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Đạo Đức, Nhân Nghĩa và Nhân Cách 
 

Trần Thứ 
 

Đạo là con đường phát triển tự nhiên theo thiên hướng của chân tính, đó là Đạo 

Trời. 
 

Đạo do đó là thường hằng, miên viễn, và con người dù cho cố ý muốn đi trệch 

hoặc nghịch với Đạo một thời gian, chung cuộc bao giờ cũng phải trở về với 

Đạo, trở về với thiên hướng của chân tính con người. 
 

Nếu đời sống không phát triển theo thiên hướng của chân tính, thì tùy theo từng 

mức độ, con người cảm thấy mình sống trống rỗng, đọa lạc, vong thân và đau 

đớn về tinh thần vô cùng. Không phải chỉ là nửa hồn thương đau, hay cả hồn 

thương đau, mà xâu xa hơn nữa là niềm đau chân tính. Đó chính là tiếng réo gọi 

về Người thật Người. 
 

Đối với đời sống của ta thì quá khứ không còn tồn tại, hiện tại đang mất, chỉ có 

tương lai trước mặt là trải dài vào hư vô huyền nhiệm ta không thể biết chắc. 

Cho nên ý nghĩa và bản chất của đời sống chính là sống hiện tại có quy hướng 

vào tương lai. Đã quy hướng vào tương lai thì không thể sống nghịch với Đạo 

và vô Tín. 
 

Đức là sống đức tin trên con đường của Đạo. 

Đức cũng là vốn liếng tích tụ cho tương lai do công lao từ quá khứ và nỗ lực 

trong hiện tại. 
 

Vô đạo là sống nghịch lại với thiên hướng của chân tính con người. 

Vô đức là chỉ biết sống hiện tại để làm bại hoại cái tương lai sắp tới, là nghịch 

lại với Thiên hướng của con người. 
 

Thiên hướng đó là gì? Đó là trong lẽ tồn sinh và an sinh của đời sống thì đạo lý 

hiển sinh là chủ đạo. Gọi nó là chủ đạo vì lẽ không sống với nó, không làm hiển 

vinh kiếp sống của mình, là tức thời sa vào đọa lạc, vong thân, hèn hạ, nhục 

nhã. 
 

Hiểu như vậy thì Đạo và Đức là nền tảng, riềng mối của đời sống con người. 

Một dân tộc không gìn giữ, tài bồi, và đứng vững trên nền tảng và riềng mối đạo 

đức sẽ không thoát khỏi tai họa đọa lạc diệt vong. 
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Đạo Đức như vậy ở đâu mà ra? Ở trong Trời Đất và được cảm nhận trong lòng 

người. Vì thế ngưòi xưa đã thường nói đến Chính khí (tràn đầy) trong Trời Đất, 

và Thiên lương hay lương tri (có sẵn) trong lòng người. 

 

Đạo đức giúp giải quyết con đường hành xử, đối đãi với bản thân, với Thiên 

nhiên, và với nhân quần xã hội. Đó là sống đối đãi hành xử theo đạo Trời và 

thuận lòng nguời. Người xưa cũng đã nói nhiều đến đạo làm người. 
 

Đạo đức đối với cá nhân thì bên trong gìn giữ được thiên lương và thiên hướng 

hiển sinh của mình, bên ngoài thì hiển lộ được Nhân nghĩa của thời đại. 
 

Giữ được thiên lương và thiên hướng hiển sinh trong lòng mình thì thấy được 

Nhân cách mình là cao trọng và tự mình biết gìn giữ lấy nhân cách cao trọng ấy. 
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