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Ngàn Xưa Văn Hiến 

 

 

Thiên Nam Vạn Cổ Hà Sơn Tại 

(Trời Nam Ngàn Năm Sông Núi Vẫn Còn) 

Vua Lê Thánh Tôn - (Trích bài thơ của Đức Vua khắc trên tường đá "Núi 

Bài Thơ", 

Hạ Long năm 1468).(1) 
  
 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 

(Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 

  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời) 

Lý Thường Kiệt - (Trích bài thơ "Thần" của Lý Thường Kiệt ở Đền thờ 

Thần Vương 

bên bờ Sông Như Nguyệt năm 1076.).(1) 
 

Duy ngã Đại Việt chi quốc 

Thực vi văn hiến chi bang 

(Như nước Đại Việt ta 

Thực là một nước văn hiến) 

Nguyễn Trãi - (Trích Bình Ngô Đại Cáo,  

Nguyễn Trãi đọc ở Kinh Đô Thăng Long năm 1428, sau 10 năm "nằm gai 

nếm mật" 

(1418-1427), và Lê Lợi đã đánh tan quân Minh.).(1) 
 

 
người tự phương nam bao ngàn năm cũ 

quần tụ hài hòa - tự chủ - phát triển cội nguồn 
nông nghiệp lúa nước gieo trồng cuộc sống thiên lương 

Trời - Đất - Âm Dương tỏ tường mối đạo 
 

***** 
bộ tộc đó định cư định canh không ngừng sáng tạo 

lỡ buổi hồng hoang núi sông hải đảo biến đổi chuyển dời 
người sống dắt dìu nhau vác cuốc lên vai 

Bắc Tiến thiên di tìm đường sinh nhai tứ xứ 
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***** 

 
huyền thọai dân tộc tôi đó non năm ngàn năm hữu sử, 

lại tái định cư giữ nề nếp cổ truyền. 
chính Tổ Tiên tôi, giống nòi Việt Cổ Nam Thiên 

đã khai phá cả đất Trung Nguyên, 
chiếm lĩnh Thái Sơn lập lại nền văn hiến 

 
***** 

 
tự đồng bằng, Cha Ông tôi phóng tầm mắt xa dần ra tới biển 

đi đến đâu hiển hiện dấu tích qua 
trên Trống Đồng khắc tạc nét văn hoa 

để hậu thế vạn niên sau sẽ có ngày dễ tìm ra, khám phá... 
 

***** 
 

cuộc sống an lạc hòa bình tương sinh kỳ diệu 
của Giống Nòi Việt Cổ đầy minh triết, nhân văn hòa hóa đó 

nào ngờ đâu bị người du mục ác lực bắc phương 
quen thói du cư hoang dã bạo cường 

tràn xuống cướp bóc tàn sát khác chi phường dã thú... 
 

***** 
 

Giòng Giống tôi lại bôn đào xuôi nam tìm đường cư trú 
vì đã bị lũ cuồng nhân chiếm đọat giang sơn... 

họ cũng học đòi nếp văn trị Người Nam 
và cướp cạn tinh hoa nền văn minh Lạc Việt... 

 
***** 

 
nhưng truyền thống họ vốn quen thói hung hăng chém giết 
chiếm cứ đất đai, tranh đọat quyền hành, ức hiếp lẫn nhau 

xưng bá, xưng vương, thiên tử, chư hầu 
trên sông núi vốn công đầu khai sơn phá thạch của người Bách 

Việt... 
 

***** 
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và bọn họ cũng không bao giờ quên mưu đồ bá quyền khủng khiếp 
chủ trương lăng nhược, tiêu diệt, nô lệ hóa những tiểu quốc lân 

bang... 
riêng Tổ Tông tôi hằng cả mấy ngàn năm 

đã bao nhiêu là lần đánh tan tành quân xâm lăng cướp nước 
từ Đường, Tống, Minh, Thanh bắc Hán... 

 
***** 

 
nay gặp thủơ Tổ Quốc Sơn Hà Thiên Nam rơi vào tay lòai gian tà 

cọng sản 
phản bội giống nòi, buôn dân, bán nước cầu vinh 

con cháu Tiên Rồng này thề một lòng quyết chí hy sinh 
sẽ diệt sạch sành sanh lũ nội thù 

và mọi thế lực thực dân, côn đồ, nghịch lỗ... 
 

***** 
 

Việt Điện U Linh Thiên Thư hề ngàn xưa sách sử... 
 

 
 

Lê-Thụy-Chi 
 

(xin thay trang kinh thượng sớ dâng lên tổ tông cội nguồn Việt Tộc.) 
 

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

(1).- Vì khuôn khổ giới hạn của một bài thơ, nên tác giả chỉ ghi ra vắn tắt 3 trong vô số văn thơ cổ  

nổi tiếng của tiền nhân Việt Tộc trong lịch sử dựng nước và cứu nước. 
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