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 Phan Bội Châu (1867-1940)

 Chapter 25: “Do you have a husband?”

 Someone asked me, do you have a husband?
 I rolled my eyes, meaning I have always had one
 ...
 His surname is Viet, given name Nam
 Over three thousand years old, still not very old
 ...
 Just hundreds of years ago, while still virile
 [He] defended against the Han, declared our
independence, what a hero
 It was destiny for me to meet my husband,
 How [my] affection will endure, how the
memories will last.

Chương thứ 25 “Mầy có chồng chưa?”

Có người hỏi thiếp, mầy có chồng chưa?
Thiếp quẹt mắt thưa, Rằng, xưa vẫn có,
…
Nhà Việt là họ, thầy Nam là tên
Hơn ba nghìn niên tuổi chưa già lắm

Mấy trăm năm trước, vẫn đại trượng phu
Chống Hán, bình Ngô, anh hùng như thế
Duyên trời dành để em gặp chồng em,
Ân ái lâu dài, muôn ức vạn tuế

Nữ Quốc Dân Tu Tri (1927)



Rethinking education: influences

Fukuzawa Yukichi (1835-1901)  Kang Youwei (1858-1927) Liang Qichao (1873-1929)

Nghĩ lại về giáo dục: ảnh hưởng Đông Á



Formal and Informal education
 

Giáo dục chính thức và 
không chính thức



National Literature Reader
Quốc văn tập đọc

Bài hát mẹ khuyên con 
  

Con ơi nghe mẹ lời này 
Muốn khôn thì phải có thầy mới nên 

... 
Văn minh hai chữ đọ cùng mỹ âu 
Lòng mẹ nay luống những âu sầu, 

Sầu vì một nỗi bấy lâu ngu hèn 
Mẹ có tham cũng chả tham tiền, 

Tham vì một nỗi đua chen với đời 
Mẹ khuyên con có bấy nhiêu lời (125)

Bài hát vợ khuyên chồng 
  

Cát kia cũng đắp nên cồn, 
Đá kia nước chảy cũng mòn nữa ta. 
Anh làm sao cho ích lợi nước nhà, 
Mọi nghề tân học ắt là phải thông. 
Anh làm sao cho nổi tiến Lạc Hồng 

Có khôn mới đứng được trong cõi đời (127)





A Platform for debate
Nền tảng thảo luận

1. Opinion of the intellectual/writer on women's issues
2. How to direct/operate PNTV so that it will be beneficial to
society
3. How to educate women so that they keep up with the times
4. What's important and necessary to do [to uphold such an
endeavor]
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“Phấn son tô điểm sơn hà, làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.”
 

 “Powder and lipstick serve to embellish the Motherland, making
clear the countenance of Vietnamese women.”  




