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Chúng ta là con dân Hồng Lạc Việt
Nam –xưng ngắn gọn lại là Hồng Lạc
hay Lạc Việt hay Việt. Chữ Hồng Lạc
cũng đọc là Hùng Lạc và cùng ý nghĩa.
Trong bài hịch Bình Ngô Ðại Cáo
Ðức Lê Lợi đã hiên ngang tuyên bố

nước Việt ta đã có nền văn hiến từ xa
xưa. ((Cước chú 1)
Một trong những
viên ngọc văn hiến Lạc Việt - là trước
ngày Hai Cô Gái Lạc Trưng Trắc và
Lạc Trưng Nhị ra đời cả đến 2000 năm
Lạc Việt đã có một hệ thống luật pháp
xây đắp trên những nền nếp vững chãi

như đá tảng tôn trọng quyền làm người
và quyền sống tự do mà tôi nay dùng
thuật ngữ luật gọi là Bộ Hiến Luật của
Cha Rồng Mẹ Tiên. Nước Lạc Việt
đã có Luật và còn có cả Bộ Hiến
Luật.

Hiến 憲là Luật Nền Tảng căn bản
trong đại cuộc trị nước an dân. Càng
khảo cứu bộ Hiến Pháp Lạc Việt tôi càng
cảm phục Cha Rồng Mẹ Tiên bởi mãi
cho đến nay các bộ Hiến Pháp trên thế
giới, kể cả của Hoa Kỳ vẫn chưa sáng
láng bằng những viên ngọc nền nếp gọi
là hiến quyền về nhân quyền nay đã
hơn 4000 năm của người Lạc Việt. Xin
bàn trong bài mở đầu này vài điểm rất
đặc sắc của Bộ Hiến Pháp Lạc Việt
như nguồn sáng tỏa ra qua những cối
đồng Lạc Việt linh thiêng và Hai Cô Gái
Lạc Trưng Trắc và Lạc Trưng Nhị.
(Tranh Hai Vua Trưng của họa sĩ ViVi.)

Lấy danh dự của một luật sư Việt và
Hoa Kỳ xin mạnh nói như thế. Xin quý vị
cùng góp ý để việc học hỏi đầy đủ hơn.

Mến chào toàn thể quý anh chị tham dự Ðại Hội Luật 2010 tại San Jose.
Bài này xin được như nén hương chúng ta cùng dâng lên ca ngợi trang lịch sử
hào hùng mà Hai Vua Trưng đã viết ra. Tinh thần thức tỉnh để cứu nước cần vô
cùng vào lúc này. Ðồng thời qua Hai Vị nổi bật các hiến quyền của người đàn
bà Việt.
Theo Sử Việt, Lạc Việt có Luật và trên các bộ Luật có Hiến Pháp
GS Thạc Sĩ Vũ Văn Mẫu đã đi bước đầu chứng minh Hai Vua Trưng Lạc Việt đã
ban hành nhiều Luật dù thời gian tại chức 3 năm ngắn ngủi. Ðể kính nhớ vị GS
đáng mến này tôi xin đi thêm bước nữa để chứng minh rằng khi nhìn cao hơn
mặt phẳng chữ nghĩa các Luật mà ta đã có kể cả trước thời Hai Vua thì đã có
những viên ngọc sáng chói là các nguyên tắc Hiến Pháp Lạc Việt hướng dẫn và
tạo nền cho các Luật ấy và thâu mọi Luật vào một mối, một tảng nền bảo vệ
Quyền Của Con Người.
Chẳng hạn hiến quyền dân chủ Lạc Việt được thể hiện qua việc Nhà Nước tôn
trong các làng như một tập hợp tạo thành tổng thể nước nhà. Mỗi làng có hiến
pháp riêng (gọi là hương ước), có cơ quan lập pháp bảo vệ các quyền nhân dân
trong hương ước, (vd quyền nhập tịch, quyền cưới hỏi, lập thành hoàng của làng …), có
cơ quan hành pháp qua lý trưởng do nhân dân hành xử hiến quyền bầu cử chỉ
định ra theo từng nhiệm kỳ. Lý trưởng và ủy ban dưới quyền chỉ huy của ông
điều động việc chung và đồng thời đốc thúc nhân dân, tráng đinh và phụ nữ, thi
hành những nghĩa vụ công dân như tuần tra bảo vệ an ninh coi sóc và đắp lại đê
điều... Nhà nước không xâm phạm hiến quyền này qua câu Phép Vua Thua Lệ
Làng. Một phần vì hiến quyền bảo vệ Sự Sống, một phần là quyền tối cao của
Nhà Nước cho nên làng chỉ hành xử quyền chế tài theo Bộ Luật Hành Chánh, xử
phạt gọi là phạt vạ hay phạt cheo 招 bằng tiền, còn các quyền áp dụng Hình
Luật nhất là tử hình được dành cho Nhà Nước. Các xã của người Tầu thời ấy
không đồng đẳng với các làng của Việt Nam. Xin bàn rộng với chứng cớ trong
những chương sau. [ Mấy điều này tôi đã bàn với cố GS Mẫu và được khuyến khích đào sâu
song vận nước làm mệnh mình nổi trôi phiêu dạt. Tình thầy trò chúng tôi đậm đà lắm không chỉ
qua những năm tập sự và hành nghề với GS, mà còn học được nhiều chữ Nôm và được bảo trợ
ra Luật Khoa Huế để phục vụ ít lâu]

Tại nước nào nam nữ bình quyền và đồng chung trách nhiệm? Nam nữ bình
quyền kể cả quyền đích thân trực tiếp tham gia và lãnh đạo chính trị, quyền làm
tướng chỉ huy ... cả quyền làm vua nữa? Thưa Lạc Việt có nhiều cô gái Sử quên
ghi tên, có cô Triệu Thị Chinh và hơn nữa có Hai Vua Trưng . Vì tận hưởng bình
quyền, họ đã tranh đua với mọi người để thể hiện lòng yêu nước, yêu nhà tạo ra
bao công lao với tư cách những nữ quân nhân, nữ tướng nhiều cấp bậc, và nữ
anh hùng

Bởi đâu Hai Vua cùng được toàn
dân kính mến và khâm phục tôn
làm đại tướng chỉ huy một mặt
trận trên toàn quốc, tôn làm vua
nữa, dù họ là đàn bà? Thưa bởi
nhờ công ơn nhóm người đầu
tiên lập ra Lạc Việt ta kính thờ
chung qua bốn chữ Cha Rồng
Mẹ Tiên đã đắp xây những
nguyên tắc nền nếp (gọi là văn
hiến hay nay hiến luật ). Và một
trong những nền nếp ấy là Lạc
Việt tôn trọng hiến quyền dân
chủ gồm nhiều điều như cùng
bỏ phiếu chọn ra anh hùng xứng
đáng… và tôn trọng đàn bà và
hiến quyền của họ.
Nội trong 4 chữ Cha Rồng Mẹ Tiên hàng trăm trống đồng để lại ta đã thấy rõ
hiến tắc nam nữ bình quyền. Có cha có mẹ thì mới có thế hệ kế tiếp là trai và
gái cùng chung xây nhà Lạc Việt. Sử thế giới thời ấy cho thấy đàn bà các dân tộc
khác KHÔNG hề được an hưởng các hiến tắc ấy. Ðàn bà Lạc Việt an hưởng cả
quyền tự do kết hôn, (Cước chú 2), quyền phát biểu ý kiến, tự do tin tưởng,
hưởng quyền sở hữu, kể cả quyền được thờ cúng ngang với các nam anh hùng
hay danh nhân sau khi chết…. … ( Xin bàn rộng hơn với chứng cớ trong những
chương sau. Hình tượng trưng trong trang này là Cối Ðồng Làng Vạc mang 4
chữ /4 chim Cha Rồng Mẹ Tiên - xin cũng đọc truyện cổ về gốc nguồn Lạc Việt là
truyện Trăm Trứng Trăm Chim và truyện Hai Con Chim Trắng trong Kinh Hùng
Khải Triết tức Sử Truyền Miệng hay gọi kiểu xưa là Lĩnh Nam Trích Quái)

Nếu nói vậy thì bên Tầu và bên Do Thái .v..v… vào thế kỷ 1 hay sớm hơn cũng
đã có Luật như chứng cớ lưu lại thì cũng có Hiến Pháp? Xin không phản đối bởi
HP là nền tảng để xây đắp bất cứ hệ thống luật nào song tôi muốn so những cái
nền ấy với cái nền của Lạc Việt .
Ðầu nghĩ sao miệng lưỡi và hành động sẽ theo thế, ngôn ngữ và cư xử là kết
quả của đầu óc. Xin nghe tiếng Hán nhục mạ đàn bà. Hình ảnh một người đàn
bà quỳ xuống phục vụ người trên là chữ
Nữ thời thượng cổ sau viết tắt ra
女. Hai chữ Nữ chặp lại (song thường thì viết 3 chữ Nữ chồng lên nhau) là 女女 hay

姦

cho các chữ gian dâm, gian xảo, lừa đảo phản bội . HP Trung Hoa
coi đàn bà rất nhẹ, vai trò duy nhất hầu như để đẻ con vì đó là điều tốt (好nữ +
tử = hảo) ; và chỉ có 安 An là an ổn an lành (Nữ dưới 宀miên) khi đàn bà bị khuất
phục cho ngồi yên dưới miên (mái nhà). Thậm chí chính Khổng Tử đầu nghĩ sao
(jian gian)

miệng nói vậy cũng đòi đàn bà ru rú ở nhà theo quy tắc tam tòng tứ đức... Nền
nếp Do Thái dù tự hào là theo Thánh Luật với nhiều điều khoản rất tiến bộ song
văn từ và đầu óc vẫn đầy chất người khi thị rẻ rúng đàn bà coi là tài sản của đàn
ông. Việc trọng nam khinh nữ theo nền văn hóa Trung Ðông đến nay vẫn còn
nặng. Vợ Trung Hoa và Do Thái gọi chồng là „ phu quân „ bậc trên hay „baal „
ông chủ/ chồng chúa vợ tôi (Cước chú 3).
Người Hán viết chữ gia đình 家 庭 : house . Gia: 家 nói ra cái có, cái tạo
dựng của anh chồng để có cái miên (宀mái nhà) che thân, che vợ che con và và tài
sản của anh gồm cả thỉ 豕 heo và súc vật; còn đình 庭 là cái sân cái vườn.
Văn hiến Lạc Việt định nghĩa chữ cái nhà - cái tổ ấm (home), cái rường cột
chính của dận tộc khác với đầu óc Tầu nên cách cư xử với đàn bà rất công bình
Các cụ ta hiểu chữ nhà theo văn hiến Việt và viết Nôm chữ nhà 茄cách độc
đáo tôi rất thích thú

(qua cách ghép thảo/mái cỏ và gia 加gia công, gia tăng nhờ chung

Theo văn hiến Lạc Việt nếu chỉ có một
người thì chẳng thể thành một nhà mà cần gia lên 2 người là vợ với chồng, gia
lên cái tình yêu gắn bó nhau, gia lên chung trách nhiệm cộng tác trong cuộc
sống chung khi cùng lo lắng cho nhau, cho con dù là nhà tranh vách đất. Vợ
chồng Lạc Việt lấy nhau vẫn giữ họ tên mình song gọi nhau bằng 2 chữ „mình ơi‟
sức mạnh nhờ chung trách nhiệm cố gắng).

hoặc „nhà tôi‟ khi nói với người khác về vợ chồng mình.Cả hai loại HP Trung
Hoa và Do Thái không cho đàn bà ngang quyền như con trai thừa hưởng tài sản
cha me để lại, Do Thái còn chẳng cho đàn bà bước vào nơi tế tự kể cả làm
chứng nhân trước tòa (có lẽ cho là chẳng đáng được nghe đến). Ðàn bà Lạc Việt
chẳng hề bị mất các quyền ấy; nhiều việc tế tự họ làm chủ tế.
Nền nếp Trung Hoa cho đàn ông làm chủ thiên hạ và gia đình song vắng mặt
đàn bà theo kiểu quân quân thần thần phụ phụ tử tử/ trung và hiếu. Ở Lạc Việt
Ðàn Chim Trăm Con cùng trọng trách giữ nhà giữ làng giữ nước và khi cần thì
giã cối đồng mà gọi nhau Dĩ nhiên cần người lãnh đạo bởi thế Hiến quyền con
dân Lạc Việt khi có biến cùng bỏ phiếu tôn người xứng đáng lên ngôi thủ lãnh
không chỉ đơn độc xảy ra thời Vua Trưng. Thời các vua Hùng không để lại chi
tiết song Sử cho thấy thời nhà Lý, dân chúng cùng tôn Lý Công Uẩn lên ngôi thủ
lãnh thay cho nhà Ðinh. Cũng nhờ hiến quyền đàn bà có thể làm vua mà thời
nhà Lý, vị vua cuối cùng được truyền ngôi là cô Lý Chiêu Hoàng, sau này cô kết
hôn và truyền lại ngôi cho chồng mở đầu triều đại nhà Trần. Ðàn bà bên Tầu
chẳng hề có quyền ấy.
Xin đừng nghĩ đây chỉ là luật tục lệ. Lệ thì đổi thay theo thời gian hay văn hóa
và không đủ cưỡng hành. Luật khác tục lệ. Chẳng hạn tục lệ xâm mình bị bỏ
hẳn từ thời nhà Trần. Xin đừng nghĩ đây chỉ là truyền thống tuy truyền thống
cao quý hơn tục lệ song thường áp dụng cho luân lý hay lễ nghi tuy nhiên truyền
thống không đủ phổ quát tính, cưỡng hành tính vì thiếu chế tài. Dĩ nhiên tục

lệ và truyền thống giúp giữ gìn nhiều viên ngọc pháp lý thành trường cửu song
xin nhìn nhận những viên hiến luật ngọc này luôn đầy cưỡng hành tính ngay tự
trong tâm khảm bất cứ người Việt nào, dù sanh trước Vua Trưng cả hai, ba ngàn
năm hoặc sanh sau Ngài cả ngàn năm trong thời vua Lý, từ bé đã được dạy
rằng : vd nam nữ bình quyền, nam được làm vua thì nữ cũng thế.
Một số học giả nghĩ rằng các viên ngọc quý về nhân quyền và nữ quyền đã có
chỉ vì Lạc Việt chấp nhận chế độ mẫu hệ. Nói thế e đi ngược Sử học bởi Lạc Việt
là một tập hợp của nhiều dân tộc mầu da khác biệt nhau về ngôn ngữ và tập
quán và có thể vài vùng theo chế độ mẫu quyền song chế độ ấy chỉ áp dụng rất
thu hẹp cho bộ tộc cấp nhỏ về việc quản trị gia đình và tục lệ kết hôn, thừa
hưởng tài sản … Chế độ này không được áp dụng cho cấp cao hơn như vùng
hay nhà nước. Chiêm Thành giữ tục mẫu hệ song các chỉ huy vùng và các vua
đều là đàn ông cả. Nhiều luật gia đã nghiên cứu vấn đề này thời VNCH cho mở
các tòa án sắc tộc .
Xin trở lại thời Hai Vua Trưng: Hai

Vua Trưng vừa dành được độc lập đã
ban hành Luật bãi bỏ mọi Luật của
nhà Hán và dù chỉ tại ngôi 3 năm đã
ban hành nhiều Luật tái áp dụng Hiến
Luật Lạc Việt bảo vệ quyền căn bản
của người dân vàSự Sống

Bài này cũng được viết vì ta cần tạ lỗi
Hai Vua Trưng cho nên vài khía cạnh
Sử học cần được minh định [ bởi hôm
Tết vừa qua như tôi đã email cho nhiều anh
chị để phàn nàn đám cầm quyền CSVN cho phép hoặc biết mà không dám ngăn cản nhóm văn
công đóng vai Hai Vua Trưng sang biên giới Tầu khu MongCai cúng tế tạ lỗi tên Mã Viện. Báo
Trung Cộng ca ngợi “hiện tượng văn hóa” giao hảo đậm tình này của Việt Nam.  tôi
không có chữ thích hợp hơn]

Năm 40 (thế kỷ 1) có hai cô gái Lạc Việt đã cùng chỉ huy mặt trận cứu nước lật
đổ ách nô lệ của Tầu.

Sử chép: Bà chị tên là Trắc, bà em tên là Nhị, vốn họ Lạc, con gái Lạc
tướng ở Giao Châu ta, người huyện Mê Linh, châu Phong. Bà chị được
gả cho Thi Sách, người huyện Chu Diên. Thi Sách là người có dũng lực,
trọng hào khí, tiếng đồn như gió, bị Thứ sử Tô Định thiết kế hãm hại.
Bà chị phẫn nộ mới cùng với em cử binh trục xuất Tô Định, công hãm
Giao Châu ta.
Do đấy, Nhật Nam, Hợp Phố, Cửu Chân đều trống gió
mà hưởng ứng, lược định hơn sáu mươi thành ở Lĩnh Ngoại, tự lập lên
làm vua nước Việt, đóng ở Chu Diên mới xưng là họ Trưng. [ Việt Điện U
Linh Tập. Tác phẩm đời Lý. bản dịch của GS Lê Hữu Mục]
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailbook&id=73&ib=95

Sử gia Việt trải mấy trăm năm vô tình hùa theo Sử của người chiến thắng ca
tụng Mã Viện, nghĩa là đã mạ lỵ thậm từ Hai Vua Trưng và nghĩa quân Việt
rằng:

Vua thấy thế giặc mạnh lắm, tự nghĩ quân mình ô hợp, sợ không chống
nổi, lui quân về giữ Cấm Khê. Quân quan cũng cho vua là đàn bà, sợ
không đánh nổi địch, bèn tan chạy. Quốc thống lại mất. (Đại Việt Sử Ký

Toàn Thư Q3). Bộ sử gần đây nhất và là bộ đứng đắn nhất cũng ghi rằng

Quân Trưng-vương là quân ô-hợp không đương nổi quân Mã Viện, đã
từng đánh giặc nhiều phen. (VNSL TTK Q1 p 40)
Xin phản đối. Viết thiếu bằng cớ nền tảng mà theo tưởng tượng nhục mạ Hai
Vua Trưng và nghĩa quân Việt.
Mấy sử gia ngồi tưởng tượng họ là phái viên chiến trường bàn luận với Hai Vua
và hiểu rõ hai vua cho là quân Việt ô hợp sao? Các sử gia lại tấm tắc tự khen
mình là môn đồ Khổng Mạnh tuân giữ giáo điều nhất nam viết hữu thập nữ viết
vô cho mình là tâm lý gia phỏng vấn dân chúng và báo cáo họ đã lắc đầu chỉ vì
Hai Vua là đàn bà sao? Quả tưởng tượng láo lếu. Vậy đành đọc truyện khởi
nghĩa của Hai Vua theo Sử Tầu mà chính người chiến thắng Mã Viện viết trong
bộ Hậu Hán Thư: Lấy 5000 so với 25000 là 1/5. Bên ta khoảng 5000 nghĩa
quân đánh tan hàng vạn quân Tầu cả 65 thành trì thua bỏ chậy. Hai nữ đại
tướng được tôn lên làm vua. Mã Viện trở lại phục thù Hai Vua ( Trưng Trắc
(Trung Hoa: Zheng Ce 徵側) & Trưng Nhị (Zheng Er 徵貳 ) đem theo nhiều tướng
giỏi và 25000 quân, 2000 lâu thuyền mà cả 3 năm chẳng đối địch đánh được.
Công bình mà nói Mã Viện đã thua trí và sức quân của Hai Vua Trưng liên tiếp
không phải trong 3 tuần, hay 3 tháng mà dòng dã cả trong 3 năm hao tốn nhiều
tướng và quân sĩ rồi mới thắng cuộc trận cuối. Công bình mà nói quân dân ta
thắng không chỉ nhờ tinh thần cao mà còn nhờ các sắc lệnh ban hành Bộ Quân
Luật đầy đủ chi tiết cần cho quân sĩ và ai ai cũng nghiêm minh vui vẻ tuân hành
các luật ấy.
Mã Viện chẳng hề viết ‘quân ta thua vì ô hợp’
Hợp 合là gom lại, Ô 汚là đồ dơ bẩn (vd trong ô danh, ô nhiễm không khí). Mã Viện
chẳng viết ra 2 chữ ô hợp mà nay ta tự thêu cái mũ mang 2 chữ ấy chụp lên
đầu Hai Vua mà kết luận rằng quân ta ô hợp quả hồ đồ. Xin ý kiến chung:
Xin mọi người thẳng tay xóa hai chữ ô hợp làm dơ bẩn làm ô danh làm dơ bẩn
danh Hai Vua và ngàn ngàn quân sĩ nam nữ đã bỏ mạng cứu nước. Luận cứ của
tôi theo Sử và luận lý của toán học, không vì tự ái dân tộc.
Dùng hai chữ ô hợp là phạm tội điếm nhục thậm từ.
Hai Vua được tôn lên ngôi sau khi vất vả điều động mặt trận cả năm trời là do
lòng dân do ý dân sử dụng hiến quyền bầu cử của mình.. Họ tôn sùng hai vi
không vì là đàn bà mà vì đại nghĩa và quyền lợi của chính dân tộc. Xin chớ tưởng

tượng theo sử gia thấm nhuần đạo Khổng miệt thị đàn bà mà đọc rằng: “Quân

quan cũng cho vua là đàn bà, sợ không đánh nổi địch, bèn tan chạy.”

Tại sao ta thừa khí thế và lòng dân hợp đoàn mà lại thua?
Trời ban mưa nắng để dân ta trồng lúa nuôi nhau song lũ lụt không thể tránh.
Vua Trưng thua, ta thua trận cuối vì chẳng may trong 3 năm Hai Vua đang
trọng nhiệm lũ lụt nặng quá. Máu chẩy ruột mềm, thấy dân bị nạn không thể bỏ
rơi , nghĩa quân Việt được Hai Vua ra sắc lệnh phân tán chia bổ chiến thuyền và
lực lượng đi cứu dân và Hai Vua đành ra luật an sinh xã hội lấy quân lương ra
cứu đói; voi ngựa cũng bị thiếu thức ăn và không thể di chuyển nhanh nhẹn vì
lầy lội nên lực lượng cách mạng bị suy yếu.
Mã Viện hiểu rõ rằng lũ lụt gây thảm họa cho Việt Nam hàng năm, vỡ đê mà
không chết người thì cũng đói kém mất mùa. Mã Viện rất rành về thủy chiến.
Sử của người chiến thắng viết: y cho “đắp lại cầu cống” để tái xâm lăng, thực ra
y đã chuẩn bị cho làm 2000 lâu thuyền và chờ cơn lũ lụt đến, dù thật bình
thường theo quy luật Tạo Hóa, thì y cho phá hoại nhiều đoạn đê và ta thua
trận. Mã Viện hiểu rất rõ và y thú nhận trong Hậu Hán Thư rằng tiếng sấm các
cối đồng Việt linh thiêng nối
kết Trăm Chim Việt thành một
mối , các con đàn em nối cánh
các con đàn chị đàn anh cùng
bay chung một hướng . Trống
đồng nào cũng khắc các vành
chữ đầy chim. Hình bên là
trống đồng Pha Long. Mã
Viện tự khen thầm điều mình
đã tính toán bằng cách dùng
chính lòng người Lạc Việt đoàn
kết yêu thương nhau lúc hoạn
nạn để làm cho bó đũa 5000
quân mà 25000 quân của y
không chọi nổi phải khốn đốn
chẻ ra từng chiếc cho y bẻ
gẫy. Mã Viện căm thù tiếng
sấm trống đồng nên sau đã
ngạo nghễ cho đốt chảy cả ngàn chiếc làm trụ đồng. Mã Viện báo cáo cho vua
Hán như sau:

Chưa dẹp yên địch quân mà trên thì mưa, dưới thì lũ lụt, mây mù khí
độc bốc lên ngùn ngụt. Con diều hâu đang bay bỗng rớt xuống nước
chết . (NCB : xin chú thích là đàn diều hâu xà xuống mổ xác thú và người chết trôi

nên chẳng muốn bay lên).[ Những lời trong cuốn Hậu Hán Thư của họ Mã, có thể đọc theo bản
dịch của GS Vũ Văn Mẫu (CLVN&TPS trg 131) hay Cuộc Khởi Nghĩa của Hai Bà Trưng của Bùi
Quang Tung (Ðại Học, VÐH Huế số 10 năm 1959.)] Dụng binh dĩ nhiên có chiến thuật

tức thủ đoạn song Luật Trời chẳng cho ai giết đàn bà trẻ em dân lành làm lợi khí

chiến thắng. Mã Viện đáng bị đưa ra
tòa quốc tế về tội mang ác tâm diệt
chủng giết hại cả triệu dân lành. Trong
cuộc chiến tranh vừa qua nếu máy bay Mỹ dám
bỏ bom phá đê Hà Nội thì kết cục sẽ khác song
nếu cuộc chiến Mã Viện II sẽ xẩy ra nay mai, ai
dám cam đoan những Mã Viện mới không dám
cho phá đê để tốc thắng trong 3 ngày. (Lũ Lụt
Hà Nội 2008)

Cuộc khởi nghĩa của Vua Trưng và toàn dân là để dành lại Luật Việt
Sử chúng ta gây hiểu lầm rằng Vua Trưng đã mở cuộc chiến vì thù nhà hơn vì
hận nước. Ðể công bình xin đọc chính lời của Mã Viện, trong Hậu Hán Thư:

Người đàn bà ở Giao Chỉ tên là Trưng Trắc với em là Trưng Nhì làm phản
"Chú: Trưng Trắc là con gái Lạc tướng ở Mê Linh, vợ người huyện Chu
Diên tên là Thi Sách rất hùng dũng". Thái thú Giao Chỉ là Tô Định lấy
pháp luật mà ràng buộc. Trưng Trắc oán giận nên làm phản.

Tô Định chẳng lấy pháp luật dĩ nhiên của nhà Hán mà ràng buộc riêng anh
hùng Thi Sách mà toàn dân Việt. Mất nhà, mất nước, mất nền nếp văn hiến,
toàn dân và Trưng Trắc oán giận nên làm phản nhà Hán đô hộ. Mã Viện thú
nhận trong Hậu Hán Thư quyển 54
điều tấu Việt Luật dữ Hán Luật hiệu giả thập dư sự 條奏 *

越 律*

與 *漢律*

較者十餘 事

diễn Nôm: Mã Viện tâu (cho Vua Quang Vũ nhà Hán) rằng Luật Pháp
của người Lạc Việt hoàn toàn khác biệt Luật Pháp của người Hán
dữ Việt nhân thân minh cựu chế - dĩ ước thúc chi –
與*

越 人*

申明 舊制 以 约 束 之 -

Rồi cho ban hành phép cũ (luật Hán từ thời đô hộ đến Tô Ðịnh) để
thắt buộc người Lạc Việt.
tự hậu Lạc Việt phụng hành Mã tướng quân cố sự
自後 *

駱 越

* 奉 行 馬 將 君 故事

Từ đó trở đi thì người Lạc Việt phải tuân theo
ý định của tướng Mã Viện
Xin sống lại thời Vua Trưng Trắc. Hai hệ thống Luật của Việt và Tàu hoàn toàn
khác nhau vì từ 2 nền nếp (văn hiến) khác nhau. Mã Viện so sánh rất rõ hai chữ

Việt Luật 越 律 Luật Pháp của người Lạc Việt với hai chữ Hán Luật 漢 律
Luật Pháp của người Hán. Mã Viện dùng chữ LUẬT theo đúng nghĩa người
Hán và nay ta cũng dùng chữ này khi gọi nhau là luật sư hay luật gia hay khi nói
về Luật nào đó đầy đủ phổ quát tính và cưỡng hành tính với chế tài chớ không
dùng chữ tập tục, tục lệ, phong tục hay truyền thống.
Khi ta nghe người Tàu nói nhân vô thập toàn hay thuốc thập toàn đại bổ ; hay
nghe cụ Nguyễn Du khen hương sắc hai chị em cô Kiều mười phân vẹn mười thì
chẳng ai hiểu theo nghĩa đen là số 10 song là hoàn toàn. Mã Viện viết rất rõ
chữ thập dư sự十 餘 事 = nhiều hơn cả là MƯỜI điều. Chữ THẬP十 viết
nét ngang chỉ đông tây, nét dọc chỉ nam bắc và mang nghĩa đen là MƯỜI,
nghĩa xa là hoàn toàn, đầy đủ trọn vẹn. Văn bản viết thập dư sự nghĩa là
không chỉ là MƯỜI điều khác biệt mà bất cứ điều gì giữa Luật Ta Luật Tàu thì
cũng hoàn toàn trái ngược nhau về nhân bản đạo đức học và quyền tự do…
…
Ðây là là cuộc khởi nghĩa giải ách nô lệ cho nhân dân chống lại đế quốc
xâm lăng cố phá bỏ các Luật và Hiến Luật của Lạc Việt Bảo Vệ Quyền Tự Do
Sống và An Cư, Sở Hữu v. v. ... nhân dân Lạc Việt đã an hưởng cả hơn 2000
năm tính đến thời ấy. Vậy khi tôi dám tin cách khẳng quyết rằng dù Vua Trưng
chỉ lãnh đạo vỏn vẹn 3 năm song ngài đã ra lệnh bãi bỏ hẳn luật của Tàu nhà
Hán đã áp dụng cả 200 để về với Luật Hiến Pháp của Cha Rồng vốn đã nằm sâu
sẵn trong lòng người Việt. Thực lòng mà nói Vua Trưng chẳng cần đến 3 năm
mà chỉ cần một ngày thì cũng đủ để tái xác nhận và cho áp dụng lại Luật Cha
Rồng Mẹ Tiên vốn như hạt giống lúa Lạc nằm sẵn trong lòng người Việt chờ dịp
nở ra và trổ đòng đòng.
Dân tộc Lạc Việt đã sắp đặt trong nhiều năm kế hoạch chống Hán và
người đứng đầu là Thi Sách và nhóm anh hung khởi nghĩa, dĩ nhiên vợ của Thi
Sách và em gái dù là đàn bà Việt cũng thuộc nhóm tham mưu và chỉ huy. Võ khí,
thuyền bè và quân lương dĩ nhiên đã được chuẩn bị và riêng nhóm nghĩa quân
tinh nhuệ và đầy lòng yêu nước khoảng 5000 người, nam và nữ đã được tập
luyện và sẵn sàng tác chiến. Tô Định giết Thi Sách đã châm ngòi cho cuộc Cách
Mạng bùng nổ sớm hơn ngày dự liệu khi các anh hùng bộ chỉ huy cùng một lòng
tôn Trưng Trắc làm đại tướng vì là người am tường chiến lược và có tài chỉ huy,
lại tinh nghệ võ thuật. Cuộc Cách Mạng nổi lên như sóng cồn là của toàn dân Lạc
Việt ham sống tự do vậy.
Mã Viện thú nhận tiếng trống đồng của Lạc Việt linh thiêng. Thắng trận
rồi, y ăn cướp nhiều trống đồng đem về Tầu, số còn lại y căm thù đốt chẩy dựng
trụ. Riêng số binh sĩ Việt bị y bắt quá nhiều đến nỗi, theo sử gia , y cần cả tuần
để đem chém. Quan quân Việt không tự tan rã mà vẫn trung kiên dù bị bắt, dù
bị chém. Con cháu họ là Trần Bình Trọng cũng hiên ngang như thế.
Song trong đoạn Hậu Hán Thư vừa trích bên trên, tôi thật bực mình với
cái xấc láo của họ Mã. Danh Hồng Lạc Việt 碓 雒 鉞 [chỉ đám dân con cháu Nhà
Rồng có óc Tiên đi trước người Tầu cả 1000 năm dẫn dắt cả vùng kể cả dân Tầu cải tiến kỹ thuật
trồng (Hồng/hong ) lúa (lạc/luo) và đúc kim loại] bị y ngạo nghễ đặt lại theo họ của y

ra Lạc Việt 駱 越 nô lệ [chữ Lạc bị viết theo bộ mã 馬 làm thân trâu ngựa cho Tầu; Việt
越 cho viết theo bộ Tẩu chỉ dân Lạc khiếp nhược trốn chậy.]
Mãi cho đến thời Ðức Thánh Trần và Ðức Lê Lợi Danh Hồng Lạc Việt mới được
rửa sạch mối nhơ khi được các ngài cho sửa ra thành ba chữ mới:

Hồng Lạc Việt
Vẫn là ba chữ Hồng Lạc Việt song chữ Việt chỉ Ðám Con Nhà Rồng đầy Ðại

Nghĩa và chữ Lạc Hiên Ngang Bất Khuất tượng hình theo Con Trâu Việt (Trãi)

Xin xem http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=310&ia=11000

- Xin quý anh chị góp ý cho các bài kế - Xin sẽ bàn ba chữ : Hồng Lạc Việt; và
1- Thời Vua Trưng Lạc Việt chưa có chữ sao có được Luật nhất là Hiến Luật?
2. Cho đến thời Lê Thánh Tông thì mới có bộ Luật Hồng Ðức bảo vệ nữ quyền
hay sao?
Nay kính,
LsNguyenCongBinh@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------------Cước chú (1) Việt Nam Sử Lược- Trần Trọng Kim- Bình Ngô Đại Cáo Q1 p.p.
237, 277 et seq.
Cước chú (2)- Huyền sử nói về mối tình éo le của Chử Ðồng Tử và Tiên Dung.
Chính sử cũng nói về mối tình éo le của Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo và nàng
Thuận Thiên. Cha mẹ và cả nhà vua ngăn cản song đành đầu hàng lòng kiên
quyết của hai người trẻ chấp nhận nhau và yêu thương nhau để thành vợ chồng
Cước chú (3)- http://www.dunglac.org/upload/article/f__1203695358.pdf Kinh Thánh
Matthêu đoạn 1 (1-25) viết: Sau khi ông GiuSe được truyền tin rằng Trời Cao
chọn ông làm chồng bà Maria và làm cha nuôi của Chúa GiêSu chuẩn bị cho
Chúa GiêSu xuống thế cứu chuộc thì GiuSe run sợ khủng hoảng bởi ông là
người thánh đức nên tự nghĩ mình không đáng được Maria gọi là baal / my Lord/
ông chủ/ ông chồng và Chúa GiêSu gọi là abba/ cha. Ðã nhận lời rồi song ông
Giuse nghĩ đến việc bỏ đi. Thiên thần truyền tin lần 2 để giảng giải Mầu Nhiệm
Cứu Thế cần cho nhân loại và GiuSe đã khiêm nhường lãnh nhận chức vụ ấy.
Chính nhiều học giả và linh mục người Công Giáo hiểu sai là GiuSe oán giận
hoang thai vì ghen tương nên tuy chẳng muốn ném đá Maria đang mang thai
GiêSu song đã muốn ly dị Maria.

Vua Trƣng
mở trang sử
hào hùng
Bộ Hiến Pháp
nƣớc Lạc Việt - bài 2
Nguyễn Công Bình /
LSNguyenCongBinh@yahoo.
com

Nƣớc Lạc Việt 4000 năm trƣớc đã có Luật và còn có cả Bộ Hiến Luật. Một trong
những viên ngọc văn hiến Lạc Việt - là trước ngày Hai Cô Gái Lạc Trƣng Trắc và Lạc

Trƣng Nhị ra đời cả đến 2000 năm Lạc Việt đã có một hệ thống luật pháp xây đắp trên
những nền nếp vững chãi như đá tảng tôn trọng quyền làm người và quyền sống tự do
mà tôi nay dùng thuật ngữ luật gọi là Bộ Hiến Luật của Cha Rồng Mẹ Tiên. Hiến 憲 là
Luật Nền Tảng căn bản trong đại cuộc trị nước an dân.Trong bài 1 mở đầu loạt bài khảo
cứu về Hiến Pháp Lạc Việt tôi trình ra vài điều về hiến quyền nam nữ bình đẳng quyền lợi
và trách nhiệm. Thân thế và cuộc khởi nghĩa của Hai Chị Em Vua Trưng được đưa ra làm
bằng chứng. [Bài 1 Hai Vua Trưng và Nữ Quyền trong Bộ Hiến Pháp nước Lạc Việt
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=310&ia=13806 ]
Một vài bậc đàn anh yêu cầu bàn thêm về cái Nền của Hiến Pháp Lạc Việt vì cho rằng
chẳng nên loại trừ văn hóa Khổng Mạnh vốn cũng là cái nền rất cần cho luật Việt. Xin dành
cho bài kế.
Cũng có vài độc giả buồn lòng coi là tôi chỉ theo một bản dịch nào đó khi dám chỉ trích là
các sử gia Việt miệt thị Hai Vua Trưng và muốn có chứng minh rõ ràng rằng nhà viết Sử sơ
xuất, (nếu có.) Ðể cho thật công bình ta cùng đọc thẳng Kỷ Trưng Nữ Vương trong cuốn
Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư (pp 2a – 4a) là cuốn sử chính thức của nước ta viết vào thời nhà
Lê. Cuốn Sử này rất hay và rất quan trọng. Xin cùng đọc như một thẩm đoàn (jury) và tự
rút ra kết luận cần. Bản dịch của Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam xin để phần cuối. Dĩ
nhiên đây là văn Hán cổ theo loại chữ ngắn ý dài cho nên rất khó đọc. Gần như mỗi câu
chẳng có chủ tự hay túc tự nên rất ngược ngạo nếu không nói là vô lễ khi đọc theo văn
phạm Việt vì tiếng ta đòi sự cung kính. Nhiều chú thích làm loãng chủ đề, nhất là sử gia
soạn sử theo tinh thần và mẫu mực Trung Hoa và chép lại nhiều đoạn Sử của người chiến
thắng. Tôi xin phép cũng võ vẽ diễn Nôm đôi chữ và có vài ý kiến theo mỗi đoạn để bổ
túc chủ đề Hiến Pháp Lạc Việt . Tôi có bản Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư bản gỗ khắc năm
1697 -Chính Hòa 18 (Nhà XBan KhHọc XãHội in năm 1998). Hình chụp trang đầu (2a&b)
kèm theo . Xin cùng đọc:
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在 位 三 年 . Tại vị tam niên

Bản diễn Nôm của LS Nguyễn Công Bình:

Vua TRƯNG tại ngôi 3 năm.

王甚雄勇逐蘇定建國稱王
Vương thậm hùng dũng - trục Tô Định - kiến quốc - xưng vương,

Vua rất hùng rất dũng, vua đánh đuổi Tô Định, vua dựng nước xưng vương,
然以女主不能成再造之功.

nhiên dĩ nữ chủ, bất năng thành tái tạo chi công

nhưng vì là đàn bà làm vua, không khả năng làm thành công việc tái tạo.
NCB: Phản đối. Sử gia vừa mở đầu đã vội cho câu kết luận thiếu nền tảng và thật
trơ trẽn. Chưa nói sự kiện song đã vội cho rằng chỉ vì Vua Trưng là đàn bà nên
chẳng thể làm nên chuyện lớn. Xin đừng ai chấp nhận câu này.
Bộ Sử Lạc Việt sống động mà nhiều chữ được viết trên trống đồng đã có trước
ngày ta dùng Hán Tự mà viết Sử nói rằng ta có Mẹ Âu Cơ/ U Cồ Lớn Lao ( U Cồ )và Lạc
Long/ Cha Rồng là Ðôi Chim Tổ tạo ra Ðàn Chim Lạc Trăm Con. (Trăm hiểu theo nghĩa

nhiều lắm). Ðàn chim có những con chim Anh chim Chị lớn hướng dẫn đàn chim em là các

tướng Lạc và tướng Âu. Chữ Âu bị phiên sang tiếng Tầu nhiều lần làm ta hiểu theo nghĩa
Hán là tướng hầu (hầu tước) tướng văn thay vì là các tướng nữ thế hệ này qua thế hệ kia
so vai xây nước nhà cùng các tướng Lạc phái nam. Nền nếp sống tức Hiến Pháp của Lạc
Việt đã như thế. Cối đồng vẽ trăm chim nối cánh bay xác nhận điều ấy. Hai Con Chim
Trưng Trắc Trưng Nhị sống những điều ấy. Khổng Tử lặp lại triết lý sống của Tầu là miệt
thị đàn bà là quyền riêng của ông ta và người Tầu song ta, người Việt, theo Khổng Giáo
mà chửi rủa Vua Trưng chỉ là cái thứ đàn bà làm sao mưu thành được chuyện lớn thì quả
là điều vô lễ thiếu giáo dục. Xin đừng ai chấp nhận câu này. Tôi xin gạch bỏ.

I. Thân thế và gốc tích nhà Vua
諱 側 姓 徵 Huý Trắc tính Trƣng. Vua tên họ là Trƣng, tên gọi là Trắc
本 姓 雒 Bản tính Lạc.
Chữ tính 姓vừa chỉ một họ lại cũng là bộ tộc hay nhóm dân. (one's family name; clan,
people) Vậy có 2 cách dịch: (a) Vua gốc người Lạc Việt,
(b) họ gốc nhà Vua là họ Lạc.
峯 州 麋 冷 縣 雒 將 之女 Phong Châu Mê Linh huyện Lạc tướng chi nữ,
Vua là con gái của vị tướng Lạc Việt huyện Mê Linh, Phong Châu
朱鳶縣詩索之妻也.詩索亦雒將子
Chu Diên huyện Thi Sách chi thê dã. Thi Sách diệc Lạc tướng tử

Vua cũng là vợ của ông Thi Sách;
ông này cũng là con vị tướng Lạc Việt ở huyện Chu Diên.
两 家 子 相 爲 婚 姻 lưỡng gia tử tương vi hôn nhân

Thật là con hai nhà tướng kết đôi tương xứng.
[ –綱 目 集 覧 以 雒 爲 姓 誤 矣chú thích của sử gia [ Cương Mục Tập Lãm dĩ Lạc vi tính ngộ hĩ ]
(Sách Cương mục Tập Lãm lấy Lạc làm họ là lầm). Nếu thế thì câu dịch (a) có thể đúng nhất
II. Ðịa điểm đóng đô
都 麋 冷 [麋 音 縻 ] đô Mê Linh - Vua TRƯNG đóng đô ở Mê Linh. (Cố đô nằm trong
khu Vĩnh Phúc là xứ các Vua Hùng)

[麋 音 縻 ] [Mê âm mi]. Mê đọc ra Mi.
Ðây là một ví dụ rất lý thú về chữ Nôm Việt được phiên ra tiếng Tầu. Khi viết Sử thì
người Tầu phiên âm chữ Việt Nam tức chữ Nôm sang âm chữ Tầu để họ đọc được.
Nhiều chữ bị phiên đi phiên lại theo từng người viết rất ngược ngạo vì họ không
quen với tiếng Việt. Sử Việt ta sao lại nguyên văn kể cả chữ Việt bị phiên âm từ Sử
Tầu. Rất may sử gia bảo ta cẩn thận vì cố đô Mi Linh ( chữ thật đúng theo cổ âm
Việt là MLing) bị sách Tầu phiên âm sai ra Mê麋 Linh (mê con hươu), phải đọc ra
Mi縻 Linh (mi cột giây) mới đúng. Tổ tiên ta nói tiếng Việt theo ý Việt nghĩa Việt.
Tổ tiên ta không nói tiếng Tầu. Xin theo ví dụ nầy để nhớ là chớ lấy nghĩa chữ Hán
ta đọc trong Sử mà gán cho các chữ Nôm bị phiên sang Hán như Việt, Xích Quỷ, Văn
Lang, Âu Lạc, Lạc Việt, Lạc Hồng, Kinh Dương , Vụ Tiên, Âu Cơ … … hay Lạc
Long.

庚子元年漢建武十六年.
Canh Tí, nguyên niên [Hán Kiến Vũ thập lục niên].

III. TRƢNG VƢƠNG năm thứ 1, Canh Tí,
tức là năm 40 Công Nguyên, (Hán Kiến Vũ năm thứ 16).
春二月王苦太守蘇定绳以法
Xuân nhị nguyệt - vương khổ thái thú Tô Định thằng dĩ pháp,

Mùa xuân, tháng 2, vua Trưng buồn khổ vì viên thái thú Tô Định dùng pháp luật
[nhà Hán đô hộ] mà trói buộc [dân Lạc Việt ta,]
及 讐 定 之 殺 其 夫 cập thù Định chi sát kì phu lại thêm mối thù Tô Định giết chồng mình,
乃 與 其 妹 貳 舉 兵 攻 陷 州 治 nãi dữ kì muội Nhị cử binh công hãm châu trị.
Vua mới cùng với em gái là Trưng Nhị nổi binh đánh hãm trị sở đất Phong Châu
定 奔 還 . 南 海 九 真 日 南 合 浦 皆 應 之 畧 定 嶺 南 六 十五 城
Định bôn hoàn - Tô Định thua bèn bỏ chạy.
南海九真日南合浦皆應之
Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố giai ứng chi-

畧 定 嶺 南 六 十五 城
lược định Lĩnh Nam lục thập ngũ thành,

Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng theo Vua;
Vua bình định lại được 65 thành đất Lĩnh Nam (tên do Tầu gọi Lạc Việt ta từ khi ta bị Hán
thuộc)

自 立 爲 王始 稱 徵 姓 焉 tự lập vi vương- thuỷ xưng Trưng tính yên
Ngài tự lập xưng vương. Từ đó Vua bắt đầu xưng là họ Trƣng.
NCB: (1) Mã Viện thú nhận trong Hậu Hán Thư : Tô Định lấy pháp luật dĩ nhiên của nhà Hán mà
trói buộc toàn dân Việt. Mất nhà, mất nước, mất nền nếp văn hiến, toàn dân và Trưng Trắc oán
giận nên làm phản nhà Hán đô hộ. Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán làm sức mạnh nhà Hán yếu đi là
thời cơ cho cuộc khởi nghĩa có lẽ từ năm 9 đến 39 CN. Cuộc khởi nghĩa đã được Thi Sách và các
đồng chí Lạc tướng chuẩn bị nhiều năm. Thi Sách bị giết đã châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa bùng nổ
sớm hơn. Tuy là đàn bà song thông minh, kiên cường võ nghệ, và lộ ra nhiều ưu điểm thực, lại hiểu
cả văn hóa Tầu nên Vua đã được toàn dân quân bầu cử lên làm nữ tướng lãnh tụ. Thành công thì
xưng vương với quân Tầu quả là điều hợp lẽ Trời.
(2) Chữ TRƯNG theo nghĩa Hán là được mời ra lãnh trách nhiệm; trưng quân là người được bầu ra
để lãnh đạo. Song nên hiểu TRƯNG đây là chữ Việt được Tầu phiên âm ra ZHENG. Tôi không nghĩ
khi xưng vương thì Vua tự đổi họ mà TRƯNG là Danh con dân cả nước Lạc Việt mến mộ xưng tụng
cả hai chị em bậc anh thư. Xin phỏng đoán có thể là danh tự hay tính tự biến từ chữ Việt cổ Tlung,
Tleung mang nghĩa là Rồng sau phiên âm ra Long, hay Việt Thường hay là sáng trưng.
(3) Trong bài trước tôi đã nói là nhân dân Lạc Việt dùng hiến quyền bầu cử để tôn vinh Vua Trưng
làm lãnh đạo. Vài bậc đàn anh nghĩ là tôi nói quá vì chẳng thể chứng minh là cuộc tổng tuyển cử ra
sao, vua tranh cử thế nào, nhân dân bỏ phiếu thế nào. Thưa: nhân dân cả 65 thành chẳng cần bỏ

phiếu vào thùng chờ đếm phiếu mà họ bỏ phiếu THUẬN bằng cả hai tay hai chân và mạng sống để
chậy theo Vua chiến đấu vì khát vọng Vua Trưng mang lại cho họ tự do.

辛丑二年漢建武十七年 春二月晦日食
Tân Sửu, nhị niên [Hán Kiến Vũ thập thất niên] xuân nhị nguyệt- hối- nhật thực-

漢 以 徵 氏 稱 王 舉 兵 攻 陷 城 邑 邊 郡 苦 之 Hán dĩ Trưng thị xưng vương cử binh công
hãm thành ấp biên quận khổ chi

IV. Tân Sửu, TRƢNG VƢƠNG năm thứ 2
tức là năm 41 Công Nguyên, (Hán Kiến Vũ năm thứ 17).
[ Mùa xuân, tháng 2, ngày 30, có nhật thực].
Nhà Hán thấy Vua họ Trưng xưng vương, đem quân đi đánh lấy các thành ấp, làm
cho các quận biên thuỳ bị khổ. [Có lẽ nên đọc là Vua làm cho các thái thú và quân đội của họ
bị khổ sở điêu dứng và nhất là nhục nhã bỏ chậy]

乃 命 長 沙 合 浦 及 我 交 州nãi mệnh Trường Sa Hợp Phố cập ngã Giao Châu
Nhà Hán mới hạ lệnh cho Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu chúng ta
具 車 船 cụ xa thuyền, sắp sẵn xe thuyền
修 橋 道 tu kiều đạo, sửa sang cầu đường,
通 障 溪 thông chướng khê cho thông chướng ngại các khe rạch,
儲 粮 榖 trữ lương cốc, trữ lương thực ngũ cốc,
拜馬援爲伏波將軍以扶樂侯刘隆爲副來侵
bái Mã Viện vi Phục ba tướng quân, dĩ Phù Lạc hầu Lưu Long vi phó lai xâm .

Phong cho Mã Viện làm Phục Ba tướng quân sang xâm lược.
Phù Lạc hầu Lưu Long làm phó.
NCB: Phục ba là làm cho sóng gió ba đào phải đầu phục. Sử Việt viết chữ ngã Giao Châu ,
xứ Giao Chỉ chúng ta có lẽ khá vô duyên tầm ruồng. Con dân cả nước đang hoan hô Vua
Trưng thì nhà Hán ra lệnh cho ai ở đất Giao Châu? Dù sao xin nhớ là có đám Hoa kiều chưa
quen với nền nếp Việt, coi thường đàn bà và sẵn sàng nội ứng cho các âm mưu của Mã Viện.
Nhóm này thờ nhà Hán nên đã di tản sang đất Việt khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán
trước đó chẳng bao lâu và gia nhập giai cấp thống trị bạc đãi Lạc Việt. Thiển nghĩ nhóm gian
tế này đã cung cấp cho Mã Viện những chi tiết về khí hậu và lũ lụt tại đất Việt và Mã Viện đã
sẵn âm mưu dùng lũ lụt giết dân Việt. (Xin coi bài 1). Quân ta thua vì tai ương này khi Mã
Viện đã chuẩn bị sẵn 2000 lâu thuyền rồi chờ con nước cho phá đê.

壬寅三年漢建武十八年.春正月馬援沿海而進隨山刊道千餘里
至 浪 泊 上 羅 城 西 街 之 西 名 浪 泊與 王 戰
Nhâm Dần, tam niên [Hán Kiến Vũ thập bát niên]. Xuân chính nguyệt Mã Viện duyên hải nhi tiến tuỳ
sơn san đạo thiên dư lí chí Lãng Bạc thượng La Thành Tây Nhai chi tây danh Lãng Bạc dữ vương
chiến

V. Nhâm Dần, TRƢNG VƢƠNG năm thứ ba
tức là năm 42 Công Nguyên, (Hán Kiến Vũ năm thứ 18).
Tháng giêng mùa xuân, Mã Viện theo ven biển mà tiến, san núi làm đường
hơn nghìn dặm, đến Lãng Bạc (ở phía tây Tây Nhai của La Thành, gọi là Lãng
Bạc) chiến trận với vua
Ác ý của Phục Ba đã rõ khi cho chặt cây xẻ núi. Nay chắc chắn đảng CSVN hiểu là
phá rừng là tiếp tay cho lũ lụt song họ vẫn cho làm việc ấy để thu lợi riêng
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大 張 Vương kiến lỗ thế đại trương Vua thấy thế giặc mạnh lắm,
之
tự độ ô hợp chi chúng tự nghĩ quân mình ô hợp, (!!!)
khủng bất năng chi, sợ không chống nổi,
禁 溪 史 作 金 溪 thoái bảo Cấm Khê nên cho lui quân về giữ Cấm Khê
金 溪 [Cấm Khê sử tác Kim Khê] (sử chép Cấm Khê (song phiên âm sai) ra Kim Khê).

亦以王女子慮不能勝敵遂走散.
Chúng diệc dĩ vương nữ tử- lự bất năng thắng địch- toại tẩu tán.

Quần chúng cũng cho vua là đàn bà, sợ không đánh thắng nổi địch quân,
bèn chạy tẩu tán.
國 統 復 絶 . Quốc thống phục tuyệt. Quốc thống lại mất.
NCB: Phản đối sử gia viết lách hồ đồ thiếu bằng cớ nhục mạ Vua Trưng và quân đội
của Ngài. Chính Mã Viện trong Hậu Hán Thư chẳng nói quân ta ô hợp song sử gia như
đi guốc trong bụng Vua ngụy tạo vô bằng rằng Vua Trưng tự độ quân mình ô hợp. Ta
thua vì năm đó lũ lụt quá nặng nhất là Mã Viện cho phá đê sông Hồng
Xin lặp lại mấy câu bài 1: Hợp 合là gom lại, Ô 汚là đồ dơ bẩn (vd trong ô danh, ô nhiễm
không khí). Mã Viện chẳng viết ra 2 chữ ô hợp mà nay ta tự thêu cái mũ mang 2 chữ ấy chụp
lên đầu Hai Vua mà kết luận rằng quân ta ô hợp quả hồ đồ. Xin ý kiến chung:
Xin mọi người thẳng tay xóa hai chữ ô hợp làm dơ bẩn làm ô danh làm dơ bẩn danh Hai Vua và
ngàn ngàn quân sĩ nam nữ đã bỏ mạng cứu nước. Luận cứ của tôi theo Sử và luận lý của toán
học, không vì tự ái dân tộc. Dùng hai chữ ô hợp là phạm tội điếm nhục thậm từ.
Hai Vua được tôn lên ngôi sau khi vất vả điều động mặt trận cả năm trời là do lòng dân do ý
dân sử dụng hiến quyền bầu cử của mình. Họ tôn sùng hai vi không vì là đàn bà mà vì đại
nghĩa và quyền lợi của chính dân tộc. Xin chớ tưởng tượng theo sử gia thấm nhuần đạo Khổng
miệt thị đàn bà mà đọc rằng: “Quân quan cũng cho vua là đàn bà, sợ không đánh nổi địch, bèn

tan chạy.” . Sai! Sai! Sai! Ta sẽ đọc tiếp đoạn nói về tướng Ðô Dương và nghĩa quân đã
hết lòng cự giặc cho đến chết

黎文休曰徵側徵貳以女子一呼而九真日南合浦及嶺外六十五城皆
應之其立國稱王易如反掌可見我越形勢足致覇王之業也.
Lê Văn Hưu viết: Trưng Trắc Trưng Nhị dĩ nữ tử nhất hô nhi Cửu Chân Nhật Nam Hợp Phố cập Lĩnh
Ngoại lục thập ngũ thành giai ứng chi - kì lập quốc xưng vương dị như phản chưởng- khả kiến ngã
Việt hình thế túc trí bá vương chi nghiệp dã.

Sử gia Lê Văn Hưu bàn rằng: Trưng Trắc, Trưng Nhị chỉ là đàn bà hô một
tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh
Ngoại đều hưởng ứng theo; khi dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay,
có thể cho thấy (Lạc) Việt chúng ta có đủ khí thế, sức mạnh và trí óc mà
dựng được nghiệp bá vương.
惜乎繼趙之後以至吳氏之前千餘年之間男子徒自低頭束手爲北人
臣僕曾不愧二徵之女子吁可謂自棄矣.
Tích hồ kế Triệu chi hậu dĩ chí Ngô thị chi tiền, thiên dư niên chi gian, nam tử đồ tự đê đầu thúc thủ
vi Bắc nhân thần bộc - tằng bất quý nhị Trưng chi nữ tử - Hu - Khả vị tự khí hĩ.

Tiếc rằng nối sau họ Triệu tức là Triệu Thị Chinh cho đến trước họ Ngô tức là
Ngô Quyền, cả hơn nghìn năm, mà đồ đàn ông tự cúi đầu bó tay, làm tôi tớ
cho người Tầu phương Bắc, há chẳng hổ thẹn với hai chị em Vua Trưng của
cánh đàn bà hay sao? Than ôi! Có thể gọi là tự diệt đấy mà.

右徵女王起庚子終任寅凣三年.
Hữu Trưng Nữ Vương, khởi Canh Tí, chung Nhâm dần, phàm tam niên.

(Lạc Việt chúng ta) có Nữ Vƣơng nhà Trƣng từ năm Canh Tý đến
năm Nhâm Dần thì hết, tất cả 3 năm [tức là năm 40 đến năm 42
Công Nguyên].
属 東 漢 紀 Thuộc Đông Hán KỶ.
癸卯四年漢建武春正月十九年
Quý Mão tứ niên - Hán Kiến Vũ Xuân chính nguyệt thập cửu niên

徵 女 王 及 其 妹 貳 與 漢兵 拒 戰.
Trưng Nữ Vương cập kì muội Nhị dữ Hán binh cự chiến

VI. Quý Mão, Trƣng Vƣơng năm thứ 4 ,
Vua Trƣng và em gái tuẫn tiết vì nƣớc
[ tức là năm 43 Công Nguyên], (Hán Kiến Vũ năm thứ 19). Tháng giêng mùa
xuân, Trưng Nữ Vương cùng em gái là Trưng Nhị chống cự lại với quân nhà
Hán,
势 孤 遂 皆 陷 没 thế cô toại giai hãm 没một.
Các học giả dịch: thế cô, đều thua chết.
Tôi tránh không diễn nôm câu này theo đúng nguyên văn vì sợ vô tình theo sử gia
nhục mạ Vua Trưng
(1) các sử gia dùng chữ „băng‟ khi vua là thiên tử chết tại sao ở đây dùng chữ „một‟
? Trưng Vương là vua nước nào, là vua của ai vậy kìa? Chữ Hán tôi lờ mờ lắm song
có nhiều chữ khác nhau để nói về cái chết là tử 死: vua chết thì gọi là băng 崩;
hoàng tử hay vua chư hầu chết là hoăng薨; đại sĩ phu chết là tốt 卒, dân thường
chết là tồ 殂, người xấu số chết là vong 亡. Chỉ loài súc sinh và người ác chết đi
mới dùng động tự “một 没. “ Có những ông vua bé con lên ngôi chỉ vì là con vua và
chẳng công trạng gì khi chết thì các sử gia cũng dùng chữ băng. Trưng Vương là vua

nước nào, là vua của ai vậy kìa? Cái chết của Vua Trưng là cái chết oai dũng hy sinh
cho dân tộc mà tại sao ta dám dùng chữ MỘT? Kính xin vị nào rành chữ Hán cổ chỉ
bảo cho tôi vì tôi ấm ức lắm
Ông Khổng Tử dạy đạo Nho là đạo thánh hiền nhiều cái hay song có cái dở là
quá miệt thị đàn bà làm cho các sử gia mình cũng sợ ông ấy hơn là sợ anh linh Vua
Trưng. Quả hết chỗ nói.
(2) Dù sao chữ một 没(viết theo bộ thủy) cũng mang nghĩa xa là chết chìm (vd Một
nhập thuỷ trung )
(3) Dã sử của ta nói là hai vua tự trầm mình tại sông Hát. Mã Viện nói chém được
đầu Vua đem về Tầu. Có lẽ cũng dễ hiểu là Mã Viện cho vớt xác hai Vua và cắt đầu
làm nhục mà thôi hoặc 3 năm sau khi y về Tầu thì cho đào mả đem đầu lâu về khoe
vua Hán.
Vậy xin thữ diễn Nôm theo ý kiến riêng như sau:

势 孤 遂 皆 陷 没 thế cô toại giai hãm một - cô thế, sau đó sa vào thế kẹt,
đều cùng tự tuẫn tiết trầm mình没mà băng崩để đi về với tổ tiên Nhà
Hồng Lạc
馬援追擊其餘

都 陽 等至 居 封 縣 降 之

Mã Viện truy kích kì dư chúng Đô Dương đẳng chí Cư Phong huyện hàng chi,

Mã Viện truy kích đánh đám quân còn sót của (tƣớng) Đô Dƣơng;
mãi đến huyện Cƣ Phong thì mới đánh gục [nhóm này]

Sử gia Phạm Cao Dương viết: Mã Viện đã phải đích thân thống suất lâu thuyền lớn nhỏ hơn 200
chiếc, sĩ tốt hơn hai vạn người tấn công quân Ðô Dương suốt từ huyện Vô Công đến huyện Cư Phong
( đất Cửu Chân) chém và bắt được hơn 2000 người (Lịch Sử DTộc VN- p. 88). Các học giả đều dịch
câu này là tướng Ðỗ Dương đầu hàng Mã Viện. Chữ hàng có nghĩa rộng là đánh cho gục,vd hàng
long phục hổ ; đầu hàng mới là xin hàng phục. Quân của tướng Ðỗ Dương không nhát sợ , thà chết
không đầu hàng, bởi vậy nhóm bị bắt theo dã sữ là hơn 2000 đều bị chém.
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我越遂属于漢.
Ngã Việt toại thuộc vu Hán. Nƣớc Lạc Việt chúng ta
後 三 年 援 還 .Hậu tam niên, Viện hoàn. Ba năm sau

lại bị thuộc nhà Hán
Mã Viện Viện trở về Tầu.

VII . Vua Trƣng vẫn sống trong lòng ngƣời Việt
土人哀慕徵女王立祠奉事之祠在福祿縣喝江社番禺舊地城亦有之.
Thổ nhân ai mộ Trưng Nữ Vương lập từ phụng sự chi - Từ tại Phúc Lộc huyện, Hát
Giang xã, Phiên Ngung cựu địa thành diệc hữu chi.
Người người đất (Lạc Việt) thương khóc Nữ Vương nhà Trưng, lập ra đền thờ
cúng Vua; có đền ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc; cũng có đền ở đất cũ
thành Phiên Ngung. (nay thuộc đất Trung Hoa.)

Vua Trưng tại ngôi 3 năm song triều đại Trưng kéo dài hơn 7 năm cho đến ngày
tướng Ðô Dương bị giết. Tôi mới được một email tài liệu của BS Trần Ðại Sỹ , theo
tài liệu này cuộc khởi nghĩa không chỉ ở trên phần đất Việt mà mở rộng tới tận một
nửa nước Trung Hoa vốn là đất của nhóm Bách Việt thời ấy. Tôi sẵn sàng chuyển
email tài liệu này cho các vị muốn tham khảo. Dù Vua tuẫn tiết song dân quân vẫn
nhớ đến Vua là vị lãnh đạo tối cao và chẳng ai tự phong mình làm vua kế vị bởi nhà
Vua vẫn sống trong lòng của họ.
史臣吳士連曰徵氏憤漢守之虐奮臂一呼而.
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Trưng thị phẫn Hán thú chi ngược, phấn tí nhất hô nhi

我越國統幾乎復合其英雄氣槩
獨於生時建國稱王没後能捍灾禦
患 ngã Việt quốc thống cơ hồ phục hợp, kì anh hùng khí khái khởi độc ư sinh thời kiến quốc xưng
vương một hậu năng hãn tai ngự hoạn.

Sử thần Ngô Sĩ Liên rằng: Phẫn nộ thái thú nhà Hán bạo ngược, Họ Trưng
vung tay hô một tiếng mà quốc thống Lạc Việt nước ta cơ hồ được khôi phục,
khí khái anh hùng không chỉ lúc còn sống mà dựng nước xưng vương, mà cả
sau khi chết rồi thì vẫn còn có thể chống ngăn hoạn nạn
凣 遭 灾 傷 水 旱 禱 之 無 不 應 . Phàm tao tai thương thuỷ hạn, đảo chi vô bất ứng.
Phàm khi gặp tai ương nắng hạn, lũ lụt, mà đến cầu đảo Nữ Vương thì không
việc gì mà không linh ứng.
徵 妹 亦 然 . Trưng muội diệc nhiên. Cả bà Trƣng em cũng thế
蓋女有士行而其雄勇之氣在天地間不以身之没而有餒也.
Cái nữ hữu sĩ hạnh, nhi kì hùng dũng chi khí, tại thiên địa gian, bất dĩ thân chi một nhi hữu nỗi dã.
Tuy xác thân (Cái蓋) là đàn bà song mà trong lòng mang đức hạnh kẻ sĩ,

mang cái dũng khí khi sống trên trời đất này mà nhuệ khí: chết đi cũng chẳng
bị mất vậy
大丈夫
可不養其剛直正大之氣哉甲辰漢建武二十年.
Đại trượng phu khởi khả bất dưỡng kì cương trực chính đại chi khí tai?

Ai là đại trượng phu mà lại chẳng có thể nuôi dưỡng lấy cái khí phách cương
trực chính đại ấy sao?
--------------------------------------Phần II. Mã Viện rất sợ tiếng sấm cối đồng Lạc Việt

Trước khi bàn về huyền thoại trụ đồng Mã Viện như ghi trong Sử, xin nhắc đến
thực thể và thực lực của cối đồng Lạc Việt. Tiếng gầm thét của đàn chim Lạc qua
Trống Ðồng rung chuyển tấm lòng của dân Lạc Việt cả 65 thành trì làm Mã Viện
sợ. Y sợ bởi vì cối đồng đưa ra mặt trận Hai Chị Em nhà TRƯNG và những người
nghĩa khí can đảm kể cả đàn bà con gái để chống cự với các thái thú thực dân và
đuổi họ ra khỏi đất nước Lạc Việt. Mã Viện thú nhận như Sử Tàu Hậu Hán Thư viết
rằng :

"Dân Giao Chỉ có trống đồng là vật linh thiêng,
nghe tiếng trống nổi lên khi lâm trận thì lòng họ rất hăng say.

Trong bài trước tôi đã bàn về vai
trò của cối đồng trong lịch sử Cha
Rồng Mẹ Tiên lập ra những nguyên
tắc hiến pháp cho dân Lạc Việt bảo
tồn mọi quyền căn bản để sống
bình đẳng và tự do song luôn đoàn
kết nắm tay nhau (tức giao chỉ).
Trong hơn hai năm nghiên
cứu địa hình địa vật, Mã Viện đã
hiểu và đã quyết định rằng
Ðồng trụ chiết Giao Chỉ diệt .

Tắt được
tiếng trống đồng linh thiêng
là trụ 宙 (zhou) của vũ trụ Lạc Việt,
bẻ gẫy được

trống đồng là vật linh thiêng
là cột trụ 柱 (zhu) tinh thần của Lạc Việt thì Lạc Việt sẽ bị thua.

Trộm nghĩ trước khi thắng trận thì Mã Viện đã thốt ra câu đó như lời thề - là người
Tàu Mã Viện hiểu rõ VŨ là bốn phương tám hướng và trên dưới trời đất, (gọi là
không gian bốn chiều;) còn TRỤ là thời gian. Thế hệ này thế hệ kia của Lạc Việt là
Vũ, Cối Ðồng giúp họ giữ Ðạo Của Cha; tiếng cối đồng thiêng liêng là mạch tim
của họ, chính là Trụ. Nếu còn trống đồng thì văn hiến nền nếp ham chuộng tự do
và dân quyền vẫn còn tức là mầm loạn chống đối Tầu vẫn còn. Y hiểu rõ và tâm
niệm như thế cho nên y cướp hết trống đồng cho nấu chảy ra để đúc ngựa . Con
cái nhà Rồng tủi hổ đem cối đồng đi chôn sống và tiếng trống đi vào im lặng đúng
kế của y.
Cột đồng Mã Viện thực ra chẳng hề có mà có lẽ chỉ là một tấm bia đồng lớn hay
khối vuông đồng lưng mang tượng con ngựa lớn y cho để lên cao để bêu nhục rằng
Bốn Con Chim trên từng trống đồng bị y - con ngựa- tiêu diệt.
Lê Tắc (người đầu hàng theo giặc Mông Cổ xâm lăng) trong cuốn An Nam Chí Lược
cho rằng cột đồng dùng để phân ranh giới Hoa Việt. Tôi không đồng ý vì đất Lạc
Việt đã là đất Tàu rồi Mã Viện cần chi ranh giới phân định hai quốc gia nào nữa? Lạc
Việt đã hoàn toàn lệ thuộc Tầu rồi, còn đất nào mà chia ranh đặt mốc.
Ngay cả danh LẠC VIỆT là danh xưng của dân tộc từ khởi thủy được Tầu viết theo
ý Việt là

sau đó giản thể ra

鎯hay雒 cho LẠC; và Việt là戉hay 鉞

bị Mã Viện ngạo nghễ đặt lại theo họ của y ra Lạc Việt

駱 越 nô lệ [chữ Lạc

bị viết lại theo bộ mã 馬/ ngựa= làm thân trâu ngựa cho Tầu; Việt cho viết theo bộ
Tẩu chỉ dân Lạc khiếp nhược trốn chậy.] Xin có bài riêng về những chữ này.
Chẳng ai biết cây trụ đồng nằm ở đâu. Cây trụ đồng của Mã Viện chỉ được
vẽ ra theo tưởng tượng như cách lấy hư mà đánh thực dùng như con ngáo ộp tâm
lý chiến đánh bạt cối đồng. Trong chữ đồng trụ 銅 柱 chữ trụ viết theo bộ mộc; có
lẽ gọi là Mã Can (cây cột gỗ) thì đúng hơn. Mã Viện chẳng hề nói cái cây cột đồng
do y đúc ra là cây trụ (cột cái) mà cối đồng mới là trụ đồng Lạc Việt song muốn dằn
mặt dân Việt rằng cây cột cái của họ, là trống đồng, là tiếng cối đồng, là Bốn Chữ
Cha Rồng Mẹ Tiên, là văn hiến Việt, là Gốc Nguồn Lạc đã bị y không những bẻ
tan (chiết) mà còn bị y đốt cháy ra rồi, quốc gia Lạc Việt đã bị y biến ra quận Giao
Chỉ của Tàu rồi. Bộ Hiến Pháp và hệ thống luật lệ của Việt đã bị y đập tan (Xin coi
lại bài 1) Cột đồng Mã Viện thực ra chẳng hề có mà có lẽ chỉ là một tấm bia đồng
bêu nhục Bốn Con Chim trên từng trống đồng bị y tiêu diệt. Sử viết:
[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngoại Kỷ - Quyển III Trang 3] dựng cột đồng
乃立 銅 柱 爲 漢 極界 . nãi lập đồng trụ vi Hán cực giới.
[Mã Viện] bèn dựng cột đồng làm cho (Lạc Việt)
thành ranh giới cực mức của nhà Hán. ( nghĩa là đất Việt nay là ranh giới cuối
cùng của nhà Hán.)
銅 柱 相 傳 在 欽 州 古 洞 上 . [3b*2*15]
Đồng trụ tương truyền tại Khâm châu Cổ Lâu động thượng.
Theo tương truyền cột đồng đặt ở trên hang động Kẻ Trâu (Cổ Lâu) châu
Khâm.
援有誓云銅柱折交州滅我越人過其下每以石培之遂成丘陵恐其折
也Viện hữu thệ vân: "Đồng trụ triết, Giao Châu diệt". Ngã Việt nhân quá kì hạ, mỗi dĩ thạch bồi chi,
toại thành khâu lăng, khủng kì triết dã.
Mã Viện có câu thề: "Cột đồng bị gãy thì Giao Châu bị diệt". Vì lo sợ cột ấy bị
gãy đổ người Việt ta cứ mỗi một ai khi đi qua thì lấy đá đắp bồi vào nên sau
thành như đồi núi.
唐馬總又建二銅柱於漢故處記著馬德以其爲
伏波之裔今未詳所在左右二江合有其一
Đường Mã Tổng hựu kiến nhị đồng trụ ư Hán cố xứ ký trứ Mã đức dĩ minh kì vi Phục Ba chi duệ, kim
vị tường sở tại tả hữu nhị giang hợp hữu kì nhất

Sau này có Mã Tổng đời nhà Đường tỏ ra mình là dòng dõi của Phục Ba Mã
Viện, dựng lại hai cột đồng; hai sông Tả Giang, Hữu Giang mỗi nơi có một cột ở chỗ
xưa kia nhà Hán ghi công đức của Mã Viện song nay chưa rõ ở chỗ nào.

Thời Ðức Thánh Trần, năm
1272, quân xâm lăng phương
Bắc cũng ngạo mạn cho sứ
(hình như là Sài Thung) cắc cớ
sang hỏi ta rằng cột đồng Mã
Viện ở đâu. Năm 1615 vua
nhà Minh đã ra vế đối khá xấc
tiếp đón đại sứ Ðại Việt nhà
Hậu Lê là Nguyễn Tuấn rằng
"Đồng trụ chí kim đài dĩ
lục? "
nghĩa là "Cột đồng xưa - nay
đã rêu xanh? ".
Ðại sứ Nguyễn Tuấn hơi nóng
nên phang ngay rằng.
"Đằng Giang tự cổ huyết
do hồng"
nghĩa là " Máu sông Bạch
Đằng xưa nay vẫn cứ đỏ ".
Tóm lại: Cột đồng Mã Viện thực ra chẳng hề có mà chỉ là con ngáo ộp. Ðàn Chim
trên từng trống đồng thì đã từng có cả 4000 năm. Hình trên là trống đồng Quảng
Ngãi và Kontum. Các con chim Lạc Trưng Trắc Trưng Nhị Ngô Quyền Trần Hưng
Ðạo Lê Lợi Quang Trung… … thì có thật và máu của họ và đàn chim em bay theo
vẫn làm đỏ sông Ðằng sông Hát và sông Hồng.
Man Khê là một địa danh chẳng tăm tiếng gì. Sử Tầu nói mà Sử ta không nói đến.
Ta gọi là Khe Man là một khu thung lũng (khe) hiểm trở của người Man (nghĩa là An
Nam ta) mà Mã Viện đóng quân ở đó. Thoát Hoan cũng run sợ nấp trong ống đồng
mà chậy về Tầu qua chỗ này. Sau này quân nhà Minh cũng cho đắp một một vài
chỗ đóng quân khá lớn để chống quân của Ðức Lê Lợi cũng trong khu vực ấy goi là
Pha Lũy, Ai Lưu, Ba Lụy (Nam Quan) (Ngô Thì Sĩ - Ðại Việt Sử Ký Tiền Biên Q10, Kỷ thuộc
Minh – NXBKHXH Hanoi 1997- trang 561-565). Man Khê và gần đó là thác Bản Giốc của
Việt Nam song đã bị nhà cầm quyền CSVN đã khúm núm dâng cho Trung Cộng. Ðất
đã mất mà biển cũng đã mất.
Những Mã Viện II chưa hài lòng mà còn đang dọa sẽ sang lại Lạc Việt đặt trụ đồng
Liệu Trời và tổ tiên còn phù hộ Lạc Việt hay chăng? Còn cho những Trưng Trắc
Trưng Nhị Thánh Dóng hiện ra để cứu nhà cứu nước hay chăng? Bài khá dài.. Xin
cám ơn quý vị đã đón đọc và xin phổ biến nếu được. Mọi ý kiến xin liên lạc.
LsNguyenCongBinh@yahoo.com
-----------------------

Phụ chú 1: Ðọc trọn mấy câu còn lại trong Sử
援以西于縣有户三萬三千因請分爲封溪望海
二 縣 漢 帝 從 之 .漢 帝 從 之Viện dĩ Tây Vu huyện hữu hộ tam vạn tam thiên, Nhân thỉnh phân
vi Phong Khê Vọng Hải nhị huyện, Hán đế tòng chi.
Mã Viện thấy huyện Tây Vu có 33,000 hộ, xin vua Hán cho chia ra làm hai
Phong Kê và Vọng Hải; vua Hán nghe theo.

huyện

援 又 築 蠒 江 城 於 封 溪其 城 圓 如 蠒 故 以 爲 名
Viện hựu trúc trùng giang thành ư Phong Khê kì thành viên như trùng, cố dĩ vi danh.Mã Viện sau lại
cấu trúc thành Trùng Giang tại Phong Khê đắp tròn như hình con trùng cho nên lấy làm tên. Các sử
gia đọc chữ trùng ra chữ Kiển là cái kén con nhộng. Chi tiết này có lẽ chẳng quan trọng mà cần bàn
khi nói đến Vua Trưng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụ chú 2: Cũng đoạn Sử về Vua Trƣng đã dẫn trên
song đọc theo học giả
Dịch giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam 1985-1992
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội - Hà Nội 1993
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngoại Kỷ - Quyển III . Các số 2 a hay b là số trang
[2a] Kỷ Trƣng Nữ Vƣơng - Trƣng Vƣơng
Ở ngôi 3 năm. Vua rất hùng dũng, đuổi Tô Định, dựng nước xưng vương, nhưng vì là vua
đàn bà, không thể làm nên công tái tạo.
Tên húy là Trắc, họ Trưng. Nguyên là họ Lạc, con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh, Phong
Châu, vợ của Thi Sách ở huyện Chu Diên. (Thi Sách cũng là con Lạc tướng, con hai nhà
tướng kết hôn với nhau. Sách Cương mục tập lãm lấy Lạc làm họ là lầm). Đóng đô ở Mê
Linh.
Canh Tý, năm thứ 1 [40], (Hán Kiến Vũ năm thứ 16). Mùa xuân, tháng 2, vua khổ vì Thái
thú Tô Định dùng pháp luật trói buộc, lại thù Định giết chồng mình, mới cùng với em gái là
Nhị nổi binh đánh hãm trị sở ở châu. Định chạy về nước. Các quận Nam Hải, Cửu Chân,
Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng, lấy được [2b] 65 thành ở Lĩnh Nam, tự lập làm vua,
mới xưng là họ Trưng.
Tân Sửu, năm thứ 2 [41], (Hán Kiến Vũ năm thứ 17). Mùa xuân, tháng 2, ngày 30, nhật
thực. Nhà Hán thấy họ Trưng xưng vương, dấy quân đánh lấy các thành ấp, các quận biên
thùy bị khổ, mới hạ lệnh cho Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu ta sắp sẵn xe thuyền, sửa
sang cầu đường, thông các núi khe, chứa thóc lương, cho Mã Viện làm Phục Ba tướng quân,
Phù Lạc hầu Lưu Long làm phó sang xâm lược.
Nhâm Dần, năm thứ 3 [42], (Hán Kiến Vũ năm thứ 18). Mùa xuân, tháng giêng, Mã Viện
theo ven biển mà tiến, san núi làm đường hơn nghìn dặm, đến Lãng Bạc (ở phía tây Tây
Nhai của La Thành, gọi là Lãng Bạc)3 đánh nhau với vua. Vua thấy thế giặc mạnh lắm, tự
nghĩ quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, lui quân về giữ Cấm Khê (Cấm Khê, sử chép là
Kim Khê). Quân cũng cho vua là đàn bà, sợ không đánh nổi địch, bèn tan chạy. Quốc thống
lại mất.
[3a] Lê Văn Hưu nói: Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu
Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước

xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá
vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn
đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị
em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi ! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy.
Trở lên là Trƣng Nữ Vƣơng, bắt đầu từ năm Canh Tý đến năm Nhâm Dần thì hết,
tất cả 3 năm [40-42].
Kỷ Thuộc Đông Hán Quý Mão, [Trưng Vương, năm thứ 4], [43], (Hán Kiến Vũ năm thứ
19). Mùa xuân, tháng giêng, Trưng Nữ Vương cùng em gái là Nhị chống cự lại với quân nhà
Hán, [3b] thế cô, đều thua chết. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót là bọn Đô Dương.
Đến huyện Cư Phong thì [bọn Đô Dương] đầu hàng, [Viện] bèn dựng cột đồng làm giới hạn
cuối cùng của nhà Hán. (Cột đồng tương truyền ở trên động Cổ Lâu1 châu Khâm. Viện có
câu thề: "Cột đồng gãy thì Giao Châu diệt". Người Việt ta đi qua dưới cột ấy, thường lấy đá
chất vào, thành như gò đống, vì sợ cột ấy gãy. Mã Tổng nhà Đường lại dựng hai cột đồng ở
chỗ cũ của nhà Hán ghi công đức của Mã Viện để tỏ ra mình là dòng dõi của Phục Ba, nay
chưa rõ ở chỗ nào. Hai sông Tả Giang, Hữu Giang mỗi nơi có một cột). Viện thấy huyện Tây
Vu có 3 vạn 3 nghìn hộ, xin chia làm hai huyện Phong Kê và Vọng Hải, vua Hán nghe theo.
Viện lại đắp thành Kiển Giang ở huyện Phong Khê. Thành đắp tròn như hình cái kén, cho
nên lấy [chữ Kiển] làm tên.
Nước Việt ta lại thuộc vào nhà Hán. Ba năm sau, Viện trở về. Người địa phương thương
mến Trưng Nữ Vương, làm đền thờ phụng (đền ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc, ở đất cũ
thành Phiên Ngung cũng có).
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Họ Trưng giận thái thú nhà Hán bạo ngược, vung tay hô một tiếng
mà [4a] quốc thống nước ta cơ hồ được khôi phục, khí khái anh hùng há chỉ lúc sống dựng
nước xưng vương, mà sau khi chết còn có thể chống ngăn tai họa. Phàm gặp những việc tai
ương hạn lụt, đến cầu đảo không việc gì là không linh ứng. Cả bà Trưng em cũng thế. Vì là
đàn bà mà có đức hạnh kẻ sĩ, cái khí hùng dũng trong khoảng trời đất không vì thân chết
mà kém đi. Bọn đại trượng phu há chẳng nên nuôi lấy cái khí phách cương trực chính đại ấy
ư?

Phụ chú 3: HAI BÀ TRƢNG TẾ MÃ VIỆN Ở ĐÔNG HƢNG! Không thể tin là VC có thể làm

những việc Nhục Quốc như thế này. Xin click
http://thegioinguoi viet.net/ showthread. php?t=12599

Ðánh vần
chữ “VIỆT ” của
Ðức Thánh Trần
Ls Nguyễn Công Bình
LsNguyenCongBinh@gmail.com hay
nguyencongbinh@dunglac

Tổ tiên ta từ thời Cha Rồng Mẹ Tiên lập quốc
tự xưng là VIỆT. Hình trên đây là bản sao
chụp lại chữ VIỆT V-THÐ [viết tắt cho VIỆTTrần Hưng Ðạo] do Ðức Thánh Trần Hưng
Ðạo cho viết ra. Sau đó Ðức Lê Lợi cũng đã
cho viết VIỆT V-THÐ như vậy năm 1431 trong
cuốn Trùng San Lam Sơn Thực Lục tự. Năm
1479, Vua Lê Thánh Tông đã trịnh trọng cho in
chữ VIỆT V-THÐ này ngay trên trang bìa cuốn
Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư.

Các bản xưa nhất bị mất song bản in lại năm
1697 vẫn giữ đúng chữ nguyên thủy

ÐÂY: CHỮ

VIỆT V-THÐ

.

Danh của dân ta là VIỆT. Nay viết V-I-Ệ-T
quá giản dị theo quốc ngữ abc mà bản chất 4
con chữ latinh chỉ cho âm không nghĩa nên
mỗi người tùy tâm tư hoặc quyền lợi mà định
nghĩa chữ VIỆT; thậm chí còn đem VIỆT ra
mặc cả trao đổi lợi lộc và giam cầm người yêu
mến VIỆT.

Xin gởi bài này đến các bạn yêu dân tộc dù chưa
hề học chữ Hán hay Nôm. Bài này đã được trình
bầy sơ lược năm ngoái nay xin bổ túc đôi điều để
trả lời thắc mắc của vài vị và cũng để nhớ đến
hương hồn người bạn Lạc Việt rất thân là LM Cao
Tường đã bàn bạc nhiều chi tiết với tôi nay đã
khuất núi được hai năm

Xưa kia khi chưa dùng quốc ngữ abc thì tổ tiên
ta viết chữ ‘VIỆT’ ra sao? Xin đi ngược lên
thời Ðức Thánh Trần sống vào thế kỷ 13 và xin
đánh vần chữ VIỆT V-THÐ đầy ý nghĩa mà ngài
đã trịnh trọng viết ra. Chữ VIỆT thời Vua
Trưng và các vua Hùng xin bàn riêng sau. Ðây
là trang bìa cuốn Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư.

Phóng lớn hai chữ đầu:

Ðại VIỆT -

Nước VIỆT V-THÐ Lớn Lao’

Sử Việt (viết đủ chữ là Ðại
Việt Sử Ký Toàn Thư ) là
cuốn Sử được nhà Trần
khởi viết cho người Việt sau
khi đánh đuổi quân Mông
Cổ xâm lăng. Nhà Lê đã
tiếp nối công trình này sau
khi diệt nền đô hộ Nhà
Minh.
V-THÐ

này không
là chữ Tầu (Hán) mà là chữ
Việt trọn ý Việt. Ðức Thánh Trần viết ra chữ
này theo cách viết chữ Nôm là cách viết chữ
Việt (theo ý và hình ảnh) thời ngài; nay ta
dùng con chữ abc latinh (theo âm) viết ra
quốc ngữ.
Chữ VIỆT

Vua Lê Thánh Tông (trên ngôi 1460-1497) là
bậc lỗi lạc về văn học, sử học, luật pháp và
quản trị đã trực tiếp giám sát việc soạn
ÐVSKTT. Vua đã hai lần hạ chiếu cho tìm tòi
mọi nguồn Sử và cũng từ thời ngài mà những
chi tiết về Cha Rồng Mẹ Tiên, gốc nguồn
dân tộc và chữ VIỆT V-THÐ của Ðức Thánh
Trần Hưng Ðạo được chính thức đưa vào
Sử. Quốc Sử Viện đã hoàn tất bản mẫu năm
1479, (đang khi Thánh Tông trên ngôi) sau đó
Sử được in nhiều lần. Nay tôi sao lại và
phóng lớn ra song kém kỹ thuật nên hơi lem
nhem
[ Xem trọn cuốn Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư: Vietnamese
Nôm PreservationFoundation
http://www.nomna.org/DVSKTT/dvsktt.php
hay Việt-Học Thư Quán http://www.viethoc.org . ].
---------------------------------

DÀN BÀI SƠ LƯỢC
I. Chữ VIỆT V-THÐ Trần Hưng Ðạo
oai nghiêm ngạo nghễ
II. ÐÁNH VẦN CHỮ VIỆT V-THÐ
-Chữ VIỆT V-THÐ viết theo unicode
III. Lược trình 6 chữ ‘’VIỆT’ thời thái cổ
IV. Vài lời về mấy chữ‘ VIỆT’ thái cổ
V. Ðánh vần thêm Danh Hùng Lạc, Lạc Việt,
Rồng Tiên trong ÐVSKTT
VI. Vài câu hịch của Ðức Thánh Trần
------------------------------------

Trước thời Ðức Thánh Trần đã có ít nhất 6
chữ Việt do tổ tiên ta viết ra (xin bàn thêm
trong phần III & IV)

1. VIỆT1
Yiệc, Diệc;

cũng phát âm Vziệc, hay

2. VIỆT2- lưỡi cày
3. VIỆT3 luyện kim

戉
4. VIỆT4 cối đồng 鉞,
5. VIỆT5 cày cấy 粵 để chỉ nhóm Bách Việt
6. VIỆT6 bộ Tẩu (do người Tầu viết ra)

Ðức Thánh Trần, Ðức Lê Lợi và vua Lê Thánh
Tông nay bổ túc thêm nét cho các chữ VIỆT
cổ - vẫn phát âm là VIỆT – song mang thêm
những ý nghĩa cao trọng hơn và được đặt vào
nơi xứng đáng là cuốn Sử Việt (viết đủ chữ là
Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư ) - để mọi người
cùng nhìn lên chiêm ngắm

[VIỆT6 bộ Tẩu]

I.
Chữ VIỆT
Trần Hưng Ðạo
oai nghiêm ngạo nghễ
V-THÐ

Xin so chữ VIỆT V-THÐ Trần Hưng Ðạo với
chữ VIỆT#6. Khác xa nhau lắm: Ðức Thánh
Trần đã cho xóa bỏ quá khứ nô lệ khi cắt chữ
tẩu 走 (bỏ chậy) viết ra chữ VIỆT V-THÐ quật
khởi đầy nghĩa khí. Kẻ bỏ chậy khỏi Ðất Việt
là người Tầu xâm lăng.
Chữ Việt3 戉 & Việt4 鉞 của tổ tiên đã bị
người Tầu hạ nhục khi Mã Viện ghép thêm
chữ Tẩu [Tẩu: 走 zou - bỏ chậy, chậy trốn, tẩu
thoát) ra chữ VIỆT6 bộ Tẩu. Hai chữ Việt3
& Việt4 vốn là chữ Nôm bị Hán hóa ra chữ
Việt6.
Họ đã dùng chữ này để chỉ ‘nước Việt xưa

của vua Câu Tiễn’ (thuộc Bách Việt song không

là Lạc Việt mình, đã bị xóa tên và Hán hóa). Sau
đó họ dùng chữ VIỆT6 bộ Tẩu 走(bỏ chậy) này

để chỉ Nước Nam Việt của Triệu Ðà, rồi chỉ
chúng ta, mang nghĩa xấu là ta khiếp nhược
bỏ chậy trước sức mạnh Tầu.
Khuôn khổ bài này không cho phép
chứng minh cặn kẽ chữ VIỆT V-THÐ do chính
Ðức Thánh Trần cho viết ra; chỉ xin tóm tắt
rằng nếu nói là các anh hùng Việt thời Ðức
Thánh Trần và Ðức Lê Lợi & Quang Trung
cùng viết ra chữ VIỆT V-THÐ lịch sử này thì
không quá lời. Thật may là Ðức Thánh Trần
hiểu chữ VIỆT thiêng liêng theo ý Việt,
đánh vần chữ VIỆT hiên ngang theo tiếng
Việt, đọc chữ VIỆT theo hồn Việt. Ngài và các
anh em của ngài đã viết chữ VIỆT V-THÐ này
bằng cả hai tay, bằng máu và cả tấm lòng khi
cùng trỏ gươm xuống sông Bạch Ðằng mà
thề bỏ mạng giữ VIỆT nên Ðất Việt vẫn còn
cho đến nay.
Dĩ nhiên có một sự thật trớ trêu. Cho
đến thời vua Lê vua Nguyễn chữ Nôm chưa
được hoàn thiện và thống nhất mà Sử là bộ
sách quan trọng nên các quan viết Sử buộc
phải dùng chữ Tầu viết lại ‘VIỆT’- một chữ
Nôm bị Hán hóa-. Các quan bởi thế chẳng
đặng đừng mà vẫn viết chữ VIỆT6 này cách
chân phương cho đúng chính tả trong phần
ruột bộ Sử và dùng cách chính thức trên công
văn.
Sang đến thời Mãn Thanh quốc Danh
Ðại Việt được chuyển thành VIỆT Nam
song người Tầu tiếp tục trịch thượng giữ chữ
Yue VIỆT6 Tẩu (bỏ chậy). Vua Gia Long
đã hài lòng với chữ VIỆT6 Tẩu (bỏ chậy). Vô
tình quên điều tàng ẩn xách mé này vài học
giả VN có cả một GS Ðại Học Huế và học giả
Ðào D.A. đã chiết tự chữ VIỆT6 ngây thơ nghĩ
rằng VIỆT ta vốn gốc Tầu mà ra song Tẩu bỏ
chậy xuống Miền Nam kiếm sống(?) SAI.
Lập luận này có một lỗ hổng rất lớn là văn
phạm của tiếng Việt và tiếng Tầu khác nhau
xa lắm (vd ta nói Trời xanh họ nói thanh thiên trời là chữ chính song để sau màu xanh; ta nói đây
là Nước của tôi - họ nói đây là của tôi nước trớ sự

wuở tơ kuổ. Ðất Nước của chung song đâm ra bị cái tôi
đứng trước coi là của riêng ông vua.

Việt không là Tầu. Việt không từ
Tầu mà ra mà thông minh hơn Tầu. Cả

mấy trăm Cối Ðồng, cả ngàn búa rìu và lưỡi
cày do nhóm học giả khách quan tìm ra đã
chứng minh rằng văn hiến và văn hóa Nhà
Rồng Tiên đã sáng rọi cả ngàn năm tại Lạc
Việt sau đó mới soi chiếu lên đến người Tầu
phương Bắc. (CC2)

Sự kiện lịch sử VIỆT V-THÐ được Sử Việt
(viết đủ chữ là Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư ) in
ra và phát hành rộng rãi cho cả quốc tế
mang nhiều góc cạnh:
- (a) Ðây là Sử Việt, là quyển sách quan
trọng nhất của Dân Việt, không chỉ là một
sáng tác văn chương viết theo hứng.
- (b) Ta nói tiếng ta đã cả nhiều ngàn năm.
Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo và Ðức Lê Lợi
cũng thế. Hai ngài nói tiếng Việt, viết tiếng
Việt cho dân Việt. Hai ngài cho viết ra chữ
VIỆT V-THÐ theo chữ Việt (quen gọi là chữ
Nôm.)

Quý vị chẳng có thể tra chữ VIỆT V-THÐ này
trong tự điển Khang Hi hay các tự điển khác
của Tầu vì chẳng là chữ Tầu mà là chữ Nôm.)
Cha Rồng Mẹ Tiên nói tiếng Việt song cách
viết thời xa xưa đã mai một trong thời Tầu đô
hộ. Từ thời nhà Lý nhất là thời nhà Trần rồi
Lê, Ðức Thánh Trần và các cụ ta cố gắng để
(a) phục hồi âm và ý một số chữ cổ Việt hoặc
(b) mượn xác chữ Tầu có âm gần gần tiếng
Việt tái tạo ra chữ Nôm (để viết chữ Việt theo

thời ấy; nay dùng con chữ abc latinh.)

Nhờ công ơn ấy mà ta còn tiếng Việt.
Lòng người đang sôi sục về việc Tầu mở ‘lưỡi
bò’ chiếm mấy hải đảo ta . Lòng yêu nước đã
được phát động cách rất tự nhiên song cùng
lúc thì đảng CSVN lại ngăn cấm lòng dân yêu
nước, đánh đập dân và bắt cầm tù chỉ vì họ
…yêu nước. Vài người bạn chẳng có giòng

máu Việt đã lấy làm lạ lắm, than với tôi rằng
họ chưa hề nghe là thế kỷ này vẫn còn Luật
Rừng. Tôi đành phải nói rằng đã
2000 năm trước, lịch sử VN cũng
đã xẩy ra chuyện thái thú Tô
Ðịnh cho đám người tay sai gọi là
Việt song cấm Thi Sách Trưng Trắc Trưng Nhị
và dân Việt …yêu nước; cấm thành lập hoặc
tham gia kể cả biểu tình, viết bài hay hát bài
yêu nước…. Tô Ðịnh dã man chém Thi Sách
và nhóm anh hùng của vị này.Theo điều 79
luật Rừng XHCNVN ai yêu nước với tấm lòng
và biểu tình hay viết bài , thì bị tù từ mười hai
năm đến hai mươi năm, hay tù chung thân và
có thể tử hình…
Thưa quý vị đảng CSVN. Nắm quyền
trong tay với tư cách tay sai của CS Ðỏ quý
vị muốn nhào nặn luật pháp thế nào thì là
quyền quý vị, muốn bỏ tù ai, kể cả mấy người
đàn bà chẳng có tấc sắt trong tay mà chỉ hô
lên chữ yêu nước thì tùy quý vị định đoạt…
Tôi chỉ xin quý vị cùng học hỏi lại CHỮ VIỆT
V-THÐ
đầy
nghĩa khí mà
hai đấng anh
hùng là Ðức
Thánh Trần và
Ðức Lê Lợi đã
viết ra kẻo trễ
thì đắc tội với
các Ngài.

II. ÐÁNH VẦN CHỮ VIỆT V-THÐ
Ðức Thánh Trần, Ðức Lê Lợi, và Vua Thánh
Tông đã cho viết 3 chữ liền nhau để tạo ra
chữ VIỆT V-THÐ trong Sử Việt:

+ chữ 2.

(chữ thứ nhất)

土

‘đất nước

VIỆT’.
Chữ

Tẩu

'VIỆT5' bộ Tẩu bị cắt đi
phần dưới (辵xước= đi) để

‘đất nước:
VIỆT’.

lãnh

ngũ hành, đất đai
(thổ) quan trọng nhất vì nó
gồm cả 4 yếu tố khác là
kim, mộc, thủy, hỏa. Bởi
thế biển Ðông và các hải đảo cũng là thuộc
lãnh thổ của Việt Nam.
Ta không bỏ chậy đi đâu hết mà ở lại kiên trì
giữ Ðất Nước cha ông để lại. Kẻ bỏ chậy khỏi
Ðất Việt là người Tầu xâm lăng.
----------------------(chữ thứhai )

戎 RỒNG Việt
(1)

土

+(2)

đất nước,lãnh thổ

戎 của con nhà RỒNG Việt

------------------

戉 Việt3 Ðức Thánh Trần nay chuyển ra

戎

Sử Cối Ðồng VN thời thái cổ ghi lại 2 chữ

+ chữ 3. 义 đầy Tình Nghĩa, Nhân Nghĩa,
Chính Nghĩa, và Nghĩa Khí …
chữ Nghĩa này làm nền cho 2 chữ trên.

thổ

Trong

戎 RỒNG Việt hợp nhất một lòng:

Việt

土

chỉ còn lại chữ THỔ

chữ 1. 土 đất nước
Một Dân con nhà RỒNG

越

trong

走

[Việt2 lưỡi cày] & 戉 Việt3 luyện kim.
[Hán mượn 2 chữ này song biến âm ra Yuế ].
Ðức Thánh Trần nay viết ra
phần thứ hai của CHỮ VIỆT

戎 làm thành
V-THÐ

;

Ta có thể đọc chữ

戎 theo 4 góc cạnh:

(a) Ngài chuyển cái móc lưỡi cày ngang ra
thành chữ nhất [ 一]/một lòng và đưa lên
ngang con tim người Việt và cho nhập vào
chữ Việt3 đã sẵn có. Ngài nói cho ta rằng:
(b) Một [一]+Dân Việt [戉 ] hợp nhất
thành Một Lòng Việt [=

戎],

Một Dân

Việt cho mọi người Việt. Một chữ NHẤT cao
xa quy gom lại lòng người Việt thành Một.
VIỆT là sức mạnh nhờ đoàn kết. Sức mạnh
ấy chỉ có có thật khi người người Dân Việt
chung một lòng. Mong giải thích của quý vị đi
xa hơn tôi. Tôi không quá nặng tự ái dân tộc
đâu vì đó chữ Sử để lại.

(d) Song

戎

Rồng/Rổng phải được coi là

Rồng âm cổ xưa tiếng Việt, nay được phục

hồi. Cha RỒNG thì đẻ ra con là RỒNG.
Cho đến thời Ðức Thánh Trần tục cũ
theo Sử viết là ai ai cũng xâm hình Rồng
trên ngực và tay chân như để nói rõ cho
nhau: Ta là người Việt dân Việt con cái
Cha Rồng Mẹ Tiên.
Con Rồng Việt không là con rồng
huyền thoại Tầu thêm thắt chi tiết mà là linh
vật vẫy vùng trên biển cả Sử Ðồng khắc ghi
qua trống đồng Hòa Bình và Phú Xuyên vẽ ra
cả 3000 năm.

Cả hơn 3000 năm trước khi Ðức Thánh Trần
viết chữ này thì Sử Ðồng của Cha Rồng Mẹ
Tiên cũng đã viết Chữ Một : Nhiều song
thành Một rất rõ ràng (vd xin xem nhiều Chim
Tiên song là Một trên trống đồng Pha Long)

Xin chú ý là Rồng Tầu thì lưỡng long luôn

tranh châu. Rồng Tầu

luôn gằm ghè tranh
đấu cắn xé nhau tranh
dành quyền lợi.
Song Rồng Việt cùng
nhau đi theo trật tự chung và hướng đi chung
của Ðạo Cha Rồng để sẵn sàng bảo vệ nhau
như Cha Rồng Mẹ Chim Tiên dạy.

(c) Chữ

戎

này có 2 cách đọc: người Tầu

mượn ta chữ này phát âm là Rồng/Rổng
(việc binh đao) song ta theo âm Hán Việt đọc
ra Nhung .

Xin theo chữ Sử Ðồng để lại: Rồng Việt trên
trống Ðào Xá và một số dụng cụ đồng khác
vẽ ra tựa như cá sấu đầy sức mạnh song theo
nhau và sẵn sàng bảo vệ nhau.

giã cối (đồng) báo cho nhau biết". Trăm con
vâng theo, từ biệt nhau mà đi… Ðời cha đời
con, cha truyền con nối giữ đạo Cha Rồng gọi
là ÐẠO CHA, ÐẠO BỐ ((Phụ1 ÐẠO 父道).

[trống Ðào Xá và thạp Ðào Thịnh]

Mặc dù tiếng gầm thét của trống đồng đã bị
Mã Viện làm tắt lịm song ÐẠO Cha Rồng
không hề bị dập tắt trong lòng Trần Hưng
Ðạo. Xin xem vài chữ sau trong ÐVSKTT :
Vua Lê Thánh Tông, đầy tinh thần Trưng
Vương Ngô Quyền Trần Hưng Ðạo Lê Lợi khi
ban cuốn Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư đã
trịnh trọng tuyên bố trong phần mở đầu như
sau: [ Xem ÐVSKTT trang 5 b]

« Nay bản triều [tức Lê Thánh Tông với
quyền uy của mình] đổi chữ phụ1 đạo

父道 ra chữ phụ2 đạo 輔 道 “

Song làm sao để trật tự chung và hướng đi
chung của Ðạo Cha Rồng ÐẠO Cha Rồng là các nguyên tắc trong Bộ Luật Hiến Pháp
của Cha Rồng - được chuyển từ đời này sang
đời kia ? [Sẽ nói về khía cạnh này trong phần kế
tiếp] Sử Ðồng chứng minh : Ðó là nhờ cách
dạy Ðạo qua tiếng cối đồng vậy. Cho đến
thời Vua Trưng, phải công nhận trống đồng là
thánh vật kỳ diệu nối kết tấm lòng của làng
làng là con cháu Cha Rồng Mẹ Tiên thuộc 65
thành Lạc Việt cùng vùng dậy theo bài học
Cha Rồng vừa nói.
Sử Truyền Miệng (nôm na là Truyện Trăm
Trứng Trăm Chim và các truyện liên hệ trong
Lĩnh Nam Trích Quái về Cha Rồng Mẹ Âu và
thuở ban sơ của Lạc Việt nay được GS Kim
Ðịnh gọi là bộ Kinh Hùng Khải Triết) đã được
Sử Lạc Việt qua truyện Trăm Trứng dùng chữ
ÐẠO 道 có nghĩa là đường đi, cách sống,
phương pháp ...(path, road, street; rule, method,
way, religion) nói rằng đời cha truyền đời con
nối - gọi là Ðạo của Cha (Phụ1 ÐẠO 父道).

Cha Rồng nói : Nàng hãy đem năm mươi con
theo nàng là giống TIÊN (CHIM) mà quản trị
ÐẤT. Ta đem năm mươi con về quản trị
NƯỚC, chia đất, chia nước thành nhiều xứ
mà quản trị. Song cần nhớ rằng dù lên núi,
xuống bể, khi xảy ra điều gì thì đừng quên

Chữ phụ2 này nguyên nghĩa hán là người
trên dạy dỗ bổ túc cho người dưới (tutor,
teach…) và có chữ xa 車 là cái xe. Ðạo Cha

Rồng Mẹ Tiên được đời cha chuyển sang đời
con, từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp và
mong được cho đi xa hơn. Lời dạy đầy ý

nghĩa mà Sử để lại cho ta thật là thấm thía.
-----------------

Từ cổ thời những chữ Tầu mượn ta rồi phát âm
trại giọng đi, và dùng biến nghĩa thì các cụ vẫn
đọc theo âm cổ và ý của
Lạc Việt. Người Tầu không
phát âm nổi chữ R mà
thường biến ra L (vd Rồng
ra Long) song riêng chữ

戎

này họ cố gắng phát

âm ra Rồng Rổng như một
ngoại lệ bởi đó là chữ
mượn từ kho ngôn ngữ
Việt.

Thiển nghĩ Ðức Thánh
Trần chọn cả bốn ý là
việc quân sự (nhung)
hẳn phải có song ngài
nặng về phần phục hồi

âm cổ để tái tạo ra chữ

戎Rồng

Việt và

lòng hiên ngang nói với kẻ xâm lăng Dân con
nhà RỒNG Việt chúng tôi luôn một lòng.
-----------------------------Chữ VIỆT

V-THÐ

viết theo unicode

Ðây là chữ VIỆT V-THÐ
theo unicode để ta dễ
dàng viết lại, in lại và
phổ biến rộng chữ VIỆT
V-THÐ
Ðức Thánh Trần
đã viết theo nghĩa
Việt và hồn Việt . Xin giản dị click, copy

paste, resize.

Xin cám ơn quý vị trong Hội Bảo tồn Di sản chữ
Nôm (The Vietnamese Nôm Preservation
Foundation) đã giúp viết cho chữ này song dành
việc đăng ký quốc tế cho tôi

----------------------------------------------Mong rằng cho đến đây thì quý ông bà anh
chị đã đồng ý rằng Chữ VIỆT V-THÐ này là chữ
Nôm, là chữ Việt trọn ý Việt Ðức Thánh Trần
viết ra theo cách viết chữ Việt (theo ý và hình
ảnh) thời ngài. Xin lập lại rằng quý vị chẳng có
thể tra chữ VIỆT V-THÐ này trong tự điển
Khang Hi hay các tự điển khác của Tầu vì
chẳng là chữ Hán.

Một vài vị túc nho quên chẳng đào sâu nên
đã vội cho VIỆT V-THÐ vẫn chỉ là chữ Hán
VIỆT6 bộ Tẩu mang nghĩa Hán song viết
theo kiểu đá thảo bay bướm.  SAI! SAI!
SAI! Xin lập lại rằng Cha Rồng Mẹ Tiên nói
tiếng Việt song cách viết thời xa xưa đã mai
một.
Vậy xin ý kiến của bạn đọc, riêng tôi theo
âm cổ và ý của Lạc Việt, và theo ý của Ðức
Thánh Trần đọc chữ

戎

là Một [一]+ Dân Việt [戉 ]

nhất thành [=

hợp

戎]

Một Rồng Mang Chung Một Lòng Việt.

Tuy còn võ vẽ Hán Nôm song tôi mong không
sai đâu bởi chỉ có cách đọc

戎

là Một

RỒNG VIỆT -Dân con nhà RỒNG Việt
luôn một lòng mới hữu lý.
Ðừng quên (a) Sử nhất là trang bìa là bộ

sách quan trọng làm gương mặt của Dân
Việt. Vua quan Tầu cũng phải đọc trang bìa

này đến chín ngượng khi nhớ đến Tô Ðịnh,
Thoát Hoan... và tàn binh của họ chạy về
Tầu.
(b) Sử được viết cách trịnh trọng chớ
chẳng thể đá thảo mà từng chữ từng nét
đều có nghĩa.
Xin so nét ngang trong chữ

戎

VIỆT

V-THÐ

với vài chữ Hán nghĩa Hán gần gần chữ này
mà nếu vị trí cái gạch ngang viết đá thảo
nguệch ngoạc thì khó mà đọc VIỆT V-THÐ cho
đúng theo ý Hưng Ðạo Ðại Vương. Ðó là:

戎 khác (a) 戍 shu
戎

thủ-- giữ gìn, cố thủ;

khác (b) 戌 xu đánh cho bị thương song

cũng mang nghĩa tuất (đếm sau dậu trước
hợi)

戎 khác (c)
戎

成 cheng thành (thành công)

khác (d) 戊 wu mậu (trong thập can, vd

năm mậu thân.
Nhóm chữ này đều từ chữ gốc

戈 là chữ cổ Việt, (Âm cổ Việt ta chưa phục hồi lại
được) song là hình ảnh anh chàng quan lang nhà

Chim Tiên Lạc Việt giã cối đồng hay vác rìu hay
lưỡi cày kim khí do Lạc Việt đúc ra mà người Tầu

học lại. Nghĩa theo Lạc Việt là cày cấy hoặc sức
mạnh nhờ kim khí để phá rừng khai hoang hoặc
tự vệ. Xin xem các chữ Việt, Hùng và Nghĩa trong
bài.
Tầu biến ra âm ‘ge, ‘và giản lược nghĩa
theo tiện dụng thành kim khí giáo mác, hay chặt
chém và thêm nét để tạo chữ mới liên hệ về võ
khí binh đao; đây là ví dụ điển hình khi Tầu tự
xưng là Trung Hoa song song Âu Mỹ gọi Tầu là
China, Chine song biến chữ china ra nghĩa đồ
sành đồ sứ rất bắt mắt mà họ chế ra.

http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.aspx?su
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----------------------------------Viết thêm: Có một vị hỏi rằng có thấy rõ trong
internet trang bìa ÐVSKTT có vẽ chữ 越VIỆT6 bộ
Tẩu cách đầy đủ và yêu cầu minh xác.
Dạ đúng song đó là bản mà nhà Nguyễn cho in lại
thời Tự Ðức gọi là bản Quốc Tử Giám với nhiều dị
biệt thêm thắt và sai sót. Bản này không giá trị
bằng chính bản ÐVSKTT. Việc quan sử nhà
Nguyễn vì không biết hay quá nô lệ vào văn hóa
của Tầu theo Gia Long đã sửa lại chữ VIỆT V-THÐ
là điều đáng tiếc, nếu không nói là quốc nhục.
Song điều đáng tiếc hơn và là sự phản bội tổ tiên
Việt là cả một nền pháp luật cổ của Việt Nam
được xây dựng cho đến đời Lê gọi là Luật Hồng
Ðức Lê Thánh Tông đã bị nhà Nguyễn thẳng tay
giũ sạch và chép lại toàn bộ luật Tầu nhà Thanh
thành Luật Việt. Xét theo trí, tài , đức, quản trị,
hiểu biết và tư cách nhất là công xây Ðất Nước thì
Gia Long và nhiều vua nhà Nguyễn không đáng
được ca tụng là minh quân. Ðiều này GS Vũ Văn
Mẫu đã chứng minh rõ trong cuốn Cổ Luật Việt
Nam và các anh chị học luật đều rành. Mà điều
đáng tiếc hơn nữa là hiện nay đảng CSVN lại còn
tự ý dâng đất và biển cho Tầu nhất là cố tình làm
ngơ trước xâm lấn của Tầu
[Vốn liếng Nôm của tôi rất nhỏ hẹp song nhờ ơn cha tôi
và GS Vũ Văn Mẫu vừa là thầy bảo trợ luận án TS lại
cũng là LS cho tôi tập sự].

VIỆT1
>
cũng phát âm Vziệc hay Yiệc, Diệc (nhất là
khi đọc theo giọng miền Nam mang âm cổ xưa
v=d, bv, dz, vz .. và chữ "t" kết chữ biến ra âm
"c").
Hình gì đây? người song mang đôi

cánh vượt bay lên cao như Chim .

HÙNG
(cũng phát âm HỒNG : hình gì đây? người
un/ hùn/ giồng/trồng lúa ruộng Lạc. Chữ Nôm

hùn 魂 nay vẫn còn dùng cho việc hùn hợp
sức xây dựng, nắm tay nhau kết đoàn cùng
một hướng cùng làm một công việc.

LẠC

>

>

雒

Chim Lạc, lúa Lạc, ruộng Lạc; cũng là tên của
Dân Tộc. hình gì đây? là Ðàn Chim Tiên
cùng bay quanh lúa Lạc (hai Chim Tiên tượng
trưng sau giản thể ra một chim).

Xin cảm ơn GS Sears chẳng mang giòng máu Việt song
đã miệt mài tìm lại cho chung ta mấy chữ rất cổ xưa
này và toàn là chữ của Lạc Việt
http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.aspx?su
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Vziệc/Việt1 Hùng Lạc là nhóm người nối

III. Lược trình 6 chữ ‘VIỆT’
thời thái cổ
(1) VIỆT1 HÙNG LẠC

là chữ cổ xưa nhất
theo Sử VN thời xa xưa viết. (Tầu mượn lại và
đọc khác âm theo pin yin ra: yik hun luo)

cánh nhau cùng trồng lúa Lạc nuôi nhau mà
cũng cùng vượt bay lên cao về tinh thần và
kinh tế theo hướng đi (Ðạo) của Cha Rồng Mẹ
Chim Tiên
Chữ VIỆT1 HÙNG
chẳng may bị sử
sách Tầu ký âm dư nét vô tình biến ra 2 chữ
XÍCH

& QUỶ

quỷ đỏ vô nghiã.

IV. Vài lời về
mấy chữ
‘VIỆT’ thái cổ
theo lịch sử

(2) VIỆT2- lưỡi cày
(hình gì đây?
búa rìu, giáo mác và lưỡi cày đồng do người
Việt chế ra)

[Xem: Phủ việt, rìu và
lưỡi cày Cổ loa ]

(3)

VIỆT3

kim

戉

戉

1. Chữ VIỆT3
luyện kim do tổ
tiên ta viết ra.

luyện

(hình gì

Chữ này tôi chép theo khảo cứu của
GS Richard Sears

đây?)
người Việt tạo văn
minh Việt và kỹ thuật
luyện kim đúc ra búa
rìu, tên đồng Cổ Loa,
và lưỡi cày phát huy
cách mạng kinh tế sản
xuất mà Tầu bắt
chước theo; họ chỉ có

lỗi-

http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.
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CHIM TỔ dẫn dắt Ðàn Chim Lạc Việt theo
hướng đi Ðạo Lạc Việt. Hình ảnh Ðàn Chim
Lạc Việt theo nhau chèo thuyền, cày cấy, gặt
gánh, giã Lạc (lúa) đầy dẫy trên các cối đồng:
Xin xem trống đồng Ngọc Lũ, Sông Ðà v.v…hay Quảng
Xương:

lưỡi cày gỗ.

Chữ VIỆT3 luyện kim theo thời gian được

(4) VIỆT4 cối đồng

鉞,

(hình gì đây?) trống đồng
người Việt đúc ra tiếp với
tiến bộ kỹ thuật luyện kim
khoảng 1000 năm trước
Trống đồng
người Tầu.
phát huy cách mạng tạo văn hiến và văn hóa
tinh thần (CC2)
: ÐVSKTT dùng chữ
(5) VIỆT5 cày cấy
này để chỉ các khu Bách Việt Quảng Đông
Quảng Tây đã bị hán hóa 100%. Chữ VIỆT
V-THÐ
chỉ dùng cho LẠC Việt tức Việt Nam

(6) VIỆT6 bỏ chậy: Chữ

越 bộ Tẩu này do

người Tầu sau khi chiếm được Nước ta thì
ghép thêm Tẩu 走(bỏ chậy) vào chữ
Việt3戉(CC1).
Mỗi chữ VIỆT mang nghĩa khác nhau tuy
người Tầu cùng đọc là YUE. Xin bàn sau.)

vẽ giản lược ra

sau ra

sau ra

戉

mang đặc nét về văn minh kinh tế của Dân
Việt. Lạc Việt tìm ra kỹ thuật luyện kim đúc
ra búa rìu, tên đồng Cổ Loa, và lưỡi cày mở
cuộc cách mạng kinh tế nông nghiệp đã
khoảng 4000 năm trước; Người Tầu học theo
văn minh này. (CC2)
Người Tầu mượn chữ này mượn cả nghĩa là việt
vượt là cố gắng cho khá hơn (to exceed; to climb
over; to surpass;) yue lai yue càng lâu càng khá
the more ... the better)

Nay Ðức Thánh Trần chuyển cái móc
lưỡi cày dưới chân chữ

戉

VIỆT2 lưỡi

cày & Việt3) ra chữ Việt một lòng

戎 (nhất)

và đưa lưỡi cày lên ngang

con tim tức tấm lòng người Việt
2. VIỆT2 lưỡi cày:
Có thể chữ này là thành phần của chữ VIỆT3
luyện kim 戉& VIỆT4 cối đồng 鉞

Song theo tài liệu khảo cổ của GS học giả
Ðường Thi thì các chữ VIỆT3, 4, 5 & 6 vừa
nói phát xuất từ hai nét gốc chữ VIỆT2 (chữ
quyết song dấu móc ngược về bên phải - chữ
duy nhất Tầu viết ngược ngạo - mang hình
ảnh cái rìu dân Việt cổ hay cái phủ việt. [Xem:
Ðường Thi -Từ Vựng Học chữ Hán Việt p. 8- ]

Xin kính chua thêm rằng các học giả khảo cổ
đã tin rằng Người Lạc Việt tạo ra cái rìu rồi cái
lưỡi cầy cho kinh tế song cũng tạo ra trống
đồng để phát triển Ðạo Việt. Ðàn Chim Việt
trên mỗi trống đồng đều tả nhậm nối cánh
nhau bay từ trái sang phải từ tối tăm cõi đoài
đến ánh sáng mặt trời hy vọng. Hình ảnh cái

lưỡi cầy

rõ nét của dân Việt cổ cũng đi
theo hướng đi (Ðạo) của Ðàn Trăm Trứng
Trăm Chim. (CC2)
3. Ða số tác giả trưng chữ VIỆT4 cối đồng:

鉞 鎯 VIỆT LẠC [KIM

ghép với chữ VIỆT

Xin tán thành bởi chữ

KIM

金

chính là hình

ảnh cái cối đồng người Việt biết luyện kim đã
sáng tạo ra cả ngàn năm trước rồi mới truyền
kỹ thuật ấy cho người Tầu
Kim là âm Hán Việt. Tầu phát âm là jin song
nhiều vùng có cổ âm là GẦM. Tưởng không
đi quá xa khi tiếng gầm thét của trống đồng
đã vang bên tai của họ từ cổ thời đến cả thời
Mã Viện vì y rất sợ tiếng gầm thét này.
Trong Hậu Hán thư quyển 14 Mã Viện thú
nhận rằng :

"Dân Giao Chỉ có trống đồng
là vật linh thiêng,
nghe tiếng trống nổi lên khi lâm trận
thì lòng họ rất hăng say.

(Trống đồng là của Lạc Việt. Tầu không có.
mà học theo. Kim/ GẦM không là chữ Hán
mà người Tầu sáng tác ra song họ mượn hình
ảnh trống đồng Lạc Việt viết ra chữ Kim/
GẦM này.
[Xin xem CHỮ KIM CỦA NGƯỜI TÀU LÀ TRỌN
HÌNH ẢNH CÁI CỐI ÐỒNG LẠC VIỆT
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=det
ailarticle&id=310&ia=6070
Xin nghe Tíến Sĩ WILHELM G SOLHEIM II - Giáo
Sư Nhân Chủng Học Đại Học Hawaii National
Geographic, Vol. 139, No. 3 - Tháng 3 năm 1971

và LẠC nói đến dân Việt qua cái cối đồng hay
cái phủ việt]. Theo GS Sears là chuyên viên
về chữ Tầu cổ tuy chưa có dịp bàn về trống
đồng song tìm ra cả chục chữ KIM từ thời xa
xưa và xác nhận chữ KIM nguyên gốc là hình
vẽ một nhạc cụ kim loại .
http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.
aspx?submitButton1=Etymology&characterInput=%E9
%87%91

http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=detail&mabv
=12348&/Anh-Sang-Moi-Tren-Mot-Qua-Khu-LangQuen.csv
Xin coi CC2 va
http://www.dunglac.org/upload/article/f__1232265466.
pdf CỐI ÐỒNG LẠC VIỆT ]

4. Người Việt ở Bản Giốc khu Ải Nam Quan đã
giã trống đồng Bản Giốc này song nay nhà
nước CSVN đã đồng ý Bản Giốc là đất Tầu
(!)Trống đồng là của Lạc Việt. Tầu
không có.
-------------

Chữ Việt linh thiêng chẳng hề thay đổi.

V. Ðánh vần thêm Danh
Hùng Lạc, Lạc Việt, Rồng Tiên
trong ÐVSKTT
Mãi cho đến thời Ðức Thánh Trần và Ðức Lê
Lợi Danh Hồng Lạc Việt mới được rửa sạch
mối nhơ khi được các ngài cho sửa ra thành
ba chữ mới in trong Sử Việt :

Hồng Lạc Việt
Tóm lại, cứ mỗi lần chiếm được nước ta thì
người Tầu xâm lăng có dã ý Hán hóa và hiển
nhiên cố xóa bỏ chữ VIỆT. Sau 150 năm Bắc
Thuộc I (111 tr. CN-39 CN), vua Trưng đã có
công phục hồi lại quốc hiệu Việt (40-43 CN).
(tranh ViVi)

Ðức Thánh Trần, Ðức Lê Lợi và vua Lê Thánh
Tông không chỉ phục hồi lại chữ VIỆT mà còn
sáng soi cho ta nhiều chữ quan trọng trong
đoạn đầu Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư về
Danh Hùng Lạc, Lạc Việt. Sau đây xin xem

Song Danh Việt lại bị mất
trải 896 năm cho đến khi
Vua Việt Ngô Quyền lấy
lại được sau Bắc Thuộc II
(43-939)

Đại Cồ Việt là quốc hiệu
nước ta thời nhà Đinh;
sang thời nhà Lý nhà
Trần và nhà Lê gọi ngắn
lại là Đại Việt; từ đời nhà
Nguyễn đến nay gọi là
Việt Nam.

hình trang 1b Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư
10 9 8
7
6
5 4
3 2

1

http://nomfoundation.org/vn/du-an-nom/dai-viet-su-kitoan-thu/Noi-dung-toan-van/1-Ky-Hong-Bang-thi

Thoạt nhìn nhiều chữ thì có dáng vẻ chữ Tầu,
thoạt nghe ta cứ tưởng là chữ Tầu song là
chữ Việt, chữ Nôm theo ý nghĩa Việt.
1. Lạc Việt khởi đầu viết

Lạc

>

>

雒

LẠC Chim隹Tiên. Lạc Việt 雒鉞 là tên của
dân mình. Ðoạn sử xác thực Quốc Danh Lạc

Việt.

người chiến thắng thích làm vậy như chữ
Saigon nay bị viết ra HCM] (!)

貉LẠC là một chữ Nôm.
Ðọc đến chữ 貉này trong ÐVSKTT tôi gặp
nhiều khó khăn vì tự điển Tầu chẳng có nghĩa
này.
Tầu đọc豸 zhi trãi (sâu bọ côn trùng) đọc 貉 là
háo hay hé mang nghĩa con chồn con cáo. Tra
đến tự điển cổ và đọc theo lịch sử mới ra nghĩa
con trâu vốn là con vật hiền lành tuy khá cứng
đầu của xứ nóng Lạc Việt ( Tầu không có) trong
việc sản xuất lúa gạo [Hình con trâu trống đồng

Nay Sử Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư viết

貉

LẠC con trâu trãi

(Xem hình cột 10: 1.Lạc 2. Long 3. Quân.]
Xin tạ ơn Ðức Thánh Trần và vua
Lê Thánh Tông trong ÐVSKTT đã

ban chữ

Việt

, xóa đi chữ

駱

LẠC

con ngựa ,
và ban chữ

貉LẠC

con trâu trãi .

[ con trâu trãi Qilin,
kilin 麒麟 là con trâu
thiêng nghĩa khí ba sừng
hiền lành song sẵn sàng
húc để bảo vệ chính nghĩa với lòng thẳng thắn
Người vùng Ðông Nam Á, kể cả người Tầu trước
500 năm trước công nguyên cũng tin như vậy và
lấy làm hình ảnh những quan có tiết trực dám cản
ngăn nhà vua.
shttp://www.lair2000.net/Unicorn_Dreams/Types_of_Unicorns/
Chinese/Chinese_Unicorn.html

Tại sao ? Thưa vì Mã Viện xấc xược đổi chữ

戉 Việt3

ra Việt6

bộ Tẩu 越 chỉ dân Lạc

khiếp nhược; y còn ngạo mạn đổi chữ LẠC
Chim Tiên 雒 ra chữ LẠC 駱 con ngựa. [y đổi
chữ CHIM

隹ra chữ MÃ 馬 con ngựa theo họ của

y.] Ðàn Chim Bay của cả ngàn Sử Ðồng bị y
gọi là Ðàn ngựa hay lạc đà cho Tầu đè cưỡi;

Làng Vạc]song trâu đàn sống từng bầy (như ở Ðà
Lạt) rất hung dữ để bảo vệ nhau khi bị tấn công.

Ðức Thánh Trần khi viết chữ Nôm sáng tạo
ra hình ảnh con trâu trãi này để chỉ Lạc
Việt và ÐVSKTT đọc ra chữ Lạc viết theo
kiểu Nôm.
Tuy Mã Viện xấc láo ngạo nghễ muốn làm ô
uế Danh Hồng Lạc Việt 碓 雒 鉞 thì y vô
tình để lại trong Hậu Hán Thư y 3 điều rất
quan trọng làm rạng danh Hồng Lạc Việt:
(1) Y thú nhận y sợ hãi tiếng trống đồng của
Lạc Việt linh thiêng:

"Dân Giao Chỉ có trống đồng
là vật linh thiêng,
nghe tiếng trống nổi lên khi lâm trận
thì lòng họ rất hăng say.

(2) Y thú nhận Nhờ Ðạo của Cha Rồng Mẹ
Tiên mà đám dân con cháu Nhà Rồng có óc
Tiên đi trước người Tầu cả 1000 năm dẫn dắt
cả vùng kể cả dân Tầu cải tiến kỹ thuật trồng
(Hồng/hong ) lúa (lạc/luo) và đúc kim loại và
cả ngàn trống đồng
Thắng trận rồi, y ăn cướp nhiều trống đồng
đem về Tầu, số còn lại y căm thù đốt chẩy
dựng trụ. Riêng số binh sĩ Việt bị y bắt quá
nhiều đến nỗi, theo sử gia , y cần cả tuần để
đem chém. Quan quân Việt không tự tan rã
mà vẫn trung kiên dũng mãnh như đàn trâu
trãi dù bị bắt, dù bị chém. Con cháu họ là
Trần Bình Trọng cũng hiên ngang như thế.
(3) Y vô tình để lại những giòng chữ làm rạng

danh thêm Cha Rồng Mẹ Tiên: Nhờ Ðạo của
Cha Rồng Mẹ Tiên mà đám dân con cháu Nhà
Rồng có óc Tiên cũng đã đạt phát triển cao
độ về tinh thần và cách quản trị Ðất Nước và
nhân dân qua những nguyên tắc pháp trị
được ban hành từ thời thái cổ. Mã Viện thú
nhận trong Hậu Hán Thư quyển 54 qua
những nét chữ sau đây :

條奏 *越

律*

與 *漢律*

điều tấu Việt Luật dữ Hán Luật

較者 十 餘 事
hiệu giả thập dư sự diễn Nôm: Mã Viện tâu (cho Vua Quang Vũ nhà
Hán) rằng Luật Pháp
của người Lạc Việt hoàn
toàn khác biệt Luật Pháp của người Hán. nghĩa là
Lạc Việt đã có luật lệ hẳn hoi rồi và các luật ấy mười
phân vẹn mười hoàn toàn khác với luật của Tầu còn dã
man lạc hậu.

與*越

人*

申明 舊制

dữ Việt nhân thân minh cựu chế

以 约 束 之 dĩ ước thúc chi –
diễn Nôm: Rồi cho ban hành phép cũ (luật Hán dã
man lạc hậu từ thời đô hộ đến Tô Ðịnh) để thắt

buộc người Lạc Việt. nghĩa là lấy luật dã man thay
cho Luật Lạc Việt đã có

自後 *

駱 越

* 奉 行

tự hậu Lạc Việt phụng hành

馬 將 君 故事
Mã tướng quân cố sự
Từ đó trở đi thì người Lạc Việt phải tuân
theo ý định của tướng Mã Viện
Xin để ý Mã Viện xấc láo khi y chơi chữ biến Danh
Lạc Việt

雒 鉞 ra Lạc Việt 駱 越
Xin thêm vài hàng về hai chữ

律Việt Luật

越

so với Hán Luật

Với học hỏi và hiểu biết của một luật
sư Việt và Mỹ tôi đang nghiên cứu và khám
phá ra rằng các luật Lạc Việt đã có cho đến
thời vua Trưng không chỉ là luật cấp thấp như
hình hộ luật mà nền tảng của các luật văn
minh ấy phát sinh phải gọi là bộ Hiến Pháp
Lạc Việt với những nguyên tắc pháp trị phân
quyền, cơ cấu tổ chức Nước và quản trị nhân
dân … nhất là nhân quyền, nữ quyền trong
Ðạo Cha Rồng Mẹ Tiên ban khi lập quốc.
Hiến Pháp Lạc Việt được thiết lập trên
những ‘碓’nền nếp văn hiến Hùng đá
tảng mà ngay Hiến Pháp của Hoa Kỳ có thể
chưa cao sâu bằng. Xin đọc chữ HÙNG trang
kế tiếp. Một vd cụ thể là đàn bà Lạc Viẹt ngang quyền
đàn ông kể cả quyền làm vua, ta không chỉ có vua
Trưng mà có cả vua Lý Chiêu Hoàng. Hoa Kỳ chưa đạt
mức này. Ðàn bà cũng mang chung trách nhiệm cứu
nước và làm anh hùng làm tướng; ngoài hai chị em vua
Trùng còn nữ lưu Triệu thị Chinh bị Tầu xấu hổ gọi là
Triệu Ẩu. Lịch sử Tầu chẳng hề có thành tích này. Còn
rất nhiều điểm lạ lùng xin hẹn bàn sau Tôi gọi Vua

Trưng là Vua Hùng thứ 19

chắc chẳng ai
phàn nàn bởi Vua có công dành lại được
Nước Nhà và phục hồi được Hiến Pháp Lạc
Việt cho người Việt.

Trong bài hịch Bình Ngô Ðại Cáo Ðức Lê Lợi
đã hiên ngang tuyên bố nước Việt ta đã có
nền văn hiến từ xa xưa. Một trong những
viên ngọc văn hiến Lạc Việt - là trước ngày

Hai Cô Gái Lạc Trưng Trắc và Lạc Trưng Nhị
ra đời cả đến 2000 năm Lạc Việt đã có một
hệ thống luật pháp xây đắp trên những nền

nếp vững chãi như đá tảng tôn trọng quyền
làm người và quyền sống tự do mà tôi nay
dùng thuật ngữ luật gọi là Bộ Hiến Luật của
Cha Rồng Mẹ Tiên.
Nước Lạc Việt đã có Hiến Luật. Hiến 憲là
Luật Nền Tảng căn bản trong đại cuộc trị
nước an dân. Càng khảo cứu bộ Hiến Pháp
Lạc Việt tôi càng cảm phục Cha Rồng Mẹ Tiên
bởi mãi cho đến nay các bộ Hiến Pháp trên
thế giới, kể cả của Hoa Kỳ vẫn chưa sáng
láng bằng những viên ngọc nền nếp gọi là
hiến quyền về nhân quyền nay đã hơn 4000
năm của người Lạc Việt. Xin bàn trong bài mở
đầu này vài điểm rất đặc sắc của Bộ Hiến
Pháp Lạc Việt như nguồn sáng tỏa ra qua
những cối đồng Lạc Việt linh thiêng và Hai Cô
Gái Lạc Trưng Trắc và Lạc Trưng Nhị.
Gần đây GS PCD cho rằng chữ văn hiến là do vua

nhà Minh người Tầu ban cho dân Việt nhờ thế mà
Ðức Lê Lợi mới xưng nước ta là văn hiến chi bang.
Mong GS đọc bài này bởi ánh sáng văn hiến đã
khởi đầu từ Lạc Việt mà tỏa ra cả vùng trước khi
Tầu lập quốc. Văn hiến Việt không là cái hư danh
như áo choàng mà là sự thật sống động.

Lấy danh dự của một luật sư Việt và Hoa Kỳ
xin mạnh nói như thế. Xin quý vị cùng góp ý
để việc học hỏi đầy đủ hơn.
Xin xem: VUA TRƯNG VÀ NỮ QUYỀN TRONG BỘ
HIẾN PHÁP NƯỚC LẠC VIỆT
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=det
ailarticle&id=310&ia=13806
VUA TRƯNG MỞ TRANG SỬ HÀO HÙNG
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=det
ailarticle&id=310&ia=14000

Hùng/Hồng Lạc
Người Việt quen nói tắt nhiều chữ kể cả quốc
hiệu Hùng/Hồng Lạc Việt ra Hồng Lạc hay
Lạc Việt; thậm chí còn nói ngắn hơn ra vua
Hùng, người Lạc v.v…
Xin tạ ơn Ðức Thánh Trần và vua Lê Thánh
Tông trong ÐVSKTT đã viết rõ chữ HÙNG
Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 2 b

http://nomfoundation.org/vn/du-an-nom/dai-viet-su-kitoan-thu/Noi-dung-toan-van/1-Ky-Hong-Bang-thi

-------------------------------------------(Xem hình cột 10 HÙNG (石thạch (Ðá Tảng) +

隹chuy

CHIM TIÊN) có nghĩa Ðạo của Cha

Rồng qua 18 đời vua Hùng làm đá nền
cho đàn chim. Cha Mẹ Rồng Tiên mình nói
tiếng Việt không nói tiếng Hán.

Hùng là một chữ Nôm
Ðọc đến chữ 碓 貉 này trong
ÐVSKTT tôi gặp nhiều khó khăn vì tự điển
Tầu chẳng có nghĩa này. Tầu đọc 碓 ra dui
deui chỉ là cái chầy cối đá (pestle); tự điển
chữ Nôm chỉ cho nghĩa cặp đôi, đôi co. Song
Ðức Thánh Trần và vua Lê Thánh Tông viết
như thế cho Sử và đọc ra Hùng Vương, ,
Hùng Lạc...... là chữ Nôm.
Tôi và người bạn LM Cao Tường cùng đồng ý
rằng Sử viết sao thì ta hậu thế cứ vậy mà
theo. Các học giả quên hay sơ xuất chẳng lẽ
ta phải theo họ

Chữ Hùng1 碓 trong ÐVSKTT bị nhiều cụ vô
tình viết kể cả in ra tem thơ thời VNCH ra

Cha Rồng Mẹ Chim Tiên

Hùng2 雄 (xiong) trong anh hùng song
cũng lại là con gà trống. Thời Cha Rồng ta
chưa dùng tiếng Hán. [Hơn nữa gà trắng và cá
là biểu tượng tổ tiên ta dùng cho ma quái và
người Tầu. Xem truyện Rùa Thần ban nỏ cho An
Dương Vương… truyện Rồng cắn Cá Ma, Cá Ma
biến ra chó cụp đuôi..]

Có cụ vô tình vẫn cứ theo sử Tầu của Mã Viện
mà viết

駱LẠC con ngựa. Xin đừng viết sai

nữa.

Biểu tượng của Dân Việt là
Rồng và Chim Tiên.
Tầu mượn ta chữ và hình ảnh Con Rồng của
cổ Việt song đọc đớ ra Lỏng và thêm thắt chi
tiết biến ra con rồng huyền thoại Tầu. Rồng
Việt vẫy vùng trên biển cả Sử Ðồng khắc ghi
qua trống đồng Hòa Bình, Ðào Xá và Phú
Xuyên vẽ ra cả 3000 năm như đã trưng phần
trên riêng với trống đồng Miếu Môn thì thật
tình không biết là con vật thiêng gì song có

龍 RỒNG 僊TIÊN là hai chữ Nôm
Xin xem Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 2 a

http://nomfoundation.org/vn/du-an-nom/dai-viet-su-kitoan-thu/Noi-dung-toan-van/1-Ky-HongBang-thi

-------------------------------------Tôi phóng lớn

cột #3 trang trên

(đếm từ phải qua trái)

thể là loại rồng đặc biệt.
Rồng Tầu thì lưỡng long luôn tranh châu luôn
gằm ghè tranh đấu cắn xé nhau tranh dành
quyền lợi. Song Rồng Việt và Ðàn Chim Tiên
cùng nhau đi theo trật tự chung và hướng đi
chung của Ðạo Cha Rồng để sẵn sàng bảo vệ
nhau như Cha Rồng Mẹ Chim Tiên dạy.

cho rõ chữ

龍

RỒNG (#3) và 僊TIÊN (#7) trong
Sử/ ÐVSKTT.
Cha Rồng nói với Mẹ U Cồ (Âu Cơ)
Bố là giống Rồng, Mẹ chúng nó
là giống Chim Tiên
"Ngã thị long chủng, nhĩ thị tiên chủng
RỒNG TIÊN là 2 chữ Việt ròng vẽ

sự sống động thật của Ðàn Chim Lac theo
thời gian và không gian của lịch sử Nước Non.
RỒNG chỉ sức mạnh hiện thực và kinh tế.
TIÊN tức là CHIM BAY, sức mạnh tinh thần
của Ðạo Việt. Thời thái cổ ta đã có chữ

(b) Hay các cụ mượn xác chữ Tầu có âm gần
gần tiếng Việt tái tạo ra chữ Nôm (để viết
chữ Việt cho đến khi ta nay dùng con chữ abc
latinh viết chữ.) Nhờ công ơn ấy mà ta còn

tiếng Việt.
Vd cụ Nguyễn Du khi viết truyện Kiều mượn

VIỆT1
>
cũng phát âm Vziệc hay Yiệc, Diệc (nhất là
khi đọc theo giọng miền Nam mang âm cổ xưa
v=d, bv, dz, vz .. và chữ "t" kết chữ biến ra âm
"c"). Người song mang đôi cánh vượt bay lên

cao như Chim .

ÐVSKTT nay cũng đã viết rõ chữ

僊

TIÊN.

Chữ mới song cũng là chữ Nôm. Tự điển Tầu
lờ mờ về chữ này lắm. Vua Lê Thánh Tông
cho viết chữ người + bay [nhân
+xian/chim] tạo ra chữ Nôm là TIÊN 僊
mang nghĩa Dân Việt hiển nhiên là người

song là con cái của Rồng Tiên và giữ
được Ðạo của Mẹ Tiên thì bay lên được.

Ðiều này thì trống đồng nào cũng ghi khắc
rất rõ.
Cha Rồng(Long) Lúa(Lạc) phát xuất từ Cha
mẹ ngài là Vua Kềnh Rồng (Kinh Dương) và

Mẹ Chim Tiên

(Vụ Tiên. ÐVSKTT viết VỤ cho âm

Vú, U tức Mẹ và người Chim bay

僊 ).

Âu Cơ là U

Cồ Mẹ Lớn… . [Âu cho U/Mẹ và Cơ cho Cồ/lớn lao]

Theo tự điển thi xian là một động tự cổ có
nghĩa dùng đôi tay 廾 gong bay lên (to rise
up, fly up) http://www.zhongwen.com/ Sử không
dùng chữ tiên 仙 nữ, tiên phật đồng âm.
Ðức Thánh Trần nói tiếng Việt
chớ không nói tiếng Tầu.
Cha Rồng Mẹ Tiên nói tiếng Việt song cách
viết thời xa xưa đã mai một trong thời Tầu đô
hộ. Xin lặp lại rằng từ thời nhà Lý nhất là thời
nhà Trần rồi Lê, Ðức Thánh Trần và các cụ ta
cố gắng để
(a) phục hồi âm và ý một số chữ Nôm cổ
Việt như VIỆT, LẠC, HỒNG, RỒNG, TIÊN đã
trình bầy..

(tra khảo) viết chữ Cha; mượn
chữ tra
chữ mĩ (đẹp) viết thêm chữ nữ sáng tạo ra
‘mẹ’:

Công cha

nghĩa mẹ

kiếp nào trả xong?

- cụ Nguyễn Du thêm chữ khác như thổ hay
nhân viết ra mẻ mẽ:

Khéo thay một mẻ
tóm về đầy nơi.
Cô nào xấu mẽ
cho thưa mối hàng.
Xin đọc thêm vài chữ trong Sử ta cứ tưởng là
chữ Tầu song là chữ Việt.
1. quan lang : Xưa ta phát âm kon, kwon,
quon nay Con; leung/long/lang nay Rồng.
Các cụ mình trước đời Ðức Thánh Trần mượn
đỡ 官郎 (quan lang) mang âm mài mại để
biến Nôm cho Con (quan) Rồng(lang) : Con
Trai của Cha Rồng – [có cụ mượn chữ
quang/ sáng cho “CON” hoặc cẩn thận và rõ
nghĩa hơn viết thêm chữ KIM cho 鎯 lang
(song cũng đọc là Lạc) hay 鋃 lang là anh chàng
quan lang con nhà Cha Rồng ôm cái cối đồng.
Ta vẫn còn nghe chữ kwon/quan cổ kính này
qua các đám cưới khi nói đến quan lang hay
quan viên hai họ. Nếu đọc lầm theo nghĩa chữ

Tầu thì thấy vô lý bởi nước gì mà chỉ có quan
chẳng có dân.
Tiếng Tầu có âm L song không có âm R cho nên có lẫn
lộn giữa 2 âm quan lang, long cho Rồng, Paris ra Ba

Lê, Roma ra luo ma La Mã …

廊

2. LÀNG
Ðây là chữ LÀNG; chỉ ở VN
mới có làng. Bên Tầu chỉ có xã không quyền
tự trị. Ơ hay quá! các cụ tạo ra chữ LÀNG
khi lấy chữ nghiễm 广 là cái mái nhà che chở
lang lang và mị nương (cũng là chữ Việt) là
anh chị em cùng ruột thịt với nhau.

3. LẠC RỒNG khởi đầu viết

雒

Lạc

龍

Long. Ta cứ nghe Kinh Dương Vương và Vụ
Tiên nhà Hồng Bàng sanh ra Lạc Long tên
húy là Sủng Lãm. Lạc Long kết hôn với Âu Cơ
đẻ ra trăm trứng… Thế là ta nghĩ rằng tổ tiên
mình có tên Tầu vậy là Tầu(?) và chuyện
Rồng lấy Tiên đẻ ra trứng quả là cổ tích
hoang đường(!). Cha Rồng(Long) Lúa(Lạc)
có Cha Mẹ là Vua Kềnh Rồng (Kinh Dương) và
Mẹ Chim (Vụ: U,Mẹ Tiên). Âu Cơ là U Cồ Mẹ
Lớn…. sanh ra trăm trứng trăm con : người
người là anh chị em một nhà....

phải có ngay một hội nghị Diên Hồng mới cho
quốc biến trước mặt. Mong ý kiến mọi người.
Xin lập lại vài câu hịch của Ngài ghi trong Ðại
Việt Sử Ký Toàn Thư [Bản Kỷ - Quyển VI.
Thực ra ngài nói tiếng Việt thì quân sĩ Việt mới
hiểu được song ÐVSKTT dịch ra chữ Hán nay cụ

龐

Ðây là chữ Bàng trong họ
4. Bàng
Hùng/ Hồng Bàng -Rồng lấy Tiên đẻ ra 100
trứng. Quý vị có thấy chữ mái nhà nghiễm 广
che chở chữ Rồng (龍 long) hay không?
Chữ Việt đấy chớ không là chữ Tầu đâu

寵

5.
Ðây là chữ Sủng tên húy Cha Rồng
thoạt nghe thật là Tầu rặt (?) song xin nghe
tổ tiên nói: Con có cha như nhà có nóc. Quý
vị có thấy chữ một mái nhà Miên 宀 che
nắng mưa cho chữ Rồng (龍long) hay
không? Chữ Việt (Nôm) đấy.
Có cụ cẩn thận thêm cái trống đồng (KIM)
cho Sủng và Danh Cha Rồng xứ Việt đầy
trống đồng quả tuyệt diệu.
Còn quá nhiều điều lạ chẳng kịp
trình cho hết. Xin hẹn sau. Xin coi
Cha Rồng Mẹ Chim Tiên I
http://www.dunglac.org/upload/article/f__1
293730276.pdf
Cha Rồng Mẹ Chim Tiên II
http://www.dunglac.org/upload/article/f__1297999952.
pdf

VI. Câu hịch của
Ðức Thánh Trần
trước quốc biến
Xin suy đoán Ðức Thánh Trần dạy ta rằng
nhục làm nô lệ cả hơn ngàn năm đã được
Con Cái Nhà RỒNG từng đoàn kết nắm tay
cùng một lòng mà tẩy rửa đi thì nay cũng cần

Trần Trọng Kim nguyên thủ tướng VN dịch lại cho
ta trong Việt Nam Sử Lược Q1 p. 141:
[Tượng Đức Thánh Trần tại đảo Trường Sa, ]

Nay các ngươi – (con cháu nhà RỒNG) trông
thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy
quốc-sĩ mà không biết thẹn, thân làm tướng
phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe
nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm…
…Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho
đâm thủng được áo-giáp; mẹo cờ-bạc sao cho
dùng nổi được quân mưu… khi bấy giờ chẳng
những là thái-ấp ta [ ngã thái ấp= khu vực nhiều
làng mạc của (ngã) chúng ta ] không còn mà
bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng
những là gia quyến chúng ta bị đuổi, mà vợ
con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là
chúng ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về
sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia thanh
của các ngươi cũng chẵng khỏi mang tiếng

nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn
vui-vẻ, phỏng có được hay không?
Nay ta - Trần Hưng Ðạo bảo thật các ngươi:
-nên cẩn-thận như nơi củi lửa, - nên
giữ-gìn như kẻ húp canh, dạy-bảo quân-sĩ,
luyện-tập cung tên, khiến cho người nào cũng
có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ,
thì mới có thể dẹp tan được quân giặc, mà
lập nên được công-danh.
Chẳng những là thái-ấp ta được vững bền,
mà các ngươi cũng đều được hưởng bổnglộc; chẳng những là gia quyến của ta được
yên-ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với
vợ con, chẳng những là tiên-nhân ta được vẻvang, mà các ngươi cũng được phụng thờ tổphụ, trăm năm vinh-hiển; chẳng những là
một mình ta được sung sướng, mà các ngươi
cũng được lưu-truyền sử-sách, nghìn đời
thơm-tho; đến bấy giờ các ngươi dầu không
vui-vẻ, cũng tự khắc được vui-vẻ.

[Tượng Đức Thánh Trần tại đảo Trường Sa,

Ðức Thánh Trần và các anh hùng đang hỏi ta
rằng trước quốc biến nếu ta không chung đưa
lưỡi cày lên để tạo ra 戎 một lòng, một võ
khí chống giặc, nếu không có cùng một tiếng
hô quyết tâm liều chết của Diên Hồng, thì sao
giữ được Ðất được Ruộng và Nhà mà cày cấy.
Vậy xin đánh vần tiếp -chữ thứ ba- ‘NGHĨA’
cho trọn chữ ‘VIỆT V-THÐ
Chữ 1. 土
đất nước
+ Chữ 2.

戎

Một

Dân
con
nhà RỒNG
Việt
+ Chữ 3.

义

Nghĩa: là <tình yêu> Dân Tộc, Nước

Nhà, tình người, là Chính Nghĩa, Nghĩa
Khí, Nghĩa Hiệp, Ơn Nghĩa … … và Nhân
Nghĩa…
--------------------------

1. NGHĨA

义

là nền tảng: NGHĨA được

viết ở dưới để nối kết và làm nền tảng cho 土
đất nước + 戎 con nhà RỒNG.
Xin ngắm lại hình trên, cứ đất
nước 土của con nhà Rồng 戎

trải đến đâu kể cả các đảo xa
ngoài biển cả thì Nghĩa

义

(nền ở dưới) rộng đến đó .

Xin khâm phục ý và tài của Vua Lê Thánh
Tông khi cho khắc ra chữ VIỆT V-THÐ để trịnh
trọng in trên bìa cuốn Ðại Việt Sử Ký Toàn
Thư.
2. ‘Nghĩa’义 là <tình yêu> Dân
Tộc, Nước Nhà, là tình người, là
lòng sắt son, là loại tình yêu vô vị lợi,
cho đi mà không mong được đáp đền
không ích kỷ như các loại >tình yêu< vị
lợi. Cứ lấy tình yêu của cha mẹ dành cho con
thì hiểu được tình yêu Trần Bình Trọng và
các anh hùng dành cho Nước Nhà và
đành chết rồi bị Trời phạt cho thành quỷ
Nước Nam trầm luân trong khổ hận hơn
là sống để mà làm vương đất Bắc.
Chữ NGHĨA (còn được VN viết tắt
kiểu 2 theo dạng đơn Chữ Nôm như
hình trưng) cũng đọc là NGÃI.
Xem Ðại Nam Quấc Âm Tự Vị của
cụ Paulus Huình Tịnh Của in năm 1895 Q2 p.
80:

-Ngãi Sĩ là kẻ ngay lành;
-Có Ngãi là biết ơn;
-Biết Ơn Biết Ngãi là không phụ bạc công ơn (

của Cha Rồng Mẹ Tiên và của các bậc anh
hung);

-Ứng Ngãi là chịu Ứng Ngãi đi làm việc nghĩa,
đi đánh giặc giúp nước cứu dân và các nghĩa
sĩ đã đền nợ nước vậy….v.v
Xin xem thêm: - Ðại Tự Ðiển Chữ Nôm
của cụ GS Vũ Văn Kính p. 943- Nhà Xbản
VNghệ TP Saigon, và - cuốn Giúp Ðọc
Nôm và Hán Việt của cụ GS LM Trần Văn

Kiệm và Chinese etymology của GS Richard
Sears:

(Xin đếm bao nhiêu con CHIM LẠC trên

trống

http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.aspx?su
bmitButton1=Etymology&characterInput=%E7%BE%A9

3. NGHĨA còn được viết tắt ra

义

‘NGHĨA’

là tay đan nhau chung ôm giữ một lòng.
Trong VIỆT

V-THÐ

, NGHĨA

义

( Hai cánh

tay người người bắt xéo nhau ôm giữ một
lòng) biểu tượng cho số nhiều là người người.
Hai cánh tay của một người thường viết song
song là 廾gong.
NGHĨA là chữ quá trừu tượng nên thật khó
mà dịch hai chữ tình nghĩa,Chính
Nghĩa, Nghĩa Khí… sang tiếng
Anh, Pháp cho trọn mà thiếu hai
chữ này thì tình nghĩa vợ chồng,
anh em, láng giềng chẳng còn.
4. Xin xem chữ NGHĨA

义

Rồng Mẹ Tiên viết trên

từng cối

Cha

Kontum, Ða Bút.....và Sông Ðà.
Tôi không đủ chỗ mà trưng hình các trống đồng
Vũng Tầu, Hà Nội, Nha Trang, Phước Long, Hà
Tiên, Quảng Ngãi, Thanh Hoã...đa được Việt đúc
ra cả mấy ngàn năm. Chúng bay theo chiều nào,
điều gì nối kết chúng? ).

5. NGHĨA nối liền cánh tay và cõi lòng Ðàn
Chim
Mã Viện hiểu rất rõ và y thú nhận trong Hậu Hán
Thư rằng tiếng sấm các cối đồng Việt linh thiêng
nối kết Trăm Chim Việt thành một mối , các con
đàn em nối cánh các con đàn chị đàn anh cùng
bay chung một hướng . Trống đồng nào cũng
khắc các vành chữ đầy chim. Mã Viện căm thù
tiếng sấm trống đồng nên sau đã ngạo nghễ cho
đốt chảy cả ngàn chiếc làm trụ đồng.

5. NGHĨA nối liền cánh tay và cõi lòng Ðàn
Chim

đồng thật tuyệt diệu và dễ hiểu hơn. Theo
Sử đồng, Ðàn Chim Việt không khiếp nhược
trước sức mạnh mà luôn cùng liền cánh một
lòng đan tay nhau đoàn kết theo tình nghĩa
anh em, chung một nghĩa khí gìn giữ từng tấc
từng gang đất nước VIỆT cha ông dầy công
để lại dù phải phơi thây. Nghĩa không chỉ

được thấy trên mặt trống mà còn được
phát ra với tiếng sấm của cối đồng

Mã Viện hiểu rất rõ và y thú nhận trong Hậu Hán
Thư rằng tiếng sấm các cối đồng Việt linh thiêng
nối kết Trăm Chim Việt thành một mối , các con
đàn em nối cánh các con đàn chị đàn anh cùng
bay chung một hướng . Trống đồng nào cũng
khắc các vành chữ đầy chim. Mã Viện căm thù
tiếng sấm trống đồng nên sau đã ngạo nghễ cho
đốt chảy cả ngàn chiếc làm trụ đồng.

6.

Chữ NGHĨA còn là chữ ‘người

người Việt’ viết theo số nhiều.

Trống đồng viết chữ này rõ nét hơn. Khi viết
đủ là 義 thì xin để ý nửa dưới của chữ NGHĨA

là chữ 我(ngã) TA, CHÚNG TA. [ Chữ
我(ngã) TA, CHÚNG TA thời thái cổ viết
gồm hai chữ QUA
giao nhau là hai
người Việt mang cái rìu cổ, giáo mác hay cái
lưỡi cầy, cùng chung một trách nhiệm song
anh thì nhìn trước anh thì nhìn sau cách đối
xứng để chỉ tình nắm tay nhau đoàn kết
trước sau một lòng.
http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology
.aspx?submitButton1=Etymology&characterInput=%E4
%B9%89

Chữ 我(ngã) TA, CHÚNG TA, để ta nắm tay
nhau, nghe nhau, nói với nhau song cũng là
‘CHÚNG TÔI’’ để nói với quốc tế hay
CHÚNG TAO’’ với quân xâm lăng. Anh hùng
Lý Thường Kiệt nói:
Bọn mày sẽ chuốc nhục - Nhữ đẳng

hành khan thủ bại hư (nhữ đẳng
chúng mày dịch ra vous /you hơi nhẹ. Nhĩ,

Nễ, Nâm mới là you/các ông)
5. Việt là dân hiền hòa. Khi viết đủ là 義
xin để ý nửa trên của chữ NGHĨA là chữ 羊
DƯƠNG- nghĩa đen là con cừu hiền lành sống
theo đàn. Con đầu đi đâu cả đàn theo đó.
Nghĩa bóng, theo học giả Ðường Thi chỉ sự
hiền lành, hòa bình, lòng hiền hòa. song giặc

đến nhà … đàn
bà cũng đánh.
Xem: Ðường Thi -Từ
Vựng Học chữ Hán
Việt p. 193-

Nhờ
NGHĨA

义

của cha ông từ Cha Rồng đến Hai Vua
Trưng… đến Ðức Thánh Trần và Ðức Thánh
Lê Lợi,… Quang Trung… mà ta còn được đất
nước, còn được nhà. Mong hiểu chữ NGHĨA
đầy đủ hơn, xin nghe vài câu Ðức Lê Lợi
tuyên bố [ Lời dịch của cụ Trần Trọng Kim
nguyên thủ tướng VN trong Việt Nam Sử Lược Q1
p. 242: ]

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
quân điếu phạt chỉ vì khử bạo.

Như nước Việt từ trước,
vốn xưng văn hiến đã lâu.
Sơn hà cương vực đã chia,
phong tục bắc nam cũng khác.
Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, gây nền độc lập;
cùng Hán, Đường,
Tống, Nguyên, hùng cứ một phương.
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
song hào kiệt đời nào cũng có.
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
lấy chí nhân mà thay cường bạo.
Trận Bồ Đằng sấm vang sét dậy,
miền Trà Lân trúc phá tro baỵ
Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ mất vía chạy tan;
Phương Chính, Lý An tìm đường
trốntránh.
Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc,
lấy Đông Đô thu lại cõi xưa.
Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông;
bến Tụy Động xác đầy ngoại nội….
Muốn đầy đủ hơn xin đọc trọn BÌNH NGÔ ÐẠI
CÁO của Ðức Lê Lợi .

VIỆT
theoVua Trưng, theo Ðức Trần Hưng
Ðạo,Ðức Lê Lợi, Quang Trung…là ÐấtNước-Chúng-Ta Cha Rồng Mẹ Tiên và
các Vua Hùng
xây đắp ra và để lại .
Ðất-Nước-Chúng-Ta
được các anh hùng Thánh Dóng,

Trưng Trắc Trưng Nhị, Ngô Quyền, Lý
Thường Kiệt, Trần Hưng Ðạo,
Lê Lợi, Quang Trung….
và các đấng anh hùng
mà tên tuổi ta sơ ý không ghi
song đã hy sinh mạng sống để gìn giữ.
Dân tộc Rồng Tiên của Chúng-Ta-ÐầyNhân-Nghĩa, Ðất-Nước- Chúng Ta –
Chúng Tôi đầy tình người,
đầy người nghĩa khí.
Xin gìn giữ từng tấc đất Việt,
cả Trường Sa và Hoàng Sa

Xin nghe một bài hát thập niên 40 khá xưa:.
http://www.youtube.com/watch?v=wanCXOA_7-k

Quyết Tiến- nhạc sĩ Võ Đức Thu
ÐK- Quyết tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân sống tranh đấu giữ gìn non song.
-Quyết tiến khi nước non nguy biến
Máu anh hùng ngàn đời nhuộm thắm non sông
-Quyết tiến khi nước non reo hò
Lòng cương quyết tranh đấu giữ gìn tự do.
-Quyết tiến khi nước non nguy biên
Máu anh hùng rạng danh nòi giống Tiên Rồng.
TK: Vết anh hùng ngàn xưa nay còn lưu dấu
Theo sử xanh nước Việt ngàn đời hùng anh
Chí quật cường toàn dân hy sinh tranh đấu
Giống Lạc Hồng rạng danh nòi giống Tiên Rồng

Xin nghe bài hát
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang

http://www.youtube.com/watch?v=hF387sIY25M

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng
xoàng
Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới

tung xiềng vào mặt nhân gian
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Ta như giống dân đi tràn
trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng
nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại
cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta
cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn
tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải
chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm
mặt mày của trần gian Hỡi
những ai gục xuống
ngồi dậy hùng cường đi lên.
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

Xin ngửng mặt lên hãnh diện mình mang máu
Việt. Cho dù ta khác chính kiến hoặc đeo
đuổi những tham vọng kinh tế khác nhau, cho
dù quý vị là Cọng Sản thì xin cũng cùng tôi
dâng lên bàn thờ Cha Rồng Mẹ Tiên và các
đấng anh hùng Lạc Việt nén hương lòng tri
ơn.
Tôi rất cảm kích là các ông bà anh chị tại Hà
Nội, Saigon, Nha Trang vv... đang cố vì tình
nghĩa với nước non tranh đấu bảo vệ đất
nước dù người cầm quyền thô bạo cố tình
dẹp bỏ lòng yêu nước của anh chị và giam
cầm anh chị vì quyền lợi riêng của đảng họ và
của họ.

Có lẽ để tránh bị lôi thôi nên nhiều anh chị
mặc áo đỏ sao vàng và mang lá cờ này khi
tranh đấu. Lá cờ này là của đảng CS chớ
không là của dân Việt và lá cờ máu này cũng
được in rõ trên công hàm dâng hải đảo cho
Tầu do ông Ðồng Việt gian vô quyền ký năm
1958 theo lệnh ông HCM

☰

quẻ càn
) với ý nghĩa màu vàng trên lá
cờ là màu da Việt mang giòng máu đỏ Bắc
Trung Nam đầy nghĩa khí và nhiều anh
hùng tổ tiên chúng ta đã đền nợ nước dưới
mầu cờ ấy khi chống Pháp. VNCH (1954-

http://conghambannuoc.tripod.com/.

Biểu tình chống Trung Quốc Hanoi 2012

Từ năm 1945 đảng CS lấy cờ máu CS quốc tế
áp đặt cho dân Việt. Nếu đem 3 lá cờ của CS
Nga Sô, Trung Cộng và của XHCN cho bay
chung thì lá cờ đỏ anh chị đang mặc để tranh
đấu bị các ngôi sao của 2 lá cờ kia nuốt
chửng.
Xin hoan nghênh một số anh chị đã mặc áo
vàng.

Các anh chị cần mặc áo vàng bởi
màu vàng mới chính là nền của dân tộc,
Theo Sử, nền mầu cờ vàng đậm mầu lúa
chín là cờ của Vua Trưng, anh hùng
Triệu Thị Chinh, Trần Hưng Ðạo, Quang
Trung, Lê Lợi...
Chi tiết ba giòng máu đỏ Bắc Trung
Nam nối kết nhau trên lá cờ vàng đã phất
phới bay với các lá cờ quốc tế từ 1890-1920
là thời các vua vua Thành Thái và Duy Tân
chống Pháp. Vua Khải Định đổi lại ra một
vạch đỏ song từ 1945-1975 thì đại diện các
đoàn thể chánh trị và tôn giáo người quốc gia
lấy trở lại 3 vạch đỏ (hình quẻ li

☲ sau ra

1975) chỉ tiếp nối lòng yêu nước và chính
nghĩa của dân tộc.
Chẳng ai có quyền bắt các anh chị giữ

lại chi tiết ba giòng máu đỏ thiêng chúng
tôi kính trọng và yêu mến nếu anh chị quên
hay không quen sống với các chi tiết ấy song

miễn là chọn màu vàng dân tộc thêu
thêm chữ VIỆT vẻ vang ngạo nghễ của
Ðức Thánh Trần thì chính nghĩa Việt
sáng tỏ rõ hơn.
TẠM KẾT

V-THÐ
VIỆT
như được Ðại
Việt Sử Ký Toàn Thư viết ra là một sự kiện

lịch sử. Mong chữ
VIỆT V-THÐ (Nôm)
này được cho vào tự điển vì đây là một chữ
Nôm độc lập với chữ Việt

越 (bộ Tẩu).

Việt Nam là Con Rồng Có Chính Nghĩa và
Vươn Lên Với Chính Nghĩa.

-------------------------------------------Xin vào www.dunglac.org hay vào google
seach, đánh nguyencongbinh@dunglac thì
sẽ đọc được nhiều bài tôi viết. Nếu đồng ý xin
rộng tay phổ biến bài này
Bài này tôi viết với lòng yêu dân tộc.
Ðiều đáng nói theo lương tâm để xin nhà cầm
quyền Việt biết thương dân mình trước quốc
biến chớ đừng vô cảm và đàn áp thì xin nói
ra. Các nhận xét về nền tảng Hiến Pháp Lạc
Việt thì cam đoan chịu mọi trách nhiệm trước
công luận. Về cổ ngữ thì dù sao tôi chưa đủ
mức song vẫn cố gắng
Xin kính chào. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên
lạc
LsNguyenCongBinh@gmail.com
---------------------------------------------------CƯỚC CHÚ 1: NGƯỜI TẦU VAY MƯỢN VĂN
HÓA VÀ CHỮ CỦA LẠC VIỆT
GS Richard Sears miệt mài tìm lại các chữ cổ của
Tầu mà nhiều chữ phát nguồn từ cối đồng Lạc
Việt. Tôi gọi là Sử Ðồng,

1. Người Tầu khá thẳng thắn để công nhận
họ học hỏi nơi ta
Xin đừng quá tự ty mà cho rằng Lạc Việt man di
ngu si bởi thế cái gì ta cũng vay mượn từ Trung
Hoa kể cả từng chữ của Tầu. Hiển nhiên khi sống
chung thì các vùng tiếp giáp nhau học hỏi lẫn
nhau.

Khâm Ðịnh Việt Sử là Sử Việt chép vào thời nhà
Nguyễn trích lại Sử Tầu như sau:“Sách Cương mục
Tiền biên của Kim Lý Tường chép rằng: Năm Mậu
Thân thứ năm đời Đường Nghiêu, Việt Thường thị
sang chầu, dâng con rùa thần. [NCB- tức biểu đồ

lý thuyết âm dương tứ tượng]

Lời chua - Rùa thần: Theo Thông chí của Trịnh
Tiều, về đời Đào Đường, phương Nam có Việt
Thường thị qua hai lần sứ dịch sang chầu, dâng
con rùa thần; có lẽ nó được đến nghìn năm, mình
nó hơn ba thước, trên lưng có văn khoa đẩu ghi
việc từ khi trời đất mới mở mang trở về sau. [NCB
tức VN ta đã có chữ, có văn hóa rồi].

Vua Nghiêu sai chép lấy, gọi là Quy lịch (lịch
Rùa).”
[ NCB: và dĩ nhiên vua tôi họ phải bỏ nhiều giờ ra mà

học lấy chữ Việt để mà hiểu ý Việt và văn hóa văn minh
của Lạc Việt]

http://www.quangduc.com/lichsu/lichsuvietnam/Khamdinhviets
uthonggiam.pdf

Thêm vào chi tiết lịch sử trên GS Kim Ðịnh đã
chứng minh thêm rằng Ðạo Rồng Tiên, kể cả lý
thuyết Kinh Dịch âm dương vốn là từ Ðất Việt.
(a) Những gì Tầu vay mượn của Lạc Việt?
Văn hiến và văn hóa Lạc Việt đã có trước và soi
sáng văn hóa du mục Tầu nhiều trăm năm. Họ
vay mượn ta văn hóa luyện kim, Kinh Dịch và các
chữ cổ liên hệ đến các lãnh vực ấy. Những chữ
Tầu mượn ta rồi phát âm trại giọng đi, và dùng
biến nghĩa thì các cụ vẫn đọc theo âm cổ Lạc Việt.
Vì thế tuy viết cùng một chữ vd 越南Tầu gọi ta
là Yuế Nản/ Quảng Ðông: yut naam song các cụ
đọc là Việt Nam; mặc kệ họ gọi ta là Luó Yuế

雒越

Quảng Ðông: lock yut các cụ mình đọc ra
Lạc Việt.

Quy tắc biến âm này rất thường vì ngay Tầu muốn
tự gọi là Trung Hoa hay là Hán song ta gọi là Tầu
hay ‘khách’ song có thể tệ hơn là Chệt; còn Âu Mỹ
gọi là China, Chine, Chinese và còn biến chữ
china ra nghĩa đồ sành đồ sứ.

Nhiều chữ ta nghĩ là của Tầu song là chữ Việt cổ
Tầu tiếp thu, đọc trại âm sửa lại nghĩa để chế biến
ra nhiều chữ khác rồi Việt tái nhập. Từ thời nhà Lý
nhất là thời nhà Trần rồi Lê, Ðức Thánh Trần và
các cụ ta cố gắng để phục hồi âm và ý một số chữ
cổ Việt.
Người Tầu và một số dân khác ( vd người Hawaii)
không phát âm nổi chữ R mà thường biến ra L
(vd Ðức Nữ Maria là Malia; Rồng ra Long) song
riêng chữ

戎

(1) Cách cấu tạo ra chữ VIỆT
tuyệt diệu. Các chữ HÙNG

V-THÐ

(Nôm) quả

碓, TIÊN僊, LÀNG

廊, BÀNG 龐, và Sủng 寵 … trình trong bài
này quả là những sáng tác phi thường đáng khâm
phục của vua Lê Thánh Tông
(2) song đa số chữ thì các cụ mượn xác chữ Tầu
có âm gần gần tiếng Việt tạo ra chữ. Nhờ công ơn
ấy mà ta còn tiếng Việt.

này họ cố gắng phát âm ra Rồng

Rổng như một ngoại lệ bởi đó là chữ mượn từ kho
ngôn ngữ Việt.
Cũng xin nhớ rằng Bách Việt đã làm chủ mảnh đất
nay gọi là Trung Hoa song đã bị nhóm dân Hán du
mục từ từ khuất phục. Khi thôn tính lãnh thổ thì
người Hán cũng tiếp thu những cái hay thuộc kho
tàng văn hóa, tư tưởng kể cả ngôn ngữ Việt và
nền văn minh kỹ thuật luyện kim.
Một số vị cố chứng minh rằng chữ Hán
Việt là chữ Tầu mà tổ tiên ta học theo song đọc
theo âm cổ đời Ðường. Luận cứ này quá đơn sơ
và không đủ thuyết phục.
Làm sao người Tầu
phục hồi lại được cổ âm thời Xuân Thu hay thời
nhà Ðường? mà nếu thành
công đi chăng nữa thì nhiều
chữ thuộc âm cổ tiếng Lạc Việt
mà họ vay mượn. Chẳng ai cho
ai được cái gì mình chẳng có.
Lý thuyết Kinh Dịch và âm
dương vốn từ Lạc Việt soi sáng
lên phương Bắc.
Một chuyện vui là ta mua nhân
sâm cứ tưởng là từ Tầu hay
Ðại Hàn song thật tình đa số
trồng tại San Mateo California
rồi nhập qua Tầu để chế biến,
rồi Tầu xuất cảng bán lại. Nhiều chữ cổ Việt của
ta , trống đồng của ta và nền văn hóa cổ Việt của
ta cũng rơi vào tình trạng nhập xuất như thế
(b) Việc sáng tác chữ Nôm: Cha Rồng Mẹ Tiên
nói tiếng Việt song cách viết thời xa xưa đã mai
một thời Tầu đô hộ. Từ thời nhà Lý nhất là thời
nhà Trần rồi Lê, Ðức Thánh Trần và các cụ ta vd
vua Lê Thánh Tông, cụ Nguyễn Du cố gắng để
phục hồi âm và ý một số chữ cổ Việt theo nhiều
cách để tái tạo ra chữ Nôm (viết chữ Việt cho đến
khi ta nay dùng con chữ abc latinh viết chữ.)

(c) Những gì Lạc Việt vay mượn của Tầu ?
Mong có dịp để bàn về truyện MẸ VIỆT
NAM ( được gọi là MAN Nương truyện) trong bộ
truyện Sử Miệng Trăm Trứng Trăm Chim.
MAN Nương là cô gái Việt tượng trưng cho Mẹ của
Vua Trưng. Mẹ Việt Nam bị mất hết nhà và đất,
cả tiếng nói nên Danh của bà bị đảo ngược NAM
ra Man song luôn cố gắng bảo toàn lòng Việt và
tiếng Việt và sanh được Hai Cô Trưng. Ngụ ý
truyện Man Nương nói từ cổ thời các cụ nhà mình
cố chấp không thích đọc chữ Tầu (ta vay mượn)
theo âm Tầu mà cố tình nói ngọng khi sửa lại cách
đọc ra âm Hán Việt. (Hán mà đọc theo kiểu Việt).
Nhiều chữ Tầu (ta vay mượn) song các cụ nhà
mình cố chấp không thích đọc theo âm Tầu mà cố
tình sửa lại cách đọc ra âm Hán Việt. (Hán mà đọc
theo kiểu Việt).
Bởi thế vd khi 戎 dùng theo chữ Tầu nghĩa Tầu
thì các cụ mình đọc là nhung. XIN Ðừng bao giờ
lầm tiếng Việt là tiếng Tầu nói theo địa phương
như tiếng Quảng Ðông, Phúc Kiến song âm Hán
Việt là do các cụ mình cứng đầu đọc khác đi; Tầu
hiểu được hay không chẳng cần.
Ðó là một điểm son làm ta dù bị thuộc Tầu song
các cụ tránh con cháu nói tiếng Tầu hay quá ,
đúng giọng quá nên vô tình bị mất gốc.
Nhờ công ơn ấy mà ta còn tiếng Việt.
CƯỚC CHÚ 2: THUẬT LUYỆN KIM ÐƯỢC
VIỆT DẠY CHO TRUNG HOA
Bản đồ này vẽ ra nhiều nơi mà ta tìm lại được
trống đồng cổ Lạc Việt của tổ tiên Thời Mã Viện
các trống đều bị y hoặc đem về Tầu hoặc nấu
chẩy làm trụ đồng. Một số trống được đem chôn
nên còn lại.

Tíến Sĩ SOLHEIM II rất vô tư khi khẳng quyết
người Việt biết luyện kim cả ngàn năm trước rồi
mới truyền kỹ thuật ấy cho người Tầu. Xin xem
“New Light on a Forgotten Past”

http://www.mevietnam.org/NguonGoc/fv-newlight.html Người
dịch: Hoàng-Hoa-Nhân-Kiệt

ÁNH SÁNG MỚI TRÊN MỘT QUÁ KHỨ LÃNG QUÊN

http://doremon360.blogspot.com/2009/07/bai-1-anh-sang-moitren-mot-qua-khu.html

Tíến Sĩ SOLHEIM viết:

Những kết quả của các cuộc khai quật cho tới bây
giờ (năm 1971: lời người dịch) đi vào năm thứ 7
đã làm kinh ngạc nhưng mới chỉ mở ra một cách
chậm chạp khi những phân tích của chúng tôi
(tiến sĩ SOLHEIM II) tìm ra từ phòng thí nghiệm ở
HONOLULU. Ngay khi chúng tôi bắt đầu nhận kết
quả đồng vị phóng xạ CARBON-14 định vị thời
gian, chúng tôi bắt đầu nhận thức rằng địa điểm
này là một địa điểm thực sự mở ra một cuộc cách
mạng của ngành khảo cổ.
Trong một mảnh gốm vỡ vụn nhỏ hơn 1
inch vuông, chúng tôi đã tìm ra dấu vết của vỏ
trấu. Từ thử nghiệm phóng xạ đồng vị CARBON ở
một mức trên mảnh gốm này, chúng tôi (tiến sĩ
SOLHEIMM II) được biết rằng hạt gạo này có
niên đại ít nhất là 3500 năm trước tây lịch.
Điều này chứng tỏ rằng lúa gạo đã được trồng tại
đây trước cả Trung-Hoa hay Ấn-Độ, nơi một vài
nhà khảo cổ cho rằng là nơi thuần hóa lúa gạo
đầu tiên, cả ngàn năm.
Từ CARBON phóng xạ đồng vị của than
liên hệ, chúng tôi (Tiến sĩ SOLHEIMM II) biết rằng
những rìu đồng đúc trong những khuôn đôi
bằng sa thạch được làm ra ở NON NOK THA
sớm hơn 2300 năm trước tây lịch có thể là
3000 năm trước tây lịch. Đây là hơn 500
năm trước kỹ thuật đúc đồng ở Ấn-Độ, và
1000 năm trước khi đồng được biết đến ở
Trung-Hoa. Địa điểm này cũng chứng tỏ là
lâu đời hơn những địa điểm ở Cận Đông vẫn
được coi là nơi chế tác đồng đầu tiên.
Khuôn chữ nhật mà chúng tôi (tiến sĩ
SOLHEIM II) tìm thấy ở NON NOK THA đều theo
cặp đôi, chỉ rõ ràng chúng được đặt chung với
nhau ở nơi chúng tôi (tiến sĩ SOLHEIM II) tìm ra
chứ không phải bị thất lạc hay vứt bỏ. Quan tâm
toàn thể khu vực và những lò nấu kim loại bị hư
hỏng và những cục đồng nhỏ vương vãi chúng tôi
(đoàn tiến sĩ SOLHEIM II) không còn nghi ngờ gì
nữa chúng tôi đã khai quật một khu vực đúc
đồng, hay chính xác hơn một nhà máy làm rìu
cổ.

Xin vào www.dunglac.org hay vào google
seach, đánh nguyencongbinh@dunglac thì
sẽ đọc được nhiều bài tôi viết. Nếu đồng ý xin
rộng tay phổ biến bài này. Xin kính chào.
Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc
LsNguyenCongBinh@gmail.com

