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Người dân và không khí Tết
Giáp Ngọ ở Việt Nam
‘Năm Rắn sắp qua đi, Việt Nam vẫn
chưa lột xác’
Nguy cơ lây lan cúm gia cầm ở TQ
gia tăng vào dịp Tết

Thiện Ý
30.01.2014
Một tháng trước đây là Tết Dương lịch hay còn gọi là Tết Tây, giờ đây
chúng ta bước vào Tết Âm lịch hay có người gọi là Tết Tàu. Vậy Tết Tây và
Tết
Tàu
có
phải
là
Tết
Ta
không?
Tết Tàu là Tết theo Âm lịch (Lunar Calendar), là giao thời (giao thừa)
giữa những ngày cuối năm cũ qua những ngày đầu năm mới tính theo “Phép
lịch định theo mặt trăng, tức là lịch Tàu và Ta thường dùng” (Theo Tự điển
Hán-Việt của Đào Duy Anh). Nghĩa là mỗi năm có 12 tháng tượng trưng
bằng 12 con vật: Dần (Cọp), Mão (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ
(Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó), Hợi (Heo hay Lợn);
có những năm nhuận thành 13 tháng. Năm nay là năm Giáp Ngọ theo Âm
lịch.
Một số nước khác chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, do hoàn cảnh
lịch sử, trong đó có Việt Nam, cũng ăn Tết theo Âm lịch. Nhưng vì Âm lịch
xuất phát từ người Tàu lan ra một số nước trong vùng, nên một số người
Phương Tây lầm tưởng gọi đó là Tết Tàu, khiến nhiều người Việt Nam nặng
tự ái dân tộc đã bất bình khi nghe ai gọi Tết Việt Nam là Tết Tàu.
Như vậy, dù thực tế người Việt Nam thường gọi là “Tết Ta” mà thực ra là
Tết theo Âm lịch, xuất phát từ người Tàu, du nhập cùng với nhiều phong tục
tập quán khác, tốt cũng như xấu, sau hàng ngàn năm bị phong kiến Tàu đô

hộ, thực hiện chính sách đồng hóa dân ta. Thế nhưng chính sách đồng hóa
này của họ đã thất bại trước ý chí quật cường của dân tộc ta, nên sau 1000
năm nô lệ giặc Tàu, nhân dân ta đã giành được độc lập tự chủ, dân tộc ta vẫn
giữ được bản sắc riêng, trừ một số phong tục tập quán đã nhiễm của người
Tàu, mà tục lệ ăn Tết là một điển hình, song trong cách ăn Tết của dân ta
vẫn có những nét đặc thù dân tộc khác với Tết Tàu.
Còn Tết Tây là Tết Dương lịch (Solar Calendar) tính năm tháng theo vận
hành của trái đất xoay quanh mặt trời. Nghĩa là “Lịch pháp lấy thời gian địa
cầu xoay một vòng quanh thái dương làm một năm, mỗi năm 365 ngày ¼”
(Theo Tự điển Hán-Việt của Đào Duy Anh). Một năm được chia thành 12
tháng, có tháng thừa đủ 30 hay 31 ngày, có tháng thiếu ít nhiều chỉ có 28 hay
29
ngày.
Tết Tây được du nhập vào Việt Nam sau khi thực dân Pháp xâm lược
nước ta vào giữa Thế kỷ 19 , khởi sự cướp nước ta và sau đó thiệt lập chế độ
khai thác thuộc địa và thực hiện chính sách đồng hóa dân ta kéo dài gần 100
năm (1858-1954).Thế nhưng cũng như quân xâm lược Tàu, thực dân Pháp
đã thất bại trong chính sách đồng hóa dân ta, trừ một số phong tục tập quán
tốt cũng như xấu xâm nhập được vào sinh hoạt đời sống, xã hội nước ta,
trong
đó
Tết
Tây
là
một
điển
hình.
Trên thực tế, vì chịu ảnh hưởng trước, lâu dài và nặng nề chính sách đồng
hóa của người Tàu hơn người Pháp, nên dân ta hàng năm vẫn ăn Tết cổ
truyền theo Tết âm lịch như người Tàu. Còn Tết Tây chỉ ảnh hưởng giới hạn
đến một số ít thành phần xã hội gần gũi với người Pháp và gắn bó quyền lợi
với guồng máy cai trị của chế độ thực dân Tây, mới ăn Tết Tây mà thôi.
Vì vậy Tết Tây, Tết Tàu, chẳng tết nào là Tết Ta theo nghĩa nó phát xuất
từ dân tộc ta cả. Tuy nhiên, việc chúng ta ăn Tết theo Âm lịch như người
Tàu, với những phong tục tập quán về Tết như người Tàu đã như một tất
nhiên của lịch sử khi bị Tàu đô hộ thực hiện chính sách cai trị đồng hóa dân
Việt. Tổ tiên ta bao đời nay đã ăn những cái Tết cổ truyền đầy vui tươi hoan
lạc. Đó là một truyền thống văn hóa tốt đẹp như nhiều truyền thống văn hòa
tốt đẹp khác của nhân loại đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để trở thành
truyền thống văn hóa quốc tế. Vì vậy việc người Việt Nam ăn Tết Tàu, hay
Tết Tây không quan trọng, miễn là đem lại niềm vui, hoan lạc và hạnh phúc
chung
cũng
như
riêng
cho
mọi
người.
Thế nhưng, một vấn đề chúng tôi từng đặt ra hơn một lần trên các phương
tiện truyền thông, nay một lần nữa xin đặt lại là: nếu “Tết Tàu” hay “Tết
Tây” đều không phải là “Tết Ta”, thì tại sao chúng ta có thể chọn Tết nào có
lợi ích thực dụng nhất cho dân ta làm “Tết Ta”?
Chúng tôi từng lý giải rằng: Nếu chúng ta không thể chọn một cái Tết
riêng làm “Tết Ta” xuất phát từ dân tộc Việt (mà thực tế lịch sử chúng ta

dường như đã không có) như một số dân tộc khác trên thế giới; chẳng hạn
người Thái, Lào, Campuchia trong vùng Đông Nam Á đã có những cái Tết
riêng theo phong tục tập quán lâu đời của họ…Tại sao chúng ta không chọn
“Tết Ta” theo Dương lịch (như người Nhật đã làm?), mà vẫn giữ lại tất cả
những tập tục cổ truyền tốt đẹp trong những ngày Tết mà bao lâu nay dân ta
đã
ăn
Tết
theo
Âm
lịch?
Chẳng hạn chúng ta vẫn giữ tập tục đưa Ông Táo về Trời, dựng nêu ăn
Tết với bánh chưng xanh, “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”, hội xuân, cúng
giao thừa đêm 30 Tết, các tập tục ba ngày Tết chung diễn ra trên cả nước
cũng như tập tục riêng về ngày Tết của các địa phương v.v.
Vì chọn ăn Tết theo Dương lịch mà vẫn giữ được những nét cổ truyền và
truyền thống ăn Tết tốt đẹp theo Âm lịch của tổ tiên ta từ bao đời nay, sẽ
thành
đạt
hai
lợi
ích
căn
bản
này:
1.- Lợi ích thực dụng khi cả thế giới ngày nay đều thống nhất dùng Dương
lịch cho mọi sinh hoạt xã hội, sinh hoạt chính trị, kinh tế, tài chánh, văn hóa,
khoa học… Nhất nữa là trong bối cảnh hầu hết các quốc gia giầu cũng như
nghèo trên hành tinh này đã và đang có nỗ lực chung “Toàn cầu hóa” về
nhiều mặt, căn bản là hai lãnh vực: Chính trị (dân chủ hóa toàn cầu) và kinh
tế (thị trường tự do hóa toàn cầu). Trong khi thực tế nhiều nét và sinh hoạt
văn hóa, xã hội đã mang tính phổ quát chung cho nhiều dân tộc trong hầu hết
các quốc gia trên thế giới, bất kể xuất phát từ dân tộc nào, quốc gia nào (Các
ngày lễ tôn giáo, lễ tình yêu, lễ lao động quốc tế, trang sức, ngôn ngữ, phong
tục tập quán… đã được quốc tế hóa theo quy luật ảnh hưởng qua lại giữa các
nền
văn
hóa
mạnh
yếu…)
Vì vậy nếu Việt Nam ta chọn ăn Tết theo Dương lịch là có lợi ích thực
dụng, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại “toàn cầu hóa” trong Thế kỷ
XXI này, với những phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, khởi đi từ phát
minh điện tử vào hậu bán Thế Kỷ XX được vận dụng vào đời sống con
người, đã đưa loài người từ “một nền văn minh Công nghiệp” bước vào
“một nền văn minh Điện tử”, đã chọc thủng mọi biên giới quốc gia đưa ánh
sáng văn minh đến cho mọi người, thuộc mọi dân tộc trên hành tinh này.
2.- Trước tham vọng xâm chiếm từng bước lãnh thổ, lãnh hải nước ta của
Tàu cộng, với ý đồ tái diễn lịch sử đô hộ và đồng hóa dân ta một lần nữa,
việc chọn theo Dương lịch là một trong những việc làm nhằm khẳng định
chiều hướng tách khỏi ảnh hưởng lịch sử nô lệ ngoại bang, nói lên tinh thần
độc lập tự chủ, ý chí quật cường của dân tộc ta sẽ làm thất bại mọi ý đồ đen
tối
của
ngoại
bang
bất
cứ
từ
đâu
tới.
Vậy thì, việc chuyển đổi từ Tết Ta theo Âm lịch sang Tết Ta theo Dương
lịch phải làm thế nào về mặt pháp lý và thực tiễn?
Về mặt pháp lý, theo thủ tục lập pháp trong các nước dân chủ, Quốc hội

đương nhiệm phải thông qua một dự luật chuyển đổi “Tết Ta” theo Âm lịch
qua “Tết Ta” theo Dương lịch, với các điều khoản qui định vẫn duy trì mọi
phong tục tập quan Tết cổ truyền tốt đẹp bao đời nay nhân dân thường ăn
Tết theo Âm lịch. Dự luật này cần được trưng cầu dân ý và căn cứ trên ý
dân, Quốc hội biểu quyết thông qua thành “Luật Chuyển Đổi Tết Ta Từ Âm
Lịch Sang Dương Lịch”. Luật này sẽ được người đứng đầu hành pháp
(Tổng thống, Chủ tịch Nước, Thủ tướng…) ban hành để có hiệu lực chấp
hành.
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Các bài viết được đăng tải với sự
đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của
Chính phủ Hoa Kỳ.
Thiện Ý
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ
Luật khoa Việt Nam ở Houston.
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bởi: Đỗ Hải từ: Hà Nội, Việt Nam
14.02.2014 02:07
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến và đề xuất của tác giả. Đây cũng là điều mà
tôi suy nghĩ từ lâu là nên thay đổi. Rõ ràng là chúng ta có thể tham khảo
nước Nhật. Đây là cách tốt nhất để loại bỏ những yếu tố "tàu" trong văn hóa
Việt.
Ngoài ra còn rất nhiều sự bất tiện và bất lợi trong việc duy trì ăn tết âm
lịch trong một thế giới toàn cầu hóa về đầu tư và kinh doanh (ví dụ: đối với
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thì cán bộ quản lý nước
ngoài nghỉ và về nước ăn tết theo lịch dương còn cán bộ và nhân viên Việt
Nam nghỉ và ăn tết theo lịch âm - do vậy tâm lý nghỉ tết ở các doanh nghiệp
này
kéo
dài
hơn
bình
thường).
Nếu được làm Thủ tướng thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là vận động chuyển
ngày tết của chúng ta sang tết Dương Lịch.
bởi: Vinh Phạm từ: Colorado, USA
11.02.2014 12:44
Tui
chọn
:
1- Ngày giỗ Tổ Hùng Vương làm Tết Ta ( ngày mà các lãnh đạo phải tới
đền Hùng mà kính cẩn mặc niệm và toàn dân tri ân Tổ Phụ) và chỉ 1 ngày

thôi.
2- Tết Tây vì tiện lợi kinh tế và hoà đồng với thế giới.
Ads by StartNowAd Options
bởi: hy vong từ: france
10.02.2014 17:33
vo danh ong noi don het cac ngay lai chung ca ngay tet de cho tien dam ma
dam cuoi le hoi dam ngo Cung ong tao roidon giao thua tien ong ba chung
het mot lan that la tien loi nhung toi chac nhung ai muon cho that tien loi nua
thi cu khoi can an tet ngay nao ca khoi mat cong sua soan mua sam tet duong
lich qua tay my an ke cho no tien Cung nhau hiep thong tu tuong nguoi ta
noi toan la nhung nguoi dien o binh vien dien ra ban chuyen chanh tri ha ha
bởi: hy vong từ: france
10.02.2014 07:27
tet vn co hoa dao hoa mai no vao tiet Xuan va chung ta dem no vao nha tu
cham soc nghe thuat chiec la de co hoa no vao ngay tet hy vong la niem may
mang va tai loc no theo nhung canh hoa Xuan tet duong lich co doi thi kinh
te cang gap can tro ngung tre boi dan se khong theo de mua ban ron rip bi
chia ra hai gay tro ngai lon xon them cho nguon loi dieu nay kho dieu chinh
lai nhu hien tai den it nhat ca chuc nam nua khong loi chi co hai hoan toan
bởi: Dung hau từ: sai gon
10.02.2014 06:16
tết Tây là tết Dương Lịch. tết Tàu là tết nguyên đán Âm lịch.Tết cổ truyền
Việt nam tết ta ,nếu muốn phân biệt thì đã khác nhau ở cách nói khác nhau.
Đừng nên và đừng bao giờ có ý định thay đổi truyền thống của dân tộc, tết
Việt Nam có bánh chưng, bánh tét... khác với tết tàu, lào, thái,,và không loại
bánh tây nào thay thế bánh chưng được.
bởi: thaibinh từ: vn
09.02.2014 20:57
Chúng ta hòa nhập nhưng không nên hòa tan .Tự biến mình và thế giới từ
đa sắc màu ,nhiều âm điệu thành một thế giới một màu và mono-tone thì còn
gì buồn thảm bằng ? Chúng ta lên án độc tài ,quân phiệt ...nhưng hảy quay
trở về với chính mình nhìn xem tâm lý mình có stress chưa ?...đó là căn
nguyên sự sự độc tài... muốn mọi người phải giống mình phải chăng là dấu
hiệu đầu của căn binh tâm thần thế kỷ ....Tại sao không giáo dục ,không tự lo
hạnh phúc ,bình an cho chính mình ...lại lăn xăn làm rối lòng thiên hạ để họ
giống
ta
hay
sao
"một
người
điên
đảo
"

Trở về với chính mình là con đường Hanh phúc và BÌNH AN tuyệt vời
...tại sao chúng ta hửng hở ? cũng vì bị văn hóa STRESS của Tây phương
hòa
tan
văn
hóa
ông
cha
Tại sao sắc màu TINH HOA của ông cha của nhân loại bị bon người stress
Tây phương cho lạc hậu ? Người Mỹ họ trầm tinh hơn lập Viện nghiên cứu
TRẦN NHÂN TÔNG xem sức mạnh tâm lý đời Trần như thê nào để hàng
phục
Thành
Cát
Tư
Hản
.
Muốn tiến bộ và thoát cảnh hủy diệt nền văn minh stress hảy trở về VĂN
HÓA tinh hoa ngàn năm ủa nhân loại và MẠNH DẠN KHƯỚC TỪ nền văn
minh ý thức ,hướng ngoại tìm cầu ...?
bởi: son từ: saigon
08.02.2014 23:55
Hoan toan dong y voi y kien nay .nhung that su la dieu bat kha thi
Ads by StartNowAd Options
bởi: Chùa Bà Đanh từ: Canada
08.02.2014 23:00
CBĐ tình cờ đọc được bài này. Có vẻ trể nhưng cũng cố gắng góp ít ý kiến
mong
sáng
tỏ
vấn
đề.
Trước hết TẾT Việt Nam là một khái niệm hoàn toàn mới đối với Tây
phương cho nên hai chử Tết Tây hoàn toàn vô nghĩa và không hiện hửu và
cũng vì lẽ đó trong tiếng Pháp và trong tiếng Anh chử Tết của tiếng Việt đã
được Pháp hóa và Anh hóa (têt trong tiếng Pháp và Tet trong tiếng Anh) để
chỉ cái tết đặc thù và đặc sắc của người Việt, trong mọi từ điển Anh Pháp
đều
có
chử
têt
này.
Ông Thiện Ý không hiểu cái đặc thù của cái tết VN, nên cho rằng cái
Nouvel An của Tây hoặc New Year của Anh Mỹ cũng là cái tet.
Cái đặc thù của tết VN khác với Nouvel An của Tây hoặc New Year của
Anh Mỹ ra sao thì trong hơn 100 ý kiến ở đây cũng đủ cho ông Thiện Ý hiểu
rồi
!
CBĐ
không
cần
nói
thêm.
CBĐ chỉ nhấn mạnh là Tây phương không có Têt mà họ chỉ vui vẻ một hai
ngày đầu năm mới rồi thôi. Vì lẽ đó hai chử Tết Tây của ông Thiện ý là vô
nghĩa.
Bây giờ vào vấn đề là ta có đem cái tết cổ truyền của ta vào đầu âm lich để
đổi
sang
đầu
dương
lich
hay
không
?
Ý kiển của ông Thiện Ý thì phải đổi và để biện minh cho mình ông ta đã
đưa ra một mớ biện luận đầy tính cố chấp, thù hận và kỳ thị chủng tộc.
Tết là một thực thể văn hóa, nó chẳng dính dấp gì đến toàn cầu hóa hay
tranh
chấp
biển
đảo
gì
đó
của
ông
ta
!

Không lẽ mổi lần có tranh chấp với Tàu là ta phải thay đổi đi một vài
phong
tục
cổ
truyền
của
người
Việt.
Tết là một trong những phong tục cổ truyền tốt đẹp và lâu đời nhât (hàng
ngàn năm) của người Việt. Dù ai đó cho là tết của Tàu thì có sao đâu ! Đã
gọi là văn hóa thì nó không có ranh giới, ta hấp thụ văn hóa Tàu văn hóa Tây
để hình thành nên cái chử Quốc ngữ mà CBĐ đang gỏ thoải mái hiện nay.
Không có ABC không có danh từ Hán Việt thì làm sao mà hình thành được
chử
Quốc
ngử
này
?
Tết của VN mà bắt chước Nhật lùn (bây giờ thì họ hết lùn rồi) đổi sang
dương lịch thì chắc chắn sẽ không còn là cái tết thật sự VN nữa , nó sẽ hết ý
nghĩa
và
xáo
trôn
cuộc
sống
của
người
dân
!
Ông Thiện Ý ơi ! Đừng ngây thơ quá ! Bắc chước gì cũng được nhưng
đừng bắc chước Nhật lùn ở thế kỷ 17 (mười bảy ) nghe ông !
Chùa Bà Đanh
bởi: hy vong từ: france
08.02.2014 09:29
tet vn xua nay toan dan hoa hop voi mua mang ki niem tiec Xuan voi dac
de chon lua ngay thang tot lanh cho con chau tu muon the ky nay doi qua
duong lich tot dau cha thay thay co tranh chap chia re va bi cho la mat goc
theo tay tai vi an tet theo tau thi mat goc theo tau vay an tet theo tay thi Cung
mat goc theo tay chang le khong ly do nao khong tet vn xua nay buon ban tet
nhat tung bung khap noi nay doi qua yet duong lich nguoi lam ke ban nguoi
mua bi chia ra mat mat xao tron xem nuoc nhat doi tet bay gio lung Cung
khong biet lam sao de hoi nhap mot cai tet hoa hop em am phat dat nhu xua
moi dia phuong moi quoc gia no co tai loc cua noi chon mien dat khung troi
cua no mat troi o huong dong lang huong tay muon co anh mat troi ma cho
dem de doi co thi chi co dien noi nhu vay ma khong hieu thi boi vi long
muon tham qua do cai chu quyen leo lai nhung su viec trong dai ngay xua
dap pha de xay len cai cua minh cho cs muon danh du cua chinh nghia thuoc
ve minh nhung trong kinh thanh chua da noi ai tom gop muon co se khong
co ai bi mat khong co se co dieu nay phai cao sieu moi hieu that ro! !! !!
bởi: vodanh
08.02.2014 08:02
Neu di doi tet ta sang duong lich thi dung la mot vl dien do.
bởi: Andrew Nguyen từ: USA
08.02.2014 04:18

Viet Nam an tet vao thang rieng co tu luc thoi vua Hung Vuong, con tet tau
co qua nhieu trieu dai khac nhau lai an tet vao nhung thang khac nhau , nen
van con du am cua Tet doan ngo, tet trung thu, tet thanh minh, tet ....
bởi: Khuchoaithuong từ: Saigon
08.02.2014 00:48
Y kien chuyen Tet ta theo Am lich sang Tet ta theo Duong lich that thu vi va
theo toi nghi se co rat nhieu nguoi dong thuan.Vi luc nay da so nguoi Viet
Nam chung ta chang con ua gi TQ nua,ma phong tuc tap quan an Tet cung
hang mat di,loi them mot diem la chung ta lay ngay Giang Sinh de an mung
tiep noi luon voi ngay 01-01 rat gan nhau.Tet ta se duoc mung theo kieu Tet
tay.
bởi: vô danh từ: U.S
06.02.2014 17:46
Nếu dời Tết Âm lịch sang Dương lịch vì Tết Âm lịch kèm hãm sự phát triển
cuả
đất
nước,
thì
YES.
Nếu dời Tết Âm lịch sang Dương lịch chỉ vì đơn thuần ghét Tàu, thì NO.
Ads by StartNowAd Options
bởi: daiduong từ: las vegas,nv.
06.02.2014 14:47
hòan toàn đồng ý với ý kiến của tác giả:Giữa hai cái phong tục phải
theo,chọn cái phong tục của số đông và không bị ảnh hưởng tâm ĺy xấu của
Tàu...
.Tuy nhiên không dễ gì thực hiện vì số người Việt lai Tàu c̃ung khá đông và
số
người
chịu
cải
cách
cũng
sẽ
không
nhiều...
Chúng ta cứ cố gắng cỗ vỏ,hy vọng có ngày thành tựu:Đề nghị trước tiên là
các Tổng hôị sinh viên và những ban ngành thường tổ chức hôị chợ Tết hằng
năm lắy ngày Tết dương lịch để tổ chức thay vì ngày tết âm lịch....
bởi: hy vong từ: france
06.02.2014 14:47
noi an tet tau la theo tau bi dong hoa voi tau tau xau khong tot vaybo an tet
tau an tet tay thi co bi tay dong hoa khong co theo tay mat goc khong tay co
tot hon tau hon vn khong noi dai dong Cung thay trat lat minh co tet vn an
tet vui va tung bung nhu vay ma co gi ghen ghet doi bo di vay khoi an tet
nao het thi lay ngay gio nao de Cung giao thua theo tuc le ong ba don tet
mung tuoi con chau no dang den cho o truoc cua doi vao dung mung mot
thay doi se la nghich ly va gay chia re cho cai tet vn dang em dem tot dep

hoa hop giao mua dat troi va con nguoi nuoc viet hanh dien boi cai tet am
lich co truyen bat di bat dich tet duong lich an tet cho tien noi nghe khong co
chut thien cam nao xem nuoc nhat an tet co hoa hop thong nhat va co an lanh
khong hay ta on dat troi cho mot ngay vui chung cua toan dan ma ca ngan
nam dan vn van don tet giao thua theo tiec troi vao Xuan hoa hop muon
nguoi nhu mot do moi la tet vn tet ma theo tau theo tay chia re xoa bo nhung
gi cua cha ong phan day thi tet do co con gi y nghia ma an tet huong tho
bởi: hy vong từ: france
06.02.2014 13:59
cam on Nguyen da cho biet ro su that la dan vn da an thit cho toi 5000 con
cho moi nam ma ben au chau ho quy cho lam coi nhu ban than ngu chung an
chung va he ai xux pham den con cho cua ho thi ho thu dai lam ma he danh
cho la o tu va boi thuong boi vay dong tay doi khi rat khac nhau hy vong neu
co yeu nhau roi xin nguoi vn cho nen an thit con cho nua va phai hieu rang
tren doi con co nhieu thu an ngon lam khong ke thit cho boi vay minh dung
tuong minh hay ngon lanh hay biet tu sua la dieu hay hon het truoc khi chi
trich nguoi hay tu trach minh truoc mot lan nua cam on Nuyen usa
Ads by StartNowAd Options
bởi: hy vong từ: france
06.02.2014 13:41
cu coi vn an tet am lich ra sao thi du biet co can gi so sanh an tet duong
lichdo chang phai la do tiec Xuan sang canh la dam choi hoa mai hoa dao
don chua Xuan tu xua den nay phut giao thua ngay dau nam duoc ghi khac
chang nhung trong lich su dat troi ma con ca trong tim oc nguoi dan nay doi
ngay phai doi het ca ngan thukhong bang giay phut may mang cua dan a
chau mung tet ngay am lich dau nam cua phuong dong coi chung bi mat het
loc troi cua ngay Xuan tuoi dep
bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
06.02.2014 12:10
Những học giã và giới trí thức Tây Phương hiện giờ đều đồng ý trong việc
đánh giá cao những quốc gia biết gìn giử truyền thống và tập tục cao đẹp dù
nó đến từ Tàu, Ấn Độ hay Hy Lạp. Wikipedia còn có nguyên một trang nói
về Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Người Nhật họ bỏ ngày tết âm lịch của
họ vào thời có trào lưu Tây phương hóa, chứ nếu như ngày nay thì họ đã
không làm như vậy. Thế giới văn minh ngày nay rất tôn trọng vào việc bảo
tồn các nền văn hóa cổ truyền mà Tết Nguyên Đán của người Việt nằm
trong truyền thống văn minh đó. Không có học giã hoặc cộng đồng của giới

trí thức ở bất cứ nơi nào trên thế giới kêu gọi bỏ đi các ngày tết âm lịch, để
thế vào với ngày tết dương lịch. Làm như thế chính là đi ngược lại trào lưu
văn minh của thế giới. Còn nếu muốn nói về kỷ thuật hiện đại thì xin thưa
rằng, kỷ thuật được tạo ra để phục vụ con người, cho nên nếu cần thiết lập
các nhu liệu có dính dáng đến âm lịch thì các kỹ sư phần mềm không hề từ
chối thử thách này. Thêm nữa, Tết Nguyên Đán đã có từ ngày lập quốc đến
nay không có vấn đề gì, tự dưng nay trở thành vấn đề hay sao? Còn nói
muốn thoát khỏi văn hóa Tàu thì xin thưa, Tàu ãnh hưởng đến Việt Nam
nhưng người việt biết dựa vào đó mà tạo ra bản sắc riêng cho người Việt và
dùng các thứ đó cho đến ngày nay. Thí dụ như làm thế nào bạn có thể loại
bỏ hẵn các từ dùng hán văn trong tiếng Việt, chắc là không bao giờ được,
nhưng tiếng Việt vẫn là bản sắc riêng của người Việt.
bởi: Ủng hộ từ: Hà Nội, VN
06.02.2014 08:16
Tôi
hoàn
toàn
ủng
hộ.
Theo dõi vài năm gần đây, tôi thấy số người trong nước ủng hộ ăn tết dương
tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nói chung số người phản đối ăn tết dương tính
đến thời điểm hiện tại vẫn đông hơn. Điều đó là dễ hiểu, cái mới bao giờ
cũng vấp phải sự phản đối của những người bảo thủ.
Tôi mong rằng các học giả cấp tiến ở hải ngoại và trong nước kết hợp với
nhau để vận động người Việt dần dần thay đổi tư duy. Mỗi năm vào dịp tết
lại viết một số bài về chủ đề này, càng nhiều người viết càng tốt. Như thế
theo tôi chỉ sau 5-10 năm nữa là có thể hy vọng chuyển sang ăn tết dương.
Các bác học giả hải ngoại có thuận lợi là có thể nói thẳng cho mọi người dân
VN hiểu việc bỏ tết âm là giúp nước Việt thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa của
Tàu. Ở trong nước nhiều khi đó là vấn đề tế nhị nên khó nói.
bởi: hy vong từ: france
06.02.2014 08:07
tet ta ma co doi theo tet tay thi ta Cung cha thanh tay tau gi ma lo chi lo la
mua Xuan thien thoi dia loi phong tuc tap quan va tai loc no co theo ta nhu
trong cac lich am duong khong thi do la dieu can noi va luu y dau can bang
cap hoc do cao moi biet nguoi tri thuc khong sanh duoc voi tri thuc dung nen
that sach nguoi ta cuoi la nong can khong dam noi ngu si tri thuc co dau sac
con tri thuc khong co dau co nghia la tren dau khong co gi de len do cai dau
duoc danh du bao trong ah do sao noi chiu sao noi nhung the chuong tam
linh cua dai voa
bởi: hy vong từ: france

06.02.2014 07:55
cai goc cua nhan loai la con nguoi chan dap dat dau doi troi nen troi xanh la
mai nha chung cang ngay nhan loai cang tien gan nhau hon tu xu giai Huynh
de nhng tam long cang hep hoi cang chi nghi den ta ta va cai ta la cai toi te
nhat tren coi doi boi vay nuoc nay danh nuoc no bien bao la khong Cung
chung nhau huong ma cu chia ranh gioi luoi bo luoi de de song than ap vao
bo khong con manh giap hay thuong nhau hon troi rong bao la chim dan con
hop canh hoa tuoi con khoe huong sac con nguoi tan ta de chien tranh tre tho
mo coi lac loai khon kho khong biet duong nao di
bởi: Vô danh
06.02.2014 01:45
Mọi người thật là ngây thơ. Tại sao cứ cái gì ta và Tàu giống nhau thì nghĩ
ngay đó là ta mượn của Tàu? Hai nền văn hóa gần nhau thì ảnh hưởng qua
lại, người này học người kia và ngược lại. Đó là tài sản chung. Ngoài ra,
trong lịch sử người Tàu còn có âm mưa rõ ràng và xuyên suốt là ăn cướp
lịch sử và văn hóa của ta. Ví dụ họ phá hết di tích để ta quên nguồn gốc; họ
viết lại sử để xuyên tạc nguồn gốc của ta; bao nhiêu thợ giỏi họ bắt về Tàu
hết, ai không bắt được thì họ giết để ta không còn nghề nữa. Hiện nay tại Hà
Nội tôi vẫn biết một bác có cách chữa bệnh rất hay, chỉ truyền cho những
người thật thân tín mà không nói ra ngoài; thậm chí không quảng cáo để câu
khách vì vẫn theo nếp cũ sợ người Tàu họ không học được thì tìm cách giết
đi. Các môn phái võ, các kiến trúc, v.v cũng vậy. Người Tàu họ học của ta
rồi
triệt
hết
người
của
ta.
Cho nên ta cứ vui vẻ hưởng Tết ta, không phải băn khoăn. Mà ngay cả đó là
Tết Tàu thật thì nó cũng biến thành của ta từ lâu rồi. Tàu làm gì có bánh
chưng đâu nhỉ; chắc họ ăn bánh bao thôi. Một bạn nói đúng, chuyển sang
dương lịch thì lấy đâu ra đào, quất. Miền Bắc làm gì có cái lạnh, mưa phùn.
Tôi thấy cách ăn mặc, trang trí trong Nam bị ảnh hưởng Tàu nhiều hơn, chắc
do người Hoa ở đó nhiều. Ngoài Bắc ảnh hưởng ít hơn.
Nếu mọi người cứ muốn chuyển sang dương lịch thì ta đi thêm một bước
nữa đi cho gọn: ngày sinh, ngày giỗ, đám ma, đám cưới, ăn hỏi dồn hết vào
một ngày trong năm và tính theo dương lịch cho tiện.
bởi: Bình sọ não từ: Hn
06.02.2014 00:45
Nếu không nhầm, có một số quốc gia ( trước kia) ăn tết theo lịch âm gồm
Nhật,
Triều
tiên
và
Việt
nam...
Chắc chắn các nước phía Bắc, phíaTây Trung Quốc không sài Tết Âm lịch (
gắn liền với nền văn minh lúa nước). Họ chịu ảnh hưởng của các nền văn

minh
khác,
cũng
hùng
mạnh
không
kém.
Bsn
không
nghĩ
cứ
cái
gì
của
Tầu
là
xấu
cả.
Người Tầu họ chế ra chữ viết như một công cụ để giao tiếp. Riêng truyền bá
tư tưởng..bản thân họ không nghĩ ra mục đích này, thời gian sau lại là
chuyện
khác...
Vậy
"chữ
viết
có
trước..tư
tưởng
có
sau"..
Chữ quốc ngữ mà chúng ta đang sài thì ngược lại..Các vị cố đạo với mục
đích
truyền
giáo
mà
nghĩ
ra...
Nếu một dân tộc không có chữ viết, tôi nghĩ khó mà quản lí được một lãnh
thổ. Có chăng chỉ là một vùng, một bộ lạc nhỏ nhoi, cuối cùng cũng tan biến
và bị đồng hoá bởi một dân tộc văn minh hơn.
Dân tộc Việt Nam mượn chữ viết người Tầu như một công cụ để quản lí và
dần hình thành lên một lãnh thổ đẹp như mơ ngày nay.
Không nên bảo thủ nếu chúng ta nhận ra và tiếp thu tinh hoa của dân tộc
khác.
Thành Bắc Kinh cũng có bàn tay người Việt thiết kế và quy hoạch nên, có
sao
đâu.
Chữ Nôm do Đức Quang Trung Nguyễn Huệ ban chiếu dùng là thể hiện sự
độc lập, tự cường..đúng thời điểm. Cũng phải lưu ý rằng vẫn trên cơ sở chữ
Nho tượng hình, đồng âm nhưng khác nghĩa ( tui không rành lắm), vậy cũng
là
một
sự
cải
tiến
chứ
không
phá
huỷ..
Tầu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam..nó chảy trong huyết quản,
trong nền văn hoá của họ và cả của dân tộc chúng ta.
Có nhiều cách để chống nô dịch..trong đó nô dịch về văn hoá là nguy hiểm
nhất..
Chỉ cần có trong suy nghĩ của mỗi người Việt nam là rất tốt rồi..từ suy nghĩ
sẽ ra từng hành động thiết thực của mỗi cá nhân..
....
Tại
sao
lại
nói
tết
Tầu
?
Thế
sau
không
nói
bọn
Tầu
học
Ta
Các
cụ
chế
ra
tết
Ta
Để cho chú Khách mua hoa cúng Tầu.
bởi: Nam Saigon từ: VN
06.02.2014 00:42
1000 năm bị tàu khựa bắt làm nô lệ và giờ đây VN đang trên bờ bờ bị diệt
chủng như Tân Cương,Tây Tạng. Tôi hoàn toàn đồng ý với Ông Thiện Ý.
Tôi tin rằng nếu csvn can đãm trưng cầu dân ý về ngày Tết VN thì chắc chắn
không phải là cùng ngày với tàu khựa.=Tất cả phong tục tập quán ăn Tết của

người Việt không thay đổi= Tôi có ý như sau: ngày mà toàn dân VN đứng
lên lật đổ bạo quyền csvn là ngày Tết cùa dân tộc VN.
bởi: Vô danh
05.02.2014 22:13
lại thêm những kẻ ngu đần bàn chuyện tết,những năm 80 thế kỷ trước kẻ ngu
ở vn đã thay 1 lần rồi nhưng lại bỏ
bởi: Chịu không nổi từ: Hà Nội
05.02.2014 12:33
Hoa mai và hoa đào nở theo lịch dương? toàn loại mất gốc
Trả lời
bởi: Nam Saigon từ: VIETNAM
06.02.2014 00:51
Mất gốc "tàu khựa" thì còn gì sung sướng bàng! Nhìn dân Nhật và Nam
Hàn,họ mất gốc tàu khựa mà giờ đây họ đi đâu cũng ngước mặt lên
cao,không ai dám khinh họ,trái lại họ được kính trọng.Còn dân VN với cái
gốc tàu,đi đâu cũng cuối đầu xin xỏ và bị coi thường.
Trả lời
bởi: Người Việt từ: Saigon
05.02.2014 17:30
Hoa Mai và Hoa Đào của tết nguyên đán không nở chính xác vào tết nguyên
đán vì nó không tự rụng lá rồi nở vào tết nguyên đán.
Vì vậy chúng ta phải tự bẻ hết lá của tất cả các cây hoa mai và hoa đào
xuống và tưới nước cho nó, buộc nó phải ra hoa. Vậy chứng tỏ không phải
hoa mai hoa đào nở theo âm lịch. Mà nở theo mùa xuân. Nếu ta bẻ lá hoa
mai hoa đào sớm hơn thì chúng sẽ nở hoa sớm hơn.
bởi: hiep si mu từ: trong bong toi
05.02.2014 05:16
chao
ban
thien
y
,
y kien ban rat hay tai sao chung ta khong trung cau tai hai ngoai y kien cua
dong bao hai ngoai, thi ta cu chon tren intenet va pho bien rong rai neu so
nhieu tren vai ngan la du quan trong la so phan doi la bao nhieu
ten tuoi so id han hoi , ten ho que quan cha me , co dia chi
con ai khong dam ghi, xem nhu phieu dom . khong duoc y kien va bau yes
hay
no
sau
do
ban
van
hoa
cong
dong
thong bao cho quoc ngoai va quoc ngoai , chu tri la hoi doan ton giao lam
chung la du , chang can ong a ba b

bởi: A
05.02.2014 01:09
Đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái nghịch nhưng người Nhật chẳng phải đã
không nghiên cứu kỹ trước khi có việc chuyển đổi ngày Tết của họ. Việc
chuyển đổi ngày Tết đánh dấu sự đứt khoát về tư tưởng và nó kết hợp với
nhiều chuyển đổi khác sẽ đưa xã hội đi lên. Cái được lớn nhất là thoát bớt
ảnh hưởng của Tầu, vốn nhiều cái dở, để hướng xã hội về với văn minh
phương Tây tiến bộ hơn về kỹ thuật, dân chủ. Nhưng dù sao cũng phải thấy :
một Minh Trị Thiên Hoàng không phải nước nào cũng có và một dân tộc
thoát khỏi cái bóng phủ của Tầu để vượt lên trên chắc không có nhiều ?
bởi: Tiến từ: Hà Nội, Việt Nam
04.02.2014 21:42
Xem ra các bác hải ngoại lắm người còn bảo thủ hơn trong nước. Tết dương
hay tết âm đều không phải của người Việt, vậy thì hãy chọn lấy cái nào hợp
lý hơn, và tất nhiên đó là tết dương. Ăn tết dương vừa theo nhịp với quốc tế,
vừa giảm bớt ảnh hưởng văn hóa của bọn Tàu, thật là lợi cả đôi đường.
bởi: casymap từ: Wonderland
04.02.2014 20:51
tào lao , này nhé , các bạn thử nghĩ vừa qua Noel thì tới tết , ngày đưa ông
táo lại trước ngày Noel , vừa đi mua cây thông vừa đi mua cá chép , hôm
trước vái đưa ông táo về trời thì hôm sau lại lạy Chúa sinh ra đời ! về quê ăn
tết thì phải về sớm thế là mới 20 , 21 tây tháng 12 công nhân nghỉ việc về
quê , làm sao thực hiện cho xong kế quạch năm ?tiền thưởng lương thì phải
có trước , mới tháng 9 , 10 phải để dành tiền để thưởng cho CNV , còn đâu
là vốn ?ăn tết xong phải đợi cả tháng mới đi trẩy hội chùa hương , núi bà ? lễ
hội gì gì chẳng nhẻ đổi theo hết thì còn đâu là truyền thống ?...còn nhiều thứ
khác , bà con thử hình dung ra xem , đâu phải tết ko , nó ảnh hưởng cả một
nếp sinh hoạt của xã hội , lộn tùng phèo cả , xáo trộn ghê gớm ,chỉ thấy có tý
lợi trước mắt là đở tốn tiền bắn pháo bông hai lần ....nói theo trào lưu là các
bác trí ngủ chủ xướng ăn tết ta theo tây là : vọng ngoại , nô lệ và hèn yều ,
thiếu cái đầu mà thôi ....so sờ ry nếu bạn nào ko thích , VOA phải đăng chớ
ko đục nhé , đừng để mắc mưu tàu đấy !
bởi: Nguời Sài Gòn
04.02.2014 11:32
Xưa nay ta có hai cái Tết, một là Tết Tây hai là Tết Ta, sao nay bỗng dưng
gọi cái Tết thứ hai là Tết Tàu. Tết Ta mới có hoa mai hoa đào nở, mới có
không khí mát mùa Xuân, Tết Tây đổ ra đuờng chơi, Tết Ta quây quần với

gia đình, Với Việt kiều Tết Ta giá máy bay mới rẻ để về quê ăn Tết. Nguời
Miên Lào ăn Tết vào tháng 4, ai thích Tết nào thì cứ ăn theo Tết đó, giờ có
hô hào ăn Tết Tây mà dân chúng không theo thì cũng huề thôi,
bởi: Bạch Đầu Ông từ: Houston
04.02.2014 08:52
Kính
gởi
ông
Thiện
Ý
Khi viết về Tết Nguyên Đán, trước tiên phải tìm hiểu về lịch pháp và nguồn
gốc xuất phát từ lịch pháp này. Đây là một đề tài rất lớn, hy vọng trong thời
gian tới tôi sẽ viết bài này gởi cho VOA để trình bày rõ nét vì sao người Việt
đã chọn Tết Nguyên Đán làm ngày đầu năm của mình . Với phần góp ý này,
tôi chỉ xin được tóm tắt một số ý chính về lịch pháp mà nhiều người Việt
quen gọi là Âm lịch, thực ra lịch này dựa theo sự nghiên cứu lâu đời của Tổ
Tiên một dân tộc trồng lúa nước và đã được nhiều thế hệ tiếp nối nghiên cứu
bổ sung cho hoàn chỉnh . Lịch này dựa theo mặt trăng để làm tháng, tác
động của Âm dương (mặt trăng và mặt trời) để tính tiết khí, thời tiết, con
nước của dòng thủy lưu của trái đất cũng như lưu dịch chuyển động trong
con người, đồng thời mỗi giờ, mỗi ngày , mỗi tháng, mỗi năm đều ứng với
mỗi hành (Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ:chính là năm hành tinh quay quanh
mặt trời) với Hoàng Đạo, Hắc đạo, 28 chòm sao, 12 trực (12 chòm sao) là
những vì sao, chòm sao tác động từ trường vũ trụ lên trái đất và con người .
Vì thế nếu gọi lịch này là Âm lịch hay Lunar calendar là một sự gượng ép, vì
thế đang có một số học giả gọi lịch này là Âm Dương lịch cũng có thể cho là
tạm được . Người Tàu có phải là tộc của trồng lúa nước không ? chắc chắn
là không vì tộc Tàu có nguồn gốc là dân du mục, chỉ có tộc Việt (Bách Việt,
Âu Việt, Lạc Việt, Mân Việt, ....) có nguồn gốc trồng lúa nước và lịch pháp
mà người Tàu và người Việt đang dùng chính xuất phát từ dân tộc trồng lúa
nước . Hiện nay có rất nhiều tài liệu cũng như sách vở để chứng minh lịch
pháp này là của tộc Việt trong đó có cả Kinh Dịch, địa lý (hiện nay một số
nhà địa lý nhầm lẫn hai chữ địa lý và phong thủy, phong thủy là chữ của
chính người Tàu dùng, còn địa lý là của người Việt dùng nên chúng ta mới
có
"Tả
Ao
địa
lý"),
Đông
y,
chữ
viết,....
Nếu Âm lịch hay Âm Dương lịch là của người Việt, vậy tại sao chúng ta lại
bỏ đi truyền thống hàng ngàn năm của Tổ tiên về Tết Nguyên Đán ?
Hy vọng những ý kiến thô thiển trên, ông Thiện Ý sẽ bỏ công tìm hiểu thêm
về nguồn gốc cũng như lịch sử của tộc Việt và không có bài viết như trên
làm hoang mang giới trẻ trong đó có tôi (vì tôi nhỏ hơn ông hơn 10 tuổi) nếu
không nghiên cứu kỹ về điều này . Thành thật cám ơn ông
bởi: hy vong từ: france

04.02.2014 07:09
xin cam on ong Thien y nho co ong neu len van de tet ma dien dang voa xuat
hien cao thu vo lam tuyet voi moi nguoi mot the vo tram hoa dua no
bởi: hy vong từ: france
04.02.2014 06:17
tet Nguyen dan tinh theo am lich cua nuoc vn rat tot no la cua vn khoi su dau
tien va t q Cung tu lay ngay am lich Cung ngay ay nguoi tau ho gioi va
thong minh lam cho nen ho biet ngay tet do la tot va dung theo lich trinh cua
mot ngay day may mang moi mat boi vay chung ta nen giu tet am lich dung
nen doi tai noi mien dat a chau ta huong tat ca nhung tai loc noi khung troi
chau a voi mien nay that su co nhieu cai khong la cua xu so xa xoi cua au
chau cam ngot o mien dat nay khong hang gieo trong tot o mien khac
bởi: Dien Toan từ: Canada
04.02.2014 00:45
Tôi mới vừa góp ý nhưng chưa bỏ dấu,e rằng bài sẽ bị loại,nên tôi bổ xung
và
tóm
tắt
:
1/ Tết âm lịch dựa trên tính toán sự tuần hoàn của mặt trăng, Trung Hoa
ngày xưa đã nổi tiếng có một nền thiên văn học tiên tiến nhất,chính xác, các
tính toán khác ở Ẩn Đó, và các chú hầu Mien , Thai , Lao, ... theo sự tính
toán này đều bị wrong calculation.(tham khảo astronomy in China, thì sẽ
biết thêm về các phát mình và khám phá thời xưa nữa,cả một nền văn mình
rực rỡ, có khi còn chưa được liệt kê ra hết nửa.)
2/Nếu tác giả đề nghị lui tết âm lịch thành tết Dương lịch, thì nếu là điều
kiện kinh tế toàn dân, (đa số đang nghèo, cực kỳ nghèo, hiểu theo nhiều mặt,
cả giáo dục, y tế, văn hóa, phương tiện sinh sống) thì có thể khả thi, nhưng
biết đến bao giờ như mấy ông lãnh đạo my dân đã hứa sẽ xây dựng thành
công CNXH, ngay cả LX đã đoan chắc với thế giới là đã thành công CNXH
và đang tiến lên CNCS, nhưng rõ ràng sụp đổ roi, còn VN dựa vào yếu tố
nào
mà
xây
dựng
thành
công
CNXH?
đầu tiên là đầu tố, thanh trừng, chôn sống, sử dụng giai cấp cực kỳ nghèo, để
làm
giai
cấp
lãnh
đạo,
sự
thật
chỉ
là
công
cụ
bạo lực ,khủng bố gieo rắc sợ hãi, Hoa Kỳ đã sử dụng một mũi tên bắn được
ba mục tiêu,để mặc HS,TS cho TQ chiếm lĩnh, bước hai miền Nam VN bị
rơi vào tay CS, thì giai cấp cùng khổ này có ý tưởng hiện đại cở nào để xảy
dụng
thành
công
CNXH, sau 30 nam,một cây câu bằng cây họ cũng không làm nên thân, một
căn nhà cao tầng cũng không thể, chỉ cần 6 tàng thôi, là cũng không, xe cộ,
giao
thông
,
y
tế,
giáo
dục.

..mọi mặt đời sống , họ đều gát súng để một bên để triệt để bóc lột dân
chúng quá bè phái , tham nhũng, chứ đầu óc dễ dàng gì để cắp sách đến
trường học lại từ đầu,để dân chúng miền Nam tỉnh mộng với liên mình công
nông, điều thứ ba, liên minh với CS, ban đầu là Nga, do Lê duẩn chủ mưu và
gả con gái cho một uỷ viên TƯ Nga, đẻ nắm cho chắc ăn, thi phe TQ tạm
thời gát kiem, có một ít bị thanh trừng, huyền chức,rồi khi LX sụp đổ, phe
TQ nắm quyền trở lại,CNXH thì bây giờ còn lại gì, chỉ còn một nước và bốn
chư hầu đang oằn oại mất phương hướng,tương lai xét lại để đến gần với
Hoa
Kỳ
là
phương
hướng
tồn
tại
3/ Tết âm lịch đã và đang là cơ hội tốt cho những người cần cơ hội ,chủ tịch
nước khệnh khạng khề khà ký tha bổng tù, những người cực khổ vì lao tù,
lao động năng nhọc được nghĩ ngơi, đi phép, những người vì lý do đủ thứ
mà xa gia đình , cũng có lý do để đoàn tụ, cũng là điều nhân quyền căn bản,
và cũng là lý do mất nước cũng có thể lấy lại nước (vua Quang Trung)
hoặc là lý do chính để vượt biên, vượt biển, mạo hiểm, ôn bài
làm nghịch đảo kết quả số điểm thi cử...là có hội duy nhất cho người cực kỳ
nghèo kiếm thêm trong mua bán nhỏ miền quê, chợ nhỏ với những sản phẩm
khó
bán,
và
bán
được
giá
hơn
4/người ta hiện nay có thể ứng đúng quá khứ vao vi tính trong lập chương ,
thiết
kế
motherboard
với
nguyên
tác
lớn
WHAT
YOU SEE IS WHAT YOU GET (WYSIWYG) ứng đúng đi tới bạc n, đơn
giản sự tưởng tượng của nền văn hóa Trung Hoa, như phim Tôn Ngô Không
với 72 phép biến hóa , tức 36cap biến hoa này đều được ứng dụng vào vi
tình
với
sự
tặng
bac
ngày càng cao, còn tháng lịch Tý, Sửu, Dần, Mẹo.
..với Giáp Ất ,bính , Đinh thì lại là quá mới, trong sáu cặp siêu đối xứng để
giải thích sự tồn tại thế giới dưới nhãn quan Sub atomic, mà cách đây gần
200 năm thời Newton cũng đã tìm ra, nhưng cho đến năm 2012 mới được
chứng mình , 2013 mới công bố, cho nên còn rất nhiều điều tưởng chừng
như là chuyện đùa ,nhưng vẫn là ẩn tàng của Khoa học hiện đại mà khoa
Học chưa với tới, thì không nên xem thường.....
bởi: HSTLinh từ: Houston-TX
03.02.2014 23:59
Lại tôi nữa, đọc tất cả ý kiến của quí vị tôi thật là phấn khởi tinh thần nhất là
trong dịp đầu xuân, thứ nhứt là được học hỏi thêm về lịch sử VN thứ hai là
"Mẹ Việt-Nam ơi chúng con vẫn còn đây".Thưa Qúi vị một lần nữa theo
thiện ý của tác giã viết bài nầy chỉ có đổi ngày tháng thôi còn phong tục tập
quán không thay đổi, còn một số Qúi vị còn đưa ra những tập quán cổ truyền
chẳng qua là môt cách để Tàu đồng hóa dân tộc ta mà thôi, càng quên càng

tốt, tôi e rằng trong sách giáo khoa sẽ ghi "chúng ta chào đón Tết Tàu" cho
thế hệ trẻ học thì "khốn".Tại sao một số Qúi vị nào đó không nghĩ rằng mình
thoát khỏi ảnh hưởng "Tàu khựa" dân VN sẽ khá hơn hảy thấy Đại hàn hay
Nhật mà tiến, Tàu chỉ dạy cho dân Việt lường gạt, hối lộ, khạn nhổ, tin dị
đoan, ích kỷ, nghi kị, xâm lăng ... chớ có gì hay đâu ?? còn ông Khổng Tử từ
tàu mà có thằng " Tàu khựa" nào nghe lời ổng đâu.Khổng tử đau có khuyên
giết thai nhi, chế thực phẩm bằng nhựa, lây dầu xe chế thành dầu ăn... phong
tục phải theo sao?. Những tiện lơi của Têt dương lịch và những bất lợi của
"Tết âm lịch" tác giã và một số Qúi vị đ nêu rỏ ràng rồi, không vì môt vài lễ
nghi phong tục nào đó để cho " Tàu khựa" nó đồng hóa thì ngày đó dân tộc
VN sẽ ra sao và có còn phong tục tập quán nào nữa hay không?? với cá tánh
tiểu nhân của "Tàu khựa"
Trả lời
bởi: Vô danh
04.02.2014 10:44
Tôi cực lực phản đối chủ trương xâm lăng của ĐCSTQ.
Tôi cực lực phản đối chính sách độc tài hà khắc của ĐCSTQ.
Nhưng không vì thế mà tôi kỳ thị chủng tộc Tầu, họ cũng là con người trên
trái đất như tôi chứ có gì khác. Tôi chống lại một chế độ dã man chứ không
thù ghét một giống người.
bởi: nguyen từ: USA
03.02.2014 23:02
Tren the gioi rat it nguoi biet VN la ai va o dau boi vi VN la mot dat nuoc
khong he co dong gop gi vao nen van minh cua the gioi...nhu The van
hoi...ca nhac...van hoa...dien anh..vv Nguoi ta chi biet TQ ma thoi....VN thi
toan la nguoi khong binh thuong boi vi an thit cho qua nhieu...5 trieu con
cho mot nam..!!! Dam chem giet nguoi cung vi cho...Tham chi con nhap
cang cho de ma an...da man.!!
bởi: Dien Toan từ: Canada
03.02.2014 21:18
Le ra sau khi doc bai nay toi da giu im lang, nhung sau cung toi cung co y
kien,vi neu im lang la dong y, im lang la vang, dan anh la luat su, y kien
cung hay, nhung cung nen xet ve mat van hoa nghin doi, muon xoay doi, can
phai neu het ra theo toi co the vai ngan trang van con thieu,roi moi quyet
dinh , de xuat la de xuat,Tet am lich , du la nguoi ta noi Tet Tau hay Tet
Viet, chang an nhau gi voi an tet ca,mung Tet va sum hop gia dinh, cung
kieng, tham vieng ong ba, gia dinh, cha me, tet thay ,tet ban, vui xuan,ben
Mien, Lao,An do, an tet tinh theo am lich bi trat ngay,wrong calculation, chi

co Tau la dung nhat trong lich su, neu ai chua tin cu go astronomy in China,
se tra khao du thay nhu ca mot pho tu dien van minh trong do, ca the gioi
deu kham phuc, tai sao ta lai han hoc va nong nay den do quang bo het cai
hay cua van hoa the?neu tac gia de nghi cu cho la duoc the se thay hau qua
vo cung kinh khiep,tuc la be nguyen mot thang tet lui ra truoc ,dan anh co
thay khi hau luc an tet dung luc ca the gioi yen binh khong?con truoc va sau,
co bao, co lut , nui lua phun...,vi an tet la kinh te toan dan phai chuan bi lua
thoc, banh trai, thit, nhang den, phep tac, tien bac...nhieu lam, VC dinh tieu
diet, nhung cung chiu thua vi long dan,it loi choi choi la cac noi lao cai cung
do duoc lao dong mot thang de dai,nhung noi kiem kep cung la co hoi so
long, dut lot de so long,nhung noi bi ap buc , kinh te moi, cac vung rung ru,
cung la luc co co hoi choi dau ve thanh pho, doi khi cung chi la co hoi duy
nhat trong doi nguoi, nhu vua QT cung lay co hoi duy nhat va bat ngo nay
lam phia Tau phai choi voi va hoang so,hoc sinh , day cung la dip dao nguoc
tinh the, tu bai vo day ap, thi co hoi nay thanh toan sat sat,coi nhu la co hoi
cho moi nguoi, tu nguoi khong tien, ngheo, co the bien thanh kha nho li xi,
hoac buon ban nho sau khi thu hoach, hoac voi mo von nho mon nhat cung
co the survive,khong the so sanh voi nuoc Nhat duoc,vi VN la Bach Viet, du
giong giong, khac biet giai cap, ton giao,..du thu, nhung thoi gian lam xoa
mo su khac biet nho nhung mau so chung: Tet, ta cang co le loc nhieu, buon
ban nhieu, su tu do phat trien nhieu, chu nghia CS tro nen tro tren, im tieng ,
trong nhung ngay nay, nhu Giang sinh, tet tay, tet ta, trung thu...toi con nho
xem mot so bai cua cac nha tranh dau cho dc VN, nam 2008, may ong cong
an bi xep keu di dan ap, canh gat, rinh trong may ngay tet, ong nao ong nay
meo mat, vi khong duoc an tet o gia dinh, du thay suc manh mem van hoa da
bao ve duoc dan toc tinh truoc hiem hoa CNCS banh truong,toi cung chac la
thuyen nhan vuot bien ngay xua , cung nhan nhung ngay tet nay, cong an
bien gioi, hai phan loi long canh gat , ho da vuot thoat duoc cung nhieu, do
la chua ke den cai vi dai , to lon hon cua qua khu ap dung duoc vao vi tinh
nua, what you see is what you get(WYSIWYG),khong nen khep qua khu voi
vang,neu minh chua ro ,BS Claude Bernard da tung noi:
Hay im lang de cho thien nhien doc cho ma viet.sorry bai nay toi quen danh
dau.
bởi: tết ta là tết ta từ: changhiu
03.02.2014 19:33
Theo truyền thuyết bánh dầy, bánh chưng thì Tết ta có từ thời Hùng vương,
thời kỳ nầy gần như VN không bị ảnh hưởng của bọn "Háng bự" nhiều. Tết,
văn minh lúa nước và kinh dịch, ngày nay được các nhà nghiên cứu cho là
nền văn minh của cộng đồng Bách Việt cư trú từ sông Trường giang trở về

Nam. Hay nói cách khác đó là văn hóa Bách Việt. Người Tàu thực ra ăn tết
nguyên tiêu to hơn tết nguyên đán. Khi người Hán xâm chiếm bách Việt, họ
độc chiếm đất đai, cũng đồng thời chiếm hữu văn minh và văn hóa phương
Nam. Cũng theo truyền thuyết Họ Hồng Bàng thì biên cương nước Xích quỷ
của tổ tiên VN ta trãi rộng từ vùng Ngủ lĩnh, Động đình hồ phía Nam sông
Trường giang TQ xưa. Văn Lang của Vua Hùng là một thành bang của nước
Xích quỷ gồm các nước Bách Việt có nền văn minh lúa nước. Phong tục Tết
là xuất xứ từ việc người dân ăn mừng năm mới sau một vụ mùa. Người
Nhật, người Hàn, người Hoa cũng có tết, nhưng tết với họ không thật sự
hoành tráng như tết ở VN. Những người dân Giang Nam TQ có tết gần gũi
với chúng ta vì họ là "bà con" gần của chúng ta thuộc chủng Bách Việt. Tôi
thấy đa số người trẻ thường mất gốc, khoái mũi lỏ phương tây, nên cái gì
cũng bắt chước từ quần áo, lối sống, âm nhạc đến chính trị, dân chủ, dân
quyền...Đúng là vong nô, bán nước, luôn ca ngợi nước ngoài mà quên cội
nguổn dân tộc! Nhất là Việt kiều mất gốc, sử Việt không rành bằng sử nước
ngoài, nói tiếng Việt đơ đớ mà cũng đòi khuyên răn người Việt nam nên thế
nầy, thế nọ! CHÁN!
Trả lời
bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
05.02.2014 15:06
Ông bạn này hay quơ đủa cả nắm. Nhờ có Cộng Đồng người Việt Hãi Ngoại
nên những tục lệ cao đẹp của người Việt mới được gìn giử như tục đốt pháo
ngày tết, Chùa chiền ngày càng nhiều thêm, tiếng Việt hãi ngoại không có
những từ quái dị như "trãi lòng, khủng, khô máu, bất cập v.v...", tinh thần
thanh cao không chấp nhận hối lộ, các loại sách lịch sử đúng nghĩa mới được
phát triễn thêm củng các loại sách củ được bảo tồn. Tuy nhiên tôi củng đồng
ý với ông bạn là Tết Tây và Tết Ta là hai cái Tết khác nhau không thể nhập
nhằng
lôi
thôi.
Còn việc muốn đồng hóa phong tục Việt với phong tục Tây Phương thì
không phải chỉ riêng hãi ngoại mà còn có nhiều người trong nước củng
muốn thực hiện lắm. Những người này họ là những người tiếp tục truyền
thống của những tay missionaries chuyên nghiệp trong việc truyền bá tôn
giáo kèm theo khuyến khích người dân theo văn hóa tây phương với mưu đồ
diệt chủng văn hóa củ. Nếu các bạn có theo học lớp History II (lịch sử cận
đại) ở các Đại Học Hoa Kỳ, các bạn sẽ được học nguyên một chương về
Cultural Genocide (Diệt chủng văn hóa) mà các tay missionaries dùng để
tiêu diệt văn hóa người Mỹ bản xứ tức là người Indian. Việc này xãy ra
khoãng cuối thế kỷ 18 kéo dài qua đến thế kỷ 20 khi chính quyền người da
trắng buộc các bộ lạc Inidians phải dọn về lãnh thổ người da đỏ (The Indian
Teritories ngày nay rút gọn vào tiểu bang Oklahoma), các tay truyền giáo

(missionaries) đã thành lập các chổ thờ phượng tôn giáo của họ chung với
các lớp học để dạy giáo lý và văn hóa Tây phương cùng một lúc. Họ đã
thành công tại Mỹ củng như nhiều nơi khác trên thế giới trong đó có cả Việt
Nam. Ngày nay các nhà truyền giáo nước ngoài bắt tay với các nhà truyền
giáo nội địa tiếp tục con đường xóa bỏ văn hóa bản xứ để thế vào đó với văn
hóa tây phương. Hy vọng VOA đăng lời bàn này của tôi để mọi người có
thêm cái nhìn khác về đề tài Đông Tây hai truyền thống khác biệt, có thể hổ
tương nhau thay vì tiêu diệt nhau.
Trả lời
bởi: Người Việt mất gốc từ: changhiu
06.02.2014 19:34
Tui thấy bạn có vẽ bất đồng quan điểm với tui. Nhưng qua comment của bạn
tui thấy bạn đúng là "Việt kiều mất gốc"! Bạn có vẽ rành sử Hoa kỳ hơn sử
Việt. Tui cũng không dám chắc bạn có biết An Tiêm là ai? Thánh gióng là
gì? Tây Âu là nước nào? Biết chết liền! Việt kiều đời thứ nhất, thứ 2 còn nói
được tiếng Việt, chứ sang đời thứ 3 thì... pó tay!
bởi: Hoang từ: Hoa Ky
03.02.2014 19:29
Toi khong dong y voi tac gia. Cai Tet co truyen cua nguoi VN rat la hay,
khong vi bat cu ly do gi ma thay doi. Dung lich theo chu ky` cua mat trang
cung rat hay (rat khoa hoc). Trong 12 con giap, nguoi Tau cung khong co
con Me`o (ho chi co con Tho?). Ho khong an banh chung, banh tet vao ngay
Tet. Ngay Tet cua minh la tho cung ong ba (rat khac voi nguoi Tau). Noi
tom lai, viec cua chung ta can lam la noi cho the gioi biet chung toi KHONG
muon goi la "Chinsese new year" ma chung toi goi la "Tet" hay "Vietnamese
Lunar New Year". Chung ta luc nao cung hanh dien ngay mong 5 Tet (le hoi
Dong Da - chien thang Tau cua vua QT). Ngay gio cua hai Ba Trung (6/2
AL). Ngay 10-3 AL la ngay gio to Hung Vuong.vv.vv... Nen nho la nam moi
chi dua theo 1 loai lich na`o thoi, khong an nham gi voi nguoi Tau neu phai
dung lich mat trang (Tet "ta" van la Tet cua nguoi VN muon doi). Mot dieu
ma toi thay minh nen thay doi la dung nen mac mau do vao ngay Tet (nguoi
Tau rat thich mau do, nguoi Viet minh cung khong thich mac ao quan mau
do vao ngay Tet). Vay thi chung ta nen co gang mac ao quan mau vang,
hong, xanh da troi vv...vv chi khong nen mac mau do la tot roi.
bởi: Phạm Đà Giang từ: Melbourne
03.02.2014 16:32
Tất cả những cái gì hay của nhân loại mà ông cha ta đã tiếp nhận và đã trở
thành truyền thống văn hoá, mà dân Ta đã chấp nhận trở thành Việt hoá rồi.

Thì chả cần phải thay đổi làm gì cho thêm răc rối. Có chăng là thay đổi chế
độ
cộng
sản
mà
thôi.
Nếu chì vì chống Tầu-khựa mà phải thay ngày tết, thì còn vô sối cái khác
cùa Tàu nó đã ăn sâu vào văn hoá nước ta thì liệu có thay nổi không?.
bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 15:13
gio phut giao thua sang nam moi rat linh thieng va vi the dan vn rat thong
minh sang suot lai rat tuyet voi ma ai Cung thich duoc gan kela do phuc loc
cua gio thieng lieng da duoc chon lua no hoa hop biet bao nhieu thu tu hoi
tren manh dat ngan nam van hien tich luy an duc cua biet bao cong lao kho
tan cong suc duc do cua tien nan ta khong nen doi de lam tieu mat nhung
than luc cua nhung giay phut giao thua linh thieng co tac dung tu xua den
nay ngancan dut doan nhu nhung dong song khong ra duoc bien ca song co
khuc va thoi gian co luc ta bo di ta ta thiet mat cuoc doi
bởi: Hảy Thấp Sáng VN từ: canda
03.02.2014 14:38
Đúng vậy để thóat khỏi hoàn toàn nô lệ người Tàu ở VN và người Tàu xứ
Tàu luôn cả xứ Tàu, thì VN nên chọn cái Tết cho riêng mình. Nên chọn theo
Tết Tây thì xứ VN sẻ được cường thịnh hơn , vỉ lẻ xuắt cảng cũa VN sẻ cùng
nhịp theo thế giới,không phài trì hoản sản xuất do nghì lể Têt Tàu gây ra.
Hơn nừa Người vn ở hải ngọai có thể sử dụng những ngày lề Tết Tây để tổ
chức Tết VN được hoành tránh vì có tiền thưởng Noel vàTết Tây, thêm vào
đó được vui vẻ hơn, được đông đủ, đoàn tụ hơn và ấm cúng hơn, và sẻ nghỉ
vê VN nhiều vì đả có sẳn nhửng ngày nghỉ của Tết Tây . Thật nhứt cử lưởng
tiện. Người Japan vì sự cường thịnh của đất nước mà họ cải cách, Tết của họ
trước đó củng theo Tết Tàu. Ông cha trước kia có mở Phong Trào Đông
Kinh Nghỉa Thục gửi sinh viên du học sang Japan với mục đích học sáng tạo
của họ.Thế mà băy giờ không học theo Japan đê phát triển VN.
Thật đại bất hạnh và khống cùng cho Người VN và xứ VN khi có nhửng
Lảnh
Đạo
luôn
xem
TAU
là
cha
và
mẹ.
Khi nào VN không có chung Tết với TAU thì bình minh sẽ bất đầu ló dạng.
bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 07:46
nho dem hoa dao hoa mai qua my trong neu doi tet am lich qua duong lich
nho dum dung quen hy vong hoa mai hao dao van con dep va con giu lai
chut tinh que huong vn mui huong cua ong ba to tien trong nhung ngay tet
ngay rat xa xa qua xa

bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 07:37
tet au chau tet a chau cho khong la cua tay hay cua tau dung dung chu de
nguy bien bao nhieu nuoc don nam moi o au chau du co nghich nhau ho
khong dac van de don cai ngay dau nam amlich hay duong lich chu khong
quang he gi khac quang trong la cach don tiep ngay dau nam cua minh sao
cho phai le nhan nghia le tri tin de xung dang huong loc cua nhung ngay moi
trong nam moi theo tuc le bon xu va to tien an dinh dung lam theo ke ac va
dung can de cs phai leo lai nhung ngay dau nam cua dan toc vn co tryuen tu
muon the he vi ly do khac
bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 07:29
tu xua nhung an van tho deu ca tung hoa mai hoa dao no ro don tet giao thua
gio phut linh thieng dat troi giao hoa mo rong nay theo duong lich tet con
mua dong lanh nhu cat lay hoa dau ma chung Cung tet nhu moi nam canh
mai ru ngon buon guc chet hoa dao tui then nhat mau vui ban tho tien to
huong hoa thoang ngat ngao trong gio noi niem cay
bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 07:20
noi ve la quoc ky cu mia mai nay no that ra la quoc ky cua moi nuoc co gia
tri khac nhau hy vong khong xa mot ngay se chang co la quoc ky nao het
tren the gioi nayde khoi khinh che ghen ghet va phi bang nhau mot ngay chi
con mot quoc ky la nhat thoi quoc ky tren sao hoa va cac hanh tinh khac
tuong Trung cho mot dan toc khong kieu ngao va hao thang hoa binh trong
danh du mot dan toc thong minh va trong suot se la nhung con nguoi moi bat
tu hy vong van la hy vong
bởi: hy vong từ: france
03.02.2014 07:09
cai goc cua nguoi n la tau cai goc cua tau Cung la vn to tien da an tet tu hoi
ta con chua sanh ra bay dac doi nay no de csvn co quyen thay doi nep van
hoa co truyen la hon lao tu xua den nay tau Cung an tet Cung ngay voi nuoc
vn nho be ho co mac co dau va vn nay cang an tet ngay thang duong lich nhu
hien gioi dan vn co bi mat goc dau chi co cs theo tau bi mat goc thoi xin giu
yen thien thoi dia loi ngay thang tet duong lich co truyen va nuoc vn luon
luon dung vung voi nhung gi to tien da cong nhan tu ngan nam truoc

bởi: Ý Thiện
03.02.2014 06:35
Giặc Tàu đã xâm lấn và đô hộ dân tộc ta rất nhiều lần và chúng phải thất bại,
không đầng hóa được. Ngược lại, để chống trả quân cướp này bảo vệ bờ cõi,
cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu xương máu, cái giá không hề
nhỏ. Lịch sử chứng minh rằng chỉ khi nào nội bộ xào xáo, vua quan hèn yếu,
lòng dân không phục thì đó chính là thời cơ cho giặc Tàu xâm lăng.
Việc thay đổi lịch ngày tết cổ truyền của dân tộc là không cần thiết, vì ngàn
đời nay dân tộc Việt Nam ăn tết theo lịch âm mà có bị đồng hóa đâu? Vấn đề
là cách gọi những ngày này cho ổn đối vời người nước ngoài. Chẳng hạn,
thời gian sau này trong nước có rất nhiều người sử dụng cụm từ "Tet
holidays" thay vì "Lunar holidays" hoặc người nước ngoài hay gọi "Chinese
holidays".
Hiện tại, người ta chỉ sợ một điều là những lãnh đạo đang thân với Tàu cộng
có thỏa thuận ngầm nào với giặc không để giữ chế độ "CS anh em" không?
Và đặc biệt là các tỉnh phía bắc tràn ngập hàng "văn hóa Tàu". Công nhân
Trung Quốc tràn ngập tất cả các tỉnh thành, ai biết đâu khi xảy ra chiến sự
thì chúng sẽ là công nhân hay Tàu cộng nằm vùng? Câu trả lời chắc để ngỏ
cho bốn vị lãnh đạo đất nước hiện nay.
Trả lời
bởi: Gốc Tre từ: Orange County
03.02.2014 15:47
Nói cho đúng, Tàu không thất bại, nó đã thành công trong việc đồng hóa rồi
đấy. Quốc Từ Giám và hàng ngàn chùa chiền trên khắp đất Việt Nam đều
ghi khắc chữ Hán, đến ngày nay dân Việt Nam còn ăn tết Tàu, đó không
phài bị đồng hóa rồi sao ?
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
03.02.2014 03:20
Có nhiều người cho rằng đem Tết Ta trùng vào Tết Tây là bị "Tây hóa". Xin
lỗi các bác, tư duy các bác xơ cứng thấy mà ngán ngẩm. Đem ngày 31 tháng
12, ngày 1 và 2 tháng 1 dương lịch làm ngày Tết Ta với đầy đủ truyền thống
xưa thì "Tây hóa" ở cái chỗ nào. Chẳng qua là dời ngày mà thôi, có gì lớn
lao
đâu.
Cái Văn Miếu Quốc Tử Giám đúng là "copy nguyên con" của Tàu. Quốc Tử
Giám TQ được thành lập từ thời nhà Đường, của VN được thành lập thời
nhà Trần, cách nhau cả nghìn năm, có gì mà tự hào ? Nó chẳng qua là cái di
tích lịch sử, 1 loại cổ vật dùng để nghiên cứu lịch sử mà thôi, việc gì phải
đập. Cái cần phải đập là cái đang nằm trong đầu các ông đấy. Nhật, Hàn

cũng ảnh hưởng văn hóa TQ nhưng họ không có "copy nguyên con" như
người
VN.
Thời xưa, cái văn của thằng Tàu là văn cai trị, sang VN thì biến tướng thành
văn thơ chữ nghĩa. Thi Hương, chỉ cần làm thơ từ câu đối đúng cách, người
giỏi nhất đạt dược "học hàm" nghè, cống. Thi Hội, phải viết được luận văn
phân tích 1 mặt nào đấy của xã hội và nêu quan điểm cá nhân, người giỏi
nhất được "học hàm" cử nhân. Thi Đình, phải viết được luận văn nêu rõ
quan điểm cá nhân về cách thức cai trị dân chúng như thế nào dựa trên cơ sở
thực tế nào để cho "quốc thái, dân an", người giỏi nhất đạt được "học hàm"
trạng nguyên. Chạy sang VN thì thi gì thì thi, toàn văn thơ chữ nghĩa trăng
hoa bay bướm gì đó xong ra làm quan luôn. Văn hóa cai trị không có nên nội
2 cái làng gần nhau cũng có phong tục khác nhau chả bù với thằng TQ sự
khác nhau chỉ xảy ra giữa 2 tỉnh (mỗi tỉnh của nó to bằng 2 - 3 cái nước
VN). Bởi vậy người VN mới có câu "có phước làm quan" mà không có câu
"có
tài
làm
quan".
Cái gì đã qua (bất kể tốt xấu) thì giữ làm di tích để nghiên cứu. Đập bỏ
những cái cũ thì lấy gì mà nghiên cứu lịch sử ? Người Mỹ xóa bỏ chế độ nô
lệ nhưng những di tích về chế độ nô lệ họ vẫn giữ để nghiên cứu lịch sử đó
thôi.
Có nghiên cứu lịch sử thì làm phim mới "giống thật". Chả như phim VN, hớt
tóc đầu đinh, chẻ ngôi 2 mái, tròng bộ cổ trang vào là có thể đóng phim dã
sử. Sách sử ghi chép rành rành quân Tây Sơn sử dụng thuần 1 loại vũ khí là
mã đao nhưng phim dã sử thì thôi đủ loại "thập bát binh khí" trông như 1
đám ô hợp. Lại còn mặc "áo dài khăn đóng" mà xung trận mới "ngứa con
mắt".
Quân đội chính quy chiến đấu bao giờ cũng có đội hình (để tận dụng sức
mạnh của số đông), có chiến thuật (để giảm tổn thất của ta, tăng tổn thất của
địch) nhưng phim VN thì "dòm thấy bắt ớn", a la xô ào lên theo chiến thuật
"biển người" là xong. Đội hình hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, bố
trí cung thủ, trường thương, đao - thuẫn, kỵ binh, vũ khí công thành như thế
nào, đội hình nào tấn công, đội hình nào phòng thủ, rút lui như thế nào, trình
tự lớp lang ai trước ai sau ra sao, mỗi loại binh lính mặc áo giáp gì, từ các
nước phương đông sang các nước phương tây, từ cổ đến kim TG đều đã
nghiên cứu khá thấu triệt, chỉ có người VN là không biết. Tất cả các phim
"Troy", "Alexander đại đế", "Võ sỹ giác đấu".....không thấm đẫm tri thức
lịch
sử
đố
thành
phim.
Tri thức lịch sử thông qua điện ảnh để cho người dân có cái nhìn khách
quan về những thời xa xưa ấy, về cái "oanh liệt hào hùng" của tổ tiên, của
các anh hùng dân tộc thời ấy, về văn hóa, tín niệm của người dân thời ấy chớ

không phải lôm côm như VN, tùy tiện áp đặt tư tưởng hiện đại vào quá khứ
hoặc
áp
đặt
tư
tưởng
quá
khứ
vào
hiện
đại.
Tóm lại là, điện ảnh cổ trang của VN chính là tấm gương phản ánh cái sự
dốt đặc tri thức lịch sử VN của người VN. Không tái hiện được cái hào hùng
"như thật" của thời xưa thì thời nay lấy cái đếch gì mà "tự hào" ?
Chỉ có thể thoát ra khỏi tư tưởng Nho gia Khổng Mạnh thì mới có cái nhìn
khách quan được. Có phân tích được lịch sử thì hiện tại mới biết cái nào cần
bỏ cái nào cần giữ để tương lai còn có cái mà hy vọng. Không phân tích
được lịch sử thì ....hiện tại giống quá khứ và tương lai giống hiện tại (về mặt
tư duy) thì thôi, xin định cư ở cái nước TB nào đó cho nó "tiến bộ".
Trả lời
bởi: Vô danh
03.02.2014 20:57
Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý
Thánh Tông chứ không phải thời Trần . Nếu cho rằng Văn Miếu là tàn dư
ảnh hưởng của Nho Giáo Trung Hoa thời Bắc thuộc , vậy theo Phan Bảo
Lâm nhà thờ của Thiên Chúa Giáo là gì ? Theo tôi biết thì nhà thờ Đức Bà ở
Sài Gòn được xây vào thời thuộc địa vậy Phan Bảo Lâm nói sao ?
Các kỳ thi Nho học ở Việt Nam bắt đầu có từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân
Tông và chấm dứt vào năm 1919 đời vua Khải Định. Trong 845 năm đó, đã
có nhiều loại khoa thi khác nhau, ở mỗi triều đại lại có những đặc điểm khác
nhau, song trong các đời Lý, Trần, Hồ có một đặc điểm chung là các khoa
thi đều do triều đình đứng ra tổ chức, chỉ đạo thi. Hệ thống thi cử tuyển
người
làm
quan
này
gọi
là
khoa
cử
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_bảng_Việt_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_Hương
cách đây hơn hai ngàn năm, Khổng Tử đã viết trong Thiên "Thái Thệ" của
"Kinh Thư": "Trời không có mắt có tai, dân nhìn tức là trời nhìn, dân nghe
tức là trời nghe" , rõ ràng tư tưởng của Đức Khổng Tử là tư tưởng Dân Chủ
đề cao Dân Quyền , chứ không đề cao Vương Quyền như Phan Bảo Lâm
từng viết , vì Vua theo quan niệm xưa cũng chỉ là con trời ( Thiên Tử ) . Xã
hội càng ngày càng văn minh thì việc bỏ lề lối thi cử củ , theo lề lối thi cử
mới là việc chánh đáng nên làm , xong không nên vì vậy mà đã phá cái củ .
Trong Võ thuật Việt Nam và Trung Hoa đều có thập bát ban võ nghệ .
http://www.vo-thuat.net/article.php?sid=6039
Tùy vào thời điểm mà sử dụng , vũ khí lợi hại của Tây Sơn là roi và quyền
, đến nay những bài quyền như Phi Yến của vua Quang Trung , Hùng Kê

Quyền của Đông Định Vương Nguyễn Lữ vẫn còn lưu lại , riêng trong trận
Ngọc Hồi quân đội Tây Sơn dùng những tấm mộc có tẩm rơm ướt để chống
lại hỏa lực của quân Thanh , và dùng đao để cận chiến , chứ không phải
quân Tây Sơn chỉ dùng đao .
Trả lời
bởi: Nhap cuoc từ: usa
03.02.2014 12:38
TET: Viet nam CHI CO MOT VA CHI MOT MA THOI!!! con am lich la
cua
A
chau.
Duong
lich
cua
Tay
Phuong.
Day y kien cua mot nguoi tre muon hoc nhieu them ve Viet Nam.
bởi: Văn Lang Âu Lạc từ: California
02.02.2014 23:27
Văn hóa là dòng sinh mệnh của một dân tộc, được thể hiện qua phong tục,
tập quán, lễ hội.v.v….Tết của tộc Việt là biến thể từ chữ Tiết thuộc truyền
thống văn hóa nông nghiệp, với ông vua lúa nước là Thần Nông, thuộc dân
bách Việt. Dân bách Việt quy tụ hai xứ là Âu Tây và Lạc Việt để hình thành
nước Văn Lang, từ phía nam bờ sông Dương Tử với hồ Động Đình kéo dài
xuống tận Thanh Hóa của Việt Nam ngày nay. Vì thuộc văn hóa nông
nghiệp, nên dân bách Việt sống định cư, với làng xã như mô kéo dài xuống
tận Thanh Hóa của Việt Nam ngày nay. Vì thuộc văn hóa nông nghiệp, nên
dân bách Việt sống định cư, với làng - xã - xóm - thôn, như một cộng đồng
liên kết (tắt lửa tối đèn có nhau). Hán tộc thuộc dân du mục, nên rất hung
hãn và luôn có ý xâm chiếm đất đai của các lân bang để phát triển đàn gia
súc, mà không có truyền thống định cư, và không quan trọng về thời tiết như
dân bách Việt thuộc nông nghiệp. Có nhiều người nhầm lẫn vua Thần Nông
là thuộc Hán tộc; nhưng theo cú pháp của chữ Hán thì phải gọi là Nông
Thần, nếu vị vua này là người Hán. Vì vậy cho nên, Tết là người Hán bắt
chước dân bách việt, chứ không phải dân Việt ảnh hưởng Tết của Tàu như
tác giả nói. Âm lịch và thời tiết cũng do dân Việt phát minh để tính thời tiết
làm
mùa,
chứ
chẳng
dính
dáng
gì
đến
Tàu.
Với văn minh của nhân loại ngày nay, đã làm cho “thế giới một nhà, năm
châu một chợ”, sự giao thoa giữa các nền văn hóa là tất yếu. Vì vậy, có
nhiều cái hay của những nền văn hóa khác, chúng ta cần phải học hỏi.
Nhưng có những cái tốt thuộc văn hóa của chúng ta thì phải giữ gìn. So sánh
giữa cách tính về thời tiết với Âm lịch tính theo mặt trăng, với tọa độ và trục
quay của quả đất, tổ tiên chúng ta tính chu kỳ để ghi lại các tiết, như Tiểu
mãn chẳng hạn thì đúng ngày ấy, tôi thấy đang nắng chan chan, bỗng dưng
trời đổ mưa tầm tả. Còn Dương lịch 8 ngày sau mới ghi là Tiểu mãn, thì

chẳng có giọt mưa nào. Đừng vì mình quên sự thông minh của tổ tiên mình,
mà vội đồng hóa với người Tàu hay Hán tộc.
bởi: Tuấn Ngọc từ: VN
02.02.2014 22:27
Nguồn gốc của người Việt là người TQ. Tộc người Việt di cư sang hướng
Nam và khai phá các vùng đất mới nay là Bắc Việt. Phong tục tập quán là
theo người TQ vì là người TQ. Vậy thôi, không cần bàn cãi chi cho mệt.
Nay do một số "đầu nóng" muốn cách ly khỏi cội nguồn mà muốn ăn tết
theo Tây (không chừng rồi sẽ teo thây)! Thật đáng xấu hỗ cho tổ tiên người
Việt!
bởi: Khồng Tử từ: Trung Quốc
02.02.2014 18:50
Người Trung Hoa chúng tôi cũng vô cùng vui sướng có người bạn láng
giềng ăn chung ngày tết (Chinese New Year) với chúng tôi.
Chúng ta có núi liền núi, sông liền sông và chung một biền Đông..
thì
ăn
chung
một
ngày
tết
thì
càng
vui
hơn
!
Ước mong sao, trong tương lai chúng ta có chung một lá quốc kỳ 6 sao, thì
ngày Tết đó càng thêm phần ý nghĩa.
Trả lời
bởi: Phi Khổng Tử từ: Sydney
03.02.2014 16:01
Giấc mơ Đại Hán không bao giờ có thể thực hiện được ở Việt Nam. Đừng
mơ lá cờ 6 sao! Hãy đếm bao nhiêu lần cuốn gói chạy về Trung quốc!
bởi: Thiện Ý từ: Houston, Texas, Hoa Kỳ
02.02.2014 16:46
Tôi là Thiện Ý tác giả bai viết xin lưu ý nột số ý kiến đã hiểu sai đề nghị
trong bài viết của chúng tôi, có lẽ vì đọc phớt qua nên đã hiểu không đúng:
1/- Chúng tôi không đề nghị kiểu ăn Tết theo Âm Lịch để theo kiểu ăn Tết
Tây lịch mà chỉ chuyển thời gian ăn Tết theo Âm lịch theo thời gian Tây
Lịch vì giá trị thực dụng. Nghĩa là chúng ta vẫn giữ lại mọi phong tục thập
quán lành mạnh về ngày Tết cổ truyền bao đời nay cha ông ta đã hưởng
dụng.
2/-Ngoài lợi ích thực dụng , sự chuyển đổi thời gian ăn Tết Ta theo thời gian
của Tết Tây trong tình hình Tầu cộng đã và đang muốn tái diễn lịch sử cướp
nước ta, đô hộ dân ta một lần nữa, thì sự lựa chọn này có ý nghĩa bầy tỏ thái
tộ phản kháng của dân ta, nói lên tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc ta.
3/- Chúng tôi không bài ngoại mà ghi nhận giá trị phổ quát và ảnh hưởng

qua lại giữa các nến văn hóa co giá trị như là sản phẩm văn hóa tốt đẹp
chung
của
nhân
loai.
4/- Xin quý vị đọc kỹ lại bai viết để đừng hiểu sai,nhất là đừng góp ý theo
kiểu truy chụp, áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình cho người viết với thái độ
hằn học, dùng ngôn từ bất xứng,thiếu văn hóa có tính miệt thị kẻ bất đồng
quan điểm hay nhân thức với mình,Xin cũng đừng đưa vấn đề tôn giao vào
đây để kích động khi mà nội dung bài viết của chúng tôi không liêun qan gì
đến
vấn
đề
tôn
giáo.
Xin cam ơn tất cả quý vị đã quan tâm đọc và cho ý kiến về bài viết của
chúng tôi và kinh chúc tất cả: Một Năm Mới sức khỏe, hạnh phúc và thành
đạt mọi ước nguyện riêng cũng như chung- Thiện Ý
Trả lời
bởi: Dong từ: USA
03.02.2014 12:56
Toi dong-y theo loi nay.Xin nhan-manh them la cac ngai VN thich noi,noi
sao cho no khac de chung-to ta hay.Nuoc Tau muon do-ho,muon xoa so VN
den noi roi ma con muon cai nay cai no.VN co goc Tau u ? xin loi, tat ca
moi nguoi deu la tu mot goc,rieng Tau khong the la anh em vi no tanac,hiem-doc.Toi khong the.Va toi khong muon con chau ta phai hy-sinh de
gianh doc-lap.Mien Nam VN da mat ! Vi sao ? Quy-vi co trach- nhiem trong
do
khong
?
Hay
hy-sinh
mot
chut
di,
hay
tach-ra
de ton-tai.Xin hay bo tu-ai di,bo chu loi-loc di.Cam-on Thien-Y.
Trả lời
bởi: Vô danh
03.02.2014 11:58
Kính
thưa
Giáo
Sư,
Tôi
hoan
hô,
đồng
ý
điều
#1
và
#3
của
thầy.
Riêng
điều
#2
và
#4
tôi
thấy
như
sau:
Chế độ CSTQ và CSVN có tính cách thời buổi nhưng phong tục tập quán là
lâu đời,nếu không nói là vĩnh viễn. Nhưng lời phản biện có gắt gỏng tới mức
nào chăng nữa cũng chỉ là một hình thức tự do trình bày ý kiến freedom of
expression không nên bị hạn chế, thầy không nên bảo họ là thiếu văn hóa và
bất xứng. Tại sao thầy bảo là bất xứng ? Thầy là AI ? Thầy không ngồi trên
đỉnh cao trí tuệ loài người. Thầy cũng có phải là thần thánh gì đâu mà ngạo
nghễ "mắng" thiên hạ bất xứng ?
Trả lời
bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
03.02.2014 09:52
Đừng nên vội vã cho là chuyễn đổi ngày tết là có lợi. Trước hết âm lịch là
phát minh của Tàu hay của ai đi nữa thì vẫn là âm lịch vì nó vận hành theo

mặt trăng, đó là sự thực khoa học không dính dáng gì đến việc người Tàu
hay người Phi Châu phát minh ra nó. Người dân VN đã hầu như quyết định
mọi thứ về mặt tinh thần thiêng liêng đều dùng âm lịch để chọn ngày lành
tháng tốt chứ không riêng về ngày tết. Nếu chuyễn đổi ngày tết tức là hủy bỏ
âm lịch dây chuyền đến loại bỏ hẵn các phong tục tập quán khác dựa trên âm
lịch. Thí dụ như ngày đưa ông Táo là ngày 23 tháng chạp âm lịch, nếu chọn
ngày 23 tháng 12 dương lịch làm ngày đưa ông Táo thì người ta không tin là
ông táo sẽ theo đó mà về trời vì trật ngày trật tháng. Ngày giao thừa là ngày
rước ông bà về chung vui ba ngày tết, nếu lựa vào ngày 30 tháng 12 dương
lịch thì người ta sẽ tin là ông bà không theo về vì trật ngày trật tháng. Còn
nữa nào là ngày cúng đình, cúng ao, ngày cưới hỏi, ngày Phật Đản, các ngày
vía
Phật,
vía
Bồ
Tát
v.v...
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi ngày tết theo luật hành chánh nhưng bạn không
thể thay đổi ngày tết mà dân gian đã từng dùng hàng ngàn năm nay, sẽ có
chuyện chánh quyền làm một đường người dân làm một nẽo, điều này đã
xảy ra ở Nhật. Đa số các địa phương tại Nhật họ vẫn ăn tết theo âm lịch mặc
kệ luật hành chánh, chính phủ Nhật rất lúng túng trong vấn đề này nhưng họ
đã không thể thay đổi luật lệ trở lại vì có nhiều cơ sở của họ đã áp dụng theo
luật mới, nhưng lại có nhiều cơ sở thương mại không chịu ảnh hưởng của
chánh quyền lại đóng cửa không hoạt động trong ngày tết âm lịch. Các công
nhân đua nhau xin nghĩ phép không ăn lương hoặc làm việc chểnh mãng vì
phải ăn tết với gia đình làm cho hệ thống vận hành của nhà nước trì trệ. Bạn
nên
nhớ
là
luật
vua
thua
lệ
làng.
Tôi dám tin chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều đảo lộn và xáo trộn làm cho
người dân và chánh quyền tách rời nhau thêm xa hơn nữa đó là điều mà
chánh quyền VN hiện nay không bao dám thực hiện.
Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu chọn ngày tết Tây là ngày tết Ta. Gia
đình tôi, bà con tôi, làng xã tôi sẽ ăn tết ta theo ngày ta.
bởi: buoi nguyen từ: Bothell WA
02.02.2014 11:42
Theo y rieng toi thi rat dong y,voi y kien de nghi cua ong,thoi buoi the ky 21
lanh vat khoa hoc da biet truoc nhung khi hau thay doi,Bien biet duoc cho
nong,cho can,son cao cung den.Dat nuoc Viet Nam dan ngheo da so.bo bot
le hoi lang phi,chi can mot cai tet la du roi,dung tet Duong lich la thuan buon
xuoi gio.
bởi: Vô danh
02.02.2014 04:22

Wikipedia có nói rõ nguồn gốc của Tết Nguyên Đán nên tôi nêu ra đây cho
mọi
người
tham
khảo
.
" văn minh nông nghiệp lúa nước – do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã
"phân chia" thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau (và ứng với
mỗi tiết này có một thời khắc "giao thừa") trong đó tiết quan trọng nhất là
tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán
sau
này
được
biết
đến
là
Tết
Nguyên
Đán
.
"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tết_Nguyên_Đán
bởi: Y
02.02.2014 02:36
Thoát khỏi ảnh hưởng của Tàu là quan trọng với 1 nước VN độc lập. Có
những cái hoàn toàn là dở nhưng ta lại học theo và còn làm cho nó thêm dở.
Đó là những tập tục mê tín dị đoan mà nhiều người vẫn tưởng lầm đó là tín
ngưỡng, tôn giáo, tâm linh, khoa học. Khác với vài mươi năm trước, ngày
nay không chỉ có người ít học mê tín mà nhiều người có học cũng tin.
Không chỉ trong chuyện xóm làng mà còn cổ súy cả trên sách báo. Không
chỉ dân mà cả chính quyền cũng mê tín. Trong việc tìm kiếm xác chết trên
sông trong 1 vụ án vừa qua cho thấy cái mê tín đến độ phải báo động.
bởi: Con Rồng từ: Sài Gòn
01.02.2014 22:50
Hồi nhỏ, tôi khoái Tết ta lắm vì được mặc áo mới, được lì xí. Kế, tuổi trung
niên thì trong gia tộc hùn nuôi con heo để ăn Tết thả giàn. Tuổi cao niên,
mừng quá, ngày Tết Ta con cháu Mừng tuổi và cho tụi nó lì xì. Có đứa nào
ôm
hôn,
thật
ứa
nước
mắt
sung
sướng.
Nhất định dùng chữ nghĩa theo Tây, uống thuốc Tây, có thể phong cách theo
Tây, nhưng phải Tết Ta. Tết Nguyên Đán, âm lịch. Hoan hô theo kiểu muôn
muôn
năm.
Chúc Mừng Xuân Giáp Ngọ.
bởi: Lê Trần từ: VN
01.02.2014 19:58
Tùy sở thích của mỗi ngườimà đón nhận ngày Tết cho mình .
Khi nào dân Việt không dùng ,không nhớ ngày tháng Âm lịch,mới có thể
không đón mhận ngày Tết theo Âm lịch .

bởi: Vô danh
01.02.2014 19:35
hay bo nhung gi ma nguoi Han dem vao de dong hoa dan ta hay viet chu
Quoc ngu nhung noi hua chien vi may nguoi viet doc duoc chu Han chu nho
dau nguoi viet phai suu tam va kiem cho minh nhung phong tuc tap quan va
van hoa dac trung vietnam
bởi: Victor từ: USA
01.02.2014 19:29
Chúng tôi rất đồng ý với lập luận của tác giả: Tết Tây Tết Tàu, Tết nào là
Tết Ta? Nhật bản cũng ảnh hưởng văn hóa Trung hoa. Nhưng thời Minh Trị
Thiên Hoàng, vì lợi ích thiết thực của dân tộc, nên Minh Trị Thiên Hoàng đã
dứt bỏ cái tết Tàu, ăn tết theo dương lịch, nhưng tất cả phong tục tập quán cổ
truyền của Nhật vẫn giữ nguyên. Đối với Việt nam và cả thế giới không ai
dùng âm lịch vào sinh hoạt thường nhật cả. Thế thì tại sao chúng ta không
dùng dương lịch để tạo một cái tết riêng cho Vietnam?
Trả lời
bởi: Ta
02.02.2014 00:55
Người Nhật cũng như VN cùng chịu ảnh hưởng của Tàu từ xa xưa nhưng họ
tiếp thu có chọn lọc và khéo léo nâng lên để ngày nay ta thấy từ kiến trúc
cho tới lễ nghi, tập quán, trang phục đều hơn hẳn Tầu. Những cái dở như các
hủ tục, mê tín dị đoan họ đều gạn lọc lại nên mới tạo được nước Nhật ngày
nay. VN ta không được như thế nên trong xã hội dầy dẫy mê tín dị đoan kiểu
Tầu và đây là lực cản cho khoa học, kỹ thuật phát triển. Mấy ngày tết các
nhà sư lên truyền hình phê phán tục đốt hàng mã mới thấy nhiều người mê
tín trước nay vẫn tưởng đó là tập tục của phật giáo khuyến khích. Còn nhiều
cái nữa nhưng đả phá là đụng chạm.
bởi: Vô danh
01.02.2014 19:29
Y kien rat hay nguoi viet phai tu bo nhung gi bi le thuoc va nguoi han ho co
dong hoa dan viet
bởi: Lee từ: Hanoi
01.02.2014 17:45
Ông
Thiện
Ý
già
nên
lẩm
cẩm
quá
rồi
đấy!
Bỏ ăn Tết âm lịch thì như Phan Bảo Lâm đã nói: phải bỏ cả âm lịch, bỏ cả
12 con Giáp...thêm nưa là phải bỏ tất cả những gì dính dáng đến Tàu: đập

hết bàn thờ Khổng Tử, Quan Công, đập hết các chùa chiền miếu mạo xây
theo kiểu Tàu, đập luôn Văn Miếu ở Hà nội và Huế...tóm lại đập sạch để rồi
đón năm mới kiểu Tây có 1 ngày, không thăm viếng bố mẹ, không về quê ăn
Tết v.v... và v.v...Muốn làm vậy phải có 1 ông tàn bạo hơn Mao Trach Đông
vì ông này từng muốn diệt hết chim sẻ hại thóc mà không được.
Tự hào dân tộc kiểu này hết sức ngu xuẩn và mất văn hóa! Ghét Tàu bỏ lịch
Tàu, vậy thằng Tây đô hộ ta cũng bỏ lịch của nó luôn chăng? Vậy ta dùng
lịch gì? Ta sẽ sáng tạo ra lịch của riêng ta không cần ai công nhận?
Trả lời
bởi: Lúa miên Tây
02.02.2014 01:12
Chính xác! Theo tác giã, ko chùng 200 näm nüa laid dùng lįch UFO :)
Trả lời
bởi: Hảy thấp sáng VN từ: canada
03.02.2014 15:25
Thật đại bất hạnh và khống cùng cho Người VN và xứ VN khi có nhửng
người mang tư tưởng nô lệ, thảo nào VN luôn luôn nô lệ thế thì cả gia phã
nô
lệ
vậy,
chuc
vui
vé
trong
nô
lệ
.
Hay Xem gương người Nhựt Bôn̉, sao họ thành cường quốc thế giới , khi
thay thế Tết của họ trước đó củng theo Tết Tàu băng Tết Tây. Hay lên mạng
tham khão tai sao . Ông cha trước kia có mở Phong Trào Đông Kinh Nghỉa
Thục gửi sinh viên du học sang Japan với mục đích học sáng tạo của họ.Thế
mà băy giờ không học theo Japan đê phát triển VN và đê trở thành cường
quốc
cho
thế
giới
nể
mặt
người
VN.
Bây giờ tôi mới biêt vì sao VN bị làm nô lệ triền mièn, vì có nhũng người
thích được đè đẩu, nhứt là được người Tàu một cách mảng nguyện.
Tai sao không theo Tây Lich tiền bề xuất khẩu khi VN chuyên về xuât khẩu
để
cho
dân
ấm
no.
Bi đô hộ 1000 năm chưa đũ sao mà để cho bị đô hộ văn hóa nửa. Chung ta là
ngưởi văn minh, của thế kỷ hiện đại tai sao không biết cải cách khi biét nó là
ngoai lai của kẻ hại ông cha cũa mình, Thật đau ...........
bởi: tong doan từ: 2202pech road Houston tx
01.02.2014 16:43
Day la mot y kien hoan toan phu hop voi thuc te. Chung ta can phai sua doi
va phat huy dieu hay va tien ich cung the gioi. Dong thoi ta cung tao su tu
luc tu cuong hau danh tan su tham lam vo bo cua tau cong luon luon muon
thon tinh dat nuoc ta

bởi: vô danh
01.02.2014 13:33
Thử đưa ra dự luật cấm ăn thịt chó coi có thành công không mà đòi bỏ cái
Tết Âm lịch theo Dương lịch.
bởi: Đặng Hùynh từ: USA
01.02.2014 13:24
Đã là truyền thống,văn hóa ,thì chả cần câu nệ cái gì cả .Ăn cầm đủa,thờ
cúng Ông bà ,ăn gạo lúa mể. Bất cứ tập tục nào ,của ai ,chúng ta đã xài hàng
ngàn năm qua ,đã quen thuộc,qúi mến,không nên và không dễ gì thay đổi
.Đại hàn ,họ ăn tết theo âm lịch,nhưng họ có theo Tàu đâu ,Ngày xưa Ông bà
ta chống Tàu,đuổi Tàu ra khỏi nước ,chớ đâu bài trừ Khổng giáo,Nho giáo .
bởi: Nhật Thực
01.02.2014 10:34
Đã trở thành phong tục, tập quán thì rất khó thay đổi trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ý kiến của bạn Thiện Ý đã được hiện thực
và thành công. Sau việc xâm lược của bọn mang tư tưởng đại hán ngày 17-21979, chính quyền CSVN đã dời cái tết nguyên đán năm sau lại sớm hơn
một tháng, lấy lý do là theo lịch ta tháng nhuần của năm đó khác với tháng
nhuần của TQ. Dân chúng VN lúc đó vẫn ăn tết sớm một cách bình thường
và bảo toàn được các nghi lễ truyền thống. Thâm chí người Hoa ở VN cũng
chấp hành rất tốt- Họ nói rằng nhà nước bắt thì phải theo, hàng hóa tết(đồ
hàng mã) thì phải sản xuát trước cả tháng để tháng sau mà làm thì con ma nó
mua. Tôi nghĩ việc chọn ngày tết cổ truyền khác với ngày tết của bọn đại
hán là thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay, là thể hiện lòng yêu nước, tỏ rõ ý
chí giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của dân tốc VN trước họa xâm lược của
bọn bành trướng bá quyền TQ, là thể hiện lập trường của ban lãnh đạo đảng
CSVN như họ đã từng làm.
bởi: ThreeSearch từ: internet
01.02.2014 10:23
Để tránh thời tiết lạnh, tổ tiên ở trần đóng khố của chúng ta chỉ có thể ăn
tết vào ngày đông chí 21-22 tháng 12 dương lịch (lúc vừa lập đông, thời tiết
vẫn chưa lạnh). hoặc ăn tết vào ngày xuân phân 20-21 tháng 3 dương lịch
(lúc mùa đông đã qua, và thời tiết đã trở lên thật sự ấm áp).
Ăn tết gần ngày đông chí 21-22 tháng 12 dương lịch cũng trùng với tháng
tý âm lịch (tháng tý là tháng bắt đầu của năm âm lịch)
Sau khi đã giảng cho các em hiểu về âm lịch dựa trên mặt trời như thế nào,
thế nào là ngày bắt đầu của mùa xuân theo thiên văn học, anh ThreeSearch

nghĩ các em sẽ dễ dàng đồng ý với anh ThreeSearch về 3 lựa chọn sau đây:
Để tránh không ăn tết cùng ngày với dân tộc hán, là dân tộc gây nhiều nợ
máu nhất với dân tộc việt nam, là dân tộc đã cố tình đồng hóa và tiêu diệt
văn hóa việt, anh ThreeSearch của các em đề nghị 3 lựa chọn sau đây:
1. việt nam ăn tết Việt cổ truyền vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. ăn tết Việt
vào ngày này chỉ cách ngày đông chí vài ngày, thời tiết chỉ mới chớm lạnh,
chứ không lạnh cóng như ngày 1 tháng 1 âm lịch (gần ngày lập xuân). cái lợi
là chúng ta ăn tết cùng với 200 nước trên thế giới. hoàn toàn thoát khỏi văn
hóa
tàu.
2. việt nam ăn tết Việt cổ truyền vào ngày lập xuân 4 - 5 tháng 2 dương
lịch. ăn tết ngày này rất lạnh nhưng chúng ta có cái lợi là cố định được ngày
ăn tết hàng năm (mặc kệ tàu ăn tết năm thì trồi, năm thì sụt, sai ngày bét
nhè). ăn tết ngày này cũng không cùng ngày tết với tàu.
3. việt nam ăn tết cổ truyền vào ngày xuân phân 20-21 tháng 3 dương lịch.
ăn tết vào ngày xuân phân là ngày bắt đầu mùa xuân thực sự, trùng với ngày
trái đất được toàn thế giới celebrate. hoàn toàn thoát khỏi văn hóa tàu.
Trong 3 chọn lựa này, anh ThreeSearch thấy chọn lựa thứ nhất là hợp tình
hợp lý nhất. Còn các em thấy sao? các em thích chọn ngày nào?
bởi: ThreeSearch từ: internet
01.02.2014 10:22
Bây giờ anh ThreeSearch giảng về thiên văn học cho các em. Trong 24 tiết
khí mà âm lịch dựa trên chuyển động biểu kiến của mặt trời, có 4 tiết khí đặc
biệt
rất
quan
trọng,
đó
là:
Xuân
Phân
20-21
tháng
3
dương
lịch
Hạ
Chí
21-22
tháng
6
dương
lịch
Thu
Phân
23-24
tháng
9
dương
lịch
Đông Chí 21-22 tháng 12 dương lịch bốn tiết khí này là chuyển động biểu
kiến của mặt trời so với đường xích đạo của trái đất mà tính ra. ngày xảy ra
bốn tiết khí này vì tính theo mặt trời nên không thay đổi hàng năm.bốn ngày
Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí theo thiên văn học là 4 ngày bắt
đầu của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, và mùa đông.
Vì vậy đừng bao giờ các em nói rằng ăn tết ngày 1 tháng 1 âm lịch là ngày
đầu mùa xuân, ăn tết vào ngày 20 - 21 tháng 3 dương lịch mới đúng là ngày
đầu xuân.ngày 1 tháng 1 âm lịch thường rơi quanh quẩn trước hoặc sau ngày
lập xuân 4 - 5 tháng 2 dương lịch vài ngày. ngày lập xuân rất lạnh. Vì vậy
đừng bao giờ các em nói chuyện thiếu hiểu biết rằng ăn tết ngày 1 tháng 1
âm lịch là ngày đầu xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Trên thực tế, nếu ăn tết quanh quẩn ngày lập xuân lại là thời gian lạnh
nhất. tết âm lịch ngày 10-11 tháng 2 dương lịch năm vừa qua hà nội rất lạnh,

bởi vì ngày 10-11 tháng 2 dương lịch chỉ cách ngày lập xuân 4-5 tháng 2
dương lịch có mấy ngày nên thời tiết rất lạnh.vì sao có chuyện ngày lập xuân
rất lạnh? cái này là do độ trễ của bầu khí quyển trái đất.
Đông chí và xuân phân cách nhau 91 ngày, lập xuân ở vào giữa 2 tiết khí
này tức là sau đông chí 45 ngày nếu chỉ căn cứ vào vấn đề của quả đất về
thiên văn học thì lập xuân coi là bắt đầu của mùa xuân đại để là chính xác, vì
rằng, lúc này ánh sáng mặt trời đang từ vị trí cực nam quá độ chuyển vào vị
trí ở chính giữa, tức là giai đoạn quá độ từ mùa đông sang mùa xuân.
Thế nhưng nếu tính toán như vậy thực tế vẫn chưa phù hợp với biến đổi
của thời tiết. Vấn đề là ở chỗ nào? Khi chúng ta cảm thấy thời tiết nóng hay
lạnh không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi góc độ ánh sáng mặt trời biến
đổi mà biến đổi theo, mà là sau khi ánh sáng mặt trời chiếu xạ xuống mặt
đất, nhiệt lượng phóng ra nhiều hay ít mà làm thay đổi độ nóng lạnh.
Bản thân quả đất là một dung khí giữ nhiệt từ sau xuân phân (22 tháng 3
dương lịch, mặt trời ngày càng cao lên, mặt đất ngày càng tiếp nhận nhiệt
năng đến hạ chí (22 tháng 6) là đỉnh điểm. Nhưng mặt đất phải mất từ 1-2
tháng mới tích luỹ đủ nhiệt lượng, khiến nhiệt độ ở bắc bán cầu đạt tới điểm
cao nhất, vì vậy ở bắc bán cầu, những ngày nóng nhất không phải là tháng 6
mà
là
tháng
7,
tháng
8.
Đến mùa đông, mặt trời từ phía nam chiếu chếch xuống mặt đất, mặt đất
bắt đầu mất đi nhiệt lượng, thu không đủ chi, đến đông chí (ngày 22 tháng
12 dương lịch) mặt trời ở vị trí cực nam, nhưng phải chờ 1-2 tháng sau bắc
bán cầu mới hết nhiệt lượng, nhiệt độ xuống tới mức thấp nhất, lúc này đúng
vào tiết lập xuân, vì vậy mùa đông thường đến lập xuân mới là lạnh nhất.
Nếu lấy nhiệt độ biến đổi để quyết định mùa tiết, thì bắt đầu mùa xuân
phải là sau trung tuần tháng 3, lúc này đúng là xuân phân (21 tháng 3 dương
lịch) vì vậy ngành thiên văn học lấy ngày này là ngày bắt đầu của mùa xuân,
rồi lấy hạ chí là bắt đầu của mùa hạ, thu phân là bắt đầu của mùa thu, đông
chí
là
bắt
đầu
của
mùa
đông.
Nếu có hiểu biết về thiên văn học như vậy, tổ tiên của người việt thời vua
hùng ở trần đóng khố, chẳng có ai lại ăn tết vào ngày lập xuân cả. Bởi vì ăn
tết ngày lập xuân thì tổ tiên chúng ta ở trần đóng khố bị lạnh teo tim rồi.
bởi: vo danh
01.02.2014 10:00
Nguoi cong dan binh thuong di lam viec tai VN, chang phai suy nghi triet ly
cao sieu trong chinh tri hay van hoa gi ca, Tet Tay hay Tet Ta cang nhieu tet
cang tot , la ngay duoc nghi ngoi, duoc thu gian khoi phai di lam, co the thoi.
Do la ly do nguoi dan khong bao gio vote cho 2 cai vo 1 cai.

bởi: ND từ: KH
01.02.2014 09:53
Thực ra, ngày tết hàng năm của TQ cũng như VN đều thay đổi theo quyết
định của Nhà vua theo từng thời kỳ. Do đó, nếu lý luận theo nông vụ cũng
không
phải
là
yếu
tố
quyết
định.
Còn nói là TQ bắt chước ta cũng không ai công nhận, bởi vì TQ là nước
lớn, ta là nước nhỏ, thế giới bảo ngày một tháng giêng âm lịch là tết Tàu
cũng
không
sai.
Hơn nữa, đa phần các nước lớn trên thế giới ăn tết theo dương lịch, tôi
nghĩ rằng cũng đã qua quá trình điều chỉnh cho phù hợp với sự hoạt động
giao thương của các nước với nhau. Vì vậy, VN có điều chỉnh ăn tết theo
dương lịch, cũng là tạo yếu tố phù hợp với sự hội nhập quốc tế, thêm thuận
tiện trong hoạt động sản xuật kinh doanh, giao thương giữa VN và quốc tế
mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến văn hóa dân tộc Việt cả.
Không lẽ, vì bảo tồn văn hóa dân tộc, nay ta bỏ chữ quốc ngữ bây giờ, vốn
do linh mục Pháp phiên âm tiếng Việt bằng mẫu tự la tinh vô tình tạo nên,
để học chữ tượng hình của dân tộc là chữ nôm, được sáng tác dựa trên chữ
Hán thời Tây Sơn Nguyễn Huệ cách đây hơn 240 năm? Hoặc xa hơn nữa lại
là
chữ
Hán?
Vấn đề cốt lõi là phù hợp với thời kỳ hiện nay mà thôi. Nếu VN ăn tết theo
dương lịch, một là thêm sự phù hợp với hoạt động giao thương quốc tế trong
thời kỳ hội nhập. Hai là, mặc nhiên xóa bỏ sự lệ thuộc văn hóa TQ, dù đó
chỉ
là
sự
ngộ
nhận
của
quốc
tế.
Và quan trọng hơn nữa, đó là sự khẳng định tinh thần độc lập của dân tộc
VN
trước
âm
mưu
bành
trướng
của
TQ
hiện
nay.
Cuối cùng, quan trọng hơn hết vẫn là quyết định của nhà cầm quyền VN
hiện nay, đảng Cộng Sản Việt Nam!
bởi: Phung Nguyen từ: DUC
01.02.2014 08:44
Doi sang tet Tay cung tot ,nhung theo thien y cua toi co mot it ban khoan :
1/ O Tay phuong Tet khong bang ngay le Giang sinh
2/Se
xay
ra
mau
thuan
giua
cac
ton
giao
3/Hoc sinh se nhu the nao khi ngay giang sinh o VN ta phai thi cu va hoc
hanh
4/Chinh quyen co co du can dam de cai cach khong khi ma song dua vao
Trung
Quoc
de
bam
quyen
luc?
5/ va nhung yeu to chinh tri va v.v.... nua

bởi: vinh từ: Hải Phòng - việt Nam
01.02.2014 07:27
Tôi ủng hộ việc chuyển và nên chuyển đổi từ Tết Ta theo Âm lịch sang Tết
Ta theo Dương lịch .
bởi: anh dao từ: hn
01.02.2014 04:18
Tết âm lịch chưa chắc là do người Hán khởi xướng mà người Hán sau khi
đuổi người Việt khỏi nam tàu ngày nay và chiếm được trung nguyên (tàu) thì
thừa hưởng truyền thống tết của người Việt cổ ở Nam Hoàng Hà. Còn người
Việt sau khi bị dồn xuống phía nam bây giờ cứ mỗi độ xuân sang mọi người
đều nhớ đến vùng đất đầy hoa đào của mình nhưng đã bị chiếm mất, cho nên
nhà nhà đều đem 1 cành đào về nhà chơi cũng là nhớ đến cố hương... điều
này chẳng khác Việt kiều ở Mỹ bây giờ cứ đến tết đều muốn có bánh chưng
bánh tét để cúng tổ tiên. Cho nên tết âm lịch do người việt khởi xướng từ
hàng nghìn năm .
bởi: CM từ: Paris
01.02.2014 01:43
bởi
Viễn
Xứ
Tết
Nguyên
Đán
là
của
người
Việt
Sắp đến Tết Ta là Viễn Xứ cảm thấy buồn buồn, tủi tủi vì nghe nhiều người
nói là New Year of China!!! (người ngoại quốc không biết đã đành nhưng
nhiều
người
Việt
cũng
nói
như
vậy....thật
là
buồn)
Thật ra Tết Nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên của năm, bị người Trung Quốc
(chôm)
của
dân
Việt
ta....
Tết:
Do
chữ
Tiết
(thời
tiết)
mà
ra.
Nguyên:
Bắt
đầu.
Đán:
Buổi
sáng
sớm.
Vậy Tết Nguyên Đán tức là Tết bắt đầu năm, mở đầu cho một năm mới.
Một câu hỏi đôi khi được đặt ra: Tại sao tiền nhân chúng ta không chọn
tháng 3 để tổ chức Tết Nguyên Đán, như các dân tộc Miên, Thái hoặc Lào
hoặc một tháng nào đó trong năm mà lại chọn đúng vào ngày đầu tháng
Giêng Âm Lịch. Người Trung Hoa sau này cũng chọn cùng ngày này làm
ngày Tết của họ. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên (hay chôm văn hóa của ta) này
thêm vào sự liên hệ giữa hai dân tộc Hoa - Việt vốn đã có hàng nghìn năm
trước khi Trung Hoa đô hộ nước ta, nên nhiều người VỘI CHO RẰNG dân
tộc ta bắt chước người Trung Hoa về thời gian mừng Tết Nguyên Đán.
Thật
ra,
đây
chỉ
là
sự
ngộ
nhận.
Dựa vào lịch sử Trung Hoa, trải qua nhiều triều đại, chúng ta được biết

người Trung Hoa có tục lệ mừng Tết Nguyên Đán không phải vào đầu tháng
Giêng Âm Lịch như hiện nay mà thật ra thời gian được chọn để tổ chức
mừng Xuân được thay đi đổi lại rất nhiều lần. Chẳng hạn, vào đời Tam
Vương nhà Hạ, người Trung Hoa chọn tháng Dần đầu năm để mừng Xuân.
Đến đời nhà Thương người ta đổi lại tháng Sửu tức tháng Chạp. Qua đời nhà
Chu, người ta lại chọn tháng Tý, tức tháng Một. Ba vị vua trên đây không
phải vô cớ, tùy hứng mà chọn những tháng đó, mà là họ đã dựa vào ý nghĩa
tốt xấu, căn cứ theo ngày giờ lúc mới tạo thiên lập địa. Họ tin tưởng giờ Tý
là giờ thành, giờ Sửu đất nở và giờ Dần sinh ra người. Đến đời nhà Đông
Chu, Khổng Tử một lần nữa noi theo nhà Hạ, đổi lại ngày Tết vào tháng
Dần. Qua đời nhà Tần người ta lại thay ngày Tết vào tháng Hợi tức tháng
Mười. Cuối cùng, khi nhà Hán lên ngôi, bấy giờ người Trung Hoa lại noi
theo gương Khổng Tử chọn ngày đầu tháng Dần, tức tháng Giêng để mừng
Tết.
Mừng xuân vào dịp đầu năm âm lịch nói là của người Trung Hoa là hoàn
toàn
không
chấp
nhận
được.
Tiền nhân chúng ta khôn ngoan, lại xuất thân từ giới nông dân. Sở dĩ các
ngài chọn ngày đầu năm âm lịch để tổ chức Tết Nguyên Đán, vì thời gian
này nhằm vào đúng mùa xuân, một mùa đẹp nhất trong năm với thời tiết mát
mẻ, dịu dàng, cây cối đâm chồi nẩy lộc, khoe thắm sắc hương và mang một
màu sắc xinh tươi, mới mẻ rất thích hợp trong việc thăm viếng bà con, thân
thuộc,
bạn
bè.
Đây cũng là khoảng thời gian mà mọi công việc đồng áng đã hoàn tất, lúa
gặt xong và được đem chứa vào những lẫm lúa. Người nông dân chân lắm
tay bùn, sau một năm vất vả với công việc đồng áng, giờ đây được thảnh
thơi hoàn toàn có thể cùng nhau hội hợp, liên hoan, ăn uống vui vẻ với nhau
để tỏ lòng biết ơn đối với Trời Đất và tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ,
những
người
thân
yêu
ruột
thịt
đã
qua
đời!
Tết Nguyên Đán trước đây ta gọi là Tết Nhàn là Tết cổ truyền có từ thời
Hùng Vương, sử cũ vốn ta có 12 tháng nhưng cách tính khác ngày này, 1
năm bắt đầu từ tháng chạp tức tháng 12, vì khi ấy dân ta bắt đầu hoạch lúa,
tới tháng giêng thì xong, ngày đầu tháng giêng người Âu Lạc có tục cúng lễ
tạ ơn tổ tiên trời đất sau 1 mùa lúa nước, ngày Tết diễn ra từ ngày 1/1 cho tới
hết 30/3 và kết thúc là lễ hội ngày mùa để bắt đầu 1 vụ cấy mới, ngày Tết
này ta sẽ thấy đến đời Hán Vũ đế bên Trung Hoa mới có, còn ta thì ai xem
tích Bánh Trưng Bánh Dày thì đều thấy cả, mà tích này là từ thời Hùng
Vương thứ 6 tức là trước đời Tần Thủy Hoàng rất là lâu chừng khoảng hơn
1000 năm, vậy mà ngày nay nó lại mang tên New Year of China.
Viễn Xứ hy vọng chúng ta cùng nhau chia sẻ, để cho người Ngoại Quốc
cũng như con cháu chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Lịch Sử và Văn Hóa dân

tộc
Việt.
P.S. vẫn còn nhiều thứ mà người Trung Hoa đã chôm văn hóa của người
Việt ta rồi nhận là của họ
bởi: CM từ: Paris
01.02.2014 01:40
Tính tới giờ này trên diễn đàn này có tất cả 27 ý kiến, nhưng hết 26 người
góp ý đều không thuộc Văn hóa sử nước nhà. Tất cả đều cho ngày tết
Nguyên Đán là của Tàu. Ngoại trừ HTA ở Paris không một ai biết đó là
ngày tết NĐ của dân tộc Việt mãi tới 1000 năm sau người Tàu mới bắt
chước. Người Âu Mỹ họ không biết sử Việt đã đành, người VN lại mù sử
Việt thì thật là đáng trách. Mặt khác, một truyền thống đã thăng hoa thành
văn hóa của một dân tộc với hơn 4000 năm văn hiến thì cớ gì lại bỏ cái đẹp
của mình để bắt chước cái của người khác vốn không đẹp bằng của mình.
Phải chăng đó là một sự thụt lùi về văn hóa? Một loại nô dịch cho văn hóa
ngoại lai? Trong khi có một vị thiền sư, vừa là nhà văn hóa đã biết đem cái
hay, cái đẹp của giồng giống truyền bá ra khắp thế giới. Nhờ đó người Âu
Mỹ, và nhiều giống dân khác đã biết thờ cúng tổ tiên. Tôi hảnh diện được là
người đồng bào với vị thiền sư ấy bao nhiêu thì càng xấu hỗ bấy nhiêu với
những người vừa mù sử nhà vừa mang tâm cảnh nô dịch văn hóa ngoại lai
bấy nhiêu.
bởi: Hồ-Sĩ Thư-Linh từ: Houston
31.01.2014 23:31
Đây là một ý kiến rất hay và mang thật sự một ý chí phù họp với ý chí chống
sự xâm lăng của Trung quốc, tôi thiết nghỉ đa số người Việt yêu quê hương
muốn bảo vệ lãnh thổ của cha ông đều chấp nhận ý kiến nầy. Hảy thử làm
môt cuộc trưng cầu dân ý trên mạng xem sao ?
bởi: Cung Nguyen từ: California
31.01.2014 22:44
Tôi hoan hô đề nghị của Luật Sư 100%.
bởi: Thanh Hoang từ: USA
31.01.2014 22:39
Đây cũng là suy nghĩ từ lâu của tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả.
bởi: Nguyễn Kỳ Nghĩa từ: Dak Lak
31.01.2014 21:28

Tết Tây có nhược điểm diễn ra vào giữa mùa đông (sau đông chí mười
ngày). Lúc này thời tiết còn rất lạnh, cây cối còn đang ngủ đông, hoa đào
hoa mai chưa kịp nở. Tết mà không có mai đào xem như chưa tết. Tết theo
âm lịch tuy có nhiều bất tiện nhưng mang nhiều ý nghĩa vì nó xuất hiện gần
tiết lập xuân lúc này cây cối đâm chồi nẩy lộc, thời tiết bắt đầu ấm lên, lòng
người cũng hân hoan phấn khởi. Không nên thay đổi vì tết ta phù hợp với
đất trời và lòng người.
bởi: Nguyen từ: USA
31.01.2014 21:26
Bạn niêu ý kiến rất hay ,tôi đồng ý kiến của bạn chúng ta tách ra Tết Tàu cho
thế giới khỏi ngộ nhận , vì tôi ở Mỹ Hàn năm tới Tết họ điều nói china New
Years ,bay giờ mình đỗi lại ăn Tết Dương lịch mà vẩn dữ nguyên phong tục
cổ truyền thì tuyệt vời chớ có gì là sai đâu ! Không chừng đở cho chúng ta
hơn ,khỏi phãi đoán mổi năm 2 cái Tết ,đở tốn kém ,tôi yêu bạn niêu ý kiến
này về Việt Nam coi dân trong nước phản ứng ra sao ,niếu mọi người đồng ý
thì chúng ta làm ?
bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
31.01.2014 20:10
Ngày xưa,xứ Giao Chỉ là nước rất nhỏ,bị đô hộ và bị xâm lăng văn hóa là
chuyện bình thường.Nhưng người phương Bắc du nhập văn hóa được người
Việt chọn lọc và chấp nhận vì những phong tục,tập quán,triết thuyết hay như
đạo hiếu,thờ cúng ông bà tổ tiên,đạo làm người.Còn đạo bất hiếu,thờ thần
Do Thái,đạp đổ bàn thờ Tổ Tiên,đạo làm cừu,người Việt nuốt kg vô.Du
nhập văn hóa,kế thừa và phát triễn tạo ra sắc thái văn hóa riêng của người
Việt,đó là một đặc sắc văn hóa của ta,trong đó có Tết Nguyên Đán kg làm gì
mà Tây Thiên Chúa có.Ngày Tết,ta có cúng đưa rước Ông Bà,dâng cơm bàn
thờ Tổ Tiên ba ngày Tết,ta cúng giao thừa đêm trừ tịch mà Tây kg có.Ta có
mồng một Tết Cha,mồng Ba Tết Thầy mà Tây kg có.Những mỹ tục Tết
Nguyên Đán của Ta,Tây kg bao giờ có mà ngược lại rất đối ngịch với độc
thần giáo thờ một Thần ( Chúa ) của Tây. Mà tât cả mỹ tục đó,tất cả lễ hội
của cà nước chỉ diễn ra vào ngày âm lịch. Nói chung,những gì tốt đẹp du
nhập vào ta hàng ngàn năm nay,ta phải giữ,mà ngày Tết là một điễn hình của
nét văn hóa tốt đẹp mà kg chỉ có ta và Trung Hoa ăn một mình mà còn nhiều
nước nữa. Nó cũng giống như ngày lễ Giáng Sinh của ông Thiện Ý và các
bạn dân chủ vậy thôi,tốt đẹp thì giữ mặc dù giặc Pháp của mấy ông chạy mất
dép 60 năm nay rồi
bởi: Anh Hung từ: Can Tho

31.01.2014 18:48
Rất đồng y' . Rất kị cái gì là made in China.
bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
31.01.2014 18:43
Tây chỉ có " năm mới vui vẻ " chứ làm gì có tết Tây. Làm gì có tết Tây mà
ông đòi ăn tết Tây. Ông phác họa thử coi Tây ăn tết ra sao? Ta ăn tết ra sao?
Tết Tây là cái tết chi chi? Tây làm gì có tết. Ăn tết Tây là ăn tết Congo.
Ông Thiện Ý đâu có thờ cúng Tổ Tiên như bên lương nên ông ăn tết Tây thì
tùy ông.Bên lương còn rước ông bà,cúng giao thừa,đưa ông Táo,giổ quải
ông bà,cha mẹ,các ngày lễ dân gian. . . . . . . Đừng có lợi dụng tâm lý tranh
chấp biển đảo với Tàu mà kích động đạp đổ những phong tục tâp quán tốt
đẹp của Tổ Tiên người Việt từ ngàn đời nay đó nha. Ông theo đạo Tây thì cứ
theo,mắc mớ gì ông bắt dân tui theo ông mất gốc
Trả lời
bởi: Phương đông từ: Garden Grove
01.02.2014 22:43
Xem vài hàng trao đổi thấy Đông Phong tham luận cũng có lý nhưng những
lý lẽ này xem ra không có chút cơ sở , thiếu tri thức tôn giáo, kém thiểu về
mặt lý luận khi phân tícch về tết và bao hàm các mặt tôn giáo. Sự thiếu hiểu
biết này có lẽ nên xem lại về học vấn và tri thức tổng quát sơ yếu. Rất mong
Đông
Phong
sớm
tiến
bộ.
Phương Đông.
Trả lời
bởi: Lee từ: Hanoi
01.02.2014 17:32
Bác Đông Phong nói quá chí lí, tác giả bài bài viết trên là dân Công giáo,
đang "đục nước béo cò" ngõ hầu biến Việt nam thành 1 quận của "nước
Chúa".
bởi: HTA từ: Paris
31.01.2014 16:20
Tết Nguyên Đán là của dân tộc Việt Nam có từ thời Hùng Vương mãi tới
đời nhà Hán người Tàu bắt chước. Dưới đây là trích đoạn bài viết của nhà
văn Viễn Xứ nói về nguồn cội của ngày tết Nguyên Đán:
Dựa vào lịch sử Trung Hoa, trải qua nhiều triều đại, chúng ta được biết
người Trung Hoa có tục lệ mừng Tết Nguyên Đán không phải vào đầu tháng
Giêng Âm Lịch như hiện nay mà thật ra thời gian được chọn để tổ chức
mừng Xuân được thay đi đổi lại rất nhiều lần. Chẳng hạn, vào đời Tam
Vương nhà Hạ, người Trung Hoa chọn tháng Dần đầu năm để mừng Xuân.

Đến đời nhà Thương người ta đổi lại tháng Sửu tức tháng Chạp. Qua đời nhà
Chu, người ta lại chọn tháng Tý, tức tháng Một. Ba vị vua trên đây không
phải vô cớ, tùy hứng mà chọn những tháng đó, mà là họ đã dựa vào ý nghĩa
tốt xấu, căn cứ theo ngày giờ lúc mới tạo thiên lập địa. Họ tin tưởng giờ Tý
là giờ thành, giờ Sửu đất nở và giờ Dần sinh ra người. Đến đời nhà Đông
Chu, Khổng Tử một lần nữa noi theo nhà Hạ, đổi lại ngày Tết vào tháng
Dần. Qua đời nhà Tần người ta lại thay ngày Tết vào tháng Hợi tức tháng
Mười. Cuối cùng, khi nhà Hán lên ngôi, bấy giờ người Trung Hoa lại noi
theo gương Khổng Tử chọn ngày đầu tháng Dần, tức tháng Giêng để mừng
Tết.
Mừng xuân vào dịp đầu năm âm lịch nói là của người Trung Hoa là hoàn
toàn
không
chấp
nhận
được.
Tiền nhân chúng ta khôn ngoan, lại xuất thân từ giới nông dân. Sở dĩ các
ngài chọn ngày đầu năm âm lịch để tổ chức Tết Nguyên Đán, vì thời gian
này nhằm vào đúng mùa xuân, một mùa đẹp nhất trong năm với thời tiết mát
mẻ, dịu dàng, cây cối đâm chồi nẩy lộc, khoe thắm sắc hương và mang một
màu sắc xinh tươi, mới mẻ rất thích hợp trong việc thăm viếng bà con, thân
thuộc,
bạn
bè.
Đây cũng là khoảng thời gian mà mọi công việc đồng áng đã hoàn tất, lúa
gặt xong và được đem chứa vào những lẫm lúa. Người nông dân chân lắm
tay bùn, sau một năm vất vả với công việc đồng áng, giờ đây được thảnh
thơi hoàn toàn có thể cùng nhau hội hợp, liên hoan, ăn uống vui vẻ với nhau
để tỏ lòng biết ơn đối với Trời Đất và tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ,
những
người
thân
yêu
ruột
thịt
đã
qua
đời!
Tết Nguyên Đán trước đây ta gọi là Tết Nhàn là Tết cổ truyền có từ thời
Hùng Vương, sử cũ vốn ta có 12 tháng nhưng cách tính khác ngày này, 1
năm bắt đầu từ tháng chạp tức tháng 12, vì khi ấy dân ta bắt đầu hoạch lúa,
tới tháng giêng thì xong, ngày đầu tháng giêng người Âu Lạc có tục cúng lễ
tạ ơn tổ tiên trời đất sau 1 mùa lúa nước, ngày Tết diễn ra từ ngày 1/1 cho tới
hết 30/3 và kết thúc là lễ hội ngày mùa để bắt đầu 1 vụ cấy mới, ngày Tết
này ta sẽ thấy đến đời Hán Vũ đế bên Trung Hoa mới có, còn ta thì ai xem
tích Bánh Trưng Bánh Dày thì đều thấy cả, mà tích này là từ thời Hùng
Vương thứ 6 tức là trước đời Tần Thủy Hoàng rất là lâu chừng khoảng hơn
1000 năm, vậy mà ngày nay nó lại mang tên New Year of China.
Trả lời
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
01.02.2014 13:42
Bác nói cứ như thật. Chúng ta không có lấy 1 quyển sử nào ghi chép về
các vua Hùng. 18 vị vua Hùng kéo dài trong 2000 năm (?!) Các vị vua Hùng
sống thọ quá nhỉ ? Cái 2000 năm trước công nguyên ấy được xác định do

khai quật các di vật cổ mà thôi. Tất cả các sự tích bánh chưng bánh dày, sự
tích trái dưa hấu, truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân, truyền thuyết Sơn
tinh Thủy tinh, truyền thuyết Thánh Gióng, truyền thuyết Mỵ Châu Trọng
Thủy, ...tôi đoán chừng do người đời sau "sáng tác" ra.
Cần nhớ rằng, mãi đến thế kỷ thứ 4 thứ 5 sau công nguyên, người TQ mới
phát minh ra giấy, trước đó, mọi ghi chép của họ đều khắc trên thẻ tre và chỉ
phổ biến trong giới quý tộc. Từ thời An Dương Vương trở về trước, chúng ta
không có liên hệ gì với người Hán nên mấy thứ như chữ nghĩa, giấy bút
không có thì lấy gì mà ghi lại lịch sử. Trong các di vật cổ cũng không có cái
gì chứng minh người Việt có chữ viết riêng. Toàn bộ những cuộc khởi nghĩa
từ Hai Bà Trưng cho đến Ngô Quyền (tức là 1000 năm Bắc thuộc) đều do sử
Tàu
ghi
lại.
Người TQ bắt đầu ghi chép lịch sử 1 cách có hệ thống từ thời nhà Chu
(700 năm trước công nguyên), tức là cùng thời với mấy vị vua Hùng. Chắc
là bác có đọc qua Đông Chu Liệt Quốc chứ ? 14 nước nằm ở đâu, tên gì, do
ai thống trị, đem quân thôn tính nhau vào lúc nào, kết quả ra sao, .....đều
được ghi chép lại khá tỉ mỉ. Còn chúng ta, các vị vua Hùng tên gì, lên ngôi
ngày nào, chết năm nào, ....sách nào ghi lại ? Như vậy, lấy gì chứng minh
Tết Ta có từ thời vua Hùng ? Ngay cả việc xây dựng thành Cổ Loa như thế
nào, vì sao lại thiết kế như thế, kỹ thuật nỏ liên châu ra sao, không ai biết
ngoài 1 cái tên - do 1 vị "kỹ thuật gia" là Cao Lỗ phát minh ra. Sặc, Vạn
Kiếp Bí Truyền của Trần Hưng Đạo thế kỷ thứ 13 còn bị thất truyền thì
huống gì những thứ xa xưa mấy nghìn năm trước công nguyên.
Người Việt cổ sống từ bờ Nam sông Dương Tử dài đến nước ta không hẳn
là người VN đâu ạ. Đã gọi là Bách Việt, tức là người Việt cổ có ít nhất là
100 tộc. Chúng ta chỉ là 1 trong số 100 tộc ấy mà thôi. Chả lẽ Việt Vương
Câu Tiễn cũng là tổ tiên của chúng ta à ? Vớ vẩn. Vì sao Triệu Đà (thôn tính
vương quốc Âu Lạc của An Dương Vương) cũng là 1 tộc người Việt cổ đấy
lại không được tính là tổ tiên của chúng ta ? Chẳng lẽ là do vương quốc Nam
Việt nằm ở bên kia biên giới Việt - Trung ? Thế thì lấy cái gì mà nói người
Việt ta từng sống ở sông Dương Tử ? Không biết.
Lịch sử nước ta còn rất nhiều cái "không biết", cũng không có ai nghiên
cứu phân tích cho có hệ thống. Người TQ hiện nay còn biết mang tổ tiên của
họ ra mổ xẻ, lật xuôi lật ngược, phân tích ở mọi góc độ, làm phim, viết sách
với rất nhiều quan điểm cá nhân. Còn người VN thì ....mần thinh, chắc là sợ
"động mồ động mả" tổ tiên làm ăn thất bại hay sao đó mà chả có ai ý kiến ý
cò gì cho ra hồn. Mấy vị quan bác "học giả học thật" gì đó ở Hà nội, mở
mồm ra là nói nơi này nơi kia là vùng đất "linh thiêng", là nơi "địa linh nhân
kiệt" vớ va vớ vẩn, không có lấy 1 tí cơ sở khoa học nào làm chỗ dựa. Người

VN không biết, không hiểu, không thông lịch sử VN thì lấy cái đếch gì mà
"tự" với chả "hào".
Trả lời
bởi: Vô danh
02.02.2014 13:33
Tôi cũng thích đọc sử nhất là sử Việt vì tôi là người Việt sống xa quê
hương nên muốn tìm hiểu về cội nguồn. Tôi rất thích bài phân tích về sử
Việt cuả bạn Phan Bảo Lâm từ TpHCM. Sử VN có quá nhiều cái myth
(truyền thuyết và chưa hoặc không có chứng minh được). Nguyên nhân chủ
quan, có thể là vì "hoàn cảnh lịch sử" không cho phép nói, như sử gia VN
Dương Trung Quốc hay Dương Danh Hy ở Hà Nội thường nói! Hoặc có thể
vì nguyên nhân khách quan, như sử Việt có thể bị tiêu huỷ, mai một bởi
người Tàu trong những thời kỳ VN bị đô hộ chăng? Tàu có nhiều sử gia nổi
tiếng như Tư Mã Thiên, thời nhà Hán. Ông ta còn ghi nhận bằng thống kê
dân số ở Giao Chỉ, VN ta thời nhà Hán, là khoảng 200 ngàn dân sống dọc
theo hạ lưu sông Hồng. Đa số làm nghề nông và đánh bắt cá. Chứng tỏ rằng
người Tàu đã biết làm toán thống kê cách đây 2 ngàn năm.
Cách nay không lâu, có chuyện cộng đồng người Việt ở Mỹ, không nhớ ở
thành phố nào, đã cho xây đền thờ Hùng Vương để tưởng nhớ tổ tiên VN
dựng nước. Ông Chủ tịch cộng đồng có ý kiến là kiến trúc VN theo xưa mà
khắc bằng chữ Quốc ngữ thì thấy làm sao ấy, tổ tiên Hùng Vương mình
cũng không hiểu mình muốn cái gì? Có người thì đề nghị khắc bằng chữ
Việt chánh gốc từ thời Hùng Vương. Chữ đó thì như thế nào, hình dáng ra
sao thì cũng không ai biết. Cuối cùng thì họ chọn giải pháp là khắc hai loại
chữ: Chữ Hán và chữ Quốc ngữ để cho Tổ Tiên Ông Bà và con cháu đều
hiểu !
bởi: nguoi viet
31.01.2014 16:04
dong y,neu muon bao ton dan toc vn thi phai huy bo tet am lich .chung ta
khong nen an tet theo bon tau nua.an tet tay thi hay hon.tai sao phai an tet co
truyen?neu tet co truyen la cua dan toc minh thi minh nen tiep tuc.nhung day
la tet cua bon banh chuong .chung ta nen xoa bo la dung roi.
bởi: Nam từ: USA
31.01.2014 14:26
Tôi rất tán thành ý kiến này:"Việt Nam ta chọn ăn Tết theo Dương lịch" với
những lý do mà tác gỉa nêu ra rất chí lý.Hãy nhìn nước Nhật và Nam
Hàn,những nhà lảnh đạo thấy rất rõ vì sao không chọn ăn tết âm lịch. Cám
ơn Ông Thiện Ý đã nói điều này.

bởi: Nỗi lòng từ: Canada
31.01.2014 14:16
Ko những thay đổi cái "Tết " cho có bản sắc dân tộc độc lập hoàn toàn ...
Còn thêm một vấn đề ở bên này là: tại sao mọi tiệc cưới hỏi phải đặt nhà
hàng Tàu ... Trong khi vẫn có bao nhà hàng VN đủ lớn và thưc đơn của VN
rất phong phú và phù hợp khẩu vị quê hương????
bởi: Tet ta tet viet
31.01.2014 13:49
Nguoc dong lich su doi nha tan . Dan viet song ben song duong tu viet chu
nho la chu tau hom nay cuoi hoi hoi he tet le... Truoc do nua thoi nha an
nguoi viet ben nay ben kia song duong tu... Chua co nuoc tau thao......hien
tai nuoc tau la gi????? Nuoc viet la nen tang van hoa bi tau cuop thoi....
bởi: Vô danh
31.01.2014 13:36
vay ma la luat su
bởi: Vô danh
31.01.2014 11:08
Đề nghị của tôi là các câu đối chúc Tết nên được viết bằng chữ quốc ngữ với
thủ pháp đẹp, nghệ thuật thì hay hơn là viết chữ nho cổ xưa mà đa số dân
Việt mình không biết đọc.
Trả lời
bởi: Vô danh
02.02.2014 14:18
Những ai trên diễn đàn này đọc được hoành phi câu đối đằng sau đoàn múa
lân trong hình ảnh của bài này ?
bởi: mai từ: vung tau
31.01.2014 11:02
bai viet nay hay day va cung co the thuc hien duoc
bởi: lan từ: hà nội
31.01.2014 09:58
ai viết bài này thông minh thật
bởi: Tran Long từ: USA
31.01.2014 09:52

Tui hoan toan dong y voi Thien Y la chung ta khong nen an tet tau vi cu nhu
the la vo tinh chung ta lai di sao chep lai va se bi bon tau dong hoa. Nhat la
hien nay bon tau chet an cuop nhung Hai Dao cua VietNam va cung doa nat
ve lanh tho, thi tui la nguoi dau tien se khai tru khong an tet TAU. Nhung toi
van di chua, cung kien ong ba the thoi.
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
31.01.2014 09:02
Bỏ hệ thống âm lịch thì cũng đồng thời bỏ luôn 12 con giáp. 12 con giáp gọi
là thập nhị chi đi kèm với thập can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Kỷ, Mậu, Canh,
Tân, Nhâm, Quý. Từ năm Giáp Tý này đến Giáp Tý sau là quãng thời gian
60 năm và được phân biệt bởi quốc hiệu hoàng triều (mỗi ông vua mới lên
ngôi thì thay 1 cái quốc hiệu riêng, chắc chắn không có ông vua nào tại vị
đến 60 năm nên không sợ trùng quốc hiệu). 12 chi và 10 can còn được dùng
để phân biệt ngày tháng. Thời gian được phân biệt bằng 12 chi (ví như giờ
Tý là lúc nửa đêm và giờ Ngọ là lúc giữa trưa).
Tác giả đề nghị bỏ lịch âm, tôi tán thành nhưng có ý kiến khác với tác giả.
Tôi không bài xích TQ nên cũng không muốn nói xấu gì họ. Âm lịch do
người TQ phát minh ra thì Dương lịch cũng do người Ai cập cổ phát minh
ra, chả ai "văn minh" hơn ai. Cái chính là hệ thống âm lịch ở VN thường đi
kèm với những thứ mê tín dị đoan cổ hủ lạc hậu (xem bói, xem tướng, coi
ngày coi tháng, xem tuổi,....) cần phải triệt để bài trừ.
Nói văn hóa VN lai Tàu là chính xác. Ví như Phật giáo. Phật giáo truyền
bá vào VN thời nhà Lý là Phật giáo chính thống (không có thuyết Luân Hồi,
không có Địa ngục cũng chả có Thượng đế, không có Phật Bà Quan Âm
cũng chả có Địa Tạng Vương Bồ Tát). Phật giáo chính thống truyền vào TQ
bị người TQ bài xích nên phải hạ xuống "tiểu thừa" với những thứ "không
có" ở trên (lai với đạo Lão). Quán Thế Âm Bồ Tát rõ ràng là người Tàu và
người VN ta vẫn chổng đít hì hục lạy Phật Tàu, còn Phật Tổ (người sáng lập
ra
đạo
Phật)
thì
hầu
như
không
có
ai
thờ.
Tiếp theo, ông Táo, Thổ địa, Hà bá, Nam tào, Bắc đẩu, Phúc, Lộc, Thọ,
tiên đồng ngọc nữ, Thượng đế, Tây vương mẫu...đều là Tàu cả. Người VN
chỉ có Thần Hoàng là những người có thật trong lịch sử, có công với địa
phương (khai phá đất đai, tiêu diệt thú dữ, truyền bá nghề thủ công, ....) và
được thờ cúng trong các đình làng. Thần thánh của người VN chỉ có ông Bụt
và ....ông Thiên Lôi mà thôi, ngay cả Thượng đế cũng không có.
Tiếp theo nữa, tô tem (linh vật thờ cúng) của người Việt là con cò (người
Tàu gọi là con hạc) được khắc trên trống đồng. Người VN ta không thờ con
cò mà thờ Long, Lân, Quy, Phụng (là "tứ linh" của người Tàu).
Cuối cùng là những hủ tục cực kỳ cổ hủ được truyền bá từ Tàu đại loại

như là nhất định phải sinh con trai để truyền bá "huyết thống" (!) trong khi
người đàn ông chỉ cho mỗi cái mã gene định dạng giới tính, toàn bộ sự hình
thành từ bào thai đến trẻ sơ sinh đều xảy ra trong cơ thể người đàn bà.
Trong ngũ đức Hiếu, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín của ngài Khổng Khâu, chữ "hiếu"
đứng đầu mà "đại bất hiếu" là không có con trai nối dõi tông đường (bà mẹ
nó). Từ đây sinh ra sự kỳ thị đối với phụ nữ "nhất nam viết hữu thập nữ viết
vô". Ngoài ra còn có quan niệm Quân, Sư, Phụ cũng do ngài Khổng Khâu
tuyên truyền ra (trung với vua, hiếu với Thầy còn bố đẻ của mình thì cho
xuống bét). Bởi vậy từ đó mới có câu khẩu hiệu sặc mùi phong kiến "tuyệt
đối trung thành với đảng" (bà mẹ nó). Trên đời này chỉ có 1 thứ "tuyệt đối
trung thành" với chủ nhân, đó chính là ....con chó.
Theo tôi thấy, ....chiếm lại Hoàng Sa - Trường Sa coi bộ còn dễ hơn cái sự
bài trừ "lai Tàu" này. Dĩ nhiên, không phải văn hóa TQ cái gì cũng xấu
(nhưng rõ ràng là xấu nhiều hơn tốt), người VN nên biết hấp thu cái tốt (của
bất
cứ
dân
tộc
nào)
và
bài
trừ
cái
xấu.
Còn vấn đề "văn minh công nghiệp" thì.....ngài Thiên Ý nói sai rồi. Người
Anh - Mỹ không dùng các hệ thống đã thống nhất chung trên toàn cầu mà
dùng hệ thống "cổ truyền" của họ nhưng họ đâu có kém văn minh. Ví như,
không dùng hệ đo chiều dài đơn vị mét, hệ đo trọng lượng đơn vị kilogram,
hệ đo thể tích đơn vị lít, ....chẳng hạn. Văn minh là do mình tạo ra và được
người khác công nhận, không phải là loại văn minh được xây dựng
bằng....niềm tự hào (tức là mình tự khen mình).
Trả lời
bởi: Vô danh
08.02.2014 18:34
Tam Cương ba mối liên hệ trật tự trong cuộc sống hằng ngày là Quân -SưPhụ ; Tam Cương phải hiểu ở đây là mối liện hệ giữa chính quyền - gia đình
và xã hội , chứ không phải thứ bậc trong xã hội ; Quân nghĩa là vua là người
đứng đầu chính quyền mà ngày nay có thể đó là Tổng Thống , Vua hoặc Chủ
Tịch nước , thay mặt chính quyền để điều khiển và vận hành đất nước ; Phụ
có nghĩa là Cha người đứng đầu trong mỗi gia đình ; Sư là thầy cô giáo , xã
hội có vận hành tuần hoàn phép tắc hay không là do sự giáo dục của đất
nước , mà chịu trách nhiệm chính là người Thầy , chính quyền thì có trách
nhiệm đảm bảo an ninh trật tự cho đất nước làm cho cuộc sống người dân
được an vui , cha mẹ là người có công ơn dưỡng dục và sinh thành ra ta ,
thầy cô giáo là người đem lại tri thức cho ta , và là người có công dạy dỗ
giáo dưỡng các bậc hiền tài cho đất nước , ngày nay một trong các tiêu
chuẩn để đánh giá một Quốc Gia là trình độ dân trí , mà nói đến dân trí thì
không thể không nói tới môi trường Sư Phạm của quốc gia đó , do vậy cả ba
đều có vị trí trang trọng như nhau . Nếu coi mỗi Quốc Gia là một cơ thể

sống , thì mỗi gia đình là một tế bào cấu thành nên cơ thể đó , một cơ thể có
khỏe mạnh hay không là do nguyên khí của cơ thể đó , mà hiền tài là nguyên
khí của đất nước , muốn có hiền tài thì phải có môi trường Sư Phạm lành
mạnh
.
Ngũ Thường : Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí -Tín , là những đức tín mà con
người phải có . Nhân là lòng từ thiện, Nghĩa là làm tròn bổn phận, Lễ là sự
tôn ti trật tự hay quy tắc trong việc đối nhân xử thế với người trên kẻ dưới,
Trí là trí tuệ minh mẫn làm việc gì cũng phải suy nghĩ, Tín là lòng thành
thực
hiện
điều
đã
nói
.
" Đại thừa lại được chia ra nhiều bộ phái khác nhau, xuất phát từ Ấn Độ và
truyền qua Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Tại
Ấn Độ, Đại thừa đã chia ra Trung quán tông (sa. mādhyamika) do Long Thụ
(sa. nāgārjuna) đề xuất và Duy thức tông (sa. vijñānavādin, yogācārin) do
Vô Trước (sa. asaṅga) và Thế Thân (sa. vasubandhu) sáng lập. Song song
với Tantra (Mật tông) của Ấn Độ giáo, đạo Phật cũng sản sinh ra một trường
phái là Kim cương thừa (sa. vajrayāna), rất thịnh hành tại Tây Tạng. Thuộc
về Đại thừa tại Trung Quốc và Nhật Bản, người ta có thể kể đến Thiền tông,
Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Tịnh Độ tông. Giáo lí căn bản của Đại
thừa được chứa đựng trong những bộ kinh (sa. sūtra) và luận (sa. śāstra) với
nhiều
luận
văn
hết
sức
sâu
sắc.
"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_thừa
Trả lời
rả lời
bởi: Vô danh
01.02.2014 09:39
Lai
Tầu
?
Ôm ấp thinh thần vọng ngoại, bán nước cho Tầu là xấu.
Hòa nhập văn hóa với thế giới đâu có gì xấu.
bởi: Nguyễn Tấn Đức từ: Thủ Đức
31.01.2014 05:21
Mình nhất trí với ý kiến hay này, chúng ta cần phải tách khỏi ảnh hưởng của
văn hoá tàu khựa. Nhưng muốn thực hiện thay đổi phải do nhà nước. Nhưng
nhà nước csvn này chắc là không dám làm mích lòng Tàu khựa rồi. Ôi thật
nhục
bởi: Hai Lua từ: Saigon
31.01.2014 03:40
Tết
tây
Tết
tàu
mồng

jan
một

tháng

01
giêng

Tết ta mồng 5 tháng giêng khi Đại đế QUANG TRung đánh giặt TÀU
KHỰA năm xưa
bởi: Hà Anh Dũng từ: Lâm Viên
31.01.2014 01:08
Rất có lý , đồng ý theo quan điểm này ,
bởi: Thắc mắc từ: US
31.01.2014 00:45
Nếu muốn chọn là "Tết Ta" tại sau lại bỏ "Tết Tàu" rồi lại lệ thuộc vào "Tết
Tây" mà không chọn "Ta" hoàn toàn chẳng hạn chọn ngày giỗ tổ Hùng
Vương làm ngày "Tết Ta" không phải hoàn toàn thuộc về ta cũng như Miên
hoặc Thái hộ có ngày Tết riêng củ họ.
bởi: Lê tân Việt từ: Huế
30.01.2014 20:37
với não trạng lãnh đạo VN hiện nay thì khó mà tác động ,vì đất nước đang
đang bị kẹp trong tay của một tập đoàn độc tài toàn trị ,nên ý muốn của bọn
chúng là trên hết,Quốc hội chỉ là công cụ để hợp pháp hóa những ý muốn
của bọn độc tài ,vi thế ý kiến đúng đắn của bài viết trên nếu muốn thành hiện
thực thì phải đi đường vòng, tức là chúng ta nên vận động Trung cộng thay
đổi theo tết dương lịch, điều đó là chắc chắn,nếu Trung cọng chuyển sang tết
dương lịch năm nay thì chắc chắn năm sau đó bọn độc tài cầm quyền sẽ bắt
toàn dân Việt nam đổi sang tết nguyên đán theo dương lịch. Điều rỏ ràng
như một năm có 365 ngày và1/4.

