mình. 
Nói khác Çi, trong tình yêu có 3 bÆc cao thÃp khác h£n nhau: 
-ThÃp nhÃt và hÀu h‰t là loåi tình yêu vÎ k› 'yêu ngÜ©i chÌ vì ngÜ©i h®p v§i sª 
thích cûa mình' Ç‹ tÆn hÜªng. M¶t khi thÃy không thÕa Çáng thì båc Çãi, lånh 
nhåt, ruÒng bÕ!!! Loåi này chi‰m t§i 99%, do vÆy mà trai gái rÃt cÀn tìm hi‹u 
nhau kÏ càng trÜ§c khi k‰t h®p, m§i tránh ÇÜ®c phÀn nào s¿ thÃt v†ng vŠ 
nhau khi chung sÓng lâu dài? 
KiŠu yêu Kim Tr†ng vì Kim Tr†ng ngay tØ ÇÀu, dÜ§i m¡t KiŠu, Çã Çåt 4 tiêu 
chuÄn cao ÇËp mà KiŠu cÛng nhÜ hÀu h‰t phái n» mong muÓn, là 'Phong + 
TÜ + Tài + Måo = tuyŒt v©i? 
 
-Cao hÖn là tình yêu vÎ tha 'yêu ngÜ©i vì ngÜ©i Çáng Ç‹ ta yêu' nên h‰t lòng hy 
sinh vì ngÜ©i mình yêu, nhÜ bà Tú XÜÖng Çäm Çang tÆn tøy v§i chÒng, dù 
chÒng lêu l°ng, vô trách nhiŒm? Cô Mai trong Nºa ChØng Xuân cûa Khái 
HÜng cÛng hy sinh Ç‹ L¶c có th‹ sÓng yên °n v§i ngÜ©i v® do gia Çình L¶c 
ch†n l¿a... Loåi này chÌ chi‰m 0.99%? 
 
-Cao nhÃt là tình yêu do chung lš tÜªng, tÙc không vì mình, cÛng không vì 
ngÜ©i, mà vì chung m¶t lš tÜªng cao xa nào Çó, nhÜ yêu nÜ§c, giúp Ç©i, 
thÜÖng ngÜ©i... Loåi này rÃt hi‰m hoi, chÌ chi‰m 0.01%? 
 
TØ Häi thu¶c loåi tình yêu thÙ hai, khi quan niŒm tình yêu là dâng hi‰n, lo l¡ng 
cho ngÜ©i yêu, nên m§i bÕ Çi lÆp s¿ nghiŒp: 
'Bao gi© mÜ©i vån tinh binh 
'Ti‰ng chiêng dÆy ÇÃt, bóng tinh r®p ÇÜ©ng 
'Làm cho rõ m¥t phi thÜ©ng 
'BÃy gi© ta së rÜ§c nàng nghi gia 
'B¢ng nay bÓn b‹ không nhà 
'Theo càng thêm bÆn, bi‰t là vŠ Çâu? 
 



N‰u NguyÍn Du mô tä tính Trí qua Kim Tr†ng, ÇÙc Hùng qua TØ Häi, thì 
ngÜ®c låi Çã tä hai nhân vÆt Thúc Sinh bÃt trí và Sª Khanh bÃt lÜÖng - là hai 
mÅu Çàn ông con trai mà phø n» cÀn bi‰t Ç‹ tránh hÆu h†a: 
 
**Thúc Sinh là con nhà gia th‰ giàu có, tiêu chuÄn vÆt chÃt hàng ÇÀu mà phø 
n» cÀn có Ç‹ có th‹ sinh sÓng an toàn trong cu¶c Ç©i, nên rÃt dÍ bÎ mê ho¥c, 
trao thân gºi phÆn, ít quan ngåi hÖn bao gi© h‰t. 
Ngày nay Thúc Sinh là nh»ng Çåi gia, cÆy tiŠn æn chÖi hoang Çàng: 
'Thúc Sinh quen thói bÓc tr©i 
'Træm ngàn Ç°i m¶t trÆn cÜ©i nhÜ không. 
 
HÆu quä nh»ng cu¶c tình cûa nh»ng ngÜ©i Çã có gia Çình, tØng ÇÜ®c ca dao 
cänh báo: 
'Trai tân giái góa thì chÖi 
'ñØng nÖi có v®, ch§ nÖi có chÒng. 
 
Ÿ Çây, NguyÍn Du Çã tuÀn t¿ diÍn tä nghÎch cänh lë m†n não nŠ mà ngÜ©i 
phø n» luôn phäi gánh chÎu qua lÓi ghen tuông hi‹m ác, hình thành nhân vÆt 
Hoån ThÜ Çi‹n hình cho cách Çánh ghen khi‰n ai nÃy ÇŠu phäi kinh hÒn, 
khi‰p vía; hÀu s§m bi‰t ÇÜ©ng tránh né? 
'Làm cho nhìn ch£ng ÇÜ®c nhau 
'Làm cho ÇÀy Ç†a cÃt ÇÀu ch£ng lên 
'Làm cho trông thÃy nh«n tiŠn 
'Cho ngÜ©i thæm ván, bán thuyŠn, bi‰t tay! 
 
**Sª Khanh là ki‹u ngÜ©i Çàn ông con trai bÃt lÜÖng Ç‹u giä, chuyên lØa gåt 
các cô gái nhË då, cä tin... ÇÜ®c NguyÍn Du kh¡c h†a b¢ng nh»ng nét Çi‹n 
hình, giúp ai nÃy dÍ nhÆn diŒn chúng gi»a cu¶c Ç©i: 
'Hình dung chäi chuÓt, áo khæn dÎu dàng... 
'HÕi ra m§i bi‰t là chàng Sª Khanh... 
'Båc tình n°i ti‰ng lÀu xanh... 
 
NhÆn ÇÎnh: 
 
Nghiên cÙu vŠ NguyÍn Du và tác phÄm ñoån TrÜ©ng Tân Thanh cûa ông, dï 
nhiên m‡i ngÜ©i có th‹ chú š phân tích vŠ nh»ng khiá cånh mình Üa thích. 
Tuy nhiên, ba nhân tÓ Nhân - Trí - Hùng cûa truyŠn thÓng væn hóa Låc ViŒt 
trong tác phÄm này rÃt cÀn nghiên cÙu, tìm hi‹u, ph° bi‰n, ÇŠ cao... hÖn h‰t, 
hÀu có th‹ giúp ngÜ©i Ç†c nhÆn ra nh»ng bài h†c quan tr†ng vô cùng h»u ích 
trong cu¶c sÓng Ç©i thÜ©ng. 
M¶t khi lên án NguyÍn Du và Thúy KiŠu m¶t cách tŒ håi quá Çáng nhÜ m¶t sÓ 
danh sï sau Çây, theo ki‹u tÜ duy m¶t chiŠu thi‹n cÆn 'duy ngã Ç¶c tôn' cûa 
Nho Giáo... thì quä là Çáng ti‰c, Çáng thÜÖng, Çáng buÒn, Çáng giÆn, Çáng 
trách: 



 
**NguyÍn Công TrÙ: 
'TØ Mã Giám Sinh cho Ç‰n chàng TØ Häi 
'Cánh hoa tàn Çem bán låi chÓn thanh lâu 
'Bây gi© KiŠu còn hi‰u vào Çâu? 
'Mà bÜ§m chán ong chÜ©ng cho Ç‰n th‰! 
'Båc mŒnh ch£ng lÀm ngÜ©i ti‰t nghiã 
'ñoån trÜ©ng cho Çáng ki‰p tà dâm 
'Bán mình trong bÃy nhiêu næm 
'ñÓ Çem ch» hi‰u mà lÀm ÇÜ®c ai 
Nghï Ç©i mà ngán cho Ç©i! 
 
**Huÿnh Thúc Kháng: 
'Á cÛ qua rÒi m§i chÜa Âu 
'H†c KiŠu xúm xít b†n mày râu 
'ñã mang thân th‰ nÜÖng nhà th° 
'Còn trách cha ông vøng ki‰p tu 
'M¶t khúc Çoån trÜ©ng khiêu lºa døc 
'MÃy dây båc mŒnh chuÓc hÖi sÀu 
'Bi‰t chæng h«i cø Tiên ñiŠn vÆy 
'Muôn ác tà dâm Ãy s¿ Çâu? 
 
ñ†c 2 bài thÖ cûa 2 vÎ danh sï tiêu bi‹u thu¶c 2 th©i kÿ chÎu änh hÜªng não nŠ 
Hán h†c và Tây h†c khác nhau, tØng ÇÜ®c ÇÜÖng th©i tôn kính, ÇŠ cao... 
chúng ta không khÕi buÒn lòng vì cái h†c làm 'bÀy tôi' và 'bÒi tây' Çã tác håi 
vào tâm trí gi§i h†c thÙc ÇÜÖng th©i ra sao? Nguyên nhân chÌ vì cái h†c vong 
bän, khi‰n kÈ h†c càng cao bÎ vong thân vô cäm mÃt nhân tính càng sâu?! 
Vì vÆy mà Çã Çi tØ ch‡ 'mÃt gÓc' vong thân, vong bän... Ç‰n 'mÃt nÜ§c' vong 
quÓc?! 
 
Chúng tôi chÌ nêu m¶t sÓ tÜ liŒu và cäm nghï, phÀn k‰t luÆn xin Ç‹ Ç¶c giä tÜ 
duy. phán xét. 
 
 
VVTKLBD 
 
Dòng Væn h†c Chi‰n sº 
khªi tØ Bs TrÀn Xuân DÛng 
 
Bác sï TrÀn Xuân DÛng tiêu bi‹u cho hình änh KÈ Sï th©i loån cÛng nhÜ th©i 
bình, khi luôn Çi ÇÀu trong viŒc phøc vø QuÓc gia & Dân t¶c, do bi‰t tÆn døng 
hoàn cänh Thiên th©i, ñÎa l®i Ç‹ tác Ç¶ng Nhân hòa: Th©i chi‰n, Bác sï DÛng 
gia nhÆp binh chûng Thûy Quân Løc Chi‰n kiêu hùng, Ç‹ có th‹ chi‰n ÇÃu 



ngay trên tuy‰n ÇÀu bÃt k‹ hi‹m nguy, th‹ hiŒn chí khí cûa bÆc hào kiŒt khi 
x‰p bút nghiên trong thÖ væn cÛng nhÜ hành Ç¶ng. Th©i bình, m¥c dù thÃt 
trÆn, Bác sï DÛng vÅn không khoanh tay trÜ§c th©i th‰ bÃt l®i, tÆn døng Thiên 
th©i, ñÎa l®i nÖi häi ngoåi, vÆn Ç¶ng các chi‰n h»u vi‰t låi hÒi Ùc chi‰n tranh 
cûa chính mình, làm sÓng låi khí th‰ oai hùng cûa Quân l¿c VNCH, hình 
thành dòng Væn h†c Chi‰n Sº, phøc hÒi cu¶c chi‰n hào hùng cûa m¶t th©i 
Quân & Dân & Cán & Chính MiŠn Nam chi‰n ÇÃu vì chính nghiã QuÓc gia & 
Dân t¶c và lš tÜªng ñ¶c lÆp & T¿ do & Dân chû. 
 
Trong nŠn Væn h†c ViŒt Nam, tØng có m¶t sÓ væn thi Çoàn ÇÜ®c tåo lÆp, phát 
tri‹n, hình thành nh»ng dòng væn h†c Ç¥c thù, có nh»ng tác phÄm phän 
änh th©i Çåi ÇÜÖng th©i rÃt giá trÎ, ÇÜ®c lÜu truyŠn, giáo døc ph° bi‰n, ngÜ«ng 
m¶. TÜªng cÛng nên bi‰t dòng Væn h†c ñÕ cûa ViŒt C¶ng tuy ÇÜ®c h† giáo 
døc ph° bi‰n, nhÜng do không hŠ ÇÜ®c ngÜ«ng m¶, nên løi tàn ngay khi h† 
còn thÓng trÎ?! 
 
Có lë Çáng k‹ và xÜa nhÃt là h¶i thÖ Tao ñàn do vua Lê Thánh Tôn làm chû 
súy, phát tri‹n thÖ Nôm, lÜu låi ÇÜ®c dòng thÖ 'KhÄu Khí', khi có th‹ gºi gÃm 
š chí cao ÇËp vào nh»ng hình änh tÀm thÜ©ng nhÜ DŒt Väi, Cái Ch°i, NgÜ©i 
Bù Nhìn... tuy mang Ç¥c tính nhÜ ngø ngôn, nhÜng th‹ hiŒn khí phách cûa gi§i 
h†c thÙc thÜ®ng tÀng xã h¶i ÇÜÖng th©i, Çã ÇÜ®c dùng làm nh»ng bài h†c tåo 
Ãn tÜ®ng tÓt vŠ trách nhiŒm v§i Dân v§i NÜ§c trong giáo døc Çào tåo các cÃp 
l§p l§n nhÕ, rÃt thành công. 
 
ñáng ghi nhÆn vŠ sau, có dòng ThÖ Trào Phúng cûa Tú XÜÖng v§i rÃt nhiŠu 
'tú' ti‰p nÓi ª Th‰ k› XX nhÜ Tú M«, Tú K‰u... 
 
VŠ Væn h†c, vào TiŠn bán Th‰ k› XX có Nhóm Nam Phong cûa h†c giä 
Phåm Quÿnh, giúp phát tri‹n QuÓc ng» theo chiŠu sâu v§i nh»ng bài vi‰t 
nghiên cÙu vŠ væn hóa ñông Tây, C° Kim, th‹ hiŒn dòng Væn h†c ñÃu tranh 
Chính trÎ b¢ng Væn hóa - Nhóm T¿ L¿c Væn ñoàn cûa nhà væn NhÃt Linh 
giúp phát tri‹n QuÓc ng» theo chiŠu r¶ng, diÍn tä nh»ng tâm lš, tình cäm cûa 
gi§i trÈ th©i Çåi m§i theo Tân h†c, c° vÛ tØ bÕ nŠn C° h†c bÎ änh hÜªng Hán 
væn quá sâu ÇÆm, rÒi tØ thanh th‰ væn hóa thành lÆp chính Çäng, th‹ hiŒn 
dòng Væn h†c ñÃu tranh Væn hóa b¢ng Chính trÎ... Çåt t§i nh»ng thành quä 
h»u ích dài lâu cho mai hÆu, ÇÜ®c Væn H†c Sº ghi nhÆn, ÇŠ cao. 
 
[Phåm Quÿnh dùng væn h†c xây d¿ng nŠn täng hÆu thuÅn væn hóa, rÒi m§i 
bÜ§c vào hoåt Ç¶ng chính trÎ - NhÃt Linh ngay tØ ÇÀu Çã xây d¿ng nŠn täng 
chính trÎ qua m¶t sÓ nhân vÆt ti‹u thuy‰t, nhÃt là qua các bài vi‰t cûa lš thuy‰t 
gia Hoàng ñåo] 
 
Riêng nhóm Sáng Tåo cûa nhà væn Mai Thäo và các væn nhóm HÆu bán Th‰ 
k› XX ª MiŠn Nam sau næm 1954, tuy m¶t sÓ ÇÜ®c MÏ tài tr®, ÇÜ®c sinh hoåt 



thoäi mái tiŒn nghi cä vŠ vÆt chÃt lÅn tinh thÀn vào m¶t th©i kÿ ÇÃt nÜ§c nhiŠu 
bi‰n Ç¶ng, có nhiŠu diÍn bi‰n hào hùng, rÃt Çáng Ç‹ væn h†c ghi nhÆn; nhÜng 
Çã không lÜu låi ÇÜ®c v‰t tích Çáng k‹ cûa nh»ng gì diÍn ra chung quanh - 
nhÜ bên âm nhåc Çã có dòng nhåc chi‰n sº ÇÜ®c các nhåc sï Phåm Duy, 
Phåm ñình ChÜÖng, NguyÍn Væn ñông, TrÀn ThiŒn Thanh, Lê Minh B¢ng... 
ghi låi m¶t cách rång r«; sau chi‰n tranh còn ÇÜ®c các Trung tâm bæng nhåc 
häi ngoåi nhÜ Asia, Thúy Nga Paris... và các danh ca LŒ Thu, Thái Thanh, Hà 
Thanh, Thanh Lan, Khánh Ly, Anh Ng†c, NhÆt TrÜ©ng... cùng nhiŠu th‰ hŒ ca 
sï trÈ tài næng cä trong và ngoài nÜ§c ti‰p nÓi phøc hÒi, tái tåo, làm rung Ç¶ng 
lòng ngÜ©i, khi‰n kÈ thù là ViŒt C¶ng cÛng phäi cúi ÇÀu chÃp nhÆn cho tái 
sinh, quäng bá sâu r¶ng ngay cä trong nÜ§c.  
 
TrÜ§c Çó, tØ TiŠn bán Ç‰n HÆu bán Th‰ k› XX có dòng Nhåc Vàng v§i các 
nhåc sï ñ¥ng Th‰ Phong, Phåm ñình ChÜÖng, Hoàng Tr†ng, DÜÖng ThiŒu 
TÜ§c, NguyÍn Væn Khánh, Anh ViŒt, ñoàn ChuÄn, Hoàng Giác, Ng†c Bich, 
NguyÍn Væn ThÜÖng, Cung Ti‰n...  dòng Nhåc LÎch sº v§i các nhåc sï Væn 
Giäng, ThÄm Oánh, Hùng Lân, Væn Cao, Lê ThÜÖng... 
 
May m¡n thay, sau khi cu¶c chi‰n Çã qua, Væn h†c MiŠn Nam tÜªng nhÜ Çã 
tàn løi trong äm Çåm tiêu ÇiŠu vì nh»ng væn Çoàn, væn sï bÃt chính trÓn lính 
ho¥c s® hãi kÈ thù không dám Çøng chåm t§i chúng, ÜÖn hèn thoái hóa, vô 
cäm, mÜ®n c§ phän chi‰n Ç‹ trÓn trách nhiŒm quân s¿ ho¥c theo ÇÎch nhÜ 
'thành phÀn thÙ 3'... không theo kÎp s¿ thæng hoa cûa dân t¶c trong máu lºa 
th©i loån, rÒi mÃt hút trong cu¶c sÓng væn hóa hÜªng thø an bình hÆu chi‰n 
nÖi häi ngoåi... thì kÎp th©i xuÃt hiŒn m¶t dòng væn h†c có sÙc sÓng mãnh liŒt, 
phän änh khá s¡c bén m¶t th©i vÈ vang cûa MiŠn Nam chi‰n ÇÃu vŒ quÓc anh 
dÛng, giúp bÒi Ç¡p phøc hÒi tinh thÀn chi‰n ÇÃu hào hùng cûa m¶t th©i vŒ 
quÓc r¿c r« hào hùng. 
ñó là dòng Væn h†c Chi‰n Sº, do Bác sï Thi‰u tá Quân y Thûy Quân Løc 
Chi‰n TrÀn Xuân DÛng khªi Ç¶ng, tác Ç¶ng ÇÜ®c hàng træm ''hào kiŒt'' Ç¶ng 
lòng nhÆn ra trách nhiŒm væn h†c v§i kÈ sï ÇÜÖng th©i, hÜªng Ùng cÀm bút, 
ghi låi nhiŠu trang thÃm ÇÆm tình ngÜ©i trong cu¶c chi‰n vŒ quÓc cao cä cûa 
quân dân MiŠn Nam ViŒt Nam tØ 1954 Ç‰n 1975, v§i nhiŠu hình änh và tÜ liŒu 
qúy giá vi‰t b¢ng song ng» ViŒt Anh, hình hành hai b¶ Chi‰n Sº hào hùng 
cûa binh chûng Thu› Quân Løc Chi‰n và Quân Y - khªi Ç¶ng viŒc vi‰t chi‰n 
sº cûa nhiŠu binh chûng Quân Ç¶i VNCH khác nhau, ghi nhÆn phän änh ÇÜ®c 
nhiŠu hình änh bi hùng mà âm nhåc ÇÜÖng th©i Çã minh h†a m¶t cách thành 
công, v§i hàng ngàn bän nhåc và l©i muôn màu muôn vÈ vÜ®t th©i gian & 
không gian, qua nh»ng ti‰ng hát bÃt hû Thái Thanh, Tâm VÃn, LŒ Thu, Khánh 
Ly, Thanh Lan, Hoài B¡c, Hoài Trung, Anh Ng†c, NhÆt TrÜ©ng... 
Trong khi Çó, 40 næm sau khi C¶ng sän ViŒt Nam tuy n¡m quyŠn nhÃt thÓng 
sÖn hà Ç¶c tôn, cÛng không sao có ÇÜ®c m¶t cuÓn chi‰n sº ÇÜ®c hâm m¶, 
m¶t dòng nhåc ÇÜ®c tán thÜªng, lúc ngay cä trÆn ñiŒn Biên Phû nay cÛng bÎ 
Trung C¶ng ti‰t l¶ chính h† Çã tr¿c ti‰p ÇiŠu binh bÓ trÆn, dùng chi‰n thuÆt 



'Bi‹n NgÜ©i' vô nhân Çåo, bÎ các tÜ§ng lãnh Âu MÏ cho r¢ng n‰u chi‰n th¡ng 
mà ch‰t quá nhiŠu quân nhÜ vÆy, không th‹ ÇÜ®c Çánh giá là tÜ§ng tài?! 
HÖn th‰ n»a, m¶t cu¶c chi‰n chÌ mang låi nh»ng hÆu quä quá ác håi cho 
QuÓc gia & Dân t¶c, chÌ giúp nh»ng kÈ chi‰n th¡ng trÃn áp t¿ do dân chû, 
buôn dân, bán nÜ§c... thì Çâu có th‹ khi‰n kÈ cÀm súng phøc vø ch‰ Ç¶ 
ngÄng cao ÇÀu kiêu hãnh, vi‰t nên nh»ng trang sách tôn vinh?! 
 
NhÆn thÃy Çây là m¶t dòng væn h†c có giá trÎ lÎch sº và væn hóa cao, rÃt Çáng 
trân tr†ng, cÀn nghiên cÙu & tìm hi‹u & quäng bá sâu r¶ng, giúp mai hÆu hi‹u 
rõ vŠ m¶t th©i vŒ quÓc oai hùng... nên chúng tôi Çã xin g¥p Bác sï TrÀn Xuân 
DÛng Ç‹ phÕng vÃn tìm hi‹u s¿ khai phá, vào m¶t bu°i tÓi trung tuÀn tháng 7-
2015 tåi tÜ gia cûa bác sï ª Melbourne. 
 
ñÜ®c bác sï cho bi‰t ngay sau 1975, bÎ ViŒt C¶ng b¡t Çi cäi tåo tåi các nhà tù 
Long Giao, SuÓi Máu, Bùi Gia MÆp... tØ tháng 6-1975 Ç‰n tháng 12-1977, Bs 
TrÀn Xuân DÛng Çã có š ÇÎnh vi‰t låi, k‹ vŠ nh»ng hình änh hào hùng cûa 
Quân l¿c VNCH mà chính bác sï là m¶t nhân chÙng vì tØng tr¿c ti‰p tham gia. 
Bu°i ÇÀu, ông hÒi tÜªng vi‰t thành m¶t tÆp 'thÖ chi‰n sº' mang t¿a 'NhÜ 
Sóng ThÀn Lên', có n¶i dung tÜ©ng thuÆt låi nh»ng trÆn chi‰n oai hùng cûa 
hÀu h‰t các binh chûng, các sÜ Çoàn b¶ binh, xuÃt bän ª Úc næm 1990. 
Tuy tÆp thÖ này ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Üa thích tán thÜªng, nhÜng tác giä thÃy Çây 
chÌ là tâm tÜ cûa m¶t ngÜ©i, nên ngay sau khi h†c låi y khoa, tÓt nghiŒp væn 
b¢ng bác sï tåi Úc, mª phòng måch ª Melbourne, Ç‹ dành ÇÜ®c ít tiŠn, tác giä 
không ngåi tÓn phí ÇiŒn thoåi và bÜu ÇiŒn rÃt cao, liŠn tìm cách liên låc vÆn 
Ç¶ng các chi‰n h»u trong binh chûng Thûy Quân Løc Chi‰n Çang sinh sÓng 
tåi Âu MÏ Úc vi‰t t¿ s¿, hÒi Ùc k‹ låi nh»ng träi nghiŒm trong cu¶c chi‰n vŠ 
tình cäm, tâm lš... 
Phäi Ç‰n næm 1997, sau nhiŠu næm tháng liên hŒ, vÆn Ç¶ng, thuy‰t phøc, Bác 
sï DÛng m§i tÆp h®p ÇÜ®c khoäng 70 bài vi‰t cûa các chi‰n h»u trong binh 
chûng Thûy Quân Løc Chi‰n, Ãn hành tÆp Chi‰n sº Thûy Quân Løc Chi‰n. 
Tác phÄm Chi‰n sº Thûy Quân Løc Chi‰n ngay lÆp tÙc Çánh Ç¶ng lòng ngÜ©i, 
gây ti‰ng vang l§n khi ÇÜ®c trao t¥ng m¶t Giäi thÜªng Væn h†c l§n ª Häi 
ngoåi, nên nhanh chóng tác Ç¶ng vào tâm thÙc các c¿u chi‰n binh VNCH, 
dÃy lên m¶t trào lÜu các c¿u chi‰n binh VNCH cûa nhiŠu binh chûng khác 
nhau vi‰t hÒi Ùc. 
TrÜ§c tiên, ngay khi nhÆn ra giá trÎ trên nhiŠu phÜÖng diŒn cûa cuÓn Chi‰n sº 
Thûy Quân Løc Chi‰n, các chi‰n h»u trong binh chûng này thÃy rõ tÀm vóc 
lÎch sº và væn h†c cûa sách cä vŠ hinh änh lÅn n¶i dung, nên rÃt nhiŠu chi‰n 
h»u chÜa vi‰t Çã c¶ng tác gºi thêm nhiŠu bài, khi‰n Bác sï TrÀn Xuân DÛng 
phäi xuÃt bän cuÓn Chi‰n sº Thûy Quân Løc Chi‰n II næm 2007, v§i 150 bài 
vi‰t cÛ m§i, Ãn hành thành m¶t tÆp sách n¥ng 5kg. 
ñ¥c biŒt trong lÀn Ãn hành thÙ 2, Bác sï TrÀn Xuân DÛng ÇÜ®c các ái n» cûa 
ông giúp chuy‹n ng» sang Anh ng», nên còn ÇÜ®c gi§i thiŒu v§i quÓc t‰ qua 
t¿a ÇŠ 'History of The South Vietnamese Marines Corps' khi ÇÜa lên internet 



vào tháng 7-2014, Ç‰n ngày 13-7-2015 Çã ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i cûa các nÜ§c 
khác nhau trên th‰ gi§i tìm Ç†c, ghi nhÆn cø th‹ nhÜ sau: 
-United States 1.176 ngÜ©i Ç†c - Australia 507 - Russia 127 - Vietnam 121 - 
United Kingdom 70 - France 69 - Canada 44 - Germany 31 - Romania 28 - 
Switzeland 21... 
 
Næm 1997, nhân Çåi h¶i Y & Nha & DÜ®c sï ViŒt Nam Häi Ngoåi Th‰ Gi§i ª 
Canada, Bác sï TrÀn Xuân DÛng vÆn Ç¶ng thêm các chi‰n h»u ngành Quân y 
VNCH tham gia vi‰t chi‰n sº trong gi§i Quân Y sï, ÇÒng th©i m¶t sÓ các binh 
chûng khác cÛng tham vÃn Bác sï TrÀn Xuân DÛng Ç‹ th¿c hiŒn các cuÓn 
chi‰n sº binh chûng cûa mình, hình thành m¶t trào lÜu 'Væn h†c Chi‰n Sº' 
giúp hÆu th‰ có th‹ tìm hi‹u Çánh giá ÇÙng Ç¡n vŠ Quân l¿c VNCH, tuy bÎ 
chi‰n båi nhÜng Çã chi‰n ÇÃu vì chính nghiã quÓc gia và lš tÜªng t¿ do dân 
t¶c m¶t cách anh hùng, xÙng Çáng vinh danh - hÖn là th¡ng 'håi' nhÜ ViŒt 
C¶ng vì Çã và Çang khi‰n QuÓc gia & Dân t¶c lâm cänh bÎ B¡c phÜÖng ch‰ 
ng¿, ÇÄy ÇÃt nÜ§c vào s¿ båi hoåi vŠ m†i phÜÖng diŒn, tØ tinh thÀn Ç‰n vÆt 
chÃt... ngay nhÜ b¶ Ç¶i MiŠn B¡c ViŒt Nam do C¶ng sän khÓng ch‰, Çào tåo 
rÃt s¡t máu theo tôn chÌ 'Trung v§i ñäng', trª thành công cø hung ác, tham tàn 
v§i dân nÜ§c?! 
ñi‹m Ç¥c s¡c cûa các cuÓn chi‰n sº do Bác sï TrÀn Xuân DÛng chû trÜÖng, là 
ít mang tính n¶i san, khi không quá thiên vŠ phÀn vi‰t quá trình hình thành và 
phát tri‹n cûa binh chûng; mà Ç¥t tr†ng tâm vào các giá trÎ mang tính nhân 
væn nhÜ tâm lš, tình cäm, hành Ç¶ng cûa ngÜ©i chi‰n binh cÛng nhÜ ngÜ©i 
quân y sï  khi ÇÓi m¥t quân thù, nhÜng vÅn mang n¥ng ''Lòng Nhân'' cûa m¶t 
NgÜ©i ViŒt thÃm nhuÀn tình 'ñÒng Bào' lÜu truyŠn tØ MË Âu CÖ, c¶ng v§i chí 
khí anh hùng truyŠn thÓng tØ các Vua Hùng. 
RÃt có th‹ tØ s¿ tác Ç¶ng cûa dòng Væn h†c Chi‰n sº, mà m¶t sÓ nhà væn 
nhÜ Phan NhÆt Nam, ñ‡ Ti‰n ñÙc, Tå Quang Khôi... Çã hình thành thêm 
nh»ng tác phÄm 'Væn h†c HÆu chi‰n', khi vi‰t ti‰p vŠ nh»ng thân phÆn con 
ngÜ©i sau cu¶c chi‰n tàn khÓc 1954 - 1975, khi chánh thua tà, thiŒn thua ác... 
tåo ra không bi‰t bao nhiêu thäm cänh bi hài, tr§ trêu, khi‰n ngÜ©i Ç†c không 
th‹ không ngÆm ngùi ti‰c thÜÖng vŠ m¶t th©i kÿ huy hoàng cûa ÇÃt nÜ§c tåi 
MiŠn Nam ViŒt Nam - khác h£n loåi thÖ væn 'làm dáng' hay 'duy ngã' ích k› 
dºng dÜng xa r©i cu¶c sÓng chung quanh, ung dung t¿ tåi gi»a nh»ng gian 
nguy kh° Çau cûa ÇÒng bào sau chi‰n cu¶c vŒ quÓc khÓc liŒt bÎ bûa vây kh¡p 
chÓn, cÛng nhÜ lúc hàng ngàn ngÜ©i Çang dÛng cäm chi‰n ÇÃu cho t¿ do dân 
chû, ÇÜ®c nhiŠu quÓc gia h‡ tr®?! 
 
*** 
 
Chi‰n sº Thûy Quân Løc Chi‰n Ãn bän II næm 2007, không chÌ thuÀn túy là 
m¶t cuÓn sách vi‰t vŠ nh»ng trÆn Çánh khÓc liŒt cûa binh chûng này, mà còn 
có nh»ng n¶i dung mô tä nh»ng s¿ viŒc bao hàm tâm lš & tình cäm cûa ngÜ©i 
chi‰n binh trong các trÆn chi‰n, cÛng nhÜ sau khi thua trÆn m¶t cách oan 
u°ng tÙc tÜªi... khi‰n ngÜ©i Ç†c không khÕi nh§ Ç‰n nh»ng trang vi‰t cûa nhà 



væn ñÙc Erich Maria Remarque (1898 - 1970) vi‰t vŠ 2 cu¶c ñŒ I Th‰ chi‰n 
(1914 - 1918) và ñŒ II Th‰ chi‰n (1939 - 1945), qua nh»ng tác phÄm danh 
ti‰ng tØng làm rung Ç¶ng ngÜ©i Ç†c, ÇÜ®c ÇÜa lên màn änh, nhÜ ''à l' Ouest 
rien de nouveau'' (1929), ''Arc de triomphe'' (1946)... 
 
Chúng tôi xin ÇÜ®c trích dÅn m¶t sÓ š trong m¶t sÓ bài t¿a gi§i thiŒu cûa m¶t 
sÓ cuÓn chi‰n sº, mà chúng tôi h»u duyên có ÇÜ®c: 
 
'Møc Çích ÇÖn giän cûa chúng tôi là: 
'-K‹ låi nh»ng trÆn Çánh Thûy Quân Løc Chi‰n Çã tham d¿ và Ü§c mong các 
quân binh chûng khác thu¶c Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa cÛng cÀm bút vi‰t 
låi nh»ng gì mà h† Çã träi qua. 
'-Cho con cháu chúng ta bi‰t vŠ s¿ chi‰n ÇÃu cûa cha ông h†. 
'-Tái tåo niŠm hãnh diŒn cho nh»ng Thûy Quân Løc Chi‰n còn sÓng và cho 
gia Çình cûa nh»ng Thûy Quân Løc Chi‰n Çã hy sinh. 
'-Cung cÃp cho th‰ hŒ sau và th‰ gi§i m¶t cái nhìn cân b¢ng vŠ cu¶c chi‰n 
ViŒt Nam. 
'M†i ngÜ©i cÀn phäi r©i khÕi các nhãn quan hån hËp Çã bÎ ÇÀu Ç¶c tØ bao lâu 
nay bªi gi§i truyŠn thông n¥ng phÀn thÜÖng måi và gi§i væn hóa tÀm thÜ©ng. 
Th‰ hŒ trÈ không nên nhìn thÆp niên 60-70 là cûa Hippies hay cûa nh»ng 
phong trào chÓng chi‰n tranh Çòi hòa bình... Th‰ hŒ trÈ cÛng không nên nhìn 
chi‰n tranh ViŒt Nam nhÜ cu¶c xâm læng cûa ngÜ©i MÏ, và càng tŒ håi hÖn 
n»a khi nghï nó là cu¶c chi‰n tranh cûa ngÜ©i C¶ng sän yêu nÜ§c Çánh låi 
miŠn Nam tham nhÛng... ñó là nh»ng ÇiŠu dÓi trá bÎa Ç¥t Ç‹ bôi nh† miŠn 
Nam và Quân l¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa trong møc Çích tuyên truyŠn cûa C¶ng 
sän. 
 
(ñåi tá Phåm Væn Chung - trang 41 Chi‰n Sº Thûy Quân Løc Chi‰n volume 
1, Tái bän næm 2007) 
 
'...chúng tôi t¿ hào Çã mang lš tÜªng nhân Çåo phøc vø nån nhân chi‰n tranh, 
nh»ng quân nhân can Çäm hy sinh thân th‹ và cä mång sÓng Ç‹ bäo vŒ 20 
triŒu ngÜ©i miŠn Nam.  
'Ÿ tuy‰n ÇÀu cûa công tác y t‰ nÖi chi‰n trÆn, chúng tôi làm chÙng cho tinh 
thÀn dÛng cäm cûa các chi‰n h»u thu¶c m†i tÀng l§p xã h¶i. 
'... 
'Ÿ lãnh v¿c chuyên môn, chúng tôi không tØ chÓi ch»a trÎ cho nh»ng tù binh 
phiá bên ÇÎch, h† Çã là nån nhân vô ích cûa m¶t chû nghiã phá sän. Ÿ m†i 
phiá, bên này hay bên kia, phÄm giá cûa thÜÖng binh Çã ÇÜ®c tôn tr†ng Çúng 
mÙc. 
 
(Y sï Trung tá Phåm H»u Trác 31-12-1999 - trích trang 15 Quân Y Quân L¿c 
ViŒt Nam C¶ng Hòa, Ãn bän næm 2000) 



 
'MÖ Ü§c nhÕ bé cûa ngÜ©i vi‰t là cÓ g¡ng trình bày chuyŒn th¿c lÎch sº vŠ 
nh»ng chàng trai trÈ Häi Quân ViŒt Nam th©i Ãy (1952 - 1975) Çã h®p sÙc 
nhau nÓi låi dòng Häi Sº ÇÙt Çoån cûa tiŠn nhân, xây d¿ng nên m¶t Häi Quân 
có t° chÙc ch¥t chë v§i 42.000 ngÜ©i và Çû loåi chi‰n håm chi‰n ÇÌnh. 
'Và Ç¥c biŒt vào næm 1974, tuy bi‰t r¢ng y‰u th‰, không Çû l¿c lÜ®ng tác 
chi‰n ngoài khÖi, Häi Quân ViŒt Nam C¶ng Hòa cÛng cÜÖng quy‰t ÇÙng lên 
chÓng Trung C¶ng xâm lÃn häi biên. 
'HÆu th‰ có th‹ nhìn vào hŒ thÓng chÌ huy Ç¶c lÆp và t° chÙc riêng biŒt cûa 
HQVNCH mà minh ÇÎnh tinh thÀn chû quyŠn cûa VNCH th©i ngæn ch¥n C¶ng 
Sän xâm lÜ®c. 
 
(VÛ H»u San 2009 - trích trang XVI Häi Sº, LÜ®c sº Häi Quân VNCH) 
 
'Thép và Máu nh¢m møc Çích nói lên s¿ hy sinh cao cä cûa các Quân Binh 
chûng trong Quân l¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa, nh¡c Ç‰n nh»ng chi‰n tích oai 
hùng cûa các chi‰n sï dÛng cäm Thi‰t Giáp Kœ Binh và ÇÒng Ç¶i, và nhÃt là 
Çóng góp m¶t sÓ sº liŒu xác th¿c vào pho quân sº Ç‹ các th‰ hŒ sau có th‹ 
hi‹u rõ hÖn vŠ c¶i nguÒn và diÍn bi‰n cûa cu¶c chi‰n. 
'... 
'Trong th©i gian biên soån cuÓn sách này, ngoåi trØ nh»ng s¿ kiŒn Çã ÇÜ®c 
chÙng ki‰n, chúng tôi còn sÜu tÀm tài liŒu, tìm hi‹u ng†n nguÒn, phÕng vÃn 
nhân chÙng và ÇÓi chi‰u s¿ kiŒn Ç‹ Çúc k‰t và tÜ©ng thuÆt låi nh»ng khúc 
phim ÇÅm máu trên chi‰n trÜ©ng Nam ViŒt Nam Çúng theo s¿ thÆt. Chúng tôi 
tuyŒt ÇÓi không che ÇÆy dù cho th¡ng hay båi Ç‹ s¿ thÆt ÇÜ®c trä låi cho lÎch 
sº. 
 
(Soån giä Hà Mai ViŒt, Texas ngày 1-1-2005 - trích trang VII, Thép và Máu, 
Thi‰t Giáp trong Chi‰n tranh ViŒt Nam) 
 
V§i binh chûng Nhäy Dù, chúng tôi m§i chÌ hân hånh ÇÜ®c xem video 'Máu 
Lºa Charlie' cûa C¿u Thi‰u tá ñoàn Phúc Häi - Ti‹u Çoàn 11 Nhäy Dù ph° 
bi‰n trên internet, nói vŠ trÆn Çánh tº thû cûa Ti‹u Çoàn 11 trên ñÒi Charlie, 
tØng ÇÜ®c nhåc sï TrÀn ThiŒn Thanh vi‰t thành bän nhåc NgÜ©i Ÿ Låi Charlie, 
tÜªng nh§ Trung tá NguyÍn ñình Bäo Çã cùng nhiŠu chi‰n binh Nhäy Dù hy 
sinh trong trÆn Çánh khÓc liŒt, khi phäi ÇÓi ÇÀu v§i quân sÓ gÃp nhiŠu lÀn cûa 
ViŒt C¶ng. 
Video 'Máu Lºa Charlie' tuy chÌ là bän t¿ thuÆt cûa m¶t ngÜ©i tr¿c ti‰p tham 
d¿ trÆn Çánh, nhÜng v§i nh»ng ngôn ng» truyŠn cäm, hình änh minh h†a sÜu 
tÀm sÓng Ç¶ng... Çã khi‰n ngÜ©i xem nhÜ ÇÜ®c tÆn m¡t chÙng ki‰n m¶t cuÓn 
phim quay låi trÆn Çánh lÎch sº, hÀu có th‹ cäm nhÆn ÇÜ®c phÀn nào nh»ng 
hoàn cänh chi‰n ÇÃu cam go nhÜng rÃt anh hùng cûa NgÜ©i Lính Chi‰n Quân 
l¿c VNCH, có tác Ç¶ng mãnh liŒt, làm dÃy lên t¿ Çáy lòng ngÜ©i xem nh»ng 



cäm súc bÒi hÒi tÜªng ti‰c, luy‰n ti‰c, m‰n ti‰c, thÜÖng ti‰c, nuÓi ti‰c khôn 
nguôi... th¡p låi ng†n lºa chính nghiã, tØng m¶t th©i ÇÜ®c Quân l¿c VNCH ÇÓt 
sáng. 
HiŒn nay trên internet có rÃt nhiŠu bæng video vŠ Ngày Quân l¿c VNCH, Nhåc 
Quân hành Quân l¿c VNCH, Nhåc Hùng Sº ViŒt... Çã ÇÜ®c hàng triŒu ngÜ©i 
xem, ¡t së có nh»ng tác Ç¶ng l§n lao vào lòng ngÜ©i mai hÆu. 
 
Sau hÖn 20 næm khªi ÇÀu vi‰t ThÖ & Væn Chi‰n Sº, khÖi dÆy m¶t dòng væn 
h†c vi‰t vŠ chi‰n tranh không thua nh»ng gì các nhà væn quÓc t‰ Çã vi‰t vŠ 2 
cu¶c Th‰ chi‰n I và II, næm 2014 Bác sï TrÀn Xuân DÛng Çã nhÆn l©i chúng 
tôi, liên hŒ v§i m¶t sÓ tác giä, m©i vi‰t thêm m¶t sÓ hÒi Ùc; nhÃt là ghi thêm 
m¶t sÓ tÜ liŒu vŠ ti‹u sº các tác giä, hình thành tÆp 'Væn h†c Quân l¿c ViŒt 
Nam C¶ng Hòa' giúp các nhà nghiên cÙu hÆu th‰ có thêm tÜ liŒu. 
 
Chúng tôi xin gi§i thiŒu m¶t sÓ ÇÎa chÌ trên internet Ç‹ Qúi VÎ tiŒn tham khäo: 
 
-txdung39.blogspot.com: History of the South Vietnamese Marine Corps. 
-txdung391.blogspot.com: Chi‰n Sº Thûy Quân Løc Chi‰n Quân L¿c ViŒt 
Nam C¶ng Hòa. 
-txdung392.blogspot.com: NhÜ Sóng ThÀn Lên. 
-txdung393.blogspot.com: Khói Mây Quên B¤ng Duyên Phàm TrÜ§c. 
-txdung394.blogspot.com: ThÖ NhÎ ThÆp Bát Tú. 
 
NhÆn ñÎnh 
 
N‰u trên internet Çã có hàng triŒu ngÜ©i nghe nhåc hùng ca và nhåc vàng cûa 
VNCH th©i HÆu bán Th‰ k› XX, ca ng®i cu¶c sÓng vui tÜÖi và tinh thÀn chi‰n 
ÇÃu hào hùng cûa quân dân MiŠn Nam, phäi Ç° lŒ, thì khi Ç†c nh»ng trang 
ThÖ & Væn Chi‰n Sº, nhìn nh»ng hình änh minh h†a cø th‹, ai nÃy cÛng së 
không th‹ cÀm nÜ§c m¡t, hoài niŒm vŠ m¶t quân l¿c oai hùng, m¶t th©i vì 
chính nghiã QuÓc gia cÀm súng bäo vŒ lš tÜªng t¿ do & dân chû cho dân t¶c, 
bÎ các th‰ l¿c quÓc t‰ lÀm lÅn bÙc tº, nhÜng vÅn có th‹ lÜu låi cho nhân loåi 
nhiŠu tác phÄm væn - thÖ - nhåc chi‰n sº bi hùng. 
Âm nhåc VNCH 1954 - 1975 và Chi‰n Sº Quân L¿c VNCH sau 1975 ch¡c 
ch¡n së có nh»ng Çóng góp l§n lao, tác Ç¶ng sâu th£m vào lòng ngÜ©i, tØ Çó 
së làm bùng cháy lên nh»ng ng†n lºa yêu nÜ§c nÒng nàn, giúp phøc hÒi m¶t 
QuÓc gia & Dân t¶c ViŒt Nam Ç¶c lÆp t¿ do huy hoàng hÖn bao gi© h‰t. 
Do vÆy, viŒc nghiên cÙu Ç‹ ÇÜa vào sách giáo khoa mai hÆu nh»ng tuyŒt tác 
này, là ÇiŠu cÀn thi‰t Ç‹ xây d¿ng tái tåo m¶t nŠn täng væn h†c yêu nÜ§c Çích 
th¿c, có sÙc månh tiŠm tàng trong viŒc hình thành tâm thÙc Nhân - Trí - Hùng, 
nhÜ các áng væn yêu nÜ§c c° Çi‹n cûa Lš ThÜ©ng KiŒt, TrÀn HÜng ñåo, 
NguyÍn Trãi, NguyÍn Công TrÙ... 
 
*** 



 
Chúng tôi xin ÇÜ®c trích dÅn m¶t sÓ trích Çoån cûa m¶t sÓ bài vi‰t trong 2 b¶ 
sách Chi‰n Sº Thûy Quân Løc Chi‰n - Ãn bän 2007, vì Çây là nh»ng tâm tÜ & 
tâm tình Çích th¿c cûa nh»ng ngÜ©i trong cu¶c - khác h£n v§i nh»ng mô tä 
cûa các nhà væn sÓng bên lŠ tÜªng tÜ®ng ra, nên rÃt Çáng Ç‹ chúng ta Ç†c 
hÀu phÀn nào có th‹ cäm nhÆn vŠ m¶t cu¶c chi‰n rÃt bi hùng cûa QuÓc gia & 
Dân t¶c ViŒt Nam, tØng bÎ b†n væn nhân hèn nhát không th‹ ÇŠ cÆp trong 
dòng Væn h†c Phän chi‰n BÃt chính suÓt 20 næm (1954 - 1975) tåi MiŠn Nam. 
Trong phÀn II cûa Ãn bän lÀn thÙ 2 này, ngÜ©i Ç†c së thÃy nh»ng hình änh và 
t¿ s¿ & tâm s¿ vŠ nh»ng ngày cuÓi trÆn chi‰n vô cùng bi tráng cûa m¶t binh 
chûng anh hùng bÎ bÙc tº: 
 
Chi‰n Sº Thûy Quân Løc Chi‰n - quy‹n I 
(tØ næm 1954 Ç‰n næm 1971) 
 
Hu‰ tôi và MÆu Thân 
Trung tá NguyÍn Væn Phán 
... 
'Con hÈm sát hÒ TÎnh Tâm là ÇÜ©ng vào nhà tôi. Må tôi Çó, dì, chÎ và em tôi 
Çó. Xao xuy‰n quá! 
Tôi Çi nhanh Ç‰n ôm Må tôi, dì và chÎ tôi khóc nhÜ mÜa. Th¢ng em luÓng 
cuÓng chåy quanh, bÎ Må tôi nåt: 'Mi chåy mau vô nhà lÃy khúc cá kho khô và 
Çòn bánh tét gói låi Çem ra Çây b§i cho anh mi'. 
MË tôi døi vào tay tôi chai dÀu NhÎ thiên ÇÜ©ng: 'Con xÙc cho khÕi gió'. 
Lính Çi ngang nói v§i nhau: 'Må Çåi úy sao ÇÀu tr†c lóc vÆy bây?'. 'Bà Ãy Çi tu 
Ç‹ phÜ§c cho con, tøi mình cÛng ÇÜ®c hÜªng ké Çây'. 
Phán và âm thoåi viên vÅn còn dØng låi: 'Nhà mình có ræng không Må? Bà 
con thân thu¶c có ai bÎ chi không?'. 'Nhà ông Qu‰ chû quán Chiêu bÎ trúng hai 
trái nhÜng ngÜ©i thì không ræng. Nhà mình bÎ ngói Ç° m¶t góc, cây Çào bÎ gãy 
ng†n. Còn th¢ng ChÌ không bi‰t Çi mô'. 
ChÌ là bån tôi xuÃt thân 17 Võ bÎ ñà Låt. 
Tôi xót xa Ç¡ng miŒng: 'Thôi con Çi, Må và gia Çình ÇØng lo cho con. 
(trích sÇd trang 497) 
 
Nh»ng ngày ÇÀu cûa Ti‹u Çoàn 7 TQLC 
Thi‰u úy NguyÍn Kh¡c ThÎnh 
 
... Tôi ÇÜ®c chuy‹n vŠ b¢ng xe cÙu thÜÖng quân Ç¶i, chåy hø còi Üu tiên. Khi 
Ç‰n Vïnh Long qua B¡c MÏ ThuÆn, dân chúng Çi chung phà tò mò nhìn ngÜ©i 
thÜÖng binh. 
Trong sÓ Çó có cô em Vïnh Long cûa tôi, cô em giÆt mình khi thÃy ngÜ©i 
thÜÖng binh låi là ngÜ©i mà hôm chia tay tå tØ cô Çã nói: 'Hy v†ng Çón anh vŠ 
låi tÌnh này, khi Çã hoàn thành nhiŒm vø'. 



Cô em cuÓng quít lo s® cho thÜÖng tích cûa tôi, tôi cÜ©i và nh¡c låi: 'Anh Çã 
hoàn thành nhiŒm vø và vŠ g¥p em Çây'. 
Phà c¥p b‰n, tôi cho cô bi‰t mình së n¢m dÜ«ng thÜÖng ª bŒnh viŒn Lê H»u 
Sanh cûa Thûy Quân Løc Chi‰n ª ThÎ Nghè, Sài Gòn. 
Trong th©i gian ÇiŠu trÎ, tôi phäi dùng xe læn, hàng ngày sau gi© h†c cô em 
Ç‰n bŒnh viŒn thæm và an ûi tôi. Cô thÜ©ng ÇÄy xe cho tôi ra vÜ©n hoa bŒnh 
viŒn, rÒi cùng nhau nh¡c låi nh»ng k› niŒm xÜa, khi còn ª Vïnh Long... 
Tôi cäm thÃy mình ÇÜ®c xoa dÎu, an ûi nhiŠu trong khoäng th©i gian này, hai 
chân tôi Çã tØ tØ cº Ç¶ng låi. Tåi Çây h¶i ÇÒng phân tôi loåi 3 và ÇÜ®c chuy‹n 
vŠ Trung tâm Quän trÎ Trung ÜÖng Sài Gòn ngày 28-10-1970. 
Sau nhiŠu ngày suy nghï vŠ hình hài tàn ph‰ cûa mình và tÜÖng lai cô em, tôi 
không muÓn vì mình mà cô em dª dang viŒc h†c hành... 
Vì th‰ nên tôi xin chuy‹n vŠ Nha Trang mà không cho cô em hay. 
Tôi giã tØ Binh chûng và Quân Ç¶i trª vŠ dân s¿ v§i m¶t thân th‹ không tr†n 
vËn, tÆt nguyŠn, nhÜng tâm hÒn tôi vÅn vui và t¿ hào mình Çã làm tròn b°n 
phÆn và trách nhiŒm cûa mình ÇÓi v§i T° QuÓc. 
(trích sÇd trang 631) 
 
Chi‰n Sº Thûy Quân Løc Chi‰n - quy‹n II 
(TØ næm 1972 Ç‰n næm 1975) 
 
N‰u Quy‹n I mênh mang nh»ng hình änh, nh»ng t¿ s¿ và tâm s¿ buÒn vui vŠ 
các chi‰n trÆn khÓc liŒt... thì Quy‹n II chan chÙa nh»ng š tình tÙc tÜªi cûa các 
chi‰n binh sau khi k‰t thúc trÆn chi‰n trong thäm båi: 
 
Ti‰n vŠ Quäng TrÎ 
M¶t C†p Bi‹n 
 
...CÃp cao ª xa, Çâu có nhìn thÃy tÆn m¡t cái khó khæn cûa nh»ng Trung Ç¶i 
trÜªng và ñåi Ç¶i trÜªng. 
Nh»ng ngày trên tuy‰n ÇÀu cûa h† là nh»ng ngày Çêm mÃt æn mÃt ngû. ˆn 
làm sao ngon gi»a nh»ng cÖn mÜa pháo và lính bÎ thÜÖng Çem vŠ liên ti‰p. 
Ngû làm sao yên khi Çêm nào ÇÎch cÛng hò hét xung phong Çôi ba lÀn? 
DÅn ñåi Ç¶i lên tuy‰n ÇÀu v§i quân sÓ 140, ba ngày sau bÎ thÜÖng m¶t phÀn 
ba, phäi lui låi vŠ b° sung. 
ñåi Ç¶i nào ngon l¡m thì cÛng chÌ chÎu Ç¿ng ÇÜ®c 10 ngày, sau 10 ngày là 
quân sÓ tác chi‰n së hao phân nºa. 
ThÜ®ng cÃp xài x‹ sao không Çánh mà t°n thÃt nhiŠu, thÆt ra nhiŠu lúc ''chÌ 
gi» ÇÜ®c cÛng là anh hùng''. 
Có ai hi‹u cho n‡i khó khæn cûa nh»ng sï quan cÃp nhÕ th‰ này! 
(trích sÇd trang 1139) 
 
Tái Chi‰m C° Thành 
Trung úy Væn TÃn Thåch 



 
...Có hàng træm, hàng ngàn ÇiŒn tín, thÜ chúc mØng cûa các vÎ T°ng thÓng, 
Thû tÜ§ng, QuÓc trÜªng cûa các quÓc gia ñÒng minh cÛng nhÜ cûa các 
TÜ§ng lãnh tên tu°i trên th‰ gi§i gºi Ç‰n chúc mØng và ca ng®i s¿ chi‰n th¡ng 
to l§n này. 
ñài Sài Gòn lúc nào cÛng nói Ç‰n chi‰n th¡ng, bài hát ''C© bay trên C° Thành 
Quäng TrÎ'' không ngày nào là không phát Çi phát låi nhiŠu lÀn. Ch£ng nh»ng 
lúc Ãy mà mãi Ç‰n bây gi©, m‡i lÀn nghe bän nhåc Çó tôi vÅn thÃy oai hùng 
bi‰t bao. 
NhÜng kèm vào ÇÃy là n‡i uÃt hÆn dâng tràn... 
Chi‰n sï ta hùng dÛng nhÜ th‰, mà tåi sao låi phäi buông súng ÇÀu hàng? Tåi 
sao låi phäi khuÃt phøc trÜ§c quân thù? 
ñ‹ phäi ch‰t chóc, Ç‹ phäi Çi vào vòng lao lš kh° äi! 
Tåi sao låi phäi bÕ nÜ§c ra Çi? 
Tåi sao? Tåi sao? và Tåi sao?... 
(trích sÇd trang 1169) 
 
L» Çoàn 147: TØ m¶t cu¶c di tän chi‰n thuÆt 1975 
Thi‰u tá Phåm Væn TiŠn 
 
...Giã tØ vÛ khí, ném súng xuÓng dòng sông ÇÎnh mŒnh, ngÒi ch© ÇÎch Ç‰n, Ç°i 
Ç©i lÎch sº sang trang. 
Chúng tôi bÎ trói tay lùa lên b©. Chúng tôi bÎ ''giäi phóng'' tÃt cä quÀn áo, ÇÒng 
hÒ, dây chuyŠn, ÇÒ Çåc. 
M¶t vài ngÜ©i bÎ dÅn Çi xº b¡n dã man. 
Chúng tôi bÎ xÌ vä, ÇÃu tÓ làm tay sai cho Ç‰ quÓc. 
Chúng tôi không còn là chúng tôi n»a, chÌ vì chúng tôi là chi‰n sï QLVNCH 
bäo vŒ miŠn Nam t¿ do, bÎ bÕ rÖi låi phiá sau, thŠ sÓng ch‰t thûy chung và 
chi‰n ÇÃu h‰t mình. 
Cu¶c Ç©i tù Çày cûa vài ngàn quân cÛng b¡t ÇÀu tØ cái ngày Çáng nh§ Ãy... 
27-3-1975 tåi m¶t ÇÎa danh nhÕ, hÈo lánh, quen thu¶c: thôn Vïnh L¶c, ThØa 
Thiên, Hu‰, ngay trên T° QuÓc thân yêu cûa chúng tôi. 
(trích sÇd trang 1325) 
 
Nh»ng ngày tháng sau cùng cûa Ti‹u Çoàn 2 TQLC 
ñåi úy KiŠu Công C¿ 
 
...Tay trái cÀm bình nh¿a khoäng 5 lít, m¡t nhìn hÜ§ng con tàu và khoäng 
cách rÒi tØ tØ bÜ§c xuÓng nÜ§c. 
Nh»ng Ç®t sóng ùa t§i nhÜ muÓn ÇÄy tôi trª låi b©. ñÀu óc chÌ có m¶t š nghï 
duy nhÃt là phäi bÖi ra con tàu. 
NhiŠu ngÜ©i Çã và Çang th¿c hiŒn cùng m¶t š nghï nhÜ tôi. 
CÓ g¡ng tránh nh»ng con sóng th£ng, chui qua bøng sóng, Çi ngÀm dÜ§i 
nÜ§c, cho Ç‰n khi hÅng chân thì trÒi lên và b¡t ÇÀu bÖi. 



Ngoài khÖi khoäng 200 thÜ§c thì sóng êm hÖn dÍ bÖi. 
Trên bi‹n ÇÀy ngÜ©i. ñã có nh»ng cái xác bÆp bŠnh. 
ñån pháo cÛng b¡t ÇÀu rÖi xuÓng mé nÜ§c. Con tàu càng lúc càng gÀn. Cho 
Ç‰n khi n¡m ÇÜ®c cái phao thì Çã có ngÜ©i kéo lên. Tàu há mÒm ch© Çón. 
Trên tàu lúc bÃy gi© có khoäng 200 ngÜ©i, trong sÓ Çó có anh H®p và nhiŠu 
anh em trong Ti‹u ñoàn. Anh H®p chÌ cho tôi cái phao gÀn ÇÃy. Nh»ng ngÜ©i 
lên trÜ§c thì quæng phao kéo ngÜ©i lên sau và cÙ th‰... 
Khoang tàu còn r¶ng, có th‹ chÙa nhiŠu træm ngÜ©i. Håm trÜªng cho lÎnh ti‰n 
sát vào Ç‹ v§t ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i hÖn. 
(trích sÇd các trang 1453 và 1455) 
 
*** 
 
ñ†c nh»ng dòng trích dÅn trên, nh§ låi n¶i dung bài 'HÎch TÜ§ng Sï' cûa 
HÜng ñåo VÜÖng' tØng ÇÜ®c giäng dåy nÖi nhà trÜ©ng trung h†c, m§i 
thÃy thÃm thiá n‡i Çau cûa kÈ thÃt trÆn, Ç‹ hi‹u r¢ng ngay tØ khi b¡t ÇÀu 
lâm chi‰n, tÃt cä phäi quy‰t chi‰n m¶t lòng nhÜ dÜ§i th©i nhà TrÀn? 
 
HÎch TÜ§ng Sï 
nguyên væn ch» Hán cûa TrÀn QuÓc TuÃn 
bän dÎch cûa TrÀn Tr†ng Kim 
 
... 
'Khi bÃy gi© ch£ng nh»ng là thái Ãp cûa ta không còn, mà b°ng l¶c cûa các 
ngÜ©i cÛng h‰t, ch£ng nh»ng là gia quy‰n cûa ta bÎ Çu°i mà v® con cûa các 
ngÜ©i cÛng nguy; ch£ng nh»ng là ta chÎu nhøc bây gi©, mà træm næm vŠ sau 
ti‰ng xÃu hãy còn mãi mäi, mà gia thanh cûa các ngÜÖi cÛng ch£ng khÕi 
mang ti‰ng nhøc, Ç‰n lúc bÃy gi© các ngÜÖi dÅu muÓn vui vÈ phÕng có ÇÜ®c 
hay không? 
 
*** 
 
Qua m¶t sÓ trang vi‰t ng¡n g†n trên, chúng ta thÃy Bác sï TrÀn Xuân DÛng Çã 
có công khÖi dÆy dòng Væn h†c Chi‰n Sº, th‹ hiŒn ÇÜ®c phÀn nào hình änh 
hào hùng tiêu bi‹u rÃt Çáng ngÜ«ng m¶ cûa KÈ Sï MiŠn Nam HÆu bán Th‰ k› 
XX trong cu¶c chi‰n vŒ quÓc: 
 
**Lòng Nhân: Bác sï TrÀn Xuân DÛng chÌ là muôn m¶t trong sÓ các thanh 
niên Nam N» dÃn thân ÇÀu quân, ra tuy‰n ÇÀu chÓng nån C¶ng sän gian ác 
buôn dân bán nÜ§c, mong bäo vŒ ÇÒng bào MiŠn Nam. Và Çã bäo vŒ thành 
công hÖn 20 næm, giúp MiŠn Nam kÎp th©i xây d¿ng ÇÜ®c m¶t nŠn móng dân 
chû, Çào tåo ÇÜ®c m¶t th‰ hŒ h†c thÙc và chuyên viên tài ÇÙc Çû khä næng h¶i 
nhÆp th‰ gi§i t¿ do khi di tän, giúp có th‹ tÒn tåi và phát tri‹n thành m¶t Ç¶i 



ngÛ tài ba, hình thành nh»ng c¶ng ÇÒng tœ nån v»ng månh - cÖ sª quan y‰u 
cho viŒc phøc quÓc & ki‰n quÓc mai hÆu. 
 
**Trí Sáng: Trong bÓi cänh thÃt trÆn khi‰n không ít ngÜ©i buÒn nän buông 
tay... Bác sï TrÀn Xuân DÛng và m¶t sÓ c¿u chi‰n binh VNCH Çã tÌnh táo 
sáng suÓt nhÆn ra trách nhiŒm hÆu chi‰n cûa nh»ng ngÜ©i cÀm súng là phäi 
'tái sinh' nh»ng trÆn chi‰n vŒ quÓc hào hùng m¶t th©i trong sº sách, giúp sº 
sách ghi nhÆn các chi‰n tích oanh liŒt cûa Quân l¿c VNCH trong cu¶c chi‰n 
vì Chính Nghiã QuÓc Gia, lÆt m¥t nå xuyên tåc bôi bÄn Quân l¿c VNCH gian 
trá cûa sº sách ViŒt C¶ng - m¶t công viŒc trí tuŒ quan tr†ng không gì sánh 
b¢ng? 
 
**Tính Hùng: Các cuÓn chi‰n sº Çã ghi låi nh»ng hình änh, nh»ng hÒi Ùc cûa 
các chi‰n sï anh hùng, tr¿c ti‰p cÀm súng xông pha lºa Çån, làm nên nh»ng 
trang sº vŒ quÓc oai hùng, giúp QuÓc Gia & Dân T¶c có khoäng th©i gian qúy 
giá 20 næm Ç‹ kÎp th©i Çào tåo m¶t l§p ngÜ©i tài ÇÙc cho mai hÆu. Nhìn vào 
hàng ngÛ h†c thÙc MiŠn B¡c do ViŒt C¶ng 'trÒng ngÜ©i' Çã hûy hoåi nhân tính 
- tàn phá tinh thÀn truyŠn thÓng Nhân Trí Hùng cûa dân t¶c ra sao; së thÃy 
công lao giáo døc Çào tåo cûa Chính quyŠn MiŠn Nam sâu r¶ng nhÜ th‰ nào? 
Có ÇÜ®c ÇiŠu này chính là nh© công sÙc l§n lao cûa Quân l¿c VNCH gi» v»ng 
tiŠn tuy‰n, giúp hÆu phÜÖng °n ÇÎnh an lành phát tri‹n trên nhiŠu phÜÖng 
diŒn, ÜÖm mÀm hình thành vŠ sau m¶t Ç¶i ngÛ nhân tài nÖi häi ngoåi vô cùng 
qúy giá cho QuÓc gia & Dân t¶c? 
 
VVTKLBF 
 
Nhân - Trí - Hùng 
Tôi Phäi SÓng 
 
Bút kš cûa Linh møc NguyÍn H»u LÍ 
 
Linh møc NguyÍn H»u LÍ là hình änh cûa m¶t KÈ Sï h‰t lòng v§i QuÓc gia & 
Dân t¶c, có š thÙc rÃt cao hi‰m thÃy qua câu nói 'TrÜ§c khi là linh møc, tôi 
là m¶t NgÜ©i ViŒt Nam'. BÃy nay do chû trÜÖng 'duy ngã Ç¶c tôn' mà các tôn 
giáo thÜ©ng có giáo lš giáo døc các tu sï coi nhË mÅu sÓ chung là QuÓc gia & 
Dân t¶c, hi‹u lÀm s¿ 'giäi thoát' là tØ bÕ m†i liên hŒ v§i gia Çình, xã h¶i, quÓc 
gia, dân t¶c; gây ra nhiŠu tác håi cho tinh thÀn Çoàn k‰t dân t¶c, thÓng nhÃt 
quÓc gia. ViŒt Nam C¶ng Hòa bÎ tan rã phÀn l§n cÛng do các tu sï cûa không 
ít tôn giáo ÇÜÖng th©i thi‹n cÆn, gây chia rë ÇÓi ÇÀu không khoan nhÜ®ng, 
khi‰n khi mÃt nÜ§c thì các tôn giáo cÛng không còn ÇÃt dung thân, bÎ trÃn áp 
vô cùng khÓc liŒt?! 
 



Væn h†c Chân Chính (khác h£n dòng Væn h†c BÃt chính Phän chi‰n) MiŠn 
Nam HÆu bán Th‰ k› XX, bên cånh dòng Væn h†c Chi‰n Sº do Bác sï TrÀn 
Xuân DÛng khªi Ç¶ng, sau næm 1975 tåi häi ngoåi còn bùng n° dòng Væn 
h†c HÒi kš & Bút kš & TruyŒn kš... mang n¶i dung bi hùng, khi ÇŠ cÆp Ç‰n 
nh»ng bi thäm cûa NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia bÎ Ch‰ Ç¶ båo tàn C¶ng sän ViŒt 
Nam trÃn áp, bóc l¶t rÃt hung ác sau cu¶c chi‰n. 
Dòng væn h†c này có nhiŠu tác phÄm giá trÎ, nÖi Çây chúng tôi chÌ xin gi§i 
thiŒu m¶t trong nh»ng tác phÄm Çó là cuÓn Bút kš Tôi Phäi SÓng cûa Linh 
møc NguyÍn H»u LÍ, Ãn bän næm 2003. 
Sª dï chúng tôi ch†n gi§i thiŒu cuÓn bút kš này, m¶t phÀn là do n¶i dung 
phong phú, ÇŠ cÆp Ç‰n nhiŠu vÃn ÇŠ khác nhau th‹ hiŒn m¶t cách s¡c bén s¿ 
ThiŒn - Ác Çáo ÇÀu mang š nghiã giáo døc Çåo lš nhân luân, nêu nh»ng hÆu 
quä nh«n tiŠn vô cùng nhøc nhã ê chŠ ngay trong cu¶c sÓng còn cûa m¶t sÓ 
nhân vÆt, th‹ hiŒn m¶t cách sÓng Ç¶ng nh»ng bài h†c vŠ s¿ th¡ng båi, rÃt 
Çáng ÇÜ®c dùng làm sách giáo khoa ræn dåy ngÜ©i Ç©i mai hÆu. 
 
Nhà báo TrÀn Bình Nam có nhÆn xét: 
'HÒi kš tù Çày ª häi ngoåi không thi‰u. NhÜng thi‰u m¶t cuÓn hÒi kš mà ngoài 
Çói khát và kh° nhøc trong nhà tù, ngÜ©i ta tìm thÃy nh»ng suy tÜ n¥ng trïu vŠ 
ÇÃt nÜ§c và dân t¶c. CuÓn Tôi Phäi SÓng cûa Linh møc NguyÍn H»u LÍ là 
cuÓn sách Çó'. 
 
*** 
 
TrÜ§c tiên, muÓn tìm hi‹u vŠ tác phÄm Tôi Phäi SÓng dÜ§i nhãn quan ñåo 
ñÙc h†c, Xã H¶i h†c, Tâm Lš h†c..., chúng ta cÛng nên bi‰t m¶t sÓ quan 
niŒm tri‰t h†c cao ÇËp vŠ các phÜÖng diŒn này: 
 
**Tri‰t gia Kh°ng Tº (556 - 479 trÜ§c Công nguyên) ch†n ch» 'Nhân' làm 
nguyên lš Çåo ÇÙc cæn bän trong tri‰t lš Çåo ÇÙc luân lš cûa mình. Ch» Nhân 
theo Kh°ng Tº bao hàm nhiŠu phÜÖng diŒn trong Ç©i sÓng, tùy theo trình Ç¶ 
m‡i ngÜ©i mà giäng dåy. Tuy nhiên 'có th‹ ngÜ©i có Trí mà không có Nhân', 
nhÜng 'Không th‹ là ngÜ©i Nhân mà thi‰u Trí, DÛng'. 
NgÜ©i Nhân là ngÜ©i có th‹ làm cho 5 ÇÙc hånh ph° bi‰n trong thiên hå: Cung 
- Khoan - Tín - MÅn - HuŒ'.  
1/ Cung kính nghiêm trang khi‰n ch£ng ai dám khinh mình. 
2/ Khoan dung, Ç¶ lÜ®ng giúp thu phøc lòng ngÜ©i. 
3/ Tín nghiã tåo lòng tin cÆy nÖi m†i ngÜ©i. 
4/ MÅn cán, siêng næng giúp hoàn thành nhiŠu công viŒc h»u ích. 
5/ Gia huŒ, thi ân, bÓ ÇÙc giúp sai khi‰n ÇÜ®c ngÜ©i. 
ñây là m¶t sÓ Çi‹m dùng Ç‹ phân biŒt Ti‹u nhân - ñåi nhân (Quân tº). 
 



**Tri‰t gia M¥c Tº (470 - 396 trÜ§c Công nguyên) chû trÜÖng thuy‰t 'Kiêm Ái' 
th‹ hiŒn ÇÙc tính Nhân Nghiã gÒm 'yêu tÃt cä m†i ngÜ©i, làm l®i cho tÃt cä m†i 
ngÜ©i không phân biŒt sang hèn, thân sÖ, qúy tiŒn'. 
M¥c Tº vi‰t: 'NgÜ©i Nhân làm viŒc Ç‹ chÃn hÜng cái l®i cûa thiên hå, trØ khº 
cái håi cho thiên hå - Phäi bÕ hÌ, låc, bi, ái, Ó m§i có th‹ theo Nghiã Nhân'. 
 
**Tri‰t gia Månh Tº (372 - 289 trÜ§c Công nguyên) coi ÇÙc Nhân là cái ÇÙc 
cao cûa ngÜ©i quân tº, bÆc thánh nhân, vì Nhân giúp mình có th‹ cäm Ùng 
v§i Tr©i ñÃt, cäm hóa m†i ngÜ©i. NgÜ©i có ÇÙc Nhân thì 'Yêu NgÜ©i' - yêu 
ngÜ©i së ÇÜ®c ngÜ©i yêu låi, nhÜ vÆy cÛng là 'Yêu mình'. 
 
**Tri‰t gia Socrates (470 - 399 trÜ§c Công nguyên) chû trÜÖng Chû nghiã Duy 
Lš ñåo ñÙc, cho r¢ng: 
'Cái ác näy sinh do dÓt nát, thi‰u hi‹u bi‰t. M¶t hành vi ác là hÆu quä cûa s¿ 
không hi‹u bi‰t vŠ Chân - ThiŒn, chÙ không phäi là s¿ l¿a ch†n có chû š'. 
Socrates quan niŒm cái ác là s¿ xuÄn ngÓc do dÓt nát. 
Socrates ÇŠ cao 4 ÇÙc hånh chính: 
1/ Khôn ngoan: là t¿ bi‰t mình, cÜ xº Çúng và chû Ç¶ng trong m†i tình huÓng, 
không Ç‹ các lš do khách quan tác Ç¶ng. 
2/ Ti‰t Ç¶: là t¿ kiŠm ch‰ døc v†ng, bi‰t chÎu Ç¿ng trong nghÎch cänh, luôn gi» 
tâm trång cân b¢ng trÜ§c các bi‰n cÓ. 
3/ Can Çäm: ChÓng các ham muÓn thái quá, không chÌ bi‰t sÓng mà còn bi‰t 
ch‰t, hi‹u ch‰t vinh còn hÖn sÓng nhøc. 
4/ Khiêm tÓn: Luôn bi‰t vŠ s¿ chÜa bi‰t cûa mình, mà dÃn thân m¶t cách thÆn 
tr†ng trên con ÇÜ©ng hÜ§ng t§i chính nghiã. 
 
**Sách Cabbalah cûa Do Thái: 'Con ngÜ©i có th‹ Çåt Ç‰n Thiên Chúa trong 
nh»ng hành Ç¶ng bác ái, vì yêu Con NgÜ©i chÌ là yêu Thiên Chuá dÜ§i m¶t 
dång khác'. 
 
**Tri‰t gia Baruch Spinoza (1632 - 1677) quan niŒm: 'Tình yêu cûa con ngÜ©i 
ÇÓi v§i Thiên Chuá - Tình yêu cûa con ngÜ©i ÇÓi v§i con ngÜ©i là m¶t, và nhÜ 
nhau'. 
 
*** 
 
TrÜ§c khi Ç†c bút kš Tôi Phäi SÓng, n‰u chúng ta am hi‹u m¶t sÓ tri‰t lš sÓng 
cao ÇËp cûa các nhà hiŠn tri‰t k‹ trên, chúng ta së dÍ dàng nhÆn ra nh»ng 
giá trÎ nhân bän cao cä cûa tác phÄm: 
 
**Giá trÎ Th©i Çåi: 
 
Hi‰m thÃy m¶t tác phÄm nào nhÜ bút kš Tôi Phäi SÓng, khi kh¡c h†a ÇÜ®c 
nh»ng trang mô tä vŠ cu¶c sÓng ÇÜÖng th©i tØ nam ra b¡c trÜ§c và sau cu¶c 



chi‰n m¶t cách trung th¿c, không che dÃu, thiên vÎ... khi‰n không chÌ ngÜ©i 
Ç†c ÇÜÖng th©i có th‹ ôn låi nh»ng quá khÙ buÒn vui cûa chính mình, mà còn 
có th‹ giúp hÆu th‰ hi‹u rõ hÖn vŠ m¶t th©i kÿ lÎch sº tuy Çen tÓi, nhÜng vÅn 
có nh»ng tia lºa sáng chói cûa thanh cao và hy v†ng, khi trong ác vÅn còn 
thiŒn, trong quä vÅn có nhân... 
Nh»ng NgÜ©i và ViŒc cûa m¶t th©i Çiêu linh ÇÜ®c mô tä b¢ng m¶t cái nhìn 
mang n¥ng tính Nhân cûa ngÜ©i tu hành ÇÙc Ç¶ - rÃt khác v§i nh»ng cái nhìn 
cûa th‰ nhân bÎ thÃt tình ch‰ ng¿: 
 
'Tinh thÀn Çâu Ç‹ chi‰n ÇÃu khi các chi‰n sï oai hùng ngoài chi‰n trÆn nghe 
ti‰ng bom Çån cûa kÈ thù, hòa v§i ti‰ng la hét cûa ÇÒng bào bi‹u tình tÓ cáo 
Çích danh t°ng tÜ lŒnh cûa h† là m¶t tên tham nhÛng. 
(trích sÇd trang 144) 
 
'Ông DÜÖng Væn Minh này, tôi không bi‰t có phäi là m¶t thÙ kh¡c tinh cûa dân 
t¶c ViŒt Nam hay không, mà m‡i lÀn tên ông ÇÜ®c nh¡c Çi nh¡c låi trên Çài 
phát thanh thì y nhÜ r¢ng có chuyŒn xui xÈo xäy ra cho ÇÃt nÜ§c. LÀn ÇÀu vào 
ngày 1-11-1963, tên ông ÇÜ®c g¡n liŠn v§i bao nhiêu s¿ xáo tr¶n trong nÜ§c 
ti‰p theo sau cu¶c Çäo chánh. LÀn thÙ hai vào ngày 30-4-1975, tên ông låi 
ÇÜ®c vang lên trên làn sóng ÇiŒn m¶t lÀn n»a, và trª thành ti‰ng kèn ÇÜa ma 
ch‰ Ç¶ ViŒt Nam C¶ng Hòa. 
(trích sÇd trang 138) 
 
'NgÜ©i dân quê phäi chÎu cänh m¶t c° hai tròng, ban ngày lúc còn m¥t tr©i thì 
thu¶c s¿ ki‹m soát cûa QuÓc gia, bóng Çêm vŠ n¢m trong tay ViŒt c¶ng. 
(trích sÇd trang 147) 
 
Cänh Ç©i là vÆy, cänh Çåo cÛng không khá hÖn: 
' 
'S¿ nhÆp nh¢ng gi»a tôn giáo và chính quyŠn lúc bÃy gi© Çã tåo ra nh»ng 
''lãnh chúa áo Çen''. H† l®i døng chÙc vÎ tôn giáo Ç‹ mÜu cÀu danh l®i riêng tÜ. 
(trích sÇd trang 149) 
... 
 
**Giá trÎ ñåo ÇÙc: 
 
Có th‹ nói ít thÃy tác giä nào có th‹ tä ÇÜ®c s¿ ThiŒn - Ác Çáo ÇÀu kinh hoàng 
nhÜ trong tác phÄm Tôi Phäi SÓng. 
Các hÒi kš cùng loåi ÇÜÖng th©i thÜ©ng chÌ mô tä nhiŠu vŠ các Ác, nên phi‰n 
diŒn, chû quan, thi‰u s¡c bén trong viŒc thÙc tÌnh nhân luân? 
 
'Th©i gian dài, nhÃt là 3 næm læn l¶n trong Çáy ÇÎa ngøc khi k› luÆt tråi Thanh 
CÄm, Çã cho tôi cÖ sª Ç‹ nói r¢ng trong m‡i con ngÜ©i ÇŠu có phÀn ThiŒn và 



phÀn Ác ngang ngºa nhau, và tùy thu¶c vào môi trÜ©ng sÓng mà phát tri‹n. 
N‰u con ngÜ©i ÇÜ®c sÓng trong m¶t môi trÜ©ng Çåo ÇÙc và luÆt pháp ÇÜ®c tôn 
tr†ng thì phÀn ThiŒn së phát tri‹n và Çè bËp phÀn Ác. 
'...TØ nhÆn xét Çó, tôi k‰t luÆn: ''Không bao gi© oán trách con ngÜ©i, không 
bao gi© thù hÆn con ngÜ©i, không bao gi© tiêu diŒt con ngÜ©i; nhÜng b¢ng m†i 
giá phäi loåi bÕ bÃt cÙ ch‰ Ç¶ xÃu xa nào Çã khuy‰n khích và dung dÜ«ng s¿ 
hÆn thù gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i, và thay vào Çó m¶t xã h¶i lành månh Ç‹ con 
ngÜ©i ÇÜ®c phát tri‹n phÀn LÜÖng ThiŒn cûa mình. 
(trích sÇd các trang 597, 598) 
 
Khi‰n ngÜ©i Ç†c thÃm thiá nhÃt, có bài h†c l§n lao nhÃt trong Tôi Phäi SÓng là 
chuyŒn ThiŒn Ác ñáo ñÀu & Quä Báo Nh« TiŠn - có th‹ làm cho ai nÃy hi‹u 
bi‰t së 'Phäi SÓng' nhÜ th‰ nào trong các nghÎch cänh: 
 
'Dï nhiên, ch‰ Ç¶ c¶ng sän là kÈ chû trÜÖng, nhÜng Thi Çã thay cho ch‰ Ç¶ 
gi‰t Ti‰p m¶t cách thÆt dã man! NgÜ©i c¶ng sän ném Çá dÃu tay, h† Çã dùng 
tù gi‰t tù. 
(trích sÇd trang 418) 
 
'-¯, Ti‰p ch‰t rÒi! Ti‰p bÎ Çánh ch‰t trÜ§c cºa buÒng mình. Nó vÃt xác Ti‰p 
n¢m Çè lên ngÜ©i tôi. 
(trích sÇd trang 422) 
 
'anh Lâm Thành Væn bÎ Thi bÕ Çói vØa m§i ch‰t hÒi sáng s§m'. 
(trích sÇd trang 425) 
 
'Nhà k› luÆt ª Çây t¿ nó Çã là ÇÎa ngøc, có thêm Bùi ñình Thi vào, nó xuÓng 
sâu hÖn m†i tÀng cûa ÇÎa ngøc và trª thành Çáy ÇÎa ngøc. 
(trích sÇd trang 429) 
 
NgÜ©i tù cäi tåo Bùi ñình Thi Ç¶c ác v§i bån ÇÒng tù Ç‹ mong ÇÜ®c ch‰ Ç¶ 
gian ác dung thÙ cÜu mang; nhÜng rÒi cuÓi cùng vÅn phäi tØ bÕ c¶ng sän, 
theo chÜÖng trình HO qua MÏ sÓng, nhÆn lãnh Çû nh»ng trách cÙ vŠ nh»ng t¶i 
ác Thi Çã gây ra cho bån tù... hình thành m¶t bài h†c Ç‹ các nhà ÇÃu tranh 
am hi‹u, hÀu có th‹ Ùng phó m¶t cách chính Çáng khi bÎ kÈ thù b¡t gi», tù 
ÇÀy, tra khäo, dø d‡ làm tay sai cho chúng? 
 
S¿ vô luân cûa ViŒt C¶ng: 
'ThÆm chí ngÜ©i ta dùng xác ch‰t Ç‹ làm quà t¥ng trong dÎp Ç¥c biŒt m‡i næm 
nhÜ ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhÆt cûa ông HÒ Chí Minh. Ngày Çó ª miŠn 
Nam, không bi‰t là bao nhiêu nh»ng vø giÆt mìn xe Çò, xe lam, gi‰t håi thÜ©ng 
dân vô t¶i Ç‹ làm quà sinh nhÆt cho ông. 
(trích sÇd trang 48) 



... 
 
**Giá trÎ Tôn giáo: 
 
Tuy là m¶t linh møc cûa Thiên Chúa Giáo, nhÜng tác giä Çã tÕ ra khách quan 
khi diÍn tä m¶t cách trung th¿c vŠ nh»ng tÓt xÃu cûa hàng ngÛ tu sï th©i bình 
cÛng nhÜ th©i loån, Çåt giá trÎ cänh tÌnh và trong såch hàng ngÛ tu hành, tØng 
bÎ ca dao ViŒt Nam phê phán: 
 
'ñiŠu làm tôi ngåc nhiên t§i sºng sÓt ngay trong ngày Chúa nhÆt ÇÀu tiên sau 
khi vŠ nhÆn h† Çåo, tôi Çã nghe cha TÕ lên tòa giäng Çä kích cha Trình m¶t 
cách thÆm tŒ và công khai không cÀn úp mª! Cha TÕ nói cha Trình ra Çi Çã vÖ 
vét h‰t cûa cäi trong h† và cä bàn gh‰ trong nhà xÙ! 
(trích sÇd các trang 123, 124) 
 
'Nói vŠ uy quyŠn thì lúc Çó ñåi úy Phåm Ng†c Thäo là nhân vÆt sÓ 3 trong 
tÌnh, sau Giám møc Ngô ñình Thøc và TÌnh trÜªng KhÜu Væn Ba. 
(trích sÇd trang 131) 
 
'Lúc bÃy gi© trong tÌnh B‰n Tre có m¶t sÓ Linh møc và tu sï Công giáo ÇÜ®c 
m©i vào Ñy ban Liên Låc Tôn Giáo. Linh møc NVL cÛng ÇÜ®c m©i tham gia, 
nhÜng anh không gi» chÙc vø gì quan tr†ng, chÌ là m¶t thành viên tÀm thÜ©ng. 
Dù vÆy Linh møc NVL cÛng lÃy làm hãnh diŒn và thích khoe khoang vŠ nh»ng 
lÀn Çi h†p ª tÌnh ÇÜ®c ª khách sån loåi sang, ÇÜ®c æn ngon, thÙc æn Ç¥t tØ 
nhà hàng mang t§i. Anh ta l¶ vÈ hân hoan ra m¥t vì có ÇÜ®c m¶t ch‡ ÇÙng 
trong chánh quyŠn m§i, trong khi tåi m¶t vài nÖi khác, c¶ng sän Çang lùng 
b¡t, áp ch‰, làm khó dÍ Çû ÇiŠu các Linh møc ''phän Ç¶ng'' và nh»ng giáo dân 
ÜÖng ngånh... 
(trích sÇd trang 198) 
 
'Lúc bÃy gi© có m¶t sÓ giáo dân xÙ B¡c Häi ª khu v¿c Ngã Ba Ông Tå trong 
Nam vì thÜÖng hoàn cänh các Linh møc bÎ tù quá lâu, nên Çã t¿ Ç¶ng quyên 
góp và t° chÙc gºi quà cho chúng tôi theo ÇÜ©ng bÜu ÇiŒn. 
(trích sÇd trang 535) 
 
Linh møc NguyÍn H»u LÍ tác giä Tôi Phäi SÓng là tác giä cûa câu nói rÃt 
Çáng dùng làm danh ngôn Ç‹ h†c sinh trung ti‹u h†c bình giäi: 
'TrÜ§c khi làm Linh møc, tôi là m¶t ngÜ©i ViŒt Nam'. 
Vì câu này th‹ hiŒn š thÙc ít ngÜ©i h†c thÙc bi‰t t§i, là QuÓc Gia & Dân T¶c 
m§i là mÅu sÓ chung, Tôn Giáo và ñäng Phái chÌ là nh»ng tº sÓ cûa mÅu sÓ 
chung, nên các tº sÓ phäi có trách nhiŒm phøc vø & bäo vŒ mÅu sÓ chung. Vì 
m¶t khi mÅu sÓ chung không còn, thì các tº sÓ không ÇÃt dung thân - trÜ©ng 
h®p ViŒt Nam C¶ng Hòa là m¶t Çi‹n hình nh«n tiŠn cø th‹?! 



Vì quan niŒm ÇÜ®c QuÓc Gia & Dân T¶c m§i là mÅu sÓ chung, nên Linh møc 
NguyÍn H»u LÍ m§i nhÆn ÇÎnh: 
'ñÓi v§i tôi, ÇiŠu quan tr†ng không phäi là chúng ta tiêu diŒt con ngÜ©i, ngay 
cä nh»ng con ngÜ©i Çang phøc vø trong ch‰ Ç¶ c¶ng sän. ñiŠu chúng ta phäi 
làm là b¢ng m†i cách loåi bÕ cÖ cÃu chính quyŠn vô thÀn, ÇÜ®c xây d¿ng trên 
m¶t š thÙc hŒ ngoåi lai l‡i th©i. Chính š thÙc hŒ Çó Çã làm tan nát tình dân t¶c 
cûa chúng ta. 
(trích sÇd trang 572) 
 
'Tôi muÓn gºi låi cho th‰ hŒ mai sau m¶t l©i tâm huy‰t là ÇØng bao gi© mê 
mu¶i vì m¶t chû thuy‰t ngoåi lai nào mà quên Çi Dân T¶c, Ç‹ rÒi cänh nÒi da 
xáo thÎt låi tái diÍn. Th‹ ch‰ chính trÎ nào rÒi cÛng së qua Çi, triŠu Çåi nào rÒi 
cÛng së søp Ç°, chÌ có Dân T¶c là trÜ©ng tÒn. 
(trích sÇd trang 598) 
 
**Giá trÎ Tâm lš: 
 
Khi vi‰t vŠ ngÜ©i C¶ng sän, bên cånh nh»ng kÈ gian ác, tác giä cÛng nh¡c 
Ç‰n m¶t sÓ ngÜ©i tuy ít nhÜng cÛng phÀn nào th‹ hiŒn ÇÜ®c lÜÖng tri con 
ngÜ©i vÅn có th‹ tÒn tåi dÜ§i m¶t ch‰ Ç¶ tam tàn, ngu dÓt, båo ngÜ®c: 
 
'Trong lúc Çang ki‹m tra và có mÃy anh ÇÎnh gºi lÜu kš quÀn áo, cán b¶ Låc 
bÜ§c t§i gÀn nói nhÕ: ''Ÿ Çây rét l¡m, các anh gi» låi quÀn áo mà dùng, ÇØng 
gºi lÜu kš làm gì''... Nói xong anh quay Çi thÆt nhanh. Tôi rÃt cäm Ç¶ng khi 
nghe cán b¶ Låc nói nh»ng l©i Çó. Anh cäm thÃy ái ngåi cho sÓ phÆn chúng 
tôi, nh»ng con ngÜ©i mà anh bi‰t là Çang Çi vào cõi ch‰t. 
 
'-Anh LÍ, anh hãy gi» suy nghï Ãy trong lòng và ÇØng nói ra, không có l®i. Tôi 
cÛng có suy nghï nhÜ anh. NhÜng anh bi‰t hoàn cänh tôi, tôi sinh ra và l§n lên 
trong ch‰ Ç¶. Anh LÍ, tôi qúy anh, nên tôi thành thÆt khuyên anh là khi nào 
ÇÜ®c vŠ anh hãy tìm cách ra khÕi nÜ§c mà sÓng. PhÀn tôi, tôi không làm gì 
khác hÖn ÇÜ®c. Vä låi, còn mi‰ng cÖm manh áo cûa gia Çình v® con tôi n»a! 
(trích sÇd trang 569) 
 
'Khác v§i thái Ç¶ cách ngæn và hách dÎch cûa nhiŠu cán b¶ lo phÀn hành 
chuyên môn mà tôi tØng g¥p ª các tråi, cô cán b¶ tài vø này rÃt duyên dáng, 
bÜ§c vào sân v§i nø cÜ©i thÆt tÜÖi trên môi. 
(trích sÇd trang 543) 
 
Chính ngÜ©i n» công an này sau m¶t lÀn vào miŠn nam công tác, Çã thay Ç°i 
cái nhìn v§i miŠn nam, trª nên có cäm tình v§i gi§i tù cäi tåo, nhÃt là ÇÓi v§i vÎ 
linh møc trÈ tu°i NguyÍn H»u LÍ. 



Linh møc NguyÍn H»u LÍ cÛng không khÕi có nh»ng cäm tình Çáp låi, nhÜng 
tình yêu v§i Chúa trong niŠm tin cÙu r‡i ÇÒng loåi Çã cao hÖn, månh hÖn, giúp 
ông trª vŠ v§i trách nhiŒm: 
'ñã tØ lâu, tôi nhÆn thÃy tình cäm Ç¥c biŒt cûa nàng ÇÓi v§i tôi qua cº chÌ, thái 
Ç¶ và cách nói næng. Càng ngày, tôi càng hi‹u ÇiŠu Çó qua ánh m¡t, nø cÜ©i 
trong các câu chuyŒn nàng k‹, nhÃt là s¿ ân cÀn giúp Ç« tôi trong các viŒc 
liên quan t§i phÀn vø cûa nàng, m¥c dù trong tÜ th‰ quá khác biŒt. 
(trích sÇd trang 577) 
 
S¿ viŒc khi‰n ngÜ©i ta không khÕi liên tÜªng t§i truyŒn Tây Du Kš, khi nhà sÜ 
ñÜ©ng Tam Tång trên ÇÜ©ng qua Tây Trúc thÌnh kinh, bÎ nhiŠu yêu n» mê 
ho¥c, nhÜng Çã gi» ÇÜ®c s¿ trong sáng nh© tâm trí hÜ§ng thÜ®ng, m¶t lòng 
theo Çåo. 
So v§i ñÜ©ng Tam Tång có 3 ÇŒ tº thân tín và ñÙc PhÆt nhiŠu quyŠn næng 
bäo vŒ thÜ©ng xuyên m‡i khi lâm nån, Linh møc NguyÍn H»u LÍ ª Çây ÇÖn 
thÜÖng Ç¶c mã m¶t mình trong chÓn lao tù ÇÓi ÇÀu bao hung hi‹m, chÌ nh© 
tâm trí kiên cÜ©ng và lš tÜªng hÜ§ng thÜ®ng Çã gi» ÇÜ®c s¿ trong sáng cao 
ÇËp: 
'Nói vŠ phÀn nhân loåi thì th¿c s¿ lúc Çó tôi Çang sÓng trong ngøc tù, nhÜng 
vŠ phÀn tinh thÀn thì tôi phäi nói th£ng là chÜa bao gi© tôi thÃy hiŒu quä trong 
chÙc vø Linh møc nhÜ lúc bÃy gi©. Khi tôi š thÙc và ch†n con ÇÜ©ng làm Linh 
møc lúc 20 tu°i là chính vì lš tÜªng phøc vø tha nhân, và lúc này tôi Çang 
ÇÜ®c sÓng tr†n vËn cho lš tÜªng mà tôi Çã ch†n. 
(trích sÇd trang 571) 
 
NhÆn ÇÎnh 
 
**Lòng Nhân: Linh møc NguyÍn H»u LÍ Çã th‹ hiŒn tÃm lòng Bác Aí cûa 
Thiên Chuá Giáo m¶t cách cao ÇËp nhÃt, khi coi cu¶c sÓng tù Çày gi»a các tù 
nhân nhÜ m¶t công viŒc cÙu r‡i, tuy kh° Çau nhÜng cao cä nhÃt cûa ngÜ©i tu 
hành. Xuyên suÓt tác phÄm là cái nhìn cûa lòng Bác Ái vào NgÜ©i và ViŒc, 
khi‰n ngÜ©i Ç†c cäm nhÆn ÇÜ®c cø th‹ s¿ phát huy tình yêu ngÜ©i cûa Chúa 
qua m¶t tôn ÇÒ chân chính cûa Ngài. 
 
**Trí Sáng: Nh»ng nhÆn ÇÎnh sáng suÓt vŠ bån và thù trong cu¶c sÓng tù Çày 
trÀm luân, Ç‹ tØ Çó tác giä våch ra kÈ thù cûa dân t¶c chính là nh»ng 'chû 
thuy‰t ngoåi lai' giúp nh»ng kÈ vô låi bám víu l®i døng. ñiŠu này chÙng tÕ tác 
giä Çã nhìn ra gÓc gác ng†n nguÒn tai h†a C¶ng sän, nên quan niŒm rÃt trong 
sáng khi cho r¢ng muÓn chi‰n th¡ng không th‹ dùng súng Çån, båo l¿c, mà 
phäi cÀn Ç‰n trí sáng cûa m†i ngÜ©i, giúp nhÆn ra Çâu m§i chính là møc tiêu 
cÀn hóa giäi, không mù quáng xuÄn Ç¶ng, ÇÃu Çá chia rë nhau? 
 
**Tính Hùng: Tác giä th‹ hiŒn không chÌ DÛng Khí: 
'Phú qúy bÃt næng dâm 



'BÀn tiŒn bÃt næng di 
'Uy vÛ bÃt næng khuÃt 
mà còn th‹ hiŒn Hùng Khí trong trách vø m¶t tu sï nÖi lao tù, dù hoån nån 
vÅn nghï Ç‰n viŒc giúp Ç« cÙu r‡i tha nhân, quên mình vì lš tÜªng cao cä cûa 
tôn giáo mình tuân thû. Nh»ng ngÜ©i nhÜ tác giä tuy không cÀm võ khí, nhÜng 
võ khí cûa h† siêu Ç£ng hÖn - chính là hùng tâm + dÛng khí, khi b¶c phát 
khi‰n chính nh»ng kÈ hung ác c¿c kÿ nhÜ Bùi ñình Thi... cÛng phäi giÆt mình 
hoäng s®; ÇÒng th©i cÛng khi‰n m¶t sÓ cán b¶ Çäng viên ViŒt C¶ng trong lao 
tù phäi kính n‹ tôn tr†ng. ñây chính là thÙ Hùng Khí siêu Ç£ng hi‰m có, ''lúc 
cÙng khi‰n Çá nát - khi mŠm làm vàng tan''? 
 
Qua m¶t sÓ phân tích trên, tác phÄm Tôi Phäi SÓng cûa Linh møc NguyÍn 
H»u LÍ có rÃt nhiŠu giá trÎ trên nhiŠu phÜÖng diŒn khác nhau, rÃt Çáng Ç‹ 
chúng ta Ç†c và tÜ duy - mai sau tìm hi‹u rút ra nh»ng bài h†c cø th‹ vŠ nhân 
luân trong nghÎch cänh, rÃt cÀn thi‰t nÖi các h†c ÇÜ©ng, giäng ÇÜ©ng Çào 
luyŒn h†c sinh cÛng nhÜ quân cán chính. 
NhÃt là ÇÓi v§i nh»ng ai Çã - Çang - së dÃn thân vào các chính trÜ©ng tôn 
giáo, chính trÎ, cÀn tìm hi‹u hÀu có th‹ ÇÜÖng ÇÀu h»u hiŒu v§i nh»ng mua 
chu¶c và nh»ng tù Çày chông gai trên bÜ§c ÇÜ©ng nhiŠu gian nan khi muÓn 
giúp Ç©i, cÙu ngÜ©i, tranh ÇÃu cho Chính Nghiã QuÓc Gia & Dân T¶c? 
Ngoài ra, Çây cÛng là m¶t tác phÄm væn h†c vi‰t khá trung th¿c và ÇÀy Çû vŠ 
m¶t th©i k› lÎch sº Çen tÓi, giúp hÆu th‰ có th‹ nghiên cÙu tìm hi‹u, Ç‹ bi‰t rõ 
vŠ nh»ng tÓt xÃu, Çúng sai... rút ra nhiŠu bài h†c vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn khác 
nhau. 
 
Và l©i nh¡n nhû rÃt tâm huy‰t và chính Çáng sau Çây cûa Linh møc NguyÍn 
H»u LÍ, cÀn ÇÜ®c nh¡c nhª truyŠn bá sâu r¶ng lâu dài: 
 
'Trong cu¶c chi‰n không có ti‰ng súng này, dân t¶c ViŒt Nam không 
còn chi‰n ÇÃu vì m¶t ch‰ Ç¶ này hay ch‰ Ç¶ khác. Không chi‰n ÇÃu Ç‹ 
khôi phøc låi m¶t ch‰ Ç¶ vØa søp Ç°, cÛng không chi‰n ÇÃu Ç‹ cÓ bäo 
vŒ ch‰ Ç¶ Ç¶c tài thÓi nát Çang ng¿ trÎ trên quê hÜÖng. ñây phäi là cu¶c 
chi‰n cûa lÜÖng tri con ngÜ©i Ç‹ ch†n cái ñúng và loåi bÕ cái Sai, Ç‹ 
ch†n cái ThiŒn và loåi bÕ cái Ác cho con ÇÜ©ng Dân T¶c phäi Çi. KÈ thù 
cûa dân t¶c ViŒt Nam lúc này không còn phäi là nh»ng con ngÜ©i Çã 
ÇÙng bên này hay bên kia chi‰n tuy‰n trong quá khÙ, nhÜng là bÃt cÙ 
th‹ ch‰ chính trÎ nào cÜ§p Çi quyŠn l®i t¿ nhiên cûa nh»ng thành phÀn 
Dân T¶c khác. 
 
 
VVTKLBG 
 
Nhân - Trí - Hùng 



NguyÍn Chí ThiŒn 
(1939 - 2012) 
 
NguyÍn Chí ThiŒn th‹ hiŒn hùng khí cûa KÈ Sï (cao cä hÖn dÛng khí) khi bi‰t 
dùng ngòi bút làm vÛ khí chi‰n ÇÃu m¶t cách can trÜ©ng vì quÓc gia & dân 
t¶c, chÓng låi m¶t båo quyŠn tàn Ç¶c nhÃt trong lÎch sº nhân loåi; bän thân 
hÖn m¶t lÀn chÃp nhÆn hÙng chÎu m†i kh° Çau nÖi tù Çày man r®. ChÌ b¢ng 
ngòi bút cûa mình Çã tåo ÇÜ®c m¶t cu¶c chi‰n b¢ng thi ca bÃt khuÃt kiên 
cÜ©ng dài lâu suÓt cä cu¶c Ç©i, NguyÍn Chí ThiŒn trª thành thi soái cûa dòng 
thÖ tÓ c¶ng, Çã våch trÀn t¶i ác cûa HÒ Chí Minh và ViŒt C¶ng v§i væn h†c và 
dÜ luÆn quÓc t‰, ÇÜ®c truyŠn bá giáo døc Ç‰n muôn Ç©i - giá trÎ vang danh 
không thua gì nh»ng cu¶c ÇÃu tranh chính trÎ, nh»ng trÆn chi‰n quân s¿? 
 
Tháng 4-2016 chúng tôi có dÎp ÇÜ®c xem cu¶c tri‹n lãm cûa nhà ÇÃu tranh 
Trung QuÓc là ông Ngäi VÎ VÎ (Ai Weiwei) tåi Melbourne. 
Tuy giá vé vào xem khá m¡c, hÖn 20 AUD, nhÜng sÓ ngÜ©i xem rÃt Çông, 
phäi x‰p hàng rÒng r¡n nhiŠu phút m§i mua ÇÜ®c vé vào xem. 
Theo T¿ Çi‹n Wikipedia trên internet, Ngäi VÎ VÎ sinh næm 1957, cha là nhà 
thÖ Ngäi Thanh bÎ k‰t t¶i trong phong tráo ChÓng H»u Phái tåi Trung C¶ng 
næm 1958, bÎ b¡t Çi tù cäi tåo ª Tân CÜÖng cùng v®. Ngäi VÎ VÎ lúc Çó m§i 1 
tu°i, sÓng ª Tân CÜÖng 16 næm. ñ‰n næm 1875 cä gia Çình m§i ÇÜ®c trª vŠ 
B¡c Kinh sinh sÓng, Ngäi VÎ VÎ k‰t hôn v§i n» nghŒ sï L¶ Thanh - ngÜ©i ÇÙng 
trÜ§c Thiên An Môn, dÜ§i änh Mao Tråch ñông, vén váy l¶ quÀn lót cho 
chÒng chøp hình Ç‹ th‹ hiŒn s¿ miŒt thÎ h† Mao, bÙc hình ÇÜ®c phóng l§n 
trong cu¶c tri‹n lãm. 
Wikipedia nhÆn ÇÎnh Ngäi VÎ VÎ là m¶t nghŒ sï, nhà hoåt Ç¶ng ÇÃu tranh, tÜ 
tÜªng gia... có nhiŠu hoåt Ç¶ng tích c¿c trong nhiŠu ngành nhÜ ki‰n trúc, 
nhi‰p änh, phim änh, phê bình væn hóa và xã h¶i. 
Næm 2008 ông ÇÜ®c Ki‰n trúc sÜ Thøy Sï Herzog & de Meuron m©i làm cÓ 
vÃn nghŒ thuÆt trong công trình xây Sân VÆn ñ¶ng Th‰ VÆn tåi B¡c Kinh. 
Tuy thành công l§n vŠ nghŒ thuÆt, trª nên giàu có, nhÜng ông tÕ ra bÃt bình 
trÜ§c nh»ng bÃt công thÓi nát cûa ch‰ Ç¶, luôn tìm cách ÇÓi kháng månh më 
qua nhiŠu hành Ç¶ng khác nhau: 
-2008 vø Ç¶ng ÇÃt ª TÙ Xuyên làm Ç° nhiŠu ngôi trÜ©ng do b†n quan tham 
bòn rút xây cÃt cÄu thä, làm ch‰t hÖn 6.000 h†c sinh, khi‰n ông tÙc giÆn sÜu 
tÀm tÜ liŒu tÓ giác trÜ§c công luÆn. 
-Ông chú tr†ng l®i khí internet Ç‹ liên låc vÆn Ç¶ng gi§i trÈ trong ÇÃu tranh, 
gây nhiŠu bÃt l®i cho ch‰ Ç¶, nên næm 2014 ông bÎ b¡t gi» vŠ t¶i 'bÃt ÇÒng 
chính ki‰n'. 
-Do áp l¿c quÓc t‰, ông ÇÜ®c trä t¿ do, nhÜng bÎ Çu°i ra nÜ§c ngoài. Ông ti‰p 
tøc hoåt Ç¶ng ÇÃu tranh b¢ng viŒc th¿c hiŒn các cu¶c tri‹n lãm vŠ Çiêu kh¡c, 
h¶i h†a, phim änh, sách báo... tÓ cáo t¶i ác cûa ch‰ Ç¶ C¶ng sän tåi Trung 
QuÓc. 
 



*** 
 
Khi xem tri‹n lãm cûa nhà ÇÃu tranh Trung QuÓc Ngäi VÎ VÌ, ngÜ©i ta së thÃy 
nh»ng hình änh và hiŒn vÆt cø th‹ ÇÜ®c sÜu tÀm & tái tåo rÃt công phu phong 
phú, th‹ hiŒn các hành vi khûng bÓ trÃn áp rÃt vô nhân Çåo cûa ch‰ Ç¶ C¶ng 
sän tåi Trung QuÓc tØ th©i Mao Tråch ñông cho Ç‰n nay... khi‰n ngÜ©i xem 
không khÕi kinh s® ghê tªm. 
Tuy nhiên lúc xem xong cu¶c tri‹n lãm, cäm súc cûa bän thân chúng tôi là 
ngÆm ngùi nh§ Ç‰n nh»ng bài thÖ cûa NguyÍn Chí ThiŒn, vì thÃy tÃt cä nh»ng 
hình änh trong cu¶c tri‹n lãm cûa Ngäi VÎ VÎ tuy rÃt phong phú, cø th‹, là m¶t 
công trình sÜu tÀm và th‹ hiŒn tåo ra nh»ng tác Ç¶ng sâu s¡c vào lòng 
ngÜ©i... nhÜng vÅn chÜa th‹ b¢ng ÇÜ®c nh»ng gì do tÆp thÖ Hoa ñÎa Ngøc cûa 
NguyÍn Chí ThiŒn diÍn tä, tác Ç¶ng sâu xa vào lòng chúng tôi m‡i khi Ç†c? 
 
CÛng theo Wikipedia, thi sï NguyÍn Chí ThiŒn sinh tåi Hà N¶i næm 1939, næm 
1960 do dåy m¶t bài sº h†c không theo quan Çi‹m cûa ch‰ Ç¶, nên bÎ b¡t vì 
t¶i 'phän tuyên truyŠn'. 
-Næm 1964 ÇÜ®c thä, nhÜng næm 1966 bÎ b¡t låi và giam t§i næm 1977 vì làm 
thÖ Çä phá ch‰ Ç¶. 
-Næm 1979 ông can Çäm chåy vào sÙ quán Anh tåi Hà N¶i, nh© chuy‹n tÆp 
thÖ Hoa ñÎa Ngøc ra häi ngoåi ph° bi‰n, låi bÎ b¡t gi» tù Çày trong các tråi kh° 
sai nÖi rØng sâu nÜ§c Ç¶c rÃt kh¡c nghiŒt cho Ç‰n næm 1991. 
-Næm 1994 ông ÇÜ®c t° chÙc HRW t¥ng giäi thÜªng Hellman/Hammett. 
-Næm 1995 ông ÇÜ®c qua MÏ, nh© s¿ vÆn Ç¶ng cûa ñåi tá Không quân MÏ 
Noboru Masuoka. 
-Næm 2012, ông qua Ç©i tåi Santa Ana, quÆn Cam, Caili, Hoa Kÿ, Ç‹ låi nhiŠu 
ti‰c thÜÖng không chÌ cho NgÜ©i ViŒt häi ngoåi, mà còn cho cä væn Çàn chÓng 
c¶ng quÓc t‰. 
 
Tác phÄm Hoa ñÎa Ngøc cûa NguyÍn Chí ThiŒn ÇÜ®c coi nhÜ m¶t tÆp thÖ v§i 
nh»ng hÒi Ùc vŠ cu¶c sÓng tù ngøc cûa tác giä dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän tåi MiŠn 
B¡c ViŒt Nam; n¶i dung bao hàm ÇÜ®c cä 3 y‰u tÓ Nhân + Trí = Hùng. 
 
Khi gºi tÆp thÖ vào SÙ quán Anh ª Hà N¶i, NguyÍn Chí ThiŒn có kèm theo lá 
thÜ v§i l©i lë: 
 
'Nhân danh hàng triŒu nån nhân vô t¶i cûa ch‰ Ç¶ Ç¶c tài Çã ngã gøc hay còn 
Çang phäi chÎu Ç¿ng m¶t cái ch‰t dÀn mòn và Çau Ç§n trong gông cùm c¶ng 
sän, tôi xin ông vui lòng cho ph° bi‰n nh»ng bài thÖ này trên mänh ÇÃt t¿ do 
cûa qúy quÓc. ñó là k‰t quä 20 næm làm viŒc cûa tôi, phÀn l§n ÇÜ®c sáng tác 
trong nh»ng næm tôi bÎ giam cÀm'. 
 
TÆp thÖ ÇÜ®c in ph° bi‰n lÀn ÇÀu tiên næm 1980 do Ñy ban Tranh ÇÃu cho Tù 
nhân Chính trÎ ViŒt Nam, phát hành tåi Washington DC mang t¿a 'Ti‰ng v†ng 



tØ Çáy ngøc' và tác giä là 'Ngøc Sï'. Bän dÎch ti‰ng Anh mang t¿a 'Cry from the 
Abyss'. 
T¿a ÇŠ 'Hoa ñÎa Ngøc' xuÃt hiŒn næm 1984, khi Yale Center for International 
& Area Studies in bän ti‰ng Anh mang t¿a 'Flower from Hell' do Huÿnh Sanh 
Thông dÎch. 
Næm 1985 tÆp thÖ này ÇÜ®c trao giäi ThÖ QuÓc t‰ 'Rotterdam International 
Poetry Prize. 
Næm 1988 NguyÍn Chí ThiŒn nhÆn giäi 'Freedom to Write'. 
TÆp thÖ Hoa ñÎa Ngøc cûa NguyÍn Chí ThiŒn ÇÜ®c dÎch ra nhiŠu thÙ ti‰ng, 
nhÜ ñÙc, Hòa Lan, ñåi Hàn, Trung Hoa, Pháp, Tây Ban Nha, Serbia... 
Tên NguyÍn Chí ThiŒn ÇÜ®c ghi nhÆn trong sách 'Who's in Twentieth century 
World Poetry' do Mark Willhard chû biên, nhà xuÃt bän London & New York, 
Routledge 2000. 
 
N¶i dung thÖ NguyÍn Chí ThiŒn th‹ hiŒn nh»ng cäm nghï bi tráng cûa m¶t kÈ 
sï thÙc th©i trÜ§c nh»ng cänh bi Çát cûa QuÓc gia & dân t¶c, do båo quyŠn 
ViŒt C¶ng gây ra. 
Nh»ng l©i thÖ bi phÅn trong hoàn cänh sÓng bi thäm cûa thi sï, Çã th‹ hiŒn 
ÇÜ®c nh»ng hình änh vô cùng khûng khi‰p cûa ngÜ©i dân ViŒt dÜ§i ách thÓng 
trÎ c¿c kÿ hung tàn cûa ViŒt C¶ng. 
Tuy nhiên, trong hoàn cänh khÓn cùng, thÖ NguyÍn Chí ThiŒn mang mang 
nh»ng š tình s¡t thép bÃt khuÃt kiên cÜ©ng theo truyŠn thÓng Nhân + Trí = 
Hùng cûa dân t¶c ViŒt: 
 
**Lòng Nhân: 
 
ThÖ NguyÍn Chí HiŒn cho thÃy ông có cái nhìn xót thÜÖng trÜ§c bao cänh tù 
t¶i Ç†a Çày cûa ÇÒng bào, th‹ hiŒn s¿ bÃt bình, nên can Çäm dùng thÖ tÓ cáo 
t¶i ác cûa nhà cÀm quyŠn ViŒt c¶ng: 
 
-Bài 'ñØng s®' 
'... 
'ChÌ xót cho l§p nhÕ hiŒn hình 
'Cûa Çói kh°, tù ÇÀy, nhem nhuÓc 
'Phäi cÙu chúng, phäi tìm ra phÜÖng thuÓc 
'Dù là thuÓc n°! 
(1975) 
 
**Trí Sáng: 
Tuy là m¶t ngÜ©i h†c thÙc bình thÜ©ng, chÌ h†c h‰t bÆc trung h†c, nhÜng ông 
có trí sáng suÓt cûa bÆc thÙc giä khi th¿c hiŒn š chí dùng sÙc månh cûa thÖ 
væn, cûa š thÙc, tuy không gi‰t ch‰t ngay ÇÎch thû, nhÜng vÅn có th‹ khi‰n 
b†n lãnh Çåo hàng ÇÀu hoäng s®; khi våch trÀn b¶ m¥t thÆt gian ác cûa chúng 



trÜ§c công luÆn, së gây ti‰ng vang l§n thÙc tÌnh lòng ngÜ©i, muôn Ç©i nguyŠn 
rûa chúng, lÜu truyŠn mãi mãi cho mai hÆu: 
 
-Bài 'Th‰ l¿c ñÕ' 
'Th‰ l¿c ñÕ phäi ÇÒng tâm dÆp t¡t 
'ñ‹ nó hoành hành, h†a l§n së lan nhanh 
'NhÜng không th‹ dùng bom A, bom H 
'Phá nát ÇÎa cÀu vì m¶t lÛ gian manh 
'Nên phäi vi‰t, phäi muôn ngàn kÈ vi‰t 
'Nh»ng t¶i tÀy Çình ÇÜ®c bÜng bít tinh vi 
'N‰u nhân loåi m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t 
'C¶ng sän là gì, t¿ nó së tan Çi 
'ThÙ sinh thành tØ Ãu trï ngu si 
'S¿ hi‹u bi‰t së là mÒ hûy diŒt. 
(1973) 
 
**Tính Hùng: 
M¥c dù bÎ tù Çày gian kh° nÖi tÀng Çáy ÇÎa ngøc liên ti‰p nhiŠu næm, nhÜng 
b¢ng hùng tâm & dÛng khí, ông vÅn ti‰p tøc làm trách nhiŒm cûa kÈ sï th©i 
Çåi, khi tÆn døng khä næng làm thÖ cûa mình Ç‹ vi‰t nên nh»ng trang thÖ våch 
trÀn t¶i ác cûa b†n lãnh tø hàng ÇÀu C¶ng sän, lên án nh»ng hành vi gian 
hi‹m cûa ch‰ Ç¶: 
 
'...NghŠ væn sï giÓng y nghŠ võ sï 
'MuÓn nên tài cÀn phäi chÎu Çòn Çau 
'Nh»ng cú vào tim, nh»ng cú nhiŒm mÀu 
'Giúp cho nó ÇÆp ra tình š. 
(1971) 
 
ñ¥c Çi‹m cûa thÖ NguyÍn Chí ThiŒn là hình thÙc câu thÖ không câu nŒ, l©i 
thÖ dung dÎ, nhÜng vÅn có nh»ng âm ÇiŒu kÿ diŒu cûa thÖ, Çã diÍn tä thành 
công m¶t cách trung th¿c NgÜ©i và ViŒc, thuy‰t phøc không cÀn s¿ giäng giäi, 
mà vÅn khi‰n ngÜ©i Ç†c thÃy rõ nh»ng s¿ tàn ác khûng bÓ ghê khi‰p v§i chính 
ÇÒng bào cûa b†n ViŒt C¶ng m¥t ngÜ©i då thú. 
 
**S¿ giä dÓi gian ác cûa b†n lãnh tø ViŒt C¶ng: 
 
-Bài ñÒng LÀy: 
'... 
'Hang P¡c Bó hóa thành hang ác thú 
'Bác HÒ già hóa dång bác HÒ Ly 
'ñôi dép lÓp n¥ng b¢ng træm Çôi dép s¡t 
''B¶ kaki vàng, vàng nhÜ m¥t dân Çen 



'Qûy quái, Çê hèn, lØa Çäo 
'Gia tài tra khäo, cÜ§p trÖn tay 
'TØ bu°i qûy vÜÖng h§n hª m¥t mày 
'ñÙng trÜ§c ñäng Kÿ trÎnh tr†ng 
'ñ†c l©i khai måc thuª hoang sÖ 
'Tø tÆp Çäng viên Çåi h¶i dÜ§i c© 
'NguyŒn Çem cu¶c Ç©i hÖi thª 
'ñåp b¢ng, phá v« 
'Ngàn næm væn hi‰n ông cha 
'AÕ v†ng d¿ng lên m¶t thÙ sÖn hà 
'Mê mu¶i, n¥ng nŠ không hŠ nghiêng ngä... 
 
-Bài 'Không có gì qúy hÖn Ç¶c lÆp tÜ do' 
'Không có gì qúy hÖn Ç¶c lÆp t¿ do 
'Tôi bi‰t nó, th¢ng nói câu nói Çó 
'Tôi bi‰t nó, ÇÒng bào miŠn B¡c này bi‰t nó 
 
'ViŒc nó làm, t¶i nó phåm ra sao 
'Nó ÇÀu tiên Çem râu nó bŒn vào 
'Hình xác lão Mao lông lá 
'Bàn tay Nga ÇÀy bæng tuy‰t giá 
'CÛng nhoài qua løc ÇÎa Trung Hoa 
'Không phäi xoa ÇÀu, mà n¡m nó tØ xa 
'Nó ÇÙng không yên, tÃt bÆt, Çiên ÇÀu 
'Lúc røi vào TÀu, lúc rúc vào Nga 
'Nó g†i Tàu Nga là cha anh nó 
'Và tình nguyŒn làm con chó nhÕ 
'Xông xáo gi» nhà gác ngõ cho cha anh 
'Nó tÆn thu tØ quä trÙng quä chanh 
'H†c lÓi hung tàn cûa cha anh nó 
'Cu¶c chi‰n tranh ch‰t v®i h‰t thanh niên 
'ñÜÖng diÍn ra ghê g§m Çó 
'CÛng là do Nga dÆt, TÀu co 
'Ti‰p nhiên liŒu gÀy mÒi cho nó 
'Súng, Tæng, Tên lºa, Tàu bay 
'N‰u không, nó Çánh b¢ng tay? 
'Ôi Çó, tØ Ç¶c lÆp không có gì qúy hÖn cûa nó! 
'Tôi bi‰t rõ, ÇÒng bào miŠn B¡c này bi‰t rõ 
'ViŒc nó làm, t¶i nó phåm ra sao 
'Nó là tên trùm Çao phû næm nào 
'M†i cäi cách Çã Çem tù, Çem b¡n 
'ñ¶ nºa triŒu dân, rÒi bäo là nhÀm lÅn! 



'ñÜ©ng nó Çi trùng ÇiŒp bÃt nhân... 
(1968) 
 
-Bài 'Bác HÒ rÒi låi': 
'Bác HÒ rÒi låi bác Tôn 
'Cä hai ÇŠu thích ôm hôn nhi ÇÒng 
'NÜ§c da hai bác màu hÒng 
'NÜ§c da các cháu nhi ÇÒng màu xanh 
'Gi»a hai cái m¥t bành bành 
'Nh»ng khæn quàng ÇÕ bay quanh c° cò. 
 
-Bài 'Bác HÒ t§i thæm' 
'Bác HÒ t§i thæm thi‰u nhi 
'Bác cÜ©i bác hÕi chi li ng†n ngành 
'ViŒc æn ª, viŒc h†c hành 
'Lao Ç¶ng bác d¥n chÃp hành tÓt, nhanh 
'KËo bánh bác hÙa Ç‹ giành 
'Chû nghiã xã h¶i hoàn thành së cho! 
'Thi‰u nhi khæn ÇÕ c° cò 
'V‡ tay xuông chúc bác HÒ sÓng lâu... 
(1967) 
 
-Bài 'Lãnh tø' 
'Lãnh tø béo nøc 
'Dân Çen gÀy røc 
'Lao Ç¶ng hùng høc 
'ñói æn kh¡c phøc 
'Kêu ca tÓng ngøc! 
'C¶ng sän Çánh gøc 
'ñ©i m§i h‰t nhøc. 
(1962) 
 
**S¿ tham tàn Ç¶c ác cûa ViŒt C¶ng: 
 
-Bài ñÒng LÀy 
'... 
'NhÜng rÒi m¶t s§m ÇÀu thu mùa thu trª låi 
'Tu°i hai mÜÖi m¡t nhìn Ç©i trÈ dåi 
'Ng« c© sao r¿c r« 
'Tô th¡m màu xÙ sª yêu thÜÖng 
'Có ng© Çâu giáo giª Çã lên ÇÜ©ng 
'Hung båo phá bÕ kim c° 
'Ti‰ng mÓi giÜ©ng rung Ç° chuy‹n non sông 



'M¥t tr©i s¿ sÓng 
'Th° ra tØng vÛng máu hÒng 
'Ôi ti‰c thÜÖng bao mùa lúa vun trÒng 
'M¶t mùa thu nÜ§c lÛ 
'Trª thành bùn nÜ§c mênh mông 
'L§p l§p sóng hÒng man dåi 
'Chìm trôi quá khÙ tÜÖng lai... 
 
-Bài 'Chuyên chính v¶i may' 
'Chuyên chính v¶i may nhiŠu áo s†c 
'ñem khoác bØa lên t° quÓc mình 
'RØng rú tråi tù san sát m†c 
'Ti‰ng mØng næm m§i, ti‰ng yêu tinh! 
'Ôi cái mùa xuân gieo khi‰p kinh 
'Vào trong tim óc, phá gia Çình 
'Ngøc tù d¿ng gÃp không vÖ xu‹ 
'Vån Ùc mÜ©ng, mèo, thái, th°, kinh! 
(1962) 
 
-Bài 'Là qûy' 
'Là qu›? Là ma? Là thú d»? 
'Gian manh, tàn ác, Çê hèn 
'LÛ cÜ«i ÇÀu, bóp c° dân Çen 
'ñ‹ g†i chúng, ti‰ng ngÜ©i không Çû ch»! 
'Và cÛng khó tìm trong ngôn ng» 
'Ch» gì diÍn Çåt nguyên si 
'Ki‰p sÓng lÀm than, ÇÀy äi, Çen sì 
'Ngoài cái ch‰t, không còn Çâu lÓi thoát! 
(1969) 
 
-Bài 'ñäng' 
'ñäng dìu d¡t thi‰u nhi thành tr¶m cÜ§p 
'Giäi phóng Çàn bà thành Çï, thành trâu 
'Giúp ngÜ©i già b¢ng b¡t b§ r‹ dâu 
'Và cäi ti‰n dân sinh thành xác mÜ§p 
'ñäng th¿c chÃt chÌ là ñäng cÜ§p 
'D¿ng triŠu Çình mông mu¶i gi»a væn minh 
'SÓng tåm th©i nh© thû Çoån yêu tinh 
'Nh© súng Çån Tàu Nga, b¡t b§ 
'ñäng t¡t thª cu¶c Ç©i m§i thª 
'ñäng còn kia bát phª hóa thành mÖ! 
(1973) 
 



-Bài 'TØ bu°i Çäng vŠ' 
'TØ bu°i ñäng vŠ h† måc t§i thæm 
'Do thông cäm chÌ ngÒi chÖi chÓc lát 
'Mi‰ng thÎt mi‰ng thà bÕ rÖi ÇÛa bát 
'TrÈ già khao khát tháng næm! 
'Con chó, con mèo mÃt tích mÃt tæm 
'Vì Çâu nông n‡i? 
'Chi‰c kéo ñäng dùng c¡t tem phân phÓi 
'Gåo ngô tØng lång tØng cân 
'ñã c¡t nhÕ tình thân cÓt nhøc 
'Manh áo niêu cÖm, cu¶c Ç©i r»a møc 
'V® ch£ng cÆy chÒng, con ch£ng cÆy cha 
'MË hiŠn Çành ôm bøng tÓng thai ra 
'Gi‡ t‰t nói chi chuyŒn ngÜ©i trong mä! 
'Chao ôi, buÒn tÃt cä 
'MÃt cä rÒi nh»ng bän tình ca 
'Nh»ng ÇiŒu ru trìu m‰n thi‰t tha 
'G¡n bó v§i ta tØ hÒi ¤m bú 
'TrÈ con Çói ch¶t còi lam lÛ 
'Còn Çâu bi, Çáo, khæng, cù? 
'Ti‰ng sáo diŠu v©i v®i chiŠu thu 
'ChÌ còn là âm hÜªng vi vu cûa th©i xa cÛ 
'Luy‰n ti‰c, than van Çi tù lÜ®t lÛ 
'Thi‰u chi rØng rú hoang vu 
'ñ‹ ÇÃt vàng sao cùng ánh sáng mùa thu 
'D¿ng nh»ng tråi tù làm trø! 
 
'Ôi tØ bu°i ñäng vŠ làm chû 
'Kh° nhøc chÃt chÒng không th‹ Ço cân! 
'Cø Mác Öi, miä mai và quá Çû! 
'Con chu¶t mà có dÎp tháo thân 
'CÛng ba c£ng bÓn chân 
'Chåy khÕi cái thiên ÇÜ©ng cûa cø! 
(1967) 
 
-Bài 'Trên mänh ÇÃt' 
'Trên mänh ÇÃt ñäng gieo mÀm t¶i l‡i 
'Trong lành cÛng phäi tanh hôi 
'TrÈ con chÜa nÙt m¡t Çã tù rÒi 
'Båo l¿c Çi vŠ rÃt v¶i! 
'Ch‰t trÆn, ch‰t tù, h«i ôi xã h¶i! 
'Bi‰t bao là v® góa, con côi 



'Bán trôn rÒi låi bán cä mÒ hôi 
'Mà Çói rét vÅn quÀn cho s§m tÓi 
'Mänh ÇÃt ch© trông và sám hÓi 
'ThÙc giä tiêu sÀu chai nÜ§c lã Çun sôi. 
(1964) 
 
-Bài 'Mi‰ng thÎ l®n' 
'Mi‰ng thÎt l®n, chao ôi là vï Çåi! 
'Mi‰ng thÎt bò låi vï Çåi b¢ng hai! 
'Chanh, chuÓi, cam, ÇÜ©ng, låc. Ç‡, gåo, khoai 
'TÃt cä nh»ng gì ngÜ©i có th‹ nhai 
'ñäng mó Ç‰n t¿ nhiên thành vï Çåi 
'ChuyŒn có th¿c mà tÜªng nhÜ thÀn thoåi 
'Mà tÜªng nhÜ ác m¶ng bi ai! 
(1974) 
 
**Bän thân ÇÃu tranh: 
 
-Bài 'TØ tÜ tÜªng' 
'TØ tÜ tÜªng bÜ§c sang hành Ç¶ng 
'Phäi có cÀu ngôn ng» giao thông 
'Trên giòng sông chuyên chính mênh mông 
'ñØng nghï chuyŒn xây cÀu b¡c cÓng! 
'Song ngôn ng» ngày Çêm vÅn sÓng 
'Âm thÀm ÇÜa tÜ tÜªng sang sông 
'Qua muôn trùng hŒ thÓng xiŠng gông 
'ñang ra sÙc d¿ng thay cÀu cÓng 
'Thoát khÕi ÇÀu là tÜ tÜªng sÓng 
'Së có ngày tåo nh»ng kÿ công! 
(1971) 
 
-Bài 'ThÖ cûa tôi' 
'ThÖ cûa tôi không phäi là thÖ 
'Mà là ti‰ng cu¶c Ç©i nÙc nª 
'Ti‰ng cûa nhà giam ngòm Çen khép mª 
'Ti‰ng khò khè hai lá ph°i hang sÖ 
'Ti‰ng ÇÃt vùi Ç° xuÓng lÃp niŠm mÖ 
'Ti‰ng khai quÆt cuÓc Çào lên n‡i nh§ 
'Ti‰ng ræng lånh ÇÆp vào nhau kh° sª 
'Ti‰ng då dày Çói lä bóp bâng quÖ 
'Ti‰ng tim buÒn thoi thóp ÇÆp bÖ vÖ 
'Ti‰ng bÃt l¿c trÜ§c muôn ngàn xøp lª 
'Toàn ti‰ng cûa cu¶c Ç©i sÓng dª 



'Và ch‰t th©i cÛng dª, phäi Çâu thÖ! 
(1970) 
 
-Bài 'ñäng ÇÀy tôi' 
'ñäng ÇÀy tôi trong rØng 
'Mong tôi xác bón tØng gÓc s¡n 
'Tôi hóa thành ngÜ©i sæn b¡n 
'Và trª ra ÇÀy ng†c r¡n, sØng tê 
'ñäng dìm tôi xuÓng b‹ 
'Mong tôi Çáy nÜ§c chìm sâu 
'Tôi hóa thành ngÜ©i th® l¥n 
'Và n°i lên ng©i sáng ng†c châu 
'ñäng vùi tôi trong ÇÃt nâu 
'Mong tôi hóa bùn Çen dÜ§i Çó 
'Tôi hóa thành ngÜ©i th® mÕ 
'Và Çào lên qu¥ng qúy tØng kho 
'Không phäi qu¥ng kim cÜÖng hay qu¥ng vàng 
'Ch‰ ra n» trang xinh nhÕ 
'Mà qu¥ng uranium ch‰ bom nguyên tº. 
(1972) 
 
-Bài 'Tôi im l¥ng' 
'Tôi im l¥ng khi kÈ thù hành hå 
'S¡t thép ÇÜa vào, Çau Ç§n hôn mê 
'Câu chuyŒn anh hùng Ç‹ trÈ con nghe 
'Tôi im l¥ng chÌ vì tôi t¿ nhû 
'Có ai Çi rØng g¥p loài dã thú 
'Låi mª mÒm kêu chúng thÜÖng tha? 
(1974) 
 
**V»ng niŠm tin cûa bÆc anh hùng: 
 
-Bài 'Cu¶c chi‰n ÇÃu này' 
'Cu¶c chi‰n ÇÃu này chÜa phân th¡ng phø 
'Ta vÅn còn Çây và s¡t thép còn kia 
'Ch‰t chóc thÀm câm, cÓt nhøc chia lìa 
'Ta vÅn sÓng và không hŠ lÅn lú 
'Ta muÓn nói v§i loài dã thú 
'Khúc hát khäi hoàn ta së hát thiên thu. 
(1975) 
 
-Bài 'Trong bóng Çêm' 
'Trong bóng Çêm Çè nghËt 



'Phøc s¤n m¶t m¥t tr©i 
'Trong Çau kh° không l©i 
'Phøc s¤n toàn sÃm sét 
'Trong l§p ngÜ©i Çói rét 
'Phøc s¤n nh»ng Çoàn quân 
'Khi vÆn nÜ§c xoay vÀn 
'TÃt cä thành nguyên tº. 
(1976) 
 
NhÆn ÇÎnh 
 
Tri‰t gia MÏ Henry D. Thoreau (1817 - 1862) chû trÜÖng bäo vŒ và ÇŠ cao 
quyŠn làm cách mång chÓng låi nh»ng nhà cÀm quyŠn xÃu, nhÆn ÇÎnh: 
'DÜ§i m¶t ch‰ Ç¶ giam cÀm bÃt kÿ ai, vÎ trí Çích th¿c cho m¶t hiŠn nhân là nhà 
tù'! 
TØ Henry D. Thoreau, chúng ta hi‹u do Çâu NguyÍn Chí ThiŒn chÃp nhÆn tù 
Çày gian kh° Ç‹ gi» v»ng lÆp trÜ©ng ÇÃu tranh cûa mình trong gian nguy, th‹ 
hiŒn m¶t cách mãnh liŒt š chí ÇÃu tranh bao hàm 3 y‰u tÓ Nhân - Trí - Hùng 
cûa bÆc hiŠn nhân. 
Nh© nh»ng ngÜ©i nhÜ NguyÍn Chí ThiŒn, Ngäi VÎ VÎ... mà nhân loåi bi‰t rõ 
hÖn vŠ s¿ båo tàn vô luân cûa ch‰ Ç¶ C¶ng sän, hÀu kÎp th©i có các tÜ tÜªng 
& hành Ç¶ng ngæn ch¥n, ÇÓi phó h»u hiŒu. 
 
TÆp thÖ Hoa ñÎa Ngøc cûa NguyÍn Chí ThiŒn là m¶t bän án hài t¶i b†n ViŒt 
C¶ng trung th¿c và ÇÀy Çû nhÃt, giúp hÆu th‰ nhÆn diŒn m¶t ch‰ Ç¶ båo tàn, 
không còn bÎ chúng lØa gåt? 
 
 
 
 
 
 
VVTKLBH 
 
Nhân - Trí - Hùng 
 
Væn h†c ñÓi Kháng MiŠn B¡c 
(1945 - 2015) 
 
Thi‹n nghï trong các vÃn ÇŠ Quân s¿, Chính trÎ m§i cÀn Ç¥t vÃn ÇŠ ÇÎch và ta, 
xét hÆu quä 'th¡ng l®i' hay 'th¡ng håi' ÇÓi v§i mÅu sÓ chung QuÓc Gia ÇÜÖng 
th©i. 



Trong các vÃn ÇŠ Væn h†c, cÀn Ç¥t vÃn ÇŠ 'Çúng' - 'sai' tØ Çó nhÆn ÇÎnh s¿ 'tÓt' 
- 'xÃu' d¿a trên mÅu sÓ chung Dân T¶c lâu dài. 
Do vÆy mà 3 y‰u tÓ Nhân - Trí - Hùng luôn là nŠn täng Ç‹ xem xét & Çánh giá 
các giá trÎ vŠ m†i phÜÖng diŒn khác nhau, tØ Chính trÎ, Quân s¿ Ç‰n Væn h†c 
NghŒ thuÆt? 
 
NÖi Çây không ÇŠ cÆp t§i væn h†c MiŠn B¡c dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän, do Çó 
chÌ là nh»ng ngôn tØ tung hô hèn hå cûa nh»ng kÈ hèn y‰u trÜ§c båo 
quyŠn, không Çáng g†i là væn h†c. Loåi væn h†c này sau Çó Çã bÎ chính 
không ít các tác giä hàng ÇÀu cûa chúng h° thËn phû nhÆn: 
 
'Sau này anh Ç†c thÖ tôi thì nên nh§ 
'Có phäi tôi vi‰t Çâu! 
'M¶t nºa 
'Cái cÀn ÇÜa vào thÖ, tôi Çã gi‰t rÒi... 
(Bài 'TrØ Çi' cûa Ch‰ Lan Viên) 
 
 
Tri‰t gia Morris R. Cohen (1880 - 1947) sinh ra ª Nga, næm 12 tu°i theo cha 
mË di cÜ sang MÏ, trª thành m¶t  nhà luÆn lš h†c và toán h†c xuÃt chúng. Khi 
còn là m¶t thanh niên, ông bÎ lôi cuÓn theo Chû nghiã Xã h¶i cûa Karl Marx, 
nhÜng do ÇÜ®c sÓng trong m¶t quÓc gia t¿ do, ông Ç¥t niŠm tin vào ch‰ Ç¶ 
dân chû, Ç‹ tØ Çó nhÆn ra nh»ng ÇÜ©ng lÓi khác v§i Karl Marx vÅn có th‹ 
phøc vø xã h¶i, qua nh»ng hành Ç¶ng phù h®p v§i lÜÖng tâm xã h¶i hÖn cûa 
ông. 
RÃt Çáng ti‰c là m¶t sÓ væn nhân & nghŒ sï tåi ViŒt Nam Çã kém may m¡n 
hÖn tri‰t gia Morris R. Cohen, khi phäi sÓng dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän chuyên 
quyŠn, phäi ÇÃu tranh giành t¿ do dân chû trong hoàn cänh vô cùng kh¡c 
nghiŒt. NhÜng cÛng chính vì vÆy, ngÜ©i ta m§i thÃy các tÜ tÜªng và hành Ç¶ng 
th‹ hiŒn chí khí Nhân - Trí - Hùng cûa truyŠn thÓng Tiên RÒng ViŒt Nam nÖi 
h†. 
 
SÓng dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän khát máu båo tàn, Væn h†c MiŠn B¡c HÆu bán 
Th‰ k› XX sang Ç‰n ÇÀu Th‰ k› XXI, m¥c dù chÎu nhiŠu s¿ trÃn áp khûng bÓ 
vô cùng gian ác, tØ cô lÆp tù Çày Ç‰n dùng b†n ÇÀu gÃu Çánh ÇÆp vây hãm 
ngay trong cu¶c sÓng Ç©i thÜ©ng... m¶t sÓ không ít væn nhân & nghŒ sï MiŠn 
B¡c vÅn th‹ hiŒn ÇÜ®c dÛng khí Nhân - Trí - Hùng cûa mình b¢ng nhiŠu cách 
khác nhau, khi‰n b†n båo quyŠn ViŒt C¶ng luôn cäm thÃy bÃt an lo s®, phäi 
thành lÆp nh»ng cÖ cÃu riêng chuyên theo dõi, Çàn áp. 
Phäi tØng sÓng m¶t sÓ næm dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän, hi‹u th‰ nào là nhà tù nhÕ, 
nhà tù l§n, chÙng ki‰n tÆn m¡t nh»ng biŒn pháp ÇÃu tÓ, trÃn áp, kìm kËp, cô 
lÆp, khûng bÓ tØ cá nhân, gia Çình, Ç‰n tÆp th‹ vô cùng gian ác... m§i có th‹ 
cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ dÛng cäm khi th‹ hiŒn hùng khí Nhân - Trí - Hùng cûa gi§i 



væn nhân & nghŒ sï tåi ViŒt Nam dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng sän, qua 3 Ç®t quÆt khªi 
hào hùng: 
 
I/ ñ®t 1: Phong trào Nhân Væn & Giai PhÄm 1956: 
 
Væn nhân & nghŒ sï miŠn B¡c ViŒt Nam Çã n°i dÆy chÓng låi ch‰ Ç¶ C¶ng sän 
tØ ÇÀu næm 1956. 
Nguyên do tØ næm 1945, hÀu h‰t væn nhân & nghŒ sï này Çã chân thành h®p 
tác v§i ViŒt Minh nhÜ m¶t th‰ l¿c có th‹ tÆp trung sÙc månh dân t¶c Ç‹ chÓng 
Pháp, giành Ç¶c lÆp. 
NhÜng ngay næm 1954 sau khi chi‰m ÇÜ®c MiŠn B¡c theo HiŒp ÇÎnh Genève 
phân Çôi ÇÃt nÜ§c, ViŒt Minh Çã b¶c l¶ b¶ m¥t thÆt ViŒt C¶ng nô lŒ C¶ng sän 
QuÓc t‰ Liên Xô & Trung C¶ng, t° chÙc nh»ng bu°i h†c tÆp tÄy não, trÃn áp 
thô båo nh»ng ai không theo chúng... thì gi§i væn nhân & nghŒ sï cä trong và 
ngoài ñäng Çã can Çäm ÇÙng lên chÓng låi. 
 
ñiŠu thuÆn l®i là ngay bu°i ÇÀu, b†n væn nhân & nghŒ sï cuÒng tín theo ViŒt 
C¶ng Çã s§m b¶c l¶ nh»ng y‰u Çi‹m nhÜ ca tøng ch‰ Ç¶ và lãnh tø m¶t cách 
quá thô thi‹n, hèn hå, khi‰n ai có chút lÜÖng tri ÇŠu phäi giÆt mình ghê tªm: 
 
Tên trùm TÓ H»u làm thÖ ÇŠ cao ñäng b¢ng nh»ng l©i lë cûa b†n côn ÇÒ khát 
máu: 
'Gi‰t, gi‰t n»a, bàn tay không phút nghÌ 
'Cho ru¶ng ÇÒng lúa tÓt, thu‰ mau xong 
'Cho ñäng bŠn lâu, cùng rÆp bÜ§c chung lòng 
'Th© Mao Chû tÎch, th© Sít Ta Lin bÃt diŒt. 
 
Xuân DiŒu ca ng®i lãnh tø b¢ng luÆn ÇiŒu tôi t§ hèn hå: 
'M‡i lÀn tranh ÇÃu gay go 
'Chúng con låi ÇÜ®c Bác HÒ t§i thæm 
'Nghe l©i Bác dåy khuyên ræn 
'Chúng con Ü§c muÓn theo chân cûa ngÜ©i... 
'Chúng con thŠ nguyŒn m¶t l©i: 
''Quy‰t tâm thành khÄn... l¶t ngÜ©i tØ Çây. 
 
Xuân DiŒu tØng m¶t th©i là tác giä cûa nh»ng bài thÖ lãnh mån ÇÀy tình ngÜ©i, 
nay theo C¶ng sän trª nên khát máu hung tàn nhÜ loài thú d»: 
'Anh em Öi! quy‰t chung lÜng 
'ñÃu tranh tiêu diŒt tàn hung tÜ thù 
'ñÎa hào, ÇÓi lÆp ra tro 
'LØng chØng phän Ç¶ng Ç‰n gi© tan xÜÖng 
'Th¡p ÇuÓc cho sáng kh¡p ÇÜ©ng 
'Th¡p ÇuÓc cho sáng Çình làng Çêm nay 
'Lôi c° b†n nó ra Çây 



'B¡t qùy gøc xuÓng, Ç†a Çày ch‰t thôi... 
 
Nh»ng s¿ kiŒn hung tàn trên, ÇÜ®c gi§i væn nhân & nghŒ sï cä trong và ngoài 
ñäng có chút lÜÖng tri ÇŠu ngán ngÄm chán chÜ©ng: 
 
-Phan Khôi trong bài 'Phê bình lãnh Çåo Væn nghŒ' so sánh C¶ng sän v§i 
Phong ki‰n, Çi t§i k‰t luÆn ''C¶ng sän còn tàn båo và quan liêu hÖn Phong 
ki‰n gÃp nhiŠu lÀn''! 
 
-TrÀn DÀn trong bài 'Nh»ng ngÜ©i kh°ng lÒ' ví b†n C¶ng sän nhÜ m¶t lÛ ngÜ©i 
''không tim''! 
 
-Th‰ L» không th‹ làm thÖ, cho r¢ng bao gi© bän thân ''chÌnh'' ÇÜ®c tâm hÒn, 
cäm thông ÇÜ®c v§i quÀn chúng cÀn lao, bÃy gi© së làm thÖ! 
 
TØ tháng 8-1956 quÀn chúng væn nhân & nghŒ sï ÇÓi kháng miŠn B¡c phát 
tri‹n månh më vì ÇÜ®c ûng h¶ cûa Çåi Ça sÓ các thành phÀn trong xã h¶i qua 
viŒc tiêu thø các tác phÄm. 
-NhÆn thÃy t© Giai PhÄm chÌ là m¶t tåp chí væn h†c, nên nhóm chû trÜÖng 
gÒm Phan Khôi, NguyÍn H»u ñang, TrÀn Duy ra t© Nhân Væn vào ngày 15-9-
1956 Ç‹ ÇÃu tranh chính trÎ v§i các sai trái cûa ñäng. 
-Gi§i sinh viên Çåi h†c ra t© ñÃt M§i chÓng nh»ng luÆn ÇiŒu tuyên truyŠn 
không Çúng cûa ñäng. 
-NguyÍn Bính ra t© Træm Hoa Çæng täi nhiŠu thÖ væn chÓng ñäng månh më, 
khi‰n sau này NguyÍn Bính bÎ ñäng cô lÆp, bÕ Çói, phäi Çâm ÇÀu xuÓng gi‰ng 
ch‰t ngày T‰t! 
-T© Th©i M§i bÃy nay vÅn ngoan ngoãn ÇÓi v§i ñäng, cÛng tham gia chÓng 
ñäng. 
-Báo CÙu QuÓc cûa M¥t trÆn T° QuÓc cÛng nêu ra nhiŠu ÇiŠu tŒ håi cûa ñäng 
trong møc CuÓn S° Tay. 
-Báo Nhân Dân là cÖ quan chính thÙc cûa ñäng cÛng ti‰t l¶ nhiŠu sai lÀm cûa 
ñäng. 
-Báo H†c TÆp là cÖ quan nghiên cÙu lš thuy‰t cûa ñäng nêu nhiŠu vø hà låm 
cûa cán b¶ Çäng viên. 
... 
Nói chung suÓt trong 3 tháng nhân viŒc 'Sºa Sai' cûa ñäng, các cÖ quan ngôn 
luÆn ÇŠu ÇÒng loåt phê phán các sai lÀm tràn lan ph° bi‰n cûa ñäng trong 
suÓt th©i gian qua. 
ThÃy tình hình trª nên nghiêm tr†ng, ñäng b¡t HÒ Vi‰t Th¡ng làm con tÓt thí 
ÇÙng ra Ç†c bän t¿ ki‹m thäo vŠ nh»ng sai lÀm trong Cäi cách Ru¶ng ñÃt, Võ 
Nguyên Giáp phäi thay m¥t ñäng công nhÆn các khuy‰t Çi‹m, TÓ H»u phäi 
lánh qua B¡c Kinh, b†n bÒi bút Hoài Thanh, Xuân DiŒu, LÜu Tr†ng LÜ không 
dám hé ræng... HÒ Chí Minh giä täng nhÜ không bi‰t?! 
 



ñ‹ ÇÓi phó, ñäng phäi áp døng chi‰n thuÆt 'khûng bÓ ngÀm' b¢ng cách không 
bán giÃy in báo cho các báo chÓng ÇÓi, Çe d†a nh»ng ngÜ©i phát hành báo, 
vÆn Ç¶ng th® in không in báo, cho cán b¶ Çi tØng nhà yêu cÀu không mua & 
Ç†c các báo bÎ ñäng coi là phän Ç¶ng... 
 
Sau khi Çánh phá ngÀm không ÇÜ®c, ñäng công khai tÓ cáo các væn nhân & 
nghŒ sï chÓng ÇÓi là tay sai cho ñ‰ quÓc, b¡t tÃt cä phäi Çi h†c tÆp tÄy não 
trong 3 tuÀn lÍ. 
Ngay sau Çó, ñäng b¡t nh»ng kÈ y‰u bóng vía, hoäng s®, phäi vi‰t nh»ng bài 
công kích các thân h»u cûa mình: Nhåc sï ñ‡ NhuÆn lên án Væn Cao, ñ¥ng 
ñình HÜng - KÎch tác gia Bºu Ti‰n Çä kích Lê ñåt, SÏ Ng†c - Nhà phê bình 
NhÜ Phong (em Hoài Thanh) k‰t t¶i Hoàng CÀm, TrÀn DÀn, Tô Hoài - NguyÍn 
Công Hoan phê phán Phan Khôi - Các sinh viên phäi ÇÃu tÓ thÀy dåy cûa 
mình là NguyÍn Månh TÜ©ng, TrÜÖng Tºu... 
 
Ngày 15-12-1956, Çích thân HÒ Chí Minh phäi kš s¡c lŒnh tÜ§c quyŠn t¿ do 
ngôn luÆn cûa báo chí, b¡t phäi phøc vø ch‰ Ç¶ C¶ng sän dÜ§i chiêu bài gian 
trá 'Chính th‹ Dân chû C¶ng hòa'. HÖn 60 væn nhân & nghŒ sï bÎ xº trí oan sai 
trong vø án Nhân Væn & Giai phÄm. 
 
Th©i kÿ này Çã Ç‹ låi m¶t sÓ thÖ væn ÇÓi kháng ch‰ Ç¶ C¶ng sän tåi B¡c ViŒt, 
hình thành m¶t trào lÜu væn h†c hiŒn th¿c phê phán có giá trÎ cä vŠ væn 
chÜÖng lÅn lÎch sº, xã h¶i... phän änh m¶t th©i kÿ ÇÃu tranh ChÓng C¶ng ÇÀu 
tiên rÃt hào hùng, k‰t thúc rÃt bi hùng qua nh»ng cu¶c trÃn áp ác liŒt, thô båo, 
tàn nhÅn, vô luân... 
 
H†c giä Hoàng Væn Chí trong phÀn 'L©i t¿a cûa tác giä' mª ÇÀu sách "TØ 
Th¿c dân Ç‰n C¶ng sän' cay Ç¡ng nhÆn ÇÎnh: 
'Lãnh tø C¶ng sän B¡c ViŒt Çã áp døng Ç‹ bi‰n cu¶c chi‰n ÇÃu ái quÓc dành 
Ç¶c lÆp thành m¶t công cu¶c thi‰t lÆp ch‰ Ç¶ vô sän chuyên chính. ñÃy là 
m¶t chi‰n thuÆt rÃt tinh vi, l®i døng tâm lš quÀn chúng Ç‰n triŒt Ç‹'! 
 
II/ ñ®t 2: Phong trào ñ°i M§i 1989: 
 
S¿ søp Ç° cûa ch‰ Ç¶ C¶ng sän tåi Nga, s¿ gÅy vøn cûa các nÜ§c C¶ng sän 
ñông Âu, khi‰n b†n lãnh Çåo ViŒt C¶ng h†p ñåi h¶i VI vào tháng 12-1986, tØ 
bÕ luÆn ÇiŒu huyênh hoang vô lÓi, nhÆn ÇÎnh trong 'Giáo trình LÎch sº ñäng 
C¶ng sän ViŒt Nam' - Ãn bän Hà N¶i 2008: 
'HÖn 10 næm qua, chúng ta Çã m¡c nhiŠu sai lÀm, khuy‰t Çi‹m trong bÓ trí cÖ 
cÃu kinh t‰, cÖ cÃu ÇÀu tÜ... 
(trích sÇd trang 370) 
 
''Trên lãnh v¿c tÜ tÜªng Çã b¶c l¶ s¿ låc hÆu vŠ nhÆn thÙc lš luÆn, chÆm t°ng 
k‰t kinh nghiŒm vŠ th©i kÿ quá Ç¶ lên chû nghiã xã h¶i. 



(trích sÇd trang 377) 
 
Và ViŒt C¶ng Çành phäi 'cªi trói' cho gi§i væn nhân & nghŒ sï, Ç‹ h† ÇÜ®c phát 
bi‹u & diÍn Çåt 'cªi mª' Çôi chút mà không bÎ trØng phåt. 
 
NguyÍn Væn Linh tØng bÎ loåi ra khÕi B¶ Chính trÎ hÒi tháng 12-1981 do tÜ 
tÜªng cÃp ti‰n, tháng 12-1986 ÇÜ®c bàu làm T°ng Bí thÜ Ç‹ th¿c hiŒn k‰ 
hoåch 'Ç°i m§i' lÀn này. 
 
LÆp tÙc xuÃt hiŒn m¶t sÓ tác phÄm có n¶i dung phÖi bày nh»ng s¿ tŒ håi cûa 
ch‰ Ç¶ Xã h¶i ChÛ nghiã nhÜ 'Thiên ÇÜ©ng mù' cûa DÜÖng Thu HÜÖng, 
'TÜ§ng vŠ hÜu' cûa NguyÍn Huy ThiŒp, 'Ly thân' cûa TrÀn Månh Häo, tÆp thÖ 
'Chân dung' cûa Xuân Sách... tuy ít nhÜng cÛng Çû phÖi bày b¶ m¥t thÆt xÃu 
xa cûa ch‰ Ç¶. 
 
Nhà phê bình væn h†c Phåm ThÎ Hoài dù m§i chÌ 35 tu°i, Çã có nhÆn xét: 
'TruyŠn thÓng l§n nhÃt cûa væn h†c ViŒt Nam (dÜ§i th©i C¶ng sän) là truyŠn 
thÓng bÎ công cø hóa, t§i mÙc nó không th‹ hình dung n°i m¶t chÙc næng nào 
khác ngoài chÙc næng công cø, và tinh thÀn thÄm mÏ thÓng trÎ nó là tinh thÀn 
phøc vø chÙ không phäi là tinh thÀn dÅn ÇÜ©ng, lÃy š thÙc tÆn tøy nhiŒt tình 
chÙ không phäi š thÙc sáng tåo, phiêu lÜu, là cäm khái và nhiŒt huy‰t chÙ 
không phäi trí tuŒ khách quan, là s¿ trÎnh tr†ng cÙng Ç©, chÙ không phäi ti‰ng 
cÜ©i... 
 
Nhà væn Ch‰ Lan Viên mÃt næm 1991 khi vØa tròn 70 tu°i, tØng m¶t th©i làm 
thÖ væn ca tøng ñäng, nay sau khi ch‰t m§i ÇÜ®c v® là nhà væn VÛ ThÎ 
ThÜ©ng công bÓ bài thÖ có nh»ng câu t¿ s¿ th¿c lòng: 
 
'ChÜa cÀm lên n‰m, anh Çã bi‰t là bánh vë 
'Th‰ nhÜng anh vÅn ngÒi vào bàn cùng bè bån 
'CÀm lên nhÃm nháp 
'Chä là n‰u anh tØ chÓi 
'Chúng së bäo anh phá rÓi 
'ñêm vui... 
(Bài 'Bánh vë') 
 
Nhà væn lão thành NguyÍn Tuân tØng n°i ti‰ng vŠ s¿ ngang bÜ§ng, Ç‰n cuÓi 
Ç©i cÛng t¿ thú nhÆn: 'Tôi còn tÒn tåi nhÜ th‰ này, là vì tôi còn bi‰t s®'! 
 
II/ ñ®t 3: Phong trào ñÓi Kháng M§i - Th‰ k› XXI 
 
BÜ§c sang Th‰ k› XXI, khi phÜÖng tiŒn thông tin internet trª nên ph° bi‰n, 
phá tung bÙc tÜ©ng lÜä che ch¡n thay cho bÙc tÜ©ng ÇÕ trÜ§c Çây, Çã giúp 
gi§i væn nhân & nghŒ sï sÓng dÜ§i các ch‰ Ç¶ C¶ng sän kh¡c nghiŒt nhÜ 



Trung C¶ng, ViŒt C¶ng có cÖ h¶i bi‰t các thông tin và nh»ng s¿ thÆt vŠ nhiŠu 
phÜÖng diŒn, š thÙc ÇÜ®c quyŠn t¿ do cûa mình bÎ chà Çåp thô båo, nên Çã t¿ 
phát ÇÙng lên chÓng ÇÓi, hình thành m¶t phong trào ÇÃu tranh m§i gÒm 
nh»ng ngÜ©i già trÈ thu¶c m¶t tÀng l§p m§i, có nh»ng tÜ tÜªng và hành Ç¶ng 
m§i, khi‰n các båo quyŠn C¶ng sän dù trÃn áp thô båo cÛng không th‹ dÆp 
t¡t ng†n lºa ÇÃu tranh cûa h†. 
H† là nh»ng LuÆt gia nhÜ Cù Huy Hà VÛ, NguyÍn Væn ñài, Lê ThÎ Công 
Nhân... Khoa h†c gia Hà Sï Phu... Bác sï NguyÍn ñan Qu‰... Hòa thÜ®ng 
Quäng ñ¶, Linh møc NguyÍn Væn Lš... các væn nhân h†c giä nhÜ Giáo sÜ 
NguyÍn ñ°ng Chi, n» sï TrÀn Khäi Thanh Thûy, nhà væn Nguyên Ng†c, nhà 
thÖ NguyÍn Duy... Các c¿u quân nhân cán b¶ nhÜ C¿u thi‰u tÜ§ng NguyÍn 
Tr†ng Vïnh, N» thi‰u tá công an Tå Phong TÀn, c¿u chi‰n binh ñi‰u Cày 
NguyÍn Væn Häi... Nhåc sï ViŒt Khang... cùng rÃt nhiŠu Dân Oan. 
 
Do nh»ng ngÜ©i này là nh»ng nhà ÇÃu tranh Ç¶c lÆp t¿ phát, xuÃt hiŒn kh¡p 
nÖi rÃt nhanh v§i lš luÆn chính Çáng và hành Ç¶ng quy‰t liŒt... nên ch‰ Ç¶ 
không trª tay kÎp, chÌ có th‹ Çàn áp b¡t gi» tù Çày khi h† Çã xuÃt hiŒn khá ÇÀy 
Çû v§i nh»ng hành trang ÇÃu tranh Çáng k‹. 
 
*** 
 
Các nhà ÇÃu tranh trong nu§c qua 3 th©i kÿ trên, ÇŠu là nh»ng ngÜ©i h¶i Çû 3 
y‰u tÓ Nhân - Trí - Hùng khi ÇÃu tranh: 
 
**Lòng Nhân: HÀu h‰t các nhà ÇÃu tranh trong nÜ§c th‹ hiŒn mÓi xót xa 
thÜÖng cäm cho ÇÒng bào cûa h†, khi dân t¶c bÎ trÃn l¶t thô båo, hình thành 
l§p Dân Oan vô cùng thÓng kh°  bÎ trÃn áp tÜ§c Çoåt cä gia sän, nhà cºa, ÇiŠn 
th°. 
 
**Trí Sáng: HÀu h‰t các nhà ÇÃu tranh ÇŠu nêu lên nh»ng møc tiêu chính 
Çáng cø th‹, sáng suÓt khi dÃn thân - nhÜ chÌ bi‹u tình ôn hòa chÓng Trung 
C¶ng lÃn chi‰m häi Çäo, chi‰m døng lãnh th° dÜ§i danh nghiã thuê ÇÃt khai 
thác công nghiŒp... khi‰n båo quyŠn không th‹ tranh cãi, phäi dùng b†n ÇÀu 
gÃu vô låi vây bûa Çánh ÇÆp, phäi dùng b†n công an vu cáo b¡t b§ giam gi» 
theo luÆt rØng do chúng ÇŠ ra - trái v§i luÆt pháp quÓc t‰ mà chính b†n ViŒt 
C¶ng Çã kš k‰t tuân thû. 
 
**Tính Hùng: Tranh ÇÃu cho chính nghiã dÜ§i m¶t ch‰ Ç¶ hung tàn båo 
ngÜ®c nhÃt lÎch sº nhân loåi nhÜ C¶ng sän, Çòi hÕi không chÌ lòng dÛng cäm, 
mà còn phäi có chí khí anh hùng quên mình vì nÜ§c vì dân, s¿ hy sinh cao 
Ç¶... khi không chÌ bän thân lãnh nhÆn Çòn thù cô lÆp bao vây kinh t‰ cûa ch‰ 
Ç¶, mà toàn gia cÛng phäi trä giá qua nh»ng Çòn ngÀm nhÜ Çu°i viŒc không 
cho ki‰m k‰ sinh nhai... 
 



NhÆn ÇÎnh 
 
Cu¶c tranh ÇÃu dÛng cäm, kiên cÜ©ng cûa các nhà ÇÃu tranh trong nÜ§c lë ra 
së tåo ÇÜ®c nhiŠu hiŒu Ùng l§n, nhÜng Çáng ti‰c ª häi ngoåi Çã bÎ nh»ng kÈ 
n‰u không phäi là n¢m vùng thì còn tŒ hÖn cä n¢m vùng, tìm m†i cách cän 
phá b¢ng nh»ng luÆn ÇiŒu bôi bÄn xuyên tåc thi‹n cÆn. 
ñáng ti‰c hÖn là m¶t sÓ cÖ quan truyŠn thông vô tình hay cÓ š Çæng täi nh»ng 
tài liŒu Çánh phá rÈ tiŠn? 
ñáng ti‰c nhÃt là quÀn chúng Ç¶c giä Çã không có nh»ng phän Ùng sáng suÓt 
quy‰t liŒt, vô hình chung Çã dung túng cho nh»ng cÖ quan truyŠn thông và 
b†n tŒ hÖn cä n¢m vùng có cÖ h¶i xuÃt ÇÀu l¶ diŒn, tÒn tåi. 
 
ChÌ khi nào chúng ta có š thÙc cao, hóa giäi ÇÜ®c các sai trái tai håi k‹ trên, 
k‰t h®p ÇÃu tranh sâu r¶ng gi»a trong và ngoài nÜ§c thành m¶t khÓi s¡t thép, 
m§i mong chi‰n th¡ng b†n båo quyŠn ViŒt C¶ng rÃt xäo quyŒt, cÙu QuÓc gia 
& Dân t¶c & Xã h¶i & Gia Çình thoát ách båo tàn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K‰t TØ 
 
BÜ§c sang Th‰ k› XXI, suy ngÅm vŠ tình hình ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam lâm cänh 
suy vong, khi dân t¶c ViŒt Nam ly tán muôn ngä trong cu¶c sÓng, chia rë 
nhiŠu bŠ trong Ç©i sÓng tinh thÀn... rÃt khó hàn g¡n nÓi k‰t Ç‹ có th‹ ÇÒng 
tâm chung sÙc quang phøc quê hÜÖng?! 
 
MuÓn có m¶t giäi Çáp, phÜÖng pháp hóa giäi, chúng ta cÀn tìm hi‹u c¶i nguÒn 
nguyên do chính Çã gây ra & tác håi? 
 



Thoåt sinh ra ai cÛng nhÜ t© giÃy tr¡ng, s¿ giáo døc ÇÀu tiên Çã vi‰t lên t© 
giÃy tr¡ng Çó nh»ng š niŒm ban ÇÀu, ghi nh»ng dÃu Ãn vŠ tâm lš, tình cäm, tÜ 
tÜªng ÇÀu Ç©i: 
 
-Giáo døc bÆc Ti‹u h†c chÌ giúp bi‰t Ç†c, bi‰t vi‰t, bi‰t tính toán, Ç‹ có th‹ 
bÜ§c ÇÀu am hi‹u vŠ cu¶c sÓng. 
-Giáo døc bÆc Trung h†c giúp hi‹u bi‰t t°ng quát vŠ Ç©i sÓng qua nh»ng môn 
h†c thi‰t y‰u khác nhau. ñ‰n l§p 12 cuÓi cÃp, môn Tri‰t h†c m§i hÜ§ng dÅn 
các phÜÖng pháp luÆn Ç‹ bÜ§c ÇÀu có th‹ tÜ duy theo nhiŠu chiŠu hÜ§ng 
khác nhau, nhÆn ÇÎnh các vÃn ÇŠ m¶t cách khoa h†c. 
-Giáo døc bÆc ñåi h†c Çi vào chuyên môn, nên chÌ giúp Çào tåo & phát tri‹n 
ki‰n thÙc chuyên môn, giúp trª thành các chuyên gia cao cÃp nhÜ bác sï, kÏ 
sÜ, giáo sÜ, luÆt sÜ... 
 
N‰u các thang bÆc Giáo døc Çào tåo k‹ trên mang tính khách quan, chÌ chú 
tr†ng giúp phát tri‹n ki‰n thÙc sÓng và làm viŒc; thì song song v§i nó, các nŠn 
giáo døc cûa Tôn giáo, Chính trÎ låi rÃt chû quan, khi nhÒi s† nh»ng quan 
niŒm 'duy ngã Ç¶c tôn', bi‰n con ngÜ©i thành nh»ng kÈ nô lŒ theo các giáo 
ÇiŠu khô cÙng, trª thành nguy hi‹m khi t¿ mãn coi m†i khác biŒt là chÓng ÇÓi, 
phän b¶i, kÈ thù không Ç¶i tr©i chung?! 
 
Tri‰t gia Blaise Pascal (1623 - 1662) s§m nhÆn ra s¿ tai ác này, khi cho r¢ng: 
'Tính t¿ mãn là chÜ§ng ngåi vÆt nguy hi‹m nhÃt trên con ÇÜ©ng Çi t§i tri thÙc 
Çích th¿c'! 
 
Tri‰ gia John Dewey (1859 - 1952) chû trÜÖng viŒc giáo døc rÃt quan tr†ng, 
giúp con ngÜ©i Ùng phó h»u hiŒu v§i nh»ng tác Ç¶ng cûa tôn giáo, chính trÎ, 
xã h¶i, væn hóa; khi viŒc Çào tåo chân chính khách quan Çem låi nh»ng ki‰n 
thÙc sâu r¶ng có th‹ sáng suÓt t¿ chû trong tÜ tÜªng và hành Ç¶ng. 
 
 
Tri‰t gia Johann G. Herder (1744 - 183) nêu rõ nh»ng änh hÜªng cûa khí hÆu, 
ÇÎa lš, tÆp quán nÖi m‡i quÓc gia ÇÓi v§i m‡i dân t¶c, tác Ç¶ng månh më quan 
tr†ng Ç‰n s¿ thay Ç°i, trÜªng thành. 
ñÓi v§i Herder, nh»ng dân ca làm tÜÖi sáng trª låi và gia tæng tình cäm ái 
quÓc; giúp phát huy tình yêu quá khÙ lÎch sº, là m¶t sÙc månh væn hóa có th‹ 
Ç°i m§i tâm lš. 
 
NhÜ vÆy m¶t nŠn giáo døc lš tÜªng cÀn có nh»ng cæn bän nào? 
 
-Theo John Dewey (1859 - 1952) vŠ n¶i dung thì viŒc Çào tåo cûa giáo døc 
cÀn chú tr†ng Ç‰n s¿ c° vÛ cho óc sáng ki‰n và tinh thÀn trách nhiŒm cûa h†c 
sinh, h‰t sÙc tránh viŒc ÇÜa ra nh»ng thiên ki‰n. Do vÆy mà giáo døc Âu MÏ 
rÃt hån ch‰ dùng Ç¶ng tØ 'to must', mà bình thÜ©ng chÌ dùng 'to have to'... 



 
-Theo William T. Harris (1835 - 1909) vŠ hình thÙc thì viŒc Çào tåo cûa giáo 
døc cÀn có nh»ng phÜÖng pháp trình bày các vÃn ÇŠ m¶t cách cø th‹, tác 
Ç¶ng månh vào thÎ giác, thính giác... nhÜ hình dung vÃn ÇŠ b¢ng ÇÒ thÎ, phim 
änh, âm nhåc... tØ bÕ lÓi trong l§p thày Ç†c - trò ghi... 
 
-Theo Asher Ginzberg (1856 - 1927), quan Çi‹m ñåo ÇÙc h†c là y‰u tÓ quy‰t 
ÇÎnh cá tính quÓc gia. Vì vÆy, s¿ phát tri‹n ñåo ÇÙc Ç¥c thù cûa QuÓc gia phäi 
Üu tiên & Ç¥t trÜ§c m†i hoåt Ç¶ng Tôn giáo, Chính trÎ... là hàng ÇÀu trong Giáo 
døc ñào tåo. 
 
Dân t¶c ViŒt Nam rÃt may m¡n nh© tØ khi lÆp quÓc Çã có ÇÜ®c tri‰t lš sÓng 
bao hàm cä VÛ trø quan và Nhân sinh quan 'Nhân + Trí = Hùng'. 
Sª dï bÃy nay QuÓc gia & Dân t¶c rÖi vào thäm cänh chia rë, vong bän... là do 
gi§i h†c thÙc thÜ låi chÌ ÇÜ®c theo h†c quan niŒm giáo døc nô lŒ hóa con 
ngÜ©i, bi‰n kÈ Çi h†c theo Nho Giáo thành lÛ 'bÀy tôi' - theo Tây h†c thành lÛ 
'bÒi tây', g†i nŠn væn h†c c° truyŠn rÃt uyên bác cûa dân t¶c là 'Væn h†c Bình 
dân'?! 
 
Do vÆy mà sách 'Væn h†c ViŒt Nam - Tân Khäo LuÆn' trình bày tÜ tÜªng 'Nhân 
+ Trí = Hùng' cûa truyŠn thÓng tÜ duy Tiên RÒng qua m¶t sÓ tác phÄm tiêu 
bi‹u, bÃy nay vÅn bÎ giäng luÆn sai lÀm khi không nêu Çúng tr†ng tâm h»u ích 
trong viŒc giáo døc & Çào tåo nÖi các nhà trÜ©ng, tØ Ti‹u h†c Ç‰n Trung h†c, 
ñåi h†c væn khoa... 
 
RÃt mong nh»ng thi‹n ki‰n cûa chúng tôi së ÇÜ®c các nhà nghiên cÙu giáo 
døc quan tâm phát tri‹n tÜ duy Ç‰n ch‡ hoàn häo, Çåt h»u ích, giúp QuÓc gia 
hÜng thÎnh, Dân t¶c phøc hÒi sÙc månh tinh thÀn truyŠn thÓng Tiên RÒng. 
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