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TÓM TẮT CÁCH LẬP THÀNH CƠ  CẤU CỦA KINH DỊCH 
 

Thái cực nhi Vô cực  

Thái cực sinh Lưỡng nghi,  

Lưỡng nghi sinh Tứ tượng,  

Tứ tượng sinh Bát quái,  

Nhi Biến hoá vô cùng. 

 

 

Đồ hình về sự Hình thành và Biến hóa của Dịch  

Xem thêm hình ngoài Bìa  
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  Bát quái sinh Lục thập tứ quái  

( Xem hình ở dưới )  

  

 

I.- Cách lập thành các Quẻ đơn 

Lấy hai nét Đứt (Âm ) Liền ( Dương) chồng lên nhau theo sự sắp xếp của phép hoán vị ( 

permutation et arrangement ) thì được 4 Quẻ gồm hai nét từng cặp đối xứng, gọi là Tứ tượng: 

Thái Âm / Thái Dương, Thiếu Âm / Thiếu Dương. Theo thuyết Tam tài, mỗi Quẻ trong Tứ 

tượng lại được lần lượt chồng thêm một nét (Âm hay Dương ) thành mỗi Quẻ có 3 nét, tượng 

trưng cho Tam tài ( một cho Thiên, một cho Nhân và một cho Địa), ta có 8 Quẻ đơn gọi là Bát 

quái từng cặp đối xứng nhau: Khôn / Càn, Cấn / Đoài, Khảm / Ly, Tốn / Chấn. 

Người Việt  theo Nguyên lý Mẹ  ( Mẹ Âu Cơ ) nên đặt Khôn trên Càn, còn người Tàu lại theo 

Nguyên lý Cha lại đặt Càn trên Khôn ( Hữu Hùng một lãnh tụ Du mục lên ngôi gọi là Hoàng 

Đế, Thuỷ Tổ của Dân tộc Trung Hoa, nên đặt Càn trên Khôn).  

Đây là sự phân biệt nền tảng quan trọng của hai nền Văn hoá Vương đạo và Bá đạo, do đó mà 

có hai cách gọi Đại Đạo Âm / Dương hoà khác nhau : Việt thì đặt Vợ ( Âm ) trước Chồng ( 

Dương ) nên gọi là Vợ / Chồng, còn người Tàu thì gọi là Chồng trước Vợ:  Phu / Phụ ( Phu: 

Chồng: Dương , Phụ : Vợ : Âm ).  
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II.- Cách lập thành 64 quẻ kép 

Lần lượt lấy 8 Quẻ đơn trên trục Dọc chồng lên các Quẻ đơn trên trục Ngang ta có 64 Quẻ kép. 

 

  Xem 2 Bảng trên, chúng ta thấy: Các Quẻ kép được xếp theo từng cặp đối xứng nhau qua 

đường chéo tô màu vàng: Những cặp Quẻ đối  xứng ( hay cặp đối cực ): 58 / 1 ;  10 / 43  ; 25 / 

49 . 13 / 17. . .     

64 Quẻ là 32 cặp Quẻ đối xứng nhau, khi đánh mất tính chất Đối xứng của các Quẻ cũng như 

thứ tự Âm / Dương là làm đảo lộn thứ tự Cấu tạo của Dịch, nên cũng đánh mất tinh tuý Nội 

dung. 
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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

 DỊCH TÀU, DỊCH VIỆT 
 

Sau khi viết bài Tóm lược cuốn “ KHI ĐÔNG TÂY GIAO HỘI “ nhà Văn Hà Văn Thuỳ lại 

gởi thêm bài về “ Dịch lý trong Ngôi mộ cổ “ tại thành phố Bộc Dương, Tỉnh Hà Nam, với kết 

luận:  

“ 1.- Kiến thức thiên văn học trưởng thành. Đã hình thành quan niệm Trời tròn Đất vuông, 

khám phá sao Bắc Đẩu cùng Nhị thập bát tú trên bầu trời. 

2.- Đã sáng tạo Can, Chi, Lịch pháp với những Ngày Tiết trong năm. 

3.- Từ ngôi mộ, có thể thấy các vị trí: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài được xác 

định. Điều này chứng tỏ Bát Quái đã được xác lập. 

4.- Đã trưởng thành về thuật Phong thủy và áp dụng trong mai táng.  

5.- Từ những tri thức trên chứng tỏ rằng người Việt lúc này đã nắm được Dịch lý. Đây là bằng 

chứng vững chắc khẳng định Dịch là sáng tạo của tộc Việt. Thời điểm của mộ Bộc Dương cũng 

trùng với thời gian xuất hiện của Tổ người Việt là Phục Hy (năm 4480 TCN), là người được cho 

là có công “họa quái”- tức làm ra Địch . Phải chăng điều này cho thấy sự gắn bó giữa Huyền 

thoại và thực tế?” 

Đây là chuyện dài hơi, vì nó rất phức tạp, nhưng qua 4 mục tiêu của Dịch, chúng ta  có được  

vài ý niệm sơ khởi: 

             Dịch có 4 mặt : 1.-Lấy Ngôn từ để dạy Minh Triết 

                 2.-Lấy Linh động để dạy biết Tiến hóa 

      3.- Lấy Tượng để chế Khí cụ 
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                                      4.- Lấy Bốc Phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp. 

Xem ra Dịch của người Tàu chuyên về mặt thứ 4 tức là Bốc phệ với 64 quẻ kép để Nhâm, Cầm, 

Độn, Toán. Còn người Việt thì lại chuyên về mặt 1 , 2 và 3  để chuyên về Triết lý Nhân sinh và 

đã  Đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời, nhưng chưa được viết ra. 

Ngoài ra, chúng tôi lại đọc được trên báo Thời luận hai bài: 

 1.-Một bài của Mặc Lâm-  phóng viên RFA - bàn về “ Cuộc Xâm lăng của Văn hoá 

Trung quốc ở Việt Nam ngày nay.   

 2.-Bài khác của Ts. Phan Văn Song về việc: Chống Hán hoá xâm lăng phải là một 

truyền thống Đại Việt.     

 Cả ba bài về Dịch, Văn hoá Trung quốc cũng như Truyền thống Đại Việt, đều có liên hệ mật 

thiết với nhau  trong Văn hoá Việt, nhưng chúng tôi không thấy các vị bàn rõ Văn hoá Trung 

quốc là những gì, Truyền thống Đại Việt ra làm sao và nhất là Dịch có liên quan gì đến Văn 

hoá Việt?   

 Chúng tôi xin đăng hai bài bài trên để cho rộng đường dư luận, mà chưa thể góp ý gì thêm, 

nhưng quan điểm của chúng tôi về những vấn đề trên sẽ được tỏ bày trong cuốn sách này. 

Đây là vần đề vô cùng rộng lớn và phức tạp, một mình chúng tôi chưa đủ khả năng bàn tới, nên 

phải nhờ tới công trình của Triết gia ( T. G. ) Kim Định về Triết lý An vi và Việt Nho để làm 

sáng tỏ vấn đề .  

Sau đây là công trình nghiên cứu về Việt Nho và Triết lý An vi của T. G. Kim Định. Nhờ phát 

giác được nét Song Trùng Lưỡng hợp hay nét Lưỡng nhất  ( Dual unit ) cũng là tinh thần Dịch 

lý trong  Văn hoá Việt mà nhận ra  Chủ nhân của Dịch là Việt Nam. 

Trong Lục kinh : Thi, Thư, Dịch, Xuân Thu, Lễ, Nhạc thì Kinh Dịch là Kinh khó nhất và nổi 

tiếng nhất, còn Kinh Nhạc – Bà Chúa của Nghệ thuật -  thì đã bị tiêu trầm. Xưa nay ngưòi ta cứ 

tin  Kinh Dịch là công trình vĩ đại của Tàu. 

Thế nhưng, ngày nay nhiều vị nghiên cứu về Văn hoá đã chứng minh Chủ nhân của Kinh Dịch là 

Việt Nam. Trong các công trình khám phá đó thì Công trình về Việt Nho và Triết lý An vi của 

Triết gia Kim Định là công trình đồ sộ với 64 tác phẩm là đồ sộ và độc đáo nhất, nay chỉ còn lại 

33.  Công trình đồ sộ và độc đáo ở chỗ:  

  1.- Không những tìm ra nguồn gốc của Dịch là của Việt Nam mà quan trọng hơn là nhận 

ra Linh thể tức là Tinh hoa của Kinh Dịch trong cuốn “ Dịch Kinh linh thể “. 

2.- Khám phá ra nét Song trùng lưỡng hợp hay nét Lưỡng nhất của Dịch là nét Nhất 

quán hay Mạch lạc nội tại của Việt Nho qua tinh thần Triết lý An vi của Dịch. Nét Lưỡng nhất 
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trong Việt Nho đóng vai trò quan trong như những đinh vít nối kết các bộ phận rời của máy lại 

với nhau thành Cỗ máy.  

3. Dịch là “ Nghịch số chi lý “, nghịch số lớn nhất là Thượng / Hạ, nhờ lối “ tương thôi 

“ tức là  “ vừa đấu tranh vừa hợp tác “ mà cặp đối cực Thượng / Hạ đạt thế Quân bình động mà 

luôn Tiến bộ trong trạng thái Hoà.     

Triết được Nho định nghĩa là Triệt: Triệt Thượng và Triệt Hạ, làm sao cho Thượng / 

Hạ giao hòa được thì mới đạt Minh Triết, đó là đường lối Chính Trung bằng cách Chấp kỳ 

Lưỡng đoan, chứ không có “ Mâu thuẩn thống nhất “ kiểu Marx để cực Nọ nuốt chửng cực 

Kia thành ra Cực đoan, đưa tới Độc tài, Độc trị!.   

( < 2 >. Xem Bài Minh triết Việt của Việt Nhân  ) 

  4.- Mặt khác Việt Nho không những chỉ  có” phần Nghệ thuật vị Nghệ thuật “ như 

Hán Nho mà còn có cả “ phần Nghệ thuật vị Nhân sinh “, Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ 

thuật vị Nghệ thuật được Lưỡng nhất làm thành Kinh Điển của Văn gia,trong đó Dịch chính là 

nguồn của Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam, hay cách khác chính là tinh thần Triết 

lý An vi.  Ngoài Kinh Điển của Văn gia  còn có kho tàng Ca dao Tục ngữ của Chất gia.  Kinh 

điển của Văn gia / Ca dao Tục ngữ của Chất gia kết thành Lưỡng nhất hay đồng quy nơi Thái 

cực làm thành nền Văn hoá Thống nhất cho mọi thành phần trong Dân tộc, đây là điều họa hiếm 

trong các nền Văn hoá. 

5.- Trong phần Nghệ thuật vị Nhân sinh chúng ta có thể đem các cặp đối cực liên hệ    

vào các Cơ chế Xã hội để bảo đảm cho sự Tiến bộ và Ổn định ( nhờ trạng thái Quân bình động )  

hầu mưu phúc lợi cho toàn dân. 
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CHƯƠNG HAI 

A.- Đường hướng nghiên cứu của T. G. Kim Định 

Để thấy sự khác biệt về Dịch giữa Hán Nho và Việt Nho trong bốn mặt của Dịch, chúng ta thấy: 

Nho của chủng Việt đã đạt 3 mặt: Lấy Ngôn từ dạy Minh triết, lấy Linh động để dạy Biến hoá ( 

Xem bài Minh Triét Việt ) và  lấy Tượng để chế tạo khí cụ. Khí cụ thì thì gồm những phát minh 

về cách làm Giấy, cách chế ra thuốc Súng cùng cách luyện Đồng, luyện Sắt, Các phát minh này 

thuộc về phần Việt tộc đã được minh chứng rõ ràng. 

 Còn Hán Nho thì lại chuyên về mặt thứ tư là Lấy Bốc phệ chiêm nghiệm từng trường hợp. Đây   

là công trình đồ  sộ về Nhâm, Cầm, Độn, Toán và Phong thủy. 

B.- Công trình khai quật Việt Nho 

Theo Tinh thần Triết lý An vi của T.G. Kim Định 

Để chứng minh Việt Dịch đã có khả năng bao quát cả 3 mặt trên, chúng ta theo dõi cuộc khai 

quật vô tiền khoáng hậu trong 50 năm của T. G. Kim Định:  

I.- Động cơ của cuộc khai quật 

Khi đọc các tác phẩm của Kim Định, chúng tôi bất ngờ đọc tới những lời thổn thức ở vài cuốn  

rằng là “ không thể viết kịp nữa rồi “:  Sau nhiều năm nghiên cứu Công trình Việt Nho và Triết 

lý An vi, chúng tôi mới nhận ra nghịch lý vừa mừng vui, vừa tủi nhục vừa lo âu dày xéo Tâm can 

khiến cho T.G. Kim Định phải thở than như vậy: 

1.- Mừng vui vì tình cờ  mà khám phá ra Việt Nho theo Tinh thần Triết lý An Vi 

 Không ngờ  với vài câu ngắn gọn của Nho mà T.G. Kim Định ngộ ra Công trình Việt Nho 

và Triết lý An vi, đây là công trình đồ sộ có cả một hệ thống về Vũ trụ quan và Nhân sinh quan 

siêu việt như tên Việt của nước Việt: 

a.-Vũ trụ quan Động 

Vũ trụ qun Động có nền tảng Dịch lý tuy cũ rất cũ, nhưng lại cũng rất mới vì nó hợp với những 

công trình Khoa học kỹ thuật tân tiến ngày nay. Cơ cấu Ngũ hành cũng như Lạc Thư Minh 

triết chẳng khác nào công trình vĩ đại của Einstein về Time – Space – Continuum.( Đã giải 

thích ở cuốn khi Đông Tây Giao Hội  ). Cái lạ lùng là sự khám phá thuộc nguồn Tâm linh lại 

nhanh hơn Khoa học những hàng mấy trăm thế kỷ. 

b.- Nhân sinh quan Nhân chủ 

Nhân sinh quan thì có cả một Hệ thống Triết lý Nhân sinh về con Người Nhân Chủ, Dân tộc 

kết đoàn, và Chủ đạo Hòa hay Chính lược Quốc gia giúp đem tinh thần Dịch lý vào các Cơ 

chế xã hội để đem lại phúc lợi  cho mọi người dân. 

c.- Một lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để đam Đạo lý Nhân sinh vào Đời 

*Tu Thân để đạt Nhân / Nghĩa và Hùng / Dũng 
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*Tề Gia bằng cách hành xử điều hoà  Tinh thần của hai Lễ Thành Hôn (Nhân)  

và Giao bái ( Nghĩa ) 

*Trị Quốc bằng cách đem tinh thần Dịch lý vào các Cơ chế xã hội để đạt Tiến bộ trong 

trạng thái ổn định: 

** Chính trị  bằng cách làm điều hòa được Nhân quyền / Dân quyền qua các 

Cơ chế Xã hội trên nền tảng Văn Hoá Thái Hòa . 

**Kinh Tế thì điều hoà giữa Công hữu / Tư hữu. 

**Giáo dục thì điều hòa giữa Thành Nhân / Thanh Thân. 

**Xã hội thì điều hòa giữa Dân sinh / Dân trí. 

d. Một Tâm linh Sử quan về: 

Nguồn Sống ( Vật chất ), Nguồn Sáng ( Tinh thần; Nhân / Nghĩa ) 

e.- Đạt quan Phong / Lưu 

Nhờ nếp sống Quả dục ( Chiết Trung giữa Diệt dục / Đa dục ) và cách hành xử An hành ( Chiết 

Trung giữa Cưỡng hành / Lợi hành ) để có cuộc sống luôn an nhiên tự tại hay Phong / Lưu mà 

đạt Hạnh phúc . 

 * Bình Thiên hạ theo tinh thần Tứ hải giai Huynh Đệ. 

2.- Tủi nhục đau xót vì: 

Một Dân tộc có cả một nền Văn hoá  siêu việt như vậy, thế mà do thâm mưu “ Dịch chủ vi Nô “ 

của Kẻ thù truyền kiếp gán cho Dân tộc có Văn hoá là một “ Dân tộc man di mọi rợ “, còn Dân 

tộc ăn cướp Văn hoá lại tự cho là Văn minh tiến bộ , do đó mà Dân tộc Việt Nam gánh gồng trên 

lưng với bao nhiêu Quốc nạn và Quốc nhục qua hàng bao thế  kỷ, đến nay chẳng những chưa 

thoát ra được mà còn sa đọa thêm.. 

3.- Lo âu vì: 

Công trình Văn hoá của Tổ Tiên Việt khi mới xây dựng xong phần Cơ cấu gồm những nét căn cơ 

có nền tảng Dịch lý, nhưng chưa đủ thời gian để viết thành Kinh sách thì đã bị nòi Du mục Hoa 

Hán chiếm đoạt và thâu tóm hết mọi thứ, nhất là Văn hóa, nhưng vì không nhận ra Gốc nên Nho 

bị xuyên tạc thành Hán Nho bá đạo.   Tổ tiên đã khôn ngoan cất dấu Cơ cấu của Văn hoá nơi 

Các Huyền thoại, nơi cổ Vật, cổ Nghệ,. . .  nên những phát kiến đã bị vùi lấp dưới lớp Bụi Không 

gian và Thời gian qua hàng trăm ngàn thế kỷ, nên nay mới khui lên chưa đủ thời gian để viết 

thành sách có hệ thống theo lối Hàn lâm để phố biến rộng hầu đáp ứng kịp thời cho nhu cầu 

cứu nguy Dân tộc. Mặt khác những sách đó cũng cần chuyển ra nhiều ngoại ngữ để phổ biến 

cho giới trẻ. Đây là công việc cần nhiều chuyên viên và thời gian. 
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 Vì vậy để cho một cá nhân hoàn thành công trình to lớn và khó khăn trên không phải là dễ, tuy  

đã viết tới 46 cuốn, nhưng đa số vẫn còn là  những bài cảo luận về những mảnh khám phá mới 

cùng với hướng chung của nền Văn hoá vừa mới khai quật lên khỏi lớp bụi Thời Không.    

Mặt  khác vì sự  khám phá quá  độc đáo, vừa rộng lại vừa sâu, nhưng ngược lại niềm tin của 

Hán Nho, khiến các nhà  Hán Nho chỉ “ Tầm chương trích cú “cũng như các vị Tân học thì 

cho “  Khoa  học là tất cả “, nên  chê bai, dị  nghị không chiụ tìm hiểu mà chỉ viện vào vài chi 

tiết phiến diện mình không thích mà chê bai xa  lánh. 

Lại nữa, nền Văn hoá Tổ tiên đã bị sa đọa hàng bao nhiêu thế kỷ nay muốn phục hoạt lại  cũng 

cần phải có nhiều thành phần trong Dân tộc hợp tác và cũng phải có thời gian dài để thâu hóa, 

cả hai điều đó  đều khó thực hiện! . 

Đây là một công trình Tổng hợp Đông, Tây,  Kim , Cổ,  nên số độc giả rất hạn chế, vì các Vị 

chuyên về Đông thì không hiểu Tây và ngược lại, hai nữa muốn nghiên cứu thấu đáo thì  phải 

tốn đến hàng nhiều năm, nên rất hiếm người có đủ điều kiện và thời gian để tìm hiểu.! 

Cái rên la đau xót của T. G. Kim Định là Dân tộc ta tuy có mang theo ngọc Long Toại trong 

mình – nền tảng là nét Lưỡng nhất hay cũng là nét Song trùng Lưỡng hợp của Dịch lý - , 

nhưng đa số trong Dân  tộc không còn nhận ra, tìm kiếm khui lên mà mài dũa cho sáng 

trong, nên cứ để chôn vùi dưới đất, vì thiếu nét Lưỡng nhất nên đánh mất mối Liên hệ cơ thể 

với nhau, gây ra cảnh phân hoá, một số chẳng những không còn để tâm vào việc cứu nước 

mà  lại  còn a theo kẻ thù truyền kiếp, tàn dân hại  nước, nên có  Ngọc cũng tựa như  không, 

có thể  không đem lại ơn ích gì cho Dân  tộc trong cơn nguy biến cận kề!    

Vì càng tìm hiểu sâu về Văn hoá càng thấm Niềm đau Nỗi nhục của Dân tộc do kẻ thù truyền 

kiếp  gây ra trong hàng bao thể kỷ, làm  cho đa số trong Dân tộc Việt Nam bị bật Gốc, họ  đinh 

ninh  rằng Dân tộc mình không có Văn hoá, Văn hoá ( bá đạo ) hiện nay là do Trung Hoa dạy dỗ 

cho, do đó mà đảng CSVN mới nhận Thù làm Bạn, bách hại Đồng bào, tiếp tay cùng kẻ thù tiêu 

diệt Dân tộc Việt Nam trên nhiều lãnh vực nhất là Văn hoá, nên cái họa diệt vong khó có thể 

tránh, cái đau đớn nhất là ở chỗ CSVN cũng là Đồng bào mà lại hùa với kẻ thù Dân tộc truyền 

kiếp để có thể đưa Dân tộc vào tròng Nô lệ lần nữa!     

T. G. Kim Định đã “ cô hành suốt đời để tìm Sinh lộ cho Dân tộc “  thế mà Dân tộc đâu có 

nhận ra, Nỗi đau Niềm tủi và cảnh bị Bạc đại cứ đeo đẳng Kim Định, nhất là lúc yếu đau từ 

giả cuộc đời. Phải chăng tuy là một Linh mục nhưng Kim Định cũng không bao giờ quên 

mình là  một Công dân luôn bám vào lòng Dân tộc để tìm cách giải cứu Dân tộc bằng con 

đường Văn hóa, nhất là  khi Tổ quốc đang trên bước đường lâm nguy. Tìm tòi cho ra nền 

Văn hoá đã bị chôn vùi hàng bao thế kỷ và nói cho lọt tai những người ngủ mê không phải là 

dễ.   

Dân tộc chúng ta đã bị Bùa mê Hán tộc và Văn hoá Duy Lý đầu độc đã ngủ mê hàng bao thế 

kỷ, đã bao nhiêu vị anh hùng liệt nữ đã nêu gương, nhưng bừng tỉnh được từng giai đoạn rồi 
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lại mê thiếp đi, Cụ Phan Bội Châu đã có lời kêu gọi da diết nhưng nào đâu có thức, đến khi 

CSVN hô hào làm Kách mạng‘ Nồi Da nấu Thịt “ thì Dân tộc bị lầm mà  hùng hổ vùng lên  

sát phạt nhau tận tình hầu giúp Tàu cộng tiêu diệt Dân tộc Việt Nam! 

 

Bài thơ Chúc Tết Thanh Niên (Phan Bội Châu) 

Dậy ! Dậy ! Dậy ! 

Bên án một tiếng gà vừa gáy 

Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng 

Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng? 

Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng 

Hai mươi lẻ đã từng bao chua với xót 

Trời đất may còn thân sống sót 

Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh 

Thưa các cô, các cậu lại các anh 

Trời đã mới, người càng nên đổi mới 

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội 

Ghé tay vào xốc vác cứu giang san 

Ði cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan 

Dây đoàn thể quyết phen thành nghiệp lại 

Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi 

Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần 

Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn 

Ðúc gan sắt để dời non lấp bể 

Xối máu nóng để rửa vết dơ nô lệ 

Mới thế này mới là mới hỡi chư quân 

Chữ rằng: nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân “ 
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Thế mà đến ngày nay đa số chúng ta vẫn còn ngũ mê, một số Người đã biến chất, Dân tộc đã bị 

phân hoá nặng nề do sự sa đọa về Văn hoá, do đó mà  đánh mất mối liên hệ Đồng bào khăng 

khít mà đấu đá nhau, thế mà các Vị làm Chính trị  thì cứ hô hào Đoàn kết với đa Nguyên đa 

Đảng với Pháp trị mà xào xáo nhau, thực ra đó mới chỉ là cái Ngọn, nếu chỉ sửa cái Ngọn héo 

hon mà không lo tu bổ cho “ Gốc con Người và Tinh thần Dân tộc “ cho được sung mãn, thì 

dựa vào Nội lực nào để Khởi động sức ù lì của Dân tộc hầu đạt tới Đáo điểm mong muốn? Thế 

nên, mọi người cứ chạy lộn quanh mà hô hào!  Đa số các Vị Lãnh đạo Tinh thần và Trí thức thì 

vẫn xem xã hội đã  rách nát tả tơi  như đang ở trong cảnh an bình thịnh trị! 

II.- Nỗi thao thức của T. G. Kim Định 

Trong cuốn Kinh Hùng khải Triết, T. G. Kim Định đã thổ lộ ra tâm tình thao thức : 

1.- Việt Đạo có khả năng đáp ứng Chủ đạo cho Quốc gia 

«  Ðó là những cảm nghĩ mặc dầu phát xuất từ miệng các học giả nghiêm túc và tuyệt nhiên 

không do thành kiến nào cả, dầu vậy, lúc đầu tôi lấy làm sửng sốt không dám nhận; trái lại bụng 

bảo dạ rằng nước mình nghèo túng, tiểu nhược, tại sao các ngài đùa dai thế ?    

Nhưng sau nhiều chục năm nghiên cứu Triết đủ các thứ Triết Tây Âu, từ Cổ điển qua Thời Mới, 

cho tới Ấn Ðộ rồi cả Nho gia, ông nào có máu mặt chúng tôi cũng đọc thử, rồi đến mấy năm 

nghiên cứu về Văn hoá Xã hội, Tâm lý Cơ cấu. . . nhưng phải thú thực chẳng bao giờ chúng tôi 

gặp thấy được thứ Triết lý nào đáp ứng Tâm hồn lâu dài cả, thường chỉ thích được hai ba năm là 

nhiều nhất, và cái thích chỉ ở đợt hiếu kỳ bác vấn vậy thôi, chứ thực chưa gặp được nền Triết lý 

nào làm cho say mê đến độ thấm nhập tận Tâm hồn, đủ đề ra những Chân lý chỉ đạo cho Đời 

sống tư riêng cũng như cho Giáo dục, Kinh tế, Gia đình, Quốc gia, nên lòng vẫn khắc khoải đi 

tìm, nhưng gần suốt hai mươi năm trời không tìm ra. Tuy nhiên không dám nghĩ rằng Việt Nam 

lại có một nền Triết lý có thể chường mặt ra với hoàn cầu.   

Ðột nhiên ngày kia chúng tôi cảm được vài ba câu Nho, rồi đến vụ xẹt lửa từ nét Song 

trùng,  ( hay nét Lưỡng nhất : Dual unit ) thì từ hôm ấy, tưởng như mình đã tìm được suối 

Cam tuyền vọt lên từ Việt Tỉnh, mới vội vàng kín lên để trình bà con, lòng chỉ lo là quá 

muộn, vì tình thế nước ngày một đen tối không biết còn có dịp cứu vãn chăng ?. «  

2.- Một cuộc “ chạy nước rút “ không kịp 

«  Bởi thế mà chưa viết xong quyển này đã viết tiếp quyển khác, tung ra từng loạt như những hồi 

trống ngũ liên cốt để lay tỉnh Đồng bào. Nhưng than ôi ! Tuy sự thức tỉnh có lác đác, nhưng 

đi theo tiết nhịp từ từ, chậm rãi.   

Thế là không kịp nữa rồi, bờ đã vỡ, làn sóng Văn minh Tây Âu một chiều kích đã tràn vào 

làm ngập lụt toàn cõi An Việt để cuối cùng biến nước thiêng Tiên Rồng thành trại giam đồ 

sộ, khổ lụy ngút trời.  

Thoát thân chỉ được một thiểu số quá nhỏ.  Ðã quá nhỏ mà hiện đang bơ vơ như người mất 

Hồn.  Xem lại thì mình chẳng có chi đáng kể, nhưng nhìn vào Văn hoá Tây Âu cũng đầy 
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ngổn ngang, bên cạnh những hiện thực thuộc Kỹ thuật lớn lao rực rỡ lại thấy bày ra cảnh 

ái ngại và hiện đang trải qua cơn  khủng hoảng rất trầm trọng.    

Bởi vì giới Trí thức đã cảm thức sâu đậm về sự lung lay tận nền tảng của Văn hoá Tây Âu . 

Họ cảm thấy mọi giá trị của nó đều là giả tạo, vì xây trên nền tảng phi Nhân, nên cần phải 

thay đổi từ Gốc móng. Nhưng việc tìm ra một nền mới, một hướng mới thì tuyệt nhiên 

chưa. Lý trí đã thấy nét Song trùng trong khoa Vật lý vi thể, nhưng Tình và Chí chưa rung 

lên theo nhịp Song trùng, nên chưa xây được nền Triết để chỉ huy cuộc sống.. 

Mà Triết đã không xong, thì rồi việc nào cuối cùng cũng sẽ kết thúc như chiến tranh Việt 

Nam. Viện trợ thật nhiều, Thiện chí không thiếu, nhưng vì Bế tắc trong Tư tưởng : kết cục 

là đổ vỡ. 

Ngày nay thế giới đã đạt tới độ Lưỡng hợp trong Khoa học nhưng còn thiếu nét Song trùng 

cho Văn hoá, đang khi Việt tộc đã có nét ấy trong Văn hoá, tại sao không cố công thử đem 

ra đóng góp, bởi vì nét Song trùng là hạt Ngọc quý trọng nhất cho con Người. 

Mọi vấn đề nhiêu khê của Triết học, như Vạn vật Động hay Tĩnh, Giống nhau hay Khác 

biệt. . . và bao vấn đề căn bản khác, mà nếu thưa một Chiều thì đều sai : mà khốn khổ thay 

sự sai lầm đó sẽ gây nên cho con người muôn trùng đau khổ như Cộng sản Duy vật là thí 

dụ. Trái lại nếu thưa đúng thì con người sẽ được thảnh thơi hạnh phúc. Vậy mà có ai dám 

ngờ rằng câu thưa trúng chỉ có thể tìm được giữa nét Song trùng của Việt tộc .” 

( Kinh Hùng khải triết : Cơ cấu Việt. Nét Song trùng.  Kim Định ) 

III.- Hành trang và Phương pháp đi tìm 

Để kiện chứng cho vai trò quan trọng của Huyền sử trong nền Văn hoá chúng tôi xin đế cập vài 

nét  về Công trình của T. G. Kim Định. 

Công việc tìm tòi Văn hoá của Tổ Tiên quả là “ Nhiệm trọng nhi lộ viễn “: Công việc thì nặng 

nề mà con đường đi tìm thì lại xa lắc  xa lơ “.  Với lòng Yêu nước thiết tha, với Kiến thức rộng 

sâu và một Ý chí sắt đá, như một Cô Hồng thiên ngoại, Công dân Kim Định lầm lũi suốt đời đào 

xới lớp  bụi Thời Không dày đặc để tìm lại dấu vết Văn hóa Tổ tiên xưa.   

May thay! T.G. Kim Định  thông thạo ngoại ngữ như Latin, Pháp, Anh nhất là chữ Nho để 

đọc cho hết những tác phẩm về Triết học Đông, Tây, Kim, Cổ, kho tàng Tứ thư Ngũ Kinh 

cùng Văn hoá ( Lịch sử Phong tục tập quán, Hội hè đình đám, các Huyền thoại ) của Việt 

Nam, Trung Hoa và Thế giới. Ngoài ra còn tham khảo những bộ sách nổi tiếng thế giới về 

Triết học Đông Tây, về Văn hoá, về khoa Tân Nhân văn như  Cơ cấu luận, Tâm lý miền sâu, 

Khảo cổ học, Di truyền học, Dân tộc học, Phong tục học, các tài liệu về Nho của Dòng tên 

thuộc Missions étrangètres ở Pháp.  Ngoài ra còn phải nghiên cứu các Tôn giáo trên thế giới. 

Động cơ tìm hiểu về Nho có lẽ do Quốc nạn và Quốc nhục đè nặng Tâm tư của một công dân yêu 

nước, một nước nhỏ sống cạnh một nước khổng lồ suốt dòng Lich sử không bao giờ ngưng dùng 
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ác tâm để đồng hoá Dân tộc Việt Nam mà nuốt chửng như 800 chủng Việt khác. Thế nhưng qua 

gần 5 ngàn năm mà công cuộc tàm thực của Hoa Hán vẫn chưa thực hiện nổi.  

Thử hỏi do nguyên nhân nào mà Dân tộc Việt Nam vẫn giữ được nền Độc lập của mình, chính 

không phải là yếu tố Vật chất ít ỏi thua kém của mình mà chắc chắn là Yếu tố Tinh thần tức là 

Văn hoá mạnh hơn . Đó là tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam.  Đó cũng là niềm Tin để 

cho T. G. Kim Định quyết tâm đi tìm Văn hóa Dân tộc. 

Cuộc tìm Kiếm được  khởi từ những đau thương triền miên với những nỗi nhục nhức nhối  hàng 

bao thế kỷ, cùng những lời thúc bách hối hả của Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo, 

Bình Ngô Đại cáo của mưu thần Nguyễn Trãi, lời Tuyên ngôn Độc lập của tướng Lý Thường  

Kiệt, . . . T.G. Kim Định vững tâm một mình lầm lũi trong cõi Không gian mất hút và Thời gian 

mờ mịt mà mò tìm. 

Khi nghiên cứu Nho tuy phải dựa vào các công trình Văn hóa theo dòng Lịch sử, nhưng khi đi 

vào Tiềm thức Cộng thông Nhân loại mới nhận ra ngoài Lịch sử còn có Huyền sử.  

Huyền sứ là Sử của những Huyền thoại thường được cho là chuyện hoang đường, nhưng 

thực ra là Sử vượt Không gian và Thời gian, Huyền Sử là giai đoạn kết tinh của nềnVăn hoá . 

Đề thấy vai trò quan trong của Huyền sử trong việc kết tinh nền Văn hoá, chúng tôi xin trích 

những  dòng sau đây: 

1.- Huyền thoại và Huyền sử 

“ Huyền thoại là tiếng nói của Tiềm thức cộng thông, khác với Lịch sử là phạm trù của Lý 

trí. Nhưng vì trong thực tế không thể phân biệt hẳn hai phạm vi, nên có sự lẫn lộn nơi các 

tác giả, kể các tác giả có viết sách thực sự, nên đầy rẫy những lẫn lộn “Ông nói Gà, Bà nói 

Vịt “. Bà là Tiềm thức ( Nội ) nói về Thực tại bao la,  còn Ông Lý trí ( Ngoại ) lại đi nói về 

thực tại rõ rệt như Chính trị “ .     ( Việt Lý Tố Nguyên. Kim Định ) 

  Trong Kinh Hùng khải triết, T.G. Kim Định viết: 

“ Huyền sử là tự truyện của một Dân tộc, bao nhiêu những kinh nghiệm tích lũy từ không 

biết bao nhiêu đời Tiên tổ kết tinh lại.    Xuyên qua đó thường được kể lại bằng những nét 

lung linh của Sử mệnh của Dân tộc, nên đó quả là những Di bảo thiêng liêng chứa chấp 

những giá trị thâm sâu nằm giáp miền Tiềm thức.  Có thể nói tác giả đã dựng nên những 

Huyền thoại cũng chính là Tiềm thức cộng thông của tất cả Tiên Tổ đã góp phần vào việc 

kiến tạo dân nước. Nói đến Tiềm thức là nói đến sự vượt biên cương Lý trí phân minh, nên 

trở thành âm u.   Vì thế những Niên đại, những Địa danh cũng như các Nhân vật phải được 

hiểu một cách co dãn, chập chờn, vì đó chỉ là những mảnh vụn của Lịch sử được Huyền sử 

dùng như tiêu biểu để nói lên những Tư tưởng hướng dẫn cuộc sống của Dân tộc, nên 

mang tên này hay tên khác, xảy ra nơi nọ hay nơi kia đều không quan trọng.   
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Huyền sử thuộc vòng Trong tiềm ẩn không nhằm ghi chép sự kiện hay biến cố ngoại diện 

như Sử ký, mà cốt nhằm phác hoạ những hình ảnh Văn hoá, những mẫu mực chung của lối 

Sống, Nghĩ, Cảm, là những dạng thức có liên hệ mật thiết với hoàn cảnh Nơi ấy, nên Khi 

nào, con cháu muốn tìm ra những làn sóng ngầm của Lịch sử Dân tộc cũng như cái nhìn soi 

dọi vào đời sống hiện đại  để tìm ra những mẫu mực căn bản thì cần phải mở một cuộc hội 

thoại thắm thiết với những Di bảo nọ.   Việc đó có thể gọi theo tiếng nói ngày nay là làm 

Triết lý. Như thế Triết lý ở đây là một cuộc đào sâu kinh nghiệm sống của Tiên tổ để lấy 

chất liệu tạo dựng những dạng thức canh tân hợp cảm quan thời đại  ”.   

( Kim Định : Kinh Hùng khải triết : Thanh niên xuất bản , tr. 13 – 14 ). 

2.- Ý kiến của học giả ngoại quốc về Huyền thoại 

“ Bộ Huyền thoại của một Dân tộc là là đạo Sống  của Dân tộc đó. Nếu mất Huyền thoại thì 

thì bất cứ một Dân tộc nào, kể cả những Dân tộc văn minh nhất cũng sẽ sụp đổ khủng 

khiếp .( Karl Jung ) 

“ Bộ Huyền thoại của một Dân tộc không phải là những chuyện hoang đường, mà là những 

chuyện gần Chân lý nhất, hơn nữa bộ Huyền thoại là gia sản quý báo nhất vì tính chất 

thiêng liêng điển hình và mang lại ý nghĩa sống ”. ( Mircea Eliade ) 

“ Không có bộ Huyền thoại thì không thể thành một Dân tộc được. Dân tộc nào không có 

bộ Huyền thoại không thể được coi là có Văn hoá hay Văn minh gì hết, vì bộ Huyền thoại 

là những câu chuyện diễn tả tinh thần của Dân tộc ở mức độ cao nhất và cũng là Di sản 

thiêng liêng của Dân tộc đó  ”. ( Laurens Van Der post  ) 

“ Mất bộ Huyền thoại là mất Mạch nối vào Nguồn Quá khứ Tổ tiên và mất luôn Căn bản 

cho việc xây dựng Tiền đồ Dân tộc.  Dân nào mất bộ Huyền thoại, Dân tộc đó quả thực bị 

coi như không còn nữa  ”. ( Wallace Cliff  ). 

Bằng cách đi vào  Huyền sử của những Huyền thoại mà Kim Định đã mở ra một chân trời mênh 

mông về sự khác nhau giữa Văn hoá Việt Nam và Trung Hoa và cũng từ đó mà khám phá ra 

những vụ “ đạo Văn hoá Việt “ của Hoa Hán . 

Khi đi vào Huyền sử mới nhận ra sự khác nhau  giữa hai nền Văn hoá: Bên Tàu thì chuộng Thần 

Nam, bên Việt thì  Thần Nữ, đó là khởi đầu cho hai nền Văn hoá.   

 a.-Sự khác nhau căn bản giữa hai nền Văn hoá Tàu Việt là ở chỗ nếp sống chuộng bạo 

lực, gây chiến tranh cướp bóc của Hoa Hán hay Khoan hòa Nhu thuận, chuộng Hòa bình của 

Việt tộc. 

  b.- Từ sự Di biệt đó mà vạch trần Âm mưu cướp đoạt Văn hoá của Tàu, bằng tìm cách 

tẩy xóa vết tích Việt để Chiếm Công vi Tư  với mục đích “ Dịch Chủ vi Nô” của Đại Hán . 
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c.- Nhất là tìm lại được nguồn Sống Dân tộc qua Huyền thoại và nếp sống Bất khuất  của 

Việt Nam, đó là Việt Nho và Triết lý An vi. 

3.-Hai loại Huyền thoại 

Huyền thoại có hai loại: Thần thoại và Nhân thoại. 

1.- Khi đi vào Huyền thoại mới nhận ra nền tảng của mỗi nền Văn hoá, Dân tộc nào 

chuộng  Thần thoại Nam thì thích cuộc sống Bạo lực, còn Dân tộc chuộng Thần thoại Nữ thì 

chuộng nếp sống khoan hòa nhu thuận, nhờ đó mà phận biệt ra hai nền Văn hoá: 

 Nền Văn hoá Nông nghiệp nhờ lối sống định cư, luôn quan chiêm thời tiết để gieo 

trồng,  cư dân lại ăn nhiều rau quả, quen sống hoà với Thiên nhiên, nên chuộng nếp sống khoan 

hoà nhu thuận, còn nếp sống Du mục thì lại chuyên ăn thịt súc vật, nhiều khi giết súc vật rất dã 

man, cuộc sống luôn  Du cư, quen  thói ngồi trên lưng ngựa mà điều khiển súc vật, nên  chuộng 

bạo lực, giỏi chiến tranh và bành trướng. 

Đó là nguyên nhân của hai cuộc chiến của những người Khoan nhu ( Nông nghiệp ) và những 

người Thô bạo ( Du mục ) suốt trong dòng lịch sử Nhân loại ( partout the Delicat est toujours 

vaincu par le Grossier )  cũng là nguồn gốc của các cuộc chiến ‘ “ Dĩ Cường lăng nhược “ hay  

“ Cá lớn nuốt cá Bé “ trên thế giới xưa nay. 

Nhờ đi vào Huyền sử mà khi nghiên cứu về Hán Nho phải vượt qua Tần Hán lên tới Tam Hoàng 

Ngũ Đế  để nhận ra các Tổ của Tàu  như Tam Hoàng gồm Phục Hy, Thần Nông, Nữ Oa, và các 

Đế như  ( Hoàng đế ), Chuyên Húc, Đế  Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn . . , đều thuộc nền Văn hoá 

Nông nghiệp, chỉ trừ Hoàng Đế là Hữu Hùng một lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua thâu tóm 

các chủng Việt mà lập nên nước Tàu sau Họ Hồng Bàng 182 năm.   

 Đây là những nhân vật Văn hoá và cũng thuộc dòng máu Tiên Rồng, các nhà làm sử Tàu đã 

lần lượt đem vào Sử của họ thành Nhân vật Lịch sử, những nhân vật càng xưa lại được đem vào 

Sử  Tàu sau hết, như Ông Bàn Cổ thuộc tộc Dao mới được Từ Chỉnh đem vào thời nhà Hán.   Đó 

là những nhân vật Văn hoá chủng Việt bị Hoa Hán đánh cắp đem vào làm nhân vật Lịch sử 

Tàu. 

Ngày xưa đã là thế, ngày nay cũng chẳng khác, cả vùng Biển Đông mênh mông cũng thuộc 

Chủ quyền Thiên hạ của Thiên Tử, Thiên tử Tập cho là đã có tự ngàn xưa, đây là vấn đề 

không thể tranh cãi, thế mà từ ông Thuỷ tổ Hiên Viên Hoàng Đế tới nay mới chỉ có 4714 

năm, còn Lịch sữ Việt Nam đã là 4896 năm! Quả là truyền thống Đại Hán bất hư truyền!  

IV.- Những nẻo đường dò tìm khác  

 1.- Tâm lý miền sâu 

Khi đi vào Tâm lý miền sâu mới nhận ra các Sơ nguyên tượng: Sơ nguyên tượng là những ấn 

tượng được khắc sâu trong Tâm khảm con Người: 
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a.-Sơ nguyên tượng thứ nhất 

 Là  mối Tình bao la vô điều kiện của Người Mẹ.  

b.-Sơ nguyên tượng thứ hai 

Là mối Tình khăng khít giữa cặp Trai Gái từ khi quen nhau, cho đến khi “ kết tóc xe tơ “ 

thành Vợ chồng tới “ đầu bạc răng long “. 

c.-Sơ nguyên tượng thứ ba 

Là Tinh thần “ Tứ hải giai huynh đệ “, mọi người sống hoà với nhau theo tiêu chuẩn “ Tình / 

Lý tương tham “. 

Từ đó mới nhận ra nền Văn hoá của Việt Nam được đặt trên nguyên lý Mẹ ( Mẹ Âu Cơ ) , 

trọng Tình hơn Lý, nhưng với Tình Lý tương tham , trong Văn hơn Võ, trong Nhu thuận hơn 

Bạo lực, chuộng Hoà bình. 

 Và cũng từ đó nhận ra Văn hoá Tàu được đặt trên nguyên lý Cha , trọng Lý hơn Tình, trọng 

Võ hơn Văn, Thuỷ tổ của Tàu là Hiên Viên Hoàng đế, đi đâu cũng dẫn theo Hùm beo hổ, bi , 

suốt dòng lịch sủ 4714 năm các nhà cầm quyền Tàu cứ liên tiếp gây Chiến tranh Cướp bóc và 

bành trướng. 

Nhờ sự phân biệt này mà chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa hai nêền Văn hoá cũng như 

nhận ra âm mưu thâm độc của Đại Hán nhằm tiêu diệt Dân tộc Việt Nam nhất là lãnh vực 

Văn hoá. 

 2.- Di truyền học  

Khi đi vào Khoa Di Truyền học mới nhận ra đoàn Tàu Văn minh không phải từ Bắc xuống 

Nam, như trước kia hằng tin tưởng, mà lại từ Nam lên Bắc. Khi nước biển Dâng cao đến 120 m  

thì cư dân của nền Văn hoá Hoà bình tại Thái bình dương mới di cư lên vùng Trung nguyên bên 

Tàu mà  lập nên các đại chủng Việt, . . ( có khoảng 800 ethnical groups ), nhờ cách đo xương 

bằng C14 đã chứng minh được điều đó.  Cũng nhờ theo lốt chân Di cư của Tiên Tổ để tìm ra cổ 

Vật cổ Nghệ mang vết tích Văn hoá.  

3.- Khảo cổ học 

Khi đi vào Khảo cỏ học thì tìm ra các Cổ vật, Cố nghệ, như hòn Sỏi Bắc Sơn có hai nét  khắc 

song song ( Trong hình học mặt cầu  thì 2 đường song song gặp nhau, nên được T. G. Kim Định  

gọi là nét Song trùng lưỡng hợp  ), như cây Phủ Việt ( Trên có khắc 2 giao long, dưới 3 người 

mang lông chim hay 3 nai chà, cái Giả, cái Tước, cái Đỉnh đều có bộ số 2 ( tai ) 3 ( chân ), 5 

hòn sỏi ở Ngưỡng Thiều thì có 2 hòn để thô, 3 hòn mài nhẵn, bộ 3 cái Chạc, nhất là Trống 

Đồng Đông Sơn và Ngọc Lũ, các diễn đề trên mặt Trống là  Bản Hoà Tấu Ca Vũ  Hoà giữa 

Thiên – Nhân - Địa. 

4.- Cơ cấu luận 
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a.- Chung quanh Cơ Cấu luận 

“ Cơ cấu là Tổng hợp, tổng hợp là Cơ cấu, tìm ra những nét then chốt, quy tụ những nét 

vụn vặt vào quanh mấy nét then chốt nọ.  Ðó là việc của Cơ cấu luận, đó là hướng của Cơ 

cấu hành. Những điểm quy tụ nọ càng ít, sức quy tụ càng mạnh liệt thì Cơ cấu càng trở nên 

trung thực và cửa nhà Minh triết sẽ mở ra ở cuối con đường đó vậy.   

Cơ cấu là một ngành mới xác định chưa có gì xác định, tất cả còn đang hình thành.   Có nhiều 

môn đề cập đến Cơ cấu , nên cũng có rất nhiều quan điểm và do đó nhiều dạng thức khác nhau.  

Có rất nhiều người bàn tới cơ cấu với những chủ trương đường lối khác nhau, nên có bao nhiêu 

cơ cấu gia là có bấy nhiêu cơ cấu luận .   Mục tiêu ở đây không có ý trình bày Cơ cấu luận mà 

chỉ giới thiệu ít nét sơ sài và nhân đó nói về Cơ cấu Việt Nho:  Nói chung thì Cơ cấu là một cố 

gắng vượt qua những cái dị biệt tạp đa để đạt tới những nét căn bản hơn hết của bất cứ 

môn học nào . Ðã nói tới Căn bản là nói tới Tổng quát, mà càng tổng quát thì các nét dị 

biệt càng bị xóa nhòa trước ý thức , cuối cùng muốn vượt thực xa thì phải nhảy qua đợt ý 

thức, là lãnh vực của những dị biệt, để đi vào Tiềm thức âm u, nhờ đó sẽ nhìn ra những 

luật lớn ít thay đổi .  Ngược lại khi đi theo lối Cơ cấu, thì phải nghĩ tới cái gì Uyên nguyên 

hơn, tế vi hơn, vô hình hơn, do đó có sức bao quát rộng hơn nhiều. 

Các nhà Cơ cấu nuôi hy vọng có thể đem hàng trăm loại văn hoá khác nhau xếp vào một mẫu số 

chung nào đó. Như vậy Cơ cấu là một cố gắng đạt cái gì tổng quát hơn hết trong mọi ngành mà 

có thể đồng hoá cơ cấu với tổng hợp. Thế mà tổng hợp đã có từ lâu, nên cơ cấu không là cái chi 

mới lạ . Tuy nhiên vẫn có thể gọi là một khoa học mới ở chỗ được áp dụng một cách triệt để và 

có hệ thống, lại bao trùm những địa hạt hết sức lớn lao mà người ta chưa có đủ phương tiện thâu 

lượm được như đời nay.  Vì thế Cơ cấu là một lối Tổng hợp, rốt ráo vượt Không Thời gian để áp 

dụng cho toàn thể con người bất cứ xưa hay nay, văn minh hay rợ mọi. Và như thế ta thấy ngay 

nét đặc trưng của nó là Tỷ giảo đối chiếu  . Lịch sử theo cơ cấu là lịch sử tỷ giảo đối chiếu 

nhiều nền văn minh với nhau. 

Ðây là mấy nét đặc trưng của Cơ cấu luận theo Levi Strauss trong cuốn sách chính của ông là “ 

Dân tộc học cơ cấu ”. 

b.- Bốn nét đặc trưng của Cơ cấu 

     b1 .- Cơ cấu vượt lý trí để đi sang Tiềm thức ( de conscient à l’inconscient )  

     b2 .- Không học về hạn từ, nhưng học về liên hệ giữa những Hạn từ ( non termes, mais 

relations entre les termes, non causualités mais corrélation fontionnelle )  

     b3 .- Ðặt nổi Cơ cấu của nó lên để : 

     b4.- Tìm ra những Luật tắc phổ biến. 

c.- Giải rộng 

     a.- Cơ cấu như vậy không là tổ chức xã hội, tuy cũng hay gọi thế, nhưng nội dung khác, vì tổ 

chức xã hội thuộc phạm vi rõ rệt với mục đích xác định, tất cả nổi trên mặt ý thức, dễ nhìn thấy; 

còn cơ cấu là cái gì nằm ngầm bên ngoài sức nhận xét của ý thức, nó thuộc mối liên hệ là cái 

không hiện hình . Có thể nói Cơ cấu là thế quân bình giữa những yếu tố trái ngược làm nên 
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thực thể xã hội, và biểu lộ ra những dấu hiệu , những bậc thang giá trị , những ý tưởng của xã 

hội  . Như vậy cơ cấu là cái gì nằm ngầm dưới tổ chức . Có tổ chức tất phải có cơ cấu , nhưng 

có cơ cấu chưa hẳn đã có tổ chức .   

Cơ cấu thuộc Tiềm thức tức phạm vi rộng hơn nhiều , nên có sự lập lại một mô dạng dưới 

những hình thái khác nhau .  Thí dụ truyện lụt cả ( hồng thuỷ ) đều có ở nhiều nơi với hình 

dạng dị biệt .  

     b .- Không học về Hạn từ, nhưng học về Liên hệ.    Cho tới nay, chúng ta mới học có Văn 

hoá Bản thể ( culture-substance ), nay chúng ta mới học tới Văn hoá Liên hệ giữa các Biểu 

tượng ( relation entre les symboles ).   Cơ cấu không chú trọng đến từng hạn từ lẻ tẻ, nhưng xem 

một nền Văn minh chú trọng đến điểm nào, bỏ lơ điểm nào, và sắp xếp các hạn từ đó với nhau ra 

sao để tìm ra phẩm tính của mối liên hệ.  Nó không chú ý đến hạn từ cụ thể hiện hình ra, nhưng 

chú ý đếm mối Tương quan, cách bố cục các hạn từ, các chức năng của chúng là cái chi vô hình 

trừu tượng, và đó là điều làm nên nét đặc trưng của một nền Văn minh : mỗi Văn minh bỏ nhẹ 

một số yếu tố để có thể đặt nổi một số yếu tố khác, Văn minh La Hy chú trọng Ngữ luật, 

Văn minh Việt Nho chú trọng Thi Ca . . . ; những sự chú trọng đó có thể phân ra ba điểm 

then chốt : Thiên , Ðịa , Nhân “ 

 Ðọc kỹ ta sẽ nhận ra sự quan trọng nằm trong mối liên hệ, tức là sự sắp xếp . Chính sự Sắp xếp 

làm nên mối Liên hệ, và chính mối Liên hệ mới nói lên nét Đặc trưng sâu xa của một nền 

Văn hoá . Nến vVn hoá nào cũng có những yếu tố: ngôn ngữ  kỹ thuật, khoa học, tín ngưỡng, tổ 

chức xã hội, kinh tế v. v. . . , nếu xem vào liều lượng và vị trí của mỗi yếu tố: đặt nặng cái này, 

bỏ nhẹ cái kia . . . thì sẽ nhận ra nét đặc trưng . Thí dụ như phân ra hai loại nguồn gốc Văn 

minh là Du mục và Nông nghiệp . 

     c .- Nhờ sự tế vi đó nên có thể đi sâu, nhờ đi sâu nên có thể đẩy xa hơn việc dùng công thức 

toán kiểu đại số vào những cái tế vi , khiến cho sự suy diễn trở nên xác thiết hơn  . Thí dụ thay vì 

con số 3 , thí Cơ cấu có thể biến ra: 2+1  . Theo Ngũ hành con số 5 co thể : 5 = 3 + 2 hay  4+ 1, 

dùng để đúc kết những đặc trưng của một nền văn hoá . 

Cũng có thể đưa ra những ký hiệu khác như Levi Strauss để phân ra bốn loại giao liên như sau  :  

=     :  Giao liên có tính chất Tương liên ( mutualité )  

+_   :  Giao liên Đảo lại ( réciprocité ) 

+     :  Giao liên xây trên Quyền lợi ( droit )   

 -     :  Giao liên chú ý đến Nhiệm vụ ( obligation )  

Thí dụ: xã hội La Hy đi theo liên hệ hàng ngang chủ nô là : +  - : Chủ có mọi quyền, Nô có nghĩa 

vụ, thiếu sự Tương quan đảo ngược, phần nào có thể ví như Quân Thần của Hán Nho.  Còn xã 

hội Việt Nho đi theo lối hàng dọc : = /  +_ như Ngũ luân, song Thân, có Đi có Lại . Rối từ đó đi 

tới nhận định tổng quát hơn như lối Thân - tộc – hoá của xã hội ta trong cách xưng hô : ông Bà 

, chú, bác cô, dì . . . khác với kiểu vô- ngã- hoá của Tàu, Tây phương như: ngộ, nị; I, you . . . 
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d .- Ðiểm cuối cùng là nhằm tìm ra luật chung bằng cách quy nạp hay suy diễn từ những 

mẫu mực do mình kiến tạo hầu giúp đem lại cho sự vật quan sát ( Xã hội ) tính  chất xác định 

kiểu luật tắc . . .   Thí dụ khi đua ra hai dạng thức Du mục và Nông nghiệp thì không có ý rằng 

xã hội Việt Nho là hoàn toàn Nông nghiệp, mà xã hội La Hy hoàn toàn Du mục, nhưng đó là 

những Tiêu điểm giúp cho dễ phân ra những yếu tố nào là Nông nghiệp hay Du mục, thời 

nào thì Du mục nổi hơn . . .  

5.- Vai trò của Ngữ học 

Ai cũng công nhận Ngôn ngữ là di sản tối quan trọng làm nên một Dân tộc, một Tổ quốc và 

được mọi người mặc nhiên chấp nhận không cần lý luận.  Nhưng cho tới nay không ai ngờ tới 

điều đó cứ tưởng rằng tiếng Nói nằm trong quyền lực của mình, mình có thể nhận hay không là 

tuỳ ý. Nhưng đó là một lầm tưởng vì nó nằm ngoài quyền lực cá nhân, bên ngoài lý trí, ý thức 

tức là nó nằm hầu hết trong trong miền Tiềm thức và được biểu lộ ra ngoài bằng những 

Ước định.   Thí dụ cái Nhà có thể kêu là Ốc, là Thất, là House, chẳng có lý nào bắt phải gọi như 

thế cả : gọi là Nhà chỉ là một ước định công cộng. Vì là Ước định ngoại lý nên không thuộc 

phạm vi Ý thức ( của Lý trí ) mà thuộc phạm vi nằm ngầm của Tiềm thức. Ðó là điều trước 

kia không được nhận thức nên khoa Ngữ học dừng lại ở đợt Ý thức hàng Ngang như học về Từ 

ngữ riêng lẻ, tìm giải lý bằng Lịch sử . . . , còn Cơ cấu chú ý đến Tương quan giữa Nghĩa và 

Hình ( signifié et signifiant ), chú ý về Nghĩa vị học ( sémantique ) hoặc là về Âm vị học . . .,  

toàn là những cái nằm ngoài ý thức . . .   Sau này Ferdinant de Saussure nhận ra một chiều kích 

khác gọi là hàng Dọc, thì từ đấy nẩy sinh ra Cơ cấu trong Ngữ lý học ( linguistique ).   Gọi là 

Ngữ lý học, vì nó tìm ra tương quan hoặc thuộc Tâm lý hoặc thuộc Xã hội hay cả lý luận giữa 

những từ đi đôi, làm nên một hệ thống. Nó cố gắng lặn sâu xuống Tiềm thức để đạt độ Cơ cấu 

bên ngoài nằm bên ngoài quyền lực cá nhân. 

6.- Sử hàng Dọc 

Có sự khác biệt giữa Lịch sử theo Khoa học và Lịch sử theo Cơ cấu cũng gọi là sử hàng Dọc.  Sử 

khoa học hay Sử hàng Ngang, mà chúng tôi gọi là Duy sử. Duy sử xuất hiện dưới quyền lực của 

duy Lý chú ý đến những biến cố ( événementielle ) nghĩa là những sự kiện có thực nên có thể ghi 

ngày tháng và địa điểm với những nhân vật có thực.      Nhưng với Cơ cấu thì nảy ra một loại sử 

gọi là sử hàng Dọc ( histoire synchronique ), vận hành với Tiềm thức, không cần thể hiện vào 

một cá thể, vì vậy không thể ghi thời điểm với  không điểm, nhưng vẫn gọi được là Sử, vì có 

thực tuy không thật ( vrai mais irréelle ).  Nói theo “ Chữ Thời ” là “ Hữu thực ” ( vrai ) nhi vô 

hồ xứ giả ( irréelle ). Áp dụng vào sử thì “Hữu thực  là có những tác động hay nguyên lý chỉ 

dẫn, hoặc lý tưởng được cưu mang, nhưng “ vô hồ xứ giả “ nghĩa là không cần kết tinh vào 

cá nhân này hay cá nhân kia.    Nhờ đó nó có thể là Sơ nguyên tượng hay Điển loại tức là một 

dạng thức phổ biến, còn nằm trong cõi Thiên thai ( mong muốn ) nhưng chưa gặp bước Trần ai, 

nghĩa là chưa hẳn có ai hiện thực được như vậy.  Nói thế có nghĩa là trong thực tế không cần có 

người mang tên Ðế Minh, nhưng có nguyên lý hướng về Ánh sáng ( tuần thú phương Nam ), có 

những tác động tháo lui trước quân xâm lăng, rồi lấy vợ miền Nam, và gọi đó là gặp Vũ Tiên 

trên núi Ngũ Lĩnh tức là trong miền đất có nền Văn hoá theo thuyết Ngũ hành. 

Nói tóm có tác động điển hình mà không cần phải có người nào cả, đó gọi là Huyền sử. 

Huyền sử không nhằm đem tin hay kể lại sự kiện, nhưng nhằm nói lên ý nghĩ sâu xa.  Vì 

thế Cơ cấu nói sử hàng Ngang đem tin hay cho biết biến cố nhiều hơn là giải nghĩa, còn sử 
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hàng Dọc giải nghĩa nhiều hơn đem tin. ( Histoire synchronique explique plus et apprend 

moins . 142 Simoines ).    Muốn nghe truyện thì theo dõi sử hàng Ngang của các sự kiện. 

Nhưng muốn hiểu truyện thật sâu thì phải theo sử hàng Dọc đâm thẳng xuống, có vậy mới 

khám phá ra những yếu tố nằm ngầm.   Như thế, thì Sử học có tính cách dứt đoạn: nghiên 

cứu về những nhân vật, về những biến cố không bao giờ sẽ thấy được lần thứ hai, với thời 

gian bất khả phục hồi. Còn sử hàng Dọc thì cố tìm ra những hình thức tiềm ẩn dưới những 

định chế của loài người, tiềm ẩn là thoát khỏi ý thức của tác nhân, nhưng lại chi phối tác 

nhân.     

Thí dụ những xã hội không chịu giải phóng nô lệ thì lại hướng nhiều về nuôi dưỡng những tin 

tưởng về Thiên thai Âm phủ . . . để xoa dịu những nạn nhân của chế độ.  Vì thế nếu biết đọc Sử 

theo lối hàng Dọc sẽ có thể xâu tất cả dòng Lịch sử lại một gọi là Sử mệnh hay sử hàng Dọc 

nói về những Sơ nguyên tượng sẵn sàng phục hồi. Ngược với Sử hàng Ngang ghi lại những 

biến cố cá biệt với những nhân vật có thực, nên bất khả phục hồi. 

Nói tổng quát thì Cơ cấu là một bước cố gắng Tổng hợp được đẩy xa hơn trước trong mọi 

khoa học nhân văn. Với Cơ cấu chúng ta sẽ đi vào sâu hơn, mà sâu hơn cũng có nghĩa là 

đơn giản hơn và từ đó may ra có thể nhận ta mối Tương quan nền tảng, kết hợp tất cả 

thành một Toàn bộ đem lại cho các yếu tố rời rạc lẻ tẻ trước kia một sức sống động,  Cơ 

cấu như vậy có thể sẽ giúp chúng ta quét sạch được rất nhiều ý niệm của Triết học bản thể 

(cổ điển ) tất cả đều nằm trong Tĩnh trạng vì thiếu mất chữ Tương.”   

( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 20 – 31 ) 

7.- Cơ cấu của Levi – Strauss: 

Bản tính đồng nhiên của con Người 

“ Ông đã nghiên cứu rất tỉ mỉ về Huyền thoại của nhiều dân, nhờ đó bên ngoài những cái dị biệt 

ông tìm được những nét giống nhau giữa các thần thoại,  tất cả như được múc lấy tự một 

nguồn vô tận mà Jung kêu là Tiềm thức cộng thông. 

Căn cứ vào đó ông đi đến kết luận là có một Bản tính đồng nhiên cho mọi con người không 

phân biệt màu da, dòng máu . . . và do đó đi đếm kết luận là có những luật bất biến chi phối 

mọi hoạt động con người, Cổ cũng như Kim, Đông cũng như Tây, nhưng đều nằm dưới vùng vô 

thức.  Chính tác động vô thức đưa ra những dạng thức bắt buộc mọi người phải tuân theo.   Vì 

thế chỉ cần tìm ra được cái Cơ cấu vô thức nằm ngầm trong mỗi định chế thói tục, thần 

thoại . . . là tìm ra nguyên lý giải nghĩa được tất cả mọi thể chế, thói tục, thần thoại khác. . .     

Muốn tìm ra được thì cần đẩy phân tích thật sâu xa đến trung độ ( A.S 28 ), bởi cái lý trí 

bất biến của bản tính con người là một hệ thống những niệm thức nằm chen kẽ  giữa 

Thượng tằng và Hạ tằng kiến trúc.   Nhờ vị trí trung gian đó chúng trở nên Lưỡng diện vừa có 

tính cách Thường nghiệm mà lại Khả tri ( empirique et intelligible ). Vì Thường nghiệm là biến 

đổi, còn Khả tri thì bất biến, theo nghĩa là chúng vâng theo một mẫu mực trở đi trở lại, vì 

chúng phát xuất từ một Lý trí luôn luôn đồng nhất với mình.  Bởi thế mà nó vượt trên quan điểm 

xã hội hay biến đổi.   Ðó là những Cơ cấu thường trực của Tâm thức con người không hay 

biến đổi nhưng lại chi phối mọi hình thái lộ diện ra bên ngoài đầy phức tạp.     Hễ nắm được 
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những luật thường trực đó, thì như vượt được những lớp phủ ngoài để đạt được những nguyên 

nhân sâu xa nhất tiềm ẩn nhất, để có thể giải nghĩa mọi phong tục kỳ lạ, tức tìm ra cái sâu xa để 

giải nghĩa những cái nông cạn.   Nắm được những luật sâu xa đó rối thì cả đến lịch sử bao gồm 

mọi biến cố phức tạp tuy vẫn bất khả tiên liệu, nhưng không còn tính chất tình cờ ngẫu nhĩ ( 

arbitaire ) mà có thể giải nghĩa bằng sử hàng Dọc.   Ðiều quan trọng là tìm ra được những Cơ 

cấu đó.   Làm thế nào để tìm ra những luật cơ bản đó, đấy là việc của Cơ cấu.”    

( Cơ cấu Việt Nho: Cơ cấu của Lévi Strauss. Kim Định. Tr. 32 – 33 ) 

8.- Cơ cấu Việt Nho 

a.- Nho là tổ Cơ cấu 

“ Bây giờ nòi đến cơ cấu Việt Nho thì không còn là cái gì xa lạ, hơn thế nếu nói chính Việt Nho 

mới là Cơ cấu thì chỉ là một câu nói đương nhiên.   Vì Cơ cấu là gì nếu nếu không là một cố 

gắng Tổng hợp. Mà tổng hợp đến cùng cực  chính là đưa chữ Tương vào cõi học độc khối 

im lìm của Văn hoá cổ điển.   Mà đã nói đến Tương thì có những Hạn từ đối đáp, đã đối 

đáp là có thể vẽ ra Đồ thị và Số  độ . . .   

Đó là những nét căn bản cho Nho giáo với câu: “Âm Dương tương thôi “ cũng như đạo Trung 

dung của Thái hoà.   Có Tương quan tất phải có  hai Hạn từ, và hai Hạn từ đó gọi là Âm / 

Dương, hay Trời / Đất, Nam / Nữ, Tình / Lý . . .  Và đạt Đạo là đạt thế quân bình giữa hai hạn 

từ đó.  

Do lẽ đấy mà riêng chúng tôi đã đi theo lối Cơ cấu  lâu trước khi nghe nói về Cơ cấu luận.   Sau 

khi đã đọc Levi – Strauss nhất là về sự kiến tạo mô thức: đó lá Tam Tài, Ngũ hành và các hệ quả 

theo sau đó (Âm Dương, Tứ Tượng, Bát Quái, Cửu Trù . . . )       Và vì thế nếu phải tìm ra ông 

Tổ cơ cấu  thì chính là các vua của huyền sử Việt Nho: Phục Hi, Nữ Oa, Đại Vũ . . .  Chúng tôi 

thấy càng có lý để viết như thế khi đọc biết rằng Levi – Strauss đã được khởi hứng lập ra Cơ cấu 

luận là do một học giả về Nho giáo tức ông Granet, còn những tài liệu cũng như các cuộc điều 

tra của nhân chủng học người Mỹ  chỉ là tuỳ phụ. Với những ai đã đọc Pensée chinoise của 

Granet thì câu trên không làm ngạc nhiên, là vì những đồ thị, số độ, của đại toán (đại số? ) . . . đã 

tràn ngập trong sách đó rồi.     Hỏi rằng tại sao cơ cấu lại xuất hiện như một khoa học mới lạ.    

Thưa trước hết vì Levi – Strauss  có nhờ nhiều vào công trình của các khoa mới như ngữ lý học, 

tân toán học, uyên tâm và nhân chủng . . . .Nhưng nhất là vì phần Cơ cấu Việt Nho đã bị Hán 

Nho vùi dập: Âm Dương Ngũ hành bị hiểu cách tai dị, phù pháp, còn Tam tài thì không ai 

nhận ra ý sâu xa của nó.   Vì thế khi chúng tôi khai quật lên thì nó chiếu ra những tia sáng thực 

mới lạ như đã trình bày trong quyển Chữ Thời.    Còn riêng trong quyển này  mà chúng tôi đã 

muốn đề tên là Cơ cấu Việt Nho thì đó chẳng qua là muốn “ Hòa nhi “  với thị hiếu của thời 

đại đang mãi miết đi tìm những gì mới lạ.  Đàng khác cũng là để tân - thời - hoá môn học 

cổ truyền của Việt Nho.   Vì thế mà chúng tôi trình bày Cơ cấu hiện đại, bởi cách này giúp 

phần lớn vào việc minh nhiên hoá  những khả năng tang ẩn trong cơ cấu Việt Nho. Những 

khả thể đó sẽ hiện lên chói chang khi đặt bên cạnh những “ khám phá “ của thời mới. Nhờ 

đó chúng ta sẽ nhận thức hơn những dị biệt giữa cơ cấu của người nay và người xưa. 

b.- Âm Dương 
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Trước hết hãy bàn về Âm Dương, vì là nền tảng của chữ Tương nên cũng là nét căn bản của Cơ 

cấu, đầy sức Tổng hợp. Vì thế được Khổng Tử gọi là “ hợp Nội Ngoại chi đạo “ : 

Ngoại là ý thức, Nội là tiềm thức 

Ngoại là lý trí, Nội là tình thâm 

Ngoại là sự kiện biến cố của Lý trí, Nội là sơ nguyên tượng của Huyền sử. 

Đó là biện chứng mà Levi – Strauss gọi là Lưỡng hành ( as. 258 ) và ông cho là nền tảng nhất và 

hiệu nghiệm vì đặt căn cứ ngay trên những vật khả giác. C’est une logique binaire  basée sue des 

objets sensibles ( Simonis 156 ): một luận lý hàng hai căn cứ trên những vật khả giác như tả hữu, 

trên dưới, nam nữ, sáng tối. . . .  Đó là những bước đi của cơ cấu và càng đi càng thấy nhịp hai 

hiện lên rõ, và nếu đi đến cùng đường, đến miền “ Lân hư “ thì sẽ gặp bước Lưỡng hành căn cơ 

hơn hết giữa Hữu và Vô.  Khỏi nói thì ai cũng nhận ra Kinh Dịch đã triển khai biện chứng hàng 

hai một cách huy hoàng giữa: 

Càn và Khôn 

Vòng sinh và vòng thành 

Với những công thức như : 

“ Tại Thiên thành Tượng “ 

“ Tại Địa thanh Hình “ 

Rồi nói về Tượng tiên Nho quảng diễn “ hữu thực nhi vô hồ xứ giả “  và khi áp dụng vào xã hội 

học  thì Tượng là những tác động kiểu mẫu để thể hiện những nguyên lý hướng đạo, còn Hình là 

những cá nhân được giả thiết hiện thực những tác động lý tưởng kia. . . Một công thức diễn tả 

biện chứng Lưỡng hành cách u linh man mác, xứng đáng làm đại biểu để nói lên mối bình quân 

trổi vượt nhất với những danh từ đi đôi như Kiền / Khôn, Trời / Đất hay những cặp số 3 - 2, 4 – 

1. . .   Tất cả hợp lự đưa lại cho Việt Nho một nét đặc trưng nổi vượt  được trình bày trong Thập 

Tự nhai với nét ngang nét dọc, ai đã làm quen với cơ cấu liền nhận ra hai nét Ngang Dọc này là 

nền móng , thí dụ sử hàng Ngang với sử hàng Dọc.   Bây giờ bàn đến một điểm khác không 

những căn bản như trên, mà còn đi sát lại con người cách thấm thía, đó là thuyết Tam tài. 

c.- Tam tài 

Ai cũng biết Tam tài là : Thiên, Địa, Nhân.    

 Thiên đây phải hiểu là cái u linh thuộc cơ cấu còn nằm trong  tiềm thức  nó mới là Tượng.   

Địa trái lại là Hình thuộc phạm vi lý trí, có hiện hình cụ thể kiểm chứng được.    

Nhân là nét nối cả hai từ Thiên Địa với Tình người, Quyền người gọi là Nhân chủ, tức con 

người vẫn là chủ trong Tam tài theo nghĩa không để cho Thiên hay Địa đàn áp.   Thí dụ cụ thể 

không để cho lòng nô lệ cho tôn giáo ( Thiên )  hay kinh tế (Địa ), nhưng cố đem lại cho con 

người mọt nền triết lý Nhân chủ đầy hoạt lực không nô lệ bái vật hay ý hệ, nhưng vượt lên đến 
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Tâm linh là căn để của con người.    Nhờ đó mà Việt Nho đã thiết lập được nền Nhân chủ sớm 

hơn đâu hết và đã gây nên một lối hành xử an nhiên hòa hợp không lép vế mà cũng không 

kiêu thái.  Tuy vẫn nhận Trời làm vua, Đất làm vua  và như vậy tuy đầy lòng kính Trời Đất 

nhưng vẫn giữ được cung kỷ tự trọng, không đến nỗi quá khúm núm, đôi khi cũng có hơi ngông, 

như câu:  

“ Bắc thang lên hỏi ông Trời,  

Bắt bà Nguyệt lão đánh mười cẳng tay “ . 

Đó là truyện bất đắc dĩ chứ nếu nhân viên của Trời biết điều  thì vẫn được kính nể như thường. 

Tuy nhiên vẫn giữ độc lập trong cõi người ta, noi mà chính con người làm chủ về thân phận 

mình.   Được như thế là nhờ con người có địa vị trên cấp tối hậu là Tam tài.   Nhờ có chân 

trong bộ ba cao cấp đó mà con người có thể đi thêm bước thứ hai quan trọng hơn nhiều là Ngũ 

hành. 

d.- Ngũ Hành 

Ngũ hành tối quan trọng vì nó nói lên tầm hoạt động bao la của con người.   Khi không đạt 

Ngũ hành con người chỉ có thể làm việc hạn hẹp, còn với Ngũ hành thì không đâu không có mặt. 

Vì thế Ngũ hành ở đây phải hiểu là chấp nhận tất cả 4 góc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa.  Nếu áp dụng 

vào xã hội là tất cả Tu, Tề, Trị, Bình, không phủ nhận Hiên ( Góc ) nào trong 4.     

Trái lại được chấp nhận tất cả nhưng đặt dưới quyền trung ương là con người, nên nói: “ Bàng 

hành nhi bất lưu “: Đi ra 4 góc mà không lưu lại góc nào. Hễ lưu là ứ trệ hay gọi là Duy.     

Ngũ hành là không Duy, không làm nô lệ cho bất cứ hành nào nhưng vẫn là Nhân chủ đầy 

sức hoạt động để biến dịch đặng bao trùm toàn diện.    Không Duy Tu, Duy Tề, Duy Trị hay  

Duy Bình, mà bao trùm tất cả Tu, tề, Trị, Bình.   Nhờ đó mà có “ tinh thần “ theo đúng nghĩa là “ 

Thần vô phương “, tức không đặc chú vào một Hiên để chối bỏ Hiên kia, nhưng hiện diện cùng 

khắp ( bàng hành ).   Đấy là căn để Ngũ hành. Bước cuối cùng để thi hành triệt để đạo Ngũ hành 

là Cửu trù. 

e.-Cửu Trù 

Cửu trù là Hồng phạm tức là mô thức lớn lao bao trùm khắp hết không gảy ra cái chi bên 

ngoài ( một lối quảng diễn thuyết bàng hành trên ) .  Do đó không phải đi tìm Đạo ở đâu xa : 

kiểu như Duy Tu thì đi tìm trên rừng hay trong các cộng đồng nối dài tu rừng, duy trị thì đi tì 

trong chính trị. . .  Với thuyết Hồng phạm thì không đi tìm Đạo ở xa như thế, mà tìm ở ngay 

trong bất cứ việc gì, sự gì, vì tất cả được bao trùm trong cái Hồng phạm.   

Đi tìm Đạo ở xa là vì thiếu Hồng phạm, mà chỉ có Mô phạm bé nhỏ  cho một Hiên, hoặc Tu, hay 

Tề hay Trị hay Bình.  Đây thì tất cả  tức làm bất  cứ cái chi dù thuộc Tu hay Tề hay Trị hay Bình 

miễn làm đến cùng cực sẽ gặp vô biên.  Nếu hiểu đúng chữ Cửu trù thì một câu văn nào cũng 

phải hiểu thấu triệt: cả triệt Thượng lẫn triệt Hạ. Triệt Thương là đạt tới nguồn suối Uyên 

nguyên, thí dụ như Tam tài vừa nói trên. Triệt Hạ là lần xuống tận thể chế xã hội.  

Thí dụ tại sao lại có Lễ Gia tiên thì lý cuối cùng là thuyết Tam tài tức là con Người cũng là vua 

là hoàng như Thiên hay Địa nên cũng đáng tôn thờ. Hoặc nói ngược lại thì thuyết Tam tài không 
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chỉ là một nguyên lý suông như ăn sâu vào các thể chế xã hội như Lễ Gia tiên, sư vắng bóng  của 

Tăng lữ.   Nhờ sư đi thông qua từ Cơ đến Dụng ( Dụng, Từ, Ý, Cơ ) , nên Việt Nho trở 

thành một nền văn hoá cụ thể bất dịch.   Nhờ đó mà không một thể chế phong tục nào lại 

không được thấm nhuần Minh triết, và vì vậy khi muốn học về triết Việt Nho thì chỉ cần tự 

một điểm nào đó , một câu truyện Trầu Cau, thằng Bờm, ông Trụ Trời, bọc Trăm Con. . .  

sẽ  lần ra mối hội thông với nền triết lý sâu xa, chứ khỏi cần đi tìm xa.  Vì với Việt Nho ta 

có thể nói đâu đâu cũng có triết, miễn là có một triết gia nhìn ra. Vì triết gia là người xuyên 

qua tất cả mọi chặng: Cơ, Ý, Từ, Dụng hoặc nói từ dưới lên là Dụng, Từ, Ý, Cơ (đã bàn 

trong quyển Vấn đề Quốc học ), khó nhất là hai đợt cùng cực Cơ và Dụng.  Dụng cũng gọi 

là mạt ( ngọn ).    Cái khó khăn nhất ở biết  tại nhìn thấy cái Cơ ngay trong cái mạt “  mạt 

nhi nan hĩ “ là thế.  Bởi chưng nó đòi một sự quán triệt tư ngọn nguồn ra tới cả ngành ngọn 

nhỏ, từ nguyên lý đến các  câu kết luận thực tiễn, dù chi tiết mấy cũng móc nối vào nguyên 

lý cùng cực được, như vừa xem trên về Tam tài, Ngũ hành và lúc ấy sẽ thấy phi thường 

trong cái thường thường, khỏi đi xa.     Đi xa biểu lộ cái đạo còn hẹp lắm chưa trùm khắp 

phải đi tìm chỗ này chỗ kia, như thế tỏ ra chưa đạt cơ cấu chân thực.  Khi đạt thì tìm ra 

đạo bất kỳ ở đâu trong bất cứ việc chi.     

Đó là gọi là “  bàng hành nhi bất lưu “ và đấy mới là nét đặc trưng của một Cơ cấu luận chân 

thực : nó ở tại sự thấu nhập cùng khắp cho nên khi đạt Cơ cấu thì nhà ở và xã hội  mọi cái đều 

xếp đặt y như nhau về Cơ cấu.       Cũng phải nói như thế về Tôn giáo, luật lệ nghi lễ đủ loại cho 

người sống cũng như người chết.   Vì thế có Cơ cấu là khi có sự thống  nhất hiện diện khắp hết 

để không còn mâu thuẫn nào ở đợt căn cơ.     Người ta thường thấy mâu thuẫn trong các triết 

học lý niệm là tại chỉ loanh quanh giữa ý và từ, trên không đạt Cơ dưới không đạt Dụng. 

Trên đây là thử lên sổ mấy nét lớn của việt Nho để minh chứng rằng nó mang trong mình đầy đủ 

những đức tính của cơ cấu như thế Quân Bình giữa Âm Dương, thứ lớp như trong Ngũ hành, và 

đi tới cùng cực như trong Hồng phạm. 

g.-Nét đặc trưng của Cơ cấu Việt Nho 

Đó là sự bình quân giữa hai yếu tố căn bản tạo thành Cơ cấu.  Sự quân bình này rất cao độ 

vì nó hiện thực mãi ở đợt Thiên / Địa gọi là Thời / Không hay Vũ / Trụ.    Đó là vấn đề Thời 

gian như đã bàn trong quyển Chữ Thời.  Ở đây chỉ nói tới một khía cạnh cụ thể đó là Sử để 

làm thí dụ quảng diễn và kiện chứng cho câu nói trên.  Sử là sự hiển hiện của Nhân chủ.  Con vật 

không có Sử, vì không là Chủ, con người thái cổ  chưa có Sử, vì chưa đạt Nhân chủ. 

Các trào lưu triết minh thế kỷ thứ 18 phải tranh đấu cam go lắm mới đưa được lịch sử vào 

chương trình giáo dục, mới dành được chỗ cho con Người . Nhưng con Người vừa sinh ra thì đã 

dọn mình chết lành dưới bàn tay của những nhà cơ cấu phi Nhân nên cũng là phi Sử .  Triết học 

phi Nhân thì văn hoá cũng phi Nhân. Phi Nhân thì lấy ai giữ thế quân bình giữa hai đối cực 

Thiên Địa đây ?  Chưa một triết gia nào hay một trào lưu tư tưởng nào đặt nổi một nền tảng 

vững chải cân đối cho một quan niệm Lịch Sử.    Có nghĩa là triết còn đong đưa giữa hai thái 

cực: hoặc chối Sử với câu “ dưới ánh sáng mặt trời không xẩy ra cái chi mới hết “; hoặc Duy 

sử với câu “ Không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông “, vì không có biến cố nào 

giống biến cố nào cả .  Sự thật không có với những người ôm câu này hoặc câu kia, mà nó nằm 

trong quan niệm Sử hai chiều: chiều Huyền Sử gần như bất biến ( nihil novi ) vói chiều ngang 

( Lịch Sử ) vẫn biến “ Dĩ bất biến ứng vạn biến “. Levi – Strauss đã nghiêng sang bất biến  ( 
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Xem Race et Histoire cuối sách  ).  Tuy vậy ông cũng ý thức được phần nào quan trọng của chữ 

Hoà là then chốt cho sự Bình quân uyên nguyên, chứng cớ được biểu lộ trong ít lời đề cao Nhạc, 

nên chúng ta bàn thêm về Nhạc như biểu hiệu cân đối của cơ cấu Việt Nho. 

h.- Hoà ư Nhạc 

Ai cũng biết Nhạc được Việt Nho tôn trọng như bà Chúa mọi sự hoà hợp: 

Hòa Trời với Đất 

Hòa Nam với Nữ 

Hoà Sử ký với Huyền sử  

Một trong những lý do khiến chúng tôi chú ý tới Levi – Strauss là vì ông cũng biết quan tâm tới 

Nhạc coi “ Nhạc như mầu nhiệm tối hậu cho các khoa học về con Người, một mầu nhiệm 

mà các khoa nhân văn đều vấp phải, nhưng chính nó là kẻ giữ chìa khóa mở vào mọi tiến 

bộ : La musique représente la suprême mystère des sciences de l’home, celui contre lequel elles 

buttent et qui garde la clé de leur progress “ ( Simonis 294 ).  Trên những thanh âm và tiết điệu 

Nhạc tác động trong một khoảng đất trống là thời gian sinh lý của thính giả dùng để nghe Nhạc. 

Đó là thời gian chạy dài  cách tuyệt vọng vì bất khả phục hồi, nhưng Nhạc lại biến đổi nó thành 

một toàn thể hàng dọc có đủ lý do tồn tại khép kín trên mình. Đến nỗi khi nghe Nhạc ta như 

được bước vào cõi bất tử. Khiến cho tâm thức thấy mình thông hội với cơ cấu thiên nhiên vô 

thức. 

Thế là bước cuối cùng trên con đường tìm lại Mình, tìm lại tòan thể, thì sự thành tựu không ở đợt 

Lời, đợt Ý, đợt lý luận, nhưng là ở đợt Nhạc: Thành:  

Bất ư Ý 

Bất ư Từ 

Bất ư Lý 

Nhưng Thành ư Nhạc. ( Hòa ) “ 

( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 40 – 52 ) 

V.- Lý do cất dấu Cơ cấu Văn hoá trong Huyền thoại và cổ Vật  

Không phải tình cờ mà Tổ tiên Việt đã cất dấu nhiều bộ số Huyền niệm về Cơ cấu Văn hoá “ 

Việt Nho “ như thế.  

Số là Tàu luôn tìm cách tiêu diệt Nho, Ở ngay bên Tàu, các nhà cầm quyền từ  Tần Thủy Hoàng 

đến Mao Trạch Đông đã tìm cách  trù dập Nho đến 6 lần:  

1.-Lần đầu tiên  với Tần Thuỷ Hoàng  đốt sách Nho, chôn Nho sĩ,  

2.- Nhà Chu đem các yếu tố bạo động Du mục vào Nho. 
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3.- Nhà Hán lập Gác Thạch cừ  xen dặm, xuyên tạc Nho. 

4.- Nhà Nguyên xếp Nho dưới hàng con đĩ.  

5.- Nhà Thanh dẫm đạp lên Áo Mũ Nho. 

6.- Lần cuối  Mao  bảo Nho của Khổng Tử là “ Khổng Khâu  nghiết phẩn chi học “ , 

rồi phát động Cách mạng Văn hoá mà tiêu diệt Nho. Mặt khác,  khi nào qua xâm chiếm Việt 

Nam quân Tàu cũng tịch thu sách Nho, phá  các Bia ký  có chữ  Nho, nhất là tịch thu cuốn “ 

Binh thư yếu lược “ của Đức Trần Hưng Đạo.  

Điều đó chứng tỏ Nho không phải là của riêng Tàu. Điều trớ trêu là Tàu bảo Nho là của 

riêng của Tàu, tại sao Tàu  lại luôn tìm cách tiêu diệt Nho ? Trước đây Mao đã tiêu diệt Nho, 

sao nay Tập Cận Bình - hậu duệ của Mao - vẫn tìm  cách  lập Viện Khổng Tử khắp thế giới? 

Tại sao có sự trái khoáy như vậy?  

 Lý do là trong Hán Nho có hai phần  một phần Bá đạo ưa Bạo lực và Chiến tranh, phần kia 

là Vương đạo chuộng Hoà bình, gồm các ý tưởng chống độc tài, tàn bạo.  Mao chống Nho là  

chống Phần Vương đạo trong Nho, Nho tố cáo nhà cầm quyền khấu thù CS  ( Tru bạo quốc 

chi Quân nhược tru độc phu, Dân vi bang bản chứ không phải Đảng CS . . . ), còn Tập cận 

Bình  ngày nay thì cổ vũ lập Viện Khổng Tử là muốn lấy  lốt “ Nam mô của khổng Tử “ để 

che “ Bụng bồ dao găm của Mao “ ! 

Đây là một “ Bát quái trận đồ “ mà các nhà cầm quyền Tàu đã tạo ra qua  thời gian dài, rất 

khó nhận ra sự thật mà tìm lối thoát, nhiều vị Hán Nho xưa cũng như các nhà làm Văn hoá 

Việt ngày nay cứ bị vây khổn trong đó, nên có những luận cứ trái  ngược với nền Văn hóa 

của mình, khi đụng tới Nho là đem Khổng Tử ra mà nguyền rủa, rồi cứ quanh quẩn trong đó 

mà nói quanh, mà khích bác nhau mà trách cứ, khích bác Nho, mà chê bai Khổng Tử ,mà đổ 

lỗi cho Tổ Tiên quê mùa lạc hậu, vì  bị vây khổn trong Hán Nho, không tìm được lối ra .! 

Họ không ngờ rằng ngoài Hán Nho còn có nhiều thứ Nho, khởi thuỷ Nho được kết tinh từ thời 

Văn hoá Hoà Bình tại Thái bình Dương gọi là Thái Nho, tới Hoàng Nho thời Tam Hoàng, tới 

Nguyên Nho ( tức là Khổng giáo do Đức Khổng thuật lại từ nền Văn hoá Phương Nam của Việt 

tộc từ thời Nghiêu Thuấn ), rồi tới Chu Nho, Hán Nho cùng mấy lần Nho phục cổ của  đời 

Đường Tống, Minh, Thanh. 

Điều quan trọng mà nhiều vị học Nho không hay là Hán Nho chẳng qua là mớ hổ lốn giữa Nho 

Vương đạo của Việt tộc và Nho Bá đạo của Hoa tộc, đây là mớ nghịch lý giữa Vương và Bá 

đạo mà nhiều ngưới cứ ngụp lặn  trong đó mà không nhận ra, khi đụng tới Nho là cứ nguyền 

rủa Khổng Tử  cũng như tìm cách xa lánh Nho. Số là các nhà cầm quyền Tàu đã xen dặm các 

yếu tố  bá đạo vào Nho Vương đạo của Khổng Tử thành ra Hán Nho, nhưng bỏ tinh hoa của Nho 

trong Hán Nho cũng là bỏ mất đôi phần tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt trong đó! 
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Qua công trình Việt Nho và Triết lý An vi của T.G. Kim Định, chúng ta có thể  gỡ  mối tơ  vò  do 

âm mưu  Dịch Chủ  vi Nô  của Tàu gây ra những đám mây mù  che lấp  nền Văn hoá Vương đạo 

của ta”. 

VI.- Những nút thắt cần được tháo gỡ  

Để duy trì nền Văn hoá của giống nòi, không để cho Hoa tộc tìm cách tiêu diệt, Tổ Tiên Việt đã 

tìm nhiều cách để bảo vệ nền Văn hóa của mình : 

1.-  Cất dấu Nguồn Gốc sáng tạo Văn hóa 

Xưa nay khi tìm hiểu về Văn hoá người ta thường tìm hiểu Nội dụng, mà không để ý tới Cơ cấu, 

có đi vào Cơ cấu luận mới nhận ra, nhất là Cơ cấu đó lại là các Số, vì mỗi Số lại mang theo một 

Ý nghĩa huyền nhiệm. Tổ tiên chúng ta chẳng biết đến Cơ cấu luận, nhưng đã biết đem các số  

vào Đồ hình Ngũ hành để gán cho mỗi Hành có một Số, môt Số có một Ý nghĩa thâm sâu hay 

huyền nhiệm.   

Ta thấy các số  Huyền niệm trong  nhiều cổ Vật, cổ Nghệ  cũng như trong nhiều lãnh vực khác: 

 Các Cổ vật cũng như Cổ nghệ được cất dấu trong nhiều thứ và trong nhiều lãnh vực, không 

phải là ngẫu nhiên mà là một cố ý rất thâm sâu, một mặt Tổ Tiên không muốn cho kẻ thù Bắc 

phương nhận  biết được nền tảng của Văn hoá của mình, mặt khác để mong trong thời gian dài  

thì nhất định sẽ có con cháu nhận ra, vì các thứ đó  Tổ Tiên cũng đã tìm cách đem  vào trong 

nhiều lãnh vực cuộc sống hàng ngày cũng như Phong tục Tập quán, nên chỉ có cháu con mới 

hiểu được thâm ý. T. G. Kim Định là người đã nhận ra nguồn cội Văn hoá Tổ Tiên đã bị chôn 

vùi hàng trăm ngàn thế kỷ.  

Sáng tạo được nền tảng hay Cơ cấu Văn hoá là điều vô cùng khó khăn, một  Khi đã có được Cơ 

cấu thì việc diễn giải ra Nội dung được dễ dàng hơn và khi đã có Cơ cấu thì không cách nào có 

thể xuyên tạc và xen dậm những yếu tố  ngoài luồng vào được. Đức Khổng vì không tìm ra Cơ   

cấu, mà chỉ có nội dung Nho với những câu quá súc tích,  nên mới bị các nhà cầm quyền Du 

mục xen dặm yếu tố Du mục vào và xuyên tạc ý nghĩa  thành ra Hán Nho bá đạo. 

Trong các Huyền thoại cũng như các Di vật về Huyền số thì Sách Ước là  Huyền thoại nền tảng  

của Văn hoá Việt Nam.  

2.-Cất dấu  Bộ  số  Cơ  cấu của nền Văn hoá Việt Nam trong các Huyền thoại và  Di vật 

a.- Huyền thoại 

a1.- Huyền thoại Sách Ước: Thánh kinh của Việt Nam 

“ Sách Ước chính là Thánh Kinh của Việt Nam, một Kinh vô tự: sách không có chữ, chỉ có 3 

trang trống trơn, nhưng hai trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc.  

Sách được ban cho Thần Tản Viên khi xuống thăm Lạc Long Quân dưới Thủy phủ. Sách có 3 

trang không chữ. Thần đọc 2 trang Hỏa và Mộc . Lại ban cho gậy Thần 9 đốt để làm nhiều việc 
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ơn ích cho đời, gọi nlà phép cai trị Cửu Lạc mà Trang Tử khen rằng “ Củu Lạc chỉ sự trị thành 

đức bị “ Ai cầm vào được số 5 thì coi sống chết như nhau.  

 Để hiểu truyện Sách Ước ta hảy phân ra số 2 – 3, 5 . Số 2 ẩn trong trang Hỏa chỉ hỏa lực, sức 

mạnh. Đây là con số đã xuất hiện đầu tiên với Tiên Rồng, rồi thăng hoa nhiều cách, cuối cùng 

thành nét Song trùng Bắc Sơn, gọi là số Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất ( dual unit ) không một 

dân nào khác có cả. 

 

Hòn sỏi Bắc Sơn 

Kế tới là số 3 cũng được quan trọng hoá như thấy nơi cái Chạc (đồ tùy táng giống cái ly uống 

nước ), bao giờ cũng tìm được bộ 3, đi theo tục đốt 3 nén hương, rót 3 chén rượu, 3 cấp bàn thờ. 

 

Bộ 3 cái Chạc 

Con số 3 quan trọng đến độ định tính sự vật, nên biến thể nhiều vật như Cóc và Chim tìm được ở 

Ðông Sơn có miệng nhọn, tức 3 góc, gà 3 chân, cóc cũng 3 chân để lên chức cậu ông Trời ( phải 

rụng một chân ).” 

a2.- Nguồn gốc Sách Ước: Thái Bình Dương 

“ Ðây là quyển sách gia truyền được ông cha trao lại cho con cháu, trao dưới đáy biển tức chỉ 

những điều chép trong sách nằm trong vùng Tiềm thức cộng thông của đại chủng. Truyền 

thống Tâm linh nhân loại thường dùng lòng biển để chỉ những chân lý thâm sâu cao cả.   Những 

chân lý trong sách Ước được diễn tả bằng 3 ẩn ngữ:   Tiên Rồng , ẩn số 2 - 3 và nét Cong. 

Sách Ước nói lên nguồn gốc văn hóa Việt phát xuất từ Thái Bình dương như được kiện chứng 

bằng truyện hiền triết Tanê lên thăm kho Trời được ban cho 2 hòn đá Quyền lực và 3 thúng 

Khôn tức cùng dùng 2 bộ số 2 - 3 như sách Ước ( 2 trang Hỏa Mộc : Hỏa số 2 , Mộc số 3 ) .  

Hiền triết Tanê ở đảo Danê tức giữa lòng Thái Bình dương y như Lạc Long quân. Chắc vì nguồn 

gốc biển cả này mà Việt Nam gọi quê hương là Nước.     Nước Việt Nam: water Việt Nam, nói 

lên liên hệ với biển rõ ràng. Ðể hiểu được nội dung sách Ước cần phải hiểu hai trang Hỏa Mộc là 

gì, tức là phải hiểu Ngũ hành ra sao, vì Ngũ hành thành bởi 2 số 2 - 3 làm gốc.” 
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a3.- Sách Ước: Nguồn gốc của Đạo Nho 

“ Hãy xem Cơ cấu Ngũ hành ( hình ) sẽ thấy xương sống của toàn bộ văn hóa Việt mà cũng là 

của Ðạo Nho nằm trong 3 số : 2- 3 - 5 , nên muốn hiểu Việt Nho cách thấu triệt thì phải hiểu về 

Ngũ hành, đó cũng là bí quyết của gia tộc.   

a4.- Sách Ước: Nguồn gốc của Cơ cấu Ngũ hành 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 

( Nếu tách 4 ô xung quanh ra thì Ô của Hành Thổ sẽ Trống Không, nên Thổ là chỗ của Vô ) 

Hãy xem cơ cấu Ngũ hành ( hình ) sẽ thấy xương sống của toàn bộ Văn hóa Việt mà cũng là 

của Ðạo Nho nằm trong 3 số : 2- 3 - 5 , nên muốn hiểu Việt Nho cách thấu triệt thì phải 

hiểu về Ngũ hành, đó cũng là bí quyết của gia tộc. Như vậy phân tích Ngũ hành có nghĩa là 

phân tích Việt Nho trong đợt tinh hoa nhất, và sở dĩ sau Khổng Tử Nho bị cho là thất 

truyền, thì một phần cũng tại Ngũ hành không được khởi công nghiên cứu về mặt Cơ Cấu. 

Tuy Nho có nói nhiều nhưng toàn theo lối ma thuật kiểu Âm Dương gia tức trật đường rõ rệt.                                                                                        

Vậy nét nổi bật trong Ngũ hành của Việt khác với “ Ngũ hành “ các nơi ở chỗ có Vô thể nằm 

vùng ngay trong giữa gọi là Hành Thổ, đó là điều không mấy ai để ý tới, vì nó diễn tả bằng số 

và hình, cái nét đặc trưng của Ðông Nam Á là Lưỡng nhất ( dual unit ) , hai mà một : nếu 

hai là hai, một là một thì dễ, là sự thường . Ðằng này oái oăm ở chỗ hai mà một, một mà ba. 

Hai đây cũng là Có và Không một trật, Có và Không khác nhau như Trời với Đất, Nước 

với Lửa. Vậy mà Việt Nho bảo là một, khác biết bao với duy vật chỉ có Hữu, duy tâm chỉ có 

Vô, Việt thì cả Hữu cả Vô một trật. “ 

 .Ngoài ra:  
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Trong Huyền thoại Việt Tỉnh thì có viên ngọc Long Toại tức là cặp Trống / Mái, do Ma Cô Tiên 

tặng cho Thôi Vỹ để đền ơn cứu Cha,  cũng như Huyền thoại Tiên / Rồng, cả hai đều mang số 2. 

Số 2 là cặp đối cực được Lưỡng nhất làm thành nền tảng của Dịch Việt. 

b.- Một số Di vật tiêu biểu khác 

b1.- Cây Phủ Việt 

Trong cây Phủ Việt bên trên  có 2 Giao long cài hoa kết hoa,( giao thoa )  bên dưới có 3 

người mang lông chim hay 3 con nai. 2- 3 , 5 ( 2_3 =5 ) là Cơ cấu của Việt Nho. 

b2.- Trống Đồng Đông Sơn 

 

Các diễn để trên mặt Trống  tượng trưng cho Tam Tài, diễn tả cuộc Ca vũ Thiên – Nhân - Địa 

theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ: 3 Vòng trong cùng tượng trưng cho Thiên, 1 vòng ở giữa tượng 

trưng cho Nhân ( Người mang lông chim nhảy múa ), 2 vòng ngoài tượng trưng cho Địa ( gồm 

Chim và Nai.) 

b3.-Trong Kiến trúc 

 Trong Kiến trúc thì có: 

 Nhà 3 gian 2 chái, nhà 5 gian 2 chái. 

 Chùa một Cột thì cái cột Tròn tượng trưng cho Nọc < Dương vật  > còn cái hồ Vuông 

tượng trưng cho Nòng < Âm vật >.  

Bên trên là Bàn thờ Phật, đây là sự giao thoa của Phật giáo và Nho giáo. 
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( Chùa Một Cột  cũng cho ta Ý niệm  về Thiên viên Địa phương: Mẹ Tròn Con Vuông  ) 

b4.- 5 viên đá Ngưỡng Thiều 

Thì có có 2 viên mài nhẵn, 3 viên để thô .  

b5.- Các Di vật Khác như: 

  Cái Tước, cái Qua,  cái Đỉnh đều có 2 tai và 3 chân. 

 

 

  Cái Tước                          Cái Qua                               Cái Đỉnh ( Cửu Đỉnh triều Nguyễn ) 

Cái Tước, cái Đỉnh đều có 2 tai và 3 chân, Cái Qua ( Cán dao ) : Trên có 3 dưới có 2 hình người 

giao tay nhau. 

Kết quả T. G. Kim Định đã nhận ra : 

       * 2 là con số tượng trưng cho cặp đối cực Tiên / Rồng của Dịch Việt hay Âm / Dương của 

Nho. 
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      *Còn bộ số 2 – 3, 5 là bộ số về Cơ cấu của nền Văn hoá Đông Nam cũng là Việt Nho, tức 

là nền Văn hóa Thái hòa Việt tộc. 

Đa số Huyền thoại cũng như các Di vật mang Bộ số Cơ cấu trên, không có trong nền Văn 

hoá Tàu, vậy Nho có phải là của riêng nước Tàu ? 

c.- Ý nghĩa các số Huyền niệm 

Các bộ số 0, 1, 2- 3, 5 là Cơ cấu của nền Văn hoá Việt tộc trong đó Việt Nam là nơi được ký thác 

nhiều hơn hết.  Các số 0, 1, 2-3, 5 được gọi là Huyền số vì mỗi số mang một ý nghĩa huyền 

nhiệm. 

 O: là Vô cực: Vô hình, vô sắc, vô thanh, vô xú, nhà Phật gọi Chân không diệu hữu, 

đạo Lão gọi là miền Lân hư, Vô cực cũng  Thái cực khi chưa bị phân cực.  

 1: Thái cực : Nhất nguyên Lưỡng cực.   

 2: Khi Thái cực bị phân cực thì thành Âm / Dương ; Cơ / Ngẫu - nền tảng của  Dịch -:  

cũng như Ngọc Long Toại là cặp Trống / Mái , Tiên / Rồng . Dịch là nguồn của Tiến hoá và Thái  

hoà. 

 3:Tam tài : Thiên- Nhân - Địa. Nhân là con Người Nhân chủ: tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

 5: Ngũ hành: Thủy ( 1 ) / Hỏa  ( 2 ) - Thổ ( 5 ) - Mộc ( 3 )  / Kim ( 4 ) , 5  là số độ của  

của hành Thổ tức là Dynamic force : Nguồn Sống ( Vật chất ) Nguồn Sáng ( Tinh thần : Nhân 

ái / Lý Công chính hay Nhân / Nghĩa . Ngũ hành là Tạo hóa lư hay Lò Cừ.  

 Khi đi vào Cơ cấu luận thì mới nhận ra Cơ cấu chỉ là Tổng hợp, tức là tìm về mối Tương 

quan  giữa các Hạn từ  hay  là tìm ra  sợi chỉ Hồng xâu các Hạn từ thành  chuỗi  Văn hoá hay 

cũng là  Mạch lạc Nội tại của nền Văn hoá. Sợi chỉ Hồng đó chính là nét Lưỡng nhất “ Âm 

Dương hòa “.  Nét Lưỡng nhất chính là Tinh thần của Việt Nho, Tinh thần đó cũng là      

Triết lý An vi.                                           

( Xem bài: Minh triết Việt ở dưới ) 
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CHƯƠNG BA 

THÁM QUẬT NHỮNG CỔ MỘ VÙI SÂU CỘI NGUỒN VĂN 

HÓA VIỆT TỘC 

Sau khi đã tìm ra Cơ cấu cũng như Nội dung của Việt Nho, rồi đối chiếu với Nội dung Hán Nho 

thì lần lượt sẽ nhận ra có nhiều thứ Nho, trong đó có Hán Nho và Việt Nho, hai thứ Nho này 

khác nhau về Bản chất, bên Việt Nho thì chuộng Hoà bình còn Hán Nho thì ham Chiến tranh 

Cướp bóc và Bành trướng..   

Vì Không nhận ra  sự khác biệt giữa Việt Nho và Hán Nho, và không nhận ra âm mưu thâm 

hiểm “ Dịch Chủ vi Nô “của Đại Hán mà một số các vị nghiên cứu Nho cũng như các vị Tân 

học khi đụng tới Nho là nguyền rủa Nho, đổ lỗi cho Khổng Tử, cho là vì Nho mà Việt Nam mới 

bị sa đọa, không dè vì xa lánh Nho của Việt Nam mà đánh mất tinh thần Bất khuất của Nho, nên 

Dân tộc gặp phải Quốc nạn và Quốc nhục ê chề như ngày nay.  

Thử hỏi trải qua gần 5000 năm, sống cạnh một kẻ thủ khổng lồ tham hiểm khôn lường mà Dân 

tộc ta vẫn giữ được nền Độc lập là nhờ vào đâu, trong khi Nước ta nhỏ, Dân số ta ít hơn mười 

mấy lần và Của cải của chúng ta không nhiều, phải chăng là nhờ vào sức mạnh Văn hóa mà tồn 

tại, Văn hoa đó không gì khác hơn là tinh thần Bất khuất Nho giáo của Việt Nam được T. G. 

Kim Định gọi là Việt Nho.  

Từ khi theo Văn minh sáng lạng của Tây phương mà Bỏ Nho, nên  bỏ mất tinh thần Bất khuất 

của Dân tộc, Bỏ Nho là bỏ mất tinh hoa của Văn hoá Việt.   Vậy khi bỏ Nho rồi chúng ta đi học 

Văn hóa Duy Lý của Tây phương, Văn hoá Bạo Tàn của Cộng sản Tàu, Liên Xô, thì Dân tộc 

chúng ta đã gặt hái được kết quả nào ngoài tình trạng Văn hoá suy đồi đến tận nền như ngày 

nay! 

Và bây giờ chúng ta đã xây dựng thứ Văn hoá nào chưa để thay thế Nho, hay Dân tộc chúng ta 

cứ sống Tự do mỗi Người một ngả, mỗi Nhóm một phương, không cần đến Văn hoá nào hết ? 

Làm việc quốc gia thì cần có sự tham gia tích cực của toàn dân về mọi phương diện. Một Tôn 

giáo, một Đảng phái, một Phe nhóm . . . không thể cáng đáng mọi công việc , nên cần phải có 

một nền Văn hoá có một Chủ đạo Hoà để đoàn kết toàn Dân làm một khối, đó là chế độ Đức trị, 

chứ không thể dùng Pháp trị của chế độ Độc tài để nhốt Dân vào chuồng Nhà nước. 

Sau đây là công trình khai quật Việt Nho và Triết lý An vi của T.G. Kim Định. 

Xưa nay khi nghiên cứu về Nho thì người ta chỉ nghiên cứu Nho từ Thời Tần Hán trở xuống, mà 

Nho từ thời Tần Hán thì đã được hình thành và đã bị các nhà cầm quyến Tàu xen dặm, xuyên 

tạc, nên chẳng thấy được gì ngoài mấy câu có ý nghĩa trái ngược nhau. 

Do đó mà phải vượt lên qua thời Tần Hán cũng như vươn lên thời Văn hoá Hòa bình là thời 

Sáng tạo Văn hóa thì mới nhận ra Gốc hay Cơ cấu Văn hóa được, khi đã có Gốc nhất là bộ số 

Cơ cấu thì mới diễn giải ra nền Văn hoá có cả một Hệ thống có Liên hệ Cơ thể với nhau, như 

Vũ trụ quan động, Nhân sinh quan Nhân chủ, Triết lý Nhân sinh Nhân bản cũng như cách 

Đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời, để phục vụ mọi người, cùng với một Đạt quan Phong Lưu, 



48 

 

tất cả đều được sợi chỉ Hồng kết nối thánh nét Nhất quán, mà mạch lạc Nội tại là  nét Lưỡng 

nhất theo Dịch lý. ( hay Âm Dương hòa ).  Điểm quan trọng nhất của Văn hoá là có một Chủ 

đạo Hòa để Đoàn kết toàn dân. 

Sau đây là những phanh phui những vụ Đạo Văn Khổng lồ trong Lịch sử Văn học Việt Nho.   

A .- Ý nghĩa chữ Hoàng và Hoàng Việt 

( Hùng Việt sử ca: 8.- Ý nghĩa chữ Hoàng. . . Kim Định ) 

“ Ý nghĩa chữ Hoàng tìm thấy trong hai văn kiện quan trọng nhất của Việt Nho: Một là Hoàng 

Cực ( trong lược đồ Ngũ hành ) quen dịch là sự hoàn hảo cao trọng nhất ( la perfection royale ).   

Thứ đến là trong huyền thoại Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.   Ðó không là Nhân 

vật lịch sử mà là những dạng thức tối sơ của một Đạo lý mà sau này Nho sẽ công thức hoá thành 

thuyết Tam tài: Thiên, Ðịa, Nhân. 

Thiên đại biểu trong vai Phục Hy có họ Phong là gió ( Trời ). Ðịa trong vai Thần Nông đầu 

bò để cày ruộng Đất.  Nhân trong vai Nữ Oa đang bồng trong tay thập tự nhai để chỉ con 

Người Đại ngã được định nghĩa là đức của Trời cùng Ðất. Trời nét Dọc, Ðất nét Ngang làm 

thành thập tự nhai ( ┼ )  trong tay Linh mẫu Nữ Oa.  

Ðây là Cơ cấu uyên nguyên của nền Nhân chủ, một nền Triết đã giải thoát con người khỏi 

những trăng trói của dị đoan để con người hiện thực được quyền làm Người, tự làm chủ vận hệ 

mình, tìm được đủ túc lý ngay nơi mình để làm người khỏi cần đến ngoại viện, nhưng đường 

đường một đấng trượng phụ.   Ðó là đại để ý nghĩa chữ Hoàng, nó chỉ mức độ cao hơn hết của 

chí thiện y như trong nước thì Vua là cao trọng hơn cả, một  thứ cao cả toàn bị không cần đến tha 

lực.  Bây giờ ta xem chữ Hoàng Việt có liên hệ nào chăng với chữ Hoàng trên.  Thưa rằng là 

có lắm, đó là liên hệ họ máu hàng dọc .  Chứng cớ là thời khai sáng nước Văn Lang, Lạc Long 

quân đã diệt Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh.   Ðó là loại danh chỉ các thứ dị đoan đã khống chế 

giam giữ con người khắp nơi trong cảnh vong thân không để cho ngoi lên được bậc Nhân chủ.   

Trái lại nhờ Vua cha đã phá hết mọi trở ngại nên Vua con là Hùng Vương đã có thể kiến tạo một 

nền Nhân chủ toàn triệt có tầm vóc lớn như Vũ trụ, được biểu thị bằng cặp bánh Trời Ðất với ẩn 

nghĩa là con Người sẽ tránh được nạn vong thân bằng học nền Nhân đạo nọ. Nhờ vậy mà con 

cháu có những mẫu người như Thánh Dóng làm những việc đáng mặt là “ Xung Thiên thần 

vương ”; với Cô Liên nối Trời cùng Ðất trong truyện Trầu Cau : Cau đứng thẳng chỉ lên Trời, 

Ðá Vôi nằm dưới Ðất; Cô Liên hoá thành giây leo xung quanh liên lạc cả hai lại thành hình đỏ 

thắm.   Ðó là mấy nét chấm phá vẽ lại cái sơ đồ Ðạo Việt khi mới xuất hiện, sau này nó sẽ lu mờ 

đi hầu như tắt hẳn, đến nỗi ai cũng cho Phục Hy, Nữ Oa là người Tàu. 

B.- Phanh phui một Đạo văn khổng lồ trong lịch sử Văn học Việt Nho. 

Ðó là một sự lầm truyền kiếp đã gây ra tự đời nhà Chu, đầu nhà Hán do những người nặng 

óc thần tiên đề cao Ðạo Lão, rồi tôn vinh Hiên Viên làm Tị Tổ văn minh Tàu.    Tư Mã 

Thiên đã mở đầu sử nước Tàu với Hiên Viên Hoàng Ðế mà không với Nghiêu Thuấn như 

Kinh Thư.  Tuy rất nhiều Nho gia đã bài bác Tư Mã Thiên về điều đó, nhưng vì sự phê 
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bình không thấu triệt, nên cuối cùng bộ ba Tam Hoàng bị Tàu hoá.   Vì thế ở đây phải 

dùng phương pháp Huyền sử để phanh phui một Đạo văn khổng lồ trong lịch sử Văn học 

Việt Nho: Vụ đó mở đầu bằng Hiên Viên được gán cho tên là Hoàng Ðế bằng cách xóa bỏ 

tên Nữ Oa đi để đưa Hiên Viên vào với danh hiệu Hoàng Ðế.   Ðấy là một việc đánh tráo 

mà dọc dài 25 thế kỷ không một ai ngờ, mãi cho tới nay mới có một số học giả hé nhìn thấy, 

nhưng lại bị chính quyền như Tưởng Giới Thạch đã làm vào quảng năm 1920 khi cấm phát 

triển phong trào thu thập những truyền kỳ cổ tích thần thoại Tàu.    Vì qua sự phân tích 

các Huyền thoại về khai quốc chính quyền nhận thấy sự nguy hại cho hào quang vinh hiển 

vẫn bao quanh những trang sử Tàu, khi các tên tuổi như Phục Hy, Nữ Oa. . . . đều  được 

nhận ra là thần tượng hay Vật tổ của các bộ lạc thổ trước.   

Ấy là lúc cuộc khai quật của các học giả mới ở đợt Văn học, Cổ sử chứ chưa đi tới đợt Triết 

mà đã vậy ( xem thư tịch số 10. 12 ) . 

I.- Hiên Viên là Đế chứ không phải là Hoàng 

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên bằng dùng phương pháp Huyền sử và Cơ cấu.  

Trước hết hãy xét tên Hoàng Ðế.   Ðó là một mâu thuẫn, tố cáo sự chiếm đoạt, chữ Hiên Viên 

chỉ là Ðế không thể là Hoàng.   Chữ Hoàng đi với Hoàng Cực, là sự trọn hảo cùng cực, mà 

cho được thế phải vượt qua các đợt vòng ngoài ( to have ) để nhập trung cung ( to be ).    

Trung cung cùng với Thần là một, mà Thần vô phương không đâu không có, cần chi phải 

chiếm đoạt, phải lập đế quốc, mà vẫn làm được các việc lớn lao có tầm vóc Vũ trụ, như 

Tam hoàng biểu lộ rõ rệt, không hề xâm chiếm của ai.  Trái lại Hiên Viên xuất hiện với đạo 

quân Hổ, Báo, Hùm, Bi, đã giết Thần Nông, diệt quân Li Vưu ở Trác Lộc máu chảy hàng 

trăm dặm, hoàn toàn là Ðế ( quốc ) có chi là Hoàng đâu mà nói Hoàng Ðế ?  Nói Ðế là lòi 

cái đuôi Ðế quốc ra rồi đó. Sau này vì Tam Hoàng bị Tàu hoá, nên chữ Ðế được dùng nhiều 

đến độ lấn át chữ Hoàng. Thay vì nói Hoàng Ðạo thì người ta nói Ðế Ðạo. Nói Hoàng Ðạo thì đễ 

bị lộ, vì có Hoàng Việt đó, nó sẽ hỏi tại sao Hoàng Ðạo lại không là của Hoàng Việt mà là của 

Tàu.   Vì thế mà chữ Ðế được thịnh hành trong bộ ba: Ðế Ðạo, Vương Ðạo, Bá Ðạo.  Gọi thế là 

đã bị lầm theo óc Ðế quốc chiếm đoạt của Hiên Viên đẩy Nữ Oa ra khỏi bộ Tam Hoàng.  

Thế là đi đời Tam Hoàng.    

II.- Độc Dương bất sinh 

Vì Hoàng Ðạo cũng là Hoàng Cực mà cho được vậy thì ngoài Dương phải có Âm trong, Âm đây 

biểu thị bằng Nữ Oa, đóng vai nguyên lý Mẹ cách huy hoàng với những tác động có tầm vóc Vũ 

trụ ( vì vậy mới đáng tên  nguyên lý Mẹ ) , nay bị đẩy ra đưa Hiên Viên đực rựa vào thì còn 

chi là Đạo, mà chỉ có một thứ duy nào đó, ở đây là duy Dương, thiếu nước, vì Ðạo Hiên Viên đi 

với Nữ Thần Bạt là thần coi về đại hạn: thế là Hoàng Việt bị đoạt mất Hồn.  

III.- Tẩy xóa vết tích: Đổi chữ viết 

 Ðây là một vụ xâm chiếm lớn lao đến nỗi Thượng Ðế cũng bị luôn. Các sách sau này khi 

viết chữ Hoàng Thiên Thượng Ðế thì toàn viết chữ Hoàng ( bạch + vương : 皇 ), mà không 
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dám viết viết Hoàng ( 黄 : cộng + điền )  lúa chín.   Ðó là một tội phạm thượng tày Trời, vì 

dám đẩy Thượng Ðế ra rìa phía Tây ( bạch Ðế trấn Tây thổ ) để chỗ cho Hiên Viên, lấy cớ rằng 

Hiên Viên cai trị theo Thổ đức, nên phải viết Hoàng trung cung ( Thổ là trung cung của Ngũ 

hành ).  Thôi thì cũng tạm cho qua, vì ở vào cung Thượng Ðế mong để được nhờ hồng phước 

của Trời.  Ðàng này vào được rồi, hạ luôn cả Trời, bắt Trời phải mang áo của Bạch Ðế tức bắt 

Trời coi có góc Tây của Trời.  Ấy chưa nói chữ Hoàng, Bạch vương lúc xưa còn bị xấu lây vì nó 

giống chữ tội xưa.    

Sau này Tần Thuỷ Hoàng không chịu được, bắt lập ra chữ tội mới ( 罪 : tứ phi  ) thay cho 

chữ tội cũ giống chữ Hoàng ( Need I. 28 ).    Trời mà còn bị xử tệ đến thế, huống chi Hoàng Việt 

thì sức mấy mà được viết với chữ Hoàng Cực, Hoàng trung cung màu lúa chín với “ ruộng công 

” theo lược đồ chữ Tỉnh (  井   )  tức là giếng của Việt, thế là người xưa khi viết Hoàng Việt lại 

phải hạ chữ Hoàng: Bạch Vương.    

Vậy là Việt bị mất Tổ mà không ai dám nghĩ tới, dù chỉ thoáng qua rằng Tam Hoàng là Tị 

Tổ của Hoàng Việt. 

Vì thế, ngày nay muốn phanh phui vụ này thì cần phải dùng phương pháp thử máu của Huyền sử 

và Cơ cấu luận mới xong. 

IV.- Thử máu 

Trong bài trước ta đã mổ xẻ Văn hoá của Việt, thấy rằng đó là loại máu T.R ( Tiên, Rồng ).  

Chúng tôi đã chứng minh bằng cả Khảo cổ lẫn một số Huyền thoại để chúng tỏ rằng loại máu T . 

R không phải một sự ngẫu nhiên hoặc chỉ là câu chuyện văn chương phù phiếm, mà chính là cái 

gì căn cốt nhất ví như khí huyết đặng đem lại sự sống mạnh liệt cho văn hoá Việt. 

1.- Phục Hy, Nữ Oa 

Bây giờ muốn biết Nữ Oa , Phục Hy có phải là của Việt chăng thì chỉ cần thử máu : Hễ cùng 

dòng máu T. R là đúng Việt.  Trước hết Phục Hy thì dễ thấy, vì tên tự của Phục Hy là Thanh 

Tinh nghĩa là Rồng xanh, tức là máu họ R , không thể chối cãi được. 

Nữ Oa thì có phần khúc mắc một chút, nhưng tìm kỹ thì cũng thấy bà thuộc loại loại máu T.  Ta 

biết Tiên được biểu thị bằng chim, vậy mà Nữ Oa sinh ở Ðồ Sơn cũng có tên là Vũ sơn, chữ vũ 

(: 羽 ) là lông chim trong châu Phượng Tường ( phượng là chim phượng ).  Nhiều sách nói Ðồ 

Sơn chính là Cối Kê, kinh đô Việt Chiết Giang.  Nhưng trong phạm vi Huyền sử không cần xác 

định nơi cho bằng xem ẩn nghĩa, lúc ấy ta sẽ thấy Vũ Sơn, Phượng Tường cũng là một loại tên 

chung như Bạch Hạc ở Phong Châu của Âu Cơ Nghi Mẫu.  Như vậy Nữ Oa là bà nội cùng 

dòng máu họ Tiên; rõ hơn nữa là khi bà hoá ra chim Tinh Vệ tha đá lấp bể Ðông , có sách 

nói là để hả giận, vì bể làm bà chết đuối.   Nói vậy là lầm theo Hiên Viên tìm cách triệt hạ uy 

tín của bà để nhẹ cái tội chiếm đoạt của mình chứ làm sao mà bà chết đuối được, bà thường 
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xuyên xuống biển để gặp Rồng xanh, nên đuôi đã thành cá hoặc rắn ( Rồng ) sức mấy mà chết 

đuối, chỉ vì mối tình vô cùng thâm hậu với Rồng xanh nên khi chết không nỡ để cho Rồng xanh 

cô độc, nên hoá ra chim tha đá bỏ xuống biển để cho hai mối Trời ( đá ) Ðất ( biển ) được giao 

thoa. 

Nói cụ thể là để bảo vệ con người Đại ngã được biểu thị trong quẻ Kiền của Kinh Dịch là 

Long đức, thành ra chim Tinh Vệ nghĩa là chim ( bảo ) vệ Tinh  tức là Thanh Tinh ( Rồng 

xanh ). 

Vậy chim Tinh Vệ tha đá lấp bể Ðông chỉ là một hình ảnh đầy thi vị để cụ thể hoá thập tự nhai 

được bồng trong tay Nữ Oa lúc sinh thời ( lúc đang quấn đuôi bà đuôi  ông ).  

Với Phục Hy thì Nữ Oa là vợ mà đồng thời cũng là em.  Ðây lại là một bằng chứng Phục Hy 

Nữ Oa là người cổ Việt vì anh em lấy nhau là mô dạng Huyền thoại của Ðông Nam Á, mà dấu 

vết còn sót lại nơi dân Môn Khmer, bên ta có tích nàng Tô Thị lấy anh đến khi anh bỏ đi thì Tô 

Thị ở nhà chờ mong biến thánh đá.  Bên Nhật anh em Izanagi và Izanami.  Bên Ấn Ðộ là cặp đôi 

Yama và Yami.  

Vậy khi thử máu xong, ta thấy Nữ Oa và Phục Hy đều cùng một loại máu T. R  ( Tiên Rồng 

) như Âu Cơ và Lạc Long quân, nên kết luận được rằng Phục Hy Nữ Oa chính là Tị Tổ của 

Hoàng Việt.  

Tuy nhiên cần đảy xa hơn nữa để nghiên cứu về động ứng và tác hành xem “ mang máu anh 

hùng con cháu có khỏi làm hư máu anh hùng ” = có còn giữ được tính chất tinh tuyền của Tam 

Hoàng Tị Tổ không ?   Xin nhắc lại Hoàng là giai đoạn An vi nguyên thuỷ, nó ở tại đặt căn để 

trên con người tự lực tự cường, biết hiện thực các chiều kích của con người Ðại Ngã Tâm Linh 

được biểu thị bằng những tác động lớn lao như vá trời lấp biển.  Vậy ở đây trong dòng dõi Việt 

cũng thấy những tác động xứng đáng họ Hoàng như các Khổng Lồ Việt, ông thì chống Trời, ông 

thì san Ðất, cán núi, húi sạch Rừng . . . , không thiếu gì những việc mênh mông như Trời cùng 

Ðất.  Ðó là những việc tạo ra cho con người một hình ảnh Ðại Ngã Tâm Linh của mình, xứng 

đáng đứng ngang hàng với Trời cùng Ðất để nói được : 

   “ Ta cùng Trời Ðất ba ngôi sánh, 

   Trời Ðất, Ta đây đủ Hoá Công ” 

Nói được là con cháu không giống lông cũng giống cánh: không một cử động nào làm phải hổ 

ngươi.  Ðó quả là một nền Nhân chủ trọn hảo. 

Vậy mà nền Nhân chủ an nhiên tự tại ấy ta được thấy vẽ lại trong văn hoá Việt với họ 

Hồng Bàng, với Lạc Long quân lấy Âu Cơ tức máu hàng dọc của loại máu T . R  đặt nền 

trong con người.  Nhưng sau này khi văn hoá Tàu thành hình hẳn ở nhà Chu, thì nền tảng 

đặt sang Thiên mệnh và Thiên chí.  Vậy là mở đầu nguy cơ có thể đặt nền ra ngoài con 

Người rồi đó.  Nhưng rồi những người ý thức đã phản pháo lại trong câu nói : “ Thiên 
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mệnh chi vị tính ” với ý nghĩa rằng: Thiên mệnh đây không nên hiểu lên Trời hay dưới 

Ðất, mà Thiên mệnh chính là tính con người. 

Vì lý do đó mà tôi đã ghép chữ Nho vào Việt thành ra Việt Nho, vì trong những điểm nền tảng 

thì Nho nguyên thuỷ đã duy trì được Việt Ðạo như thí dụ câu nói mở đầu sách Trung Dung vừa 

trưng ở trên ( Thiên mệnh chi vị Tính ).   Theo Chu Nho thì Thiên mệnh ở trên Trời và đã ban 

cho vua để mang lại đức chính thống. Việt Nho cãi lại rằng : Thiên mệnh không ở trên Trời , 

nhưng nằm ngay trong con Người, nơi sâu thẳm nhất, cốt cách nhất , đó là Tính con Người 

( xem Sứ Ðiệp chương bàn về Nho công thức hoá nội dung Việt ).  Xem xét Nho nguyên thuỷ rồi 

sẽ thấy rõ toàn bộ cuộc cách mạng của Nho ở tại phục hoạt tinh hoa của Hoàng Việt, một Ðạo 

lý đem lại cho con Người  tính cách an nhiên tự tại vì đã khám phá ra nguồn suối muôn sự 

lành ngay nơi Lòng mình, gọi bóng là Việt tỉnh, khỏi cần đi chinh phục ở ngoài.  Tất cả 

những điều này được bàn dài trong Kinh Hùng cho nên có thể nói là đã được minh chứng tạm đủ 

đề phần thượng tầng cơ cấu gốm Phục Hy, Nữ Oa.  Bây giờ tới hạ tằng cơ sở là Thần Nông . 

2.- Thần Nông 

Huyền sử nước ta được nói với Tam Hoàng bằng truyện cháu 3 đời vua Thần Nông là Ðế Minh 

tuần thú phương Nam gặp Vũ Tiên trên núi Ngũ Lĩnh . . .   Nhiều người nay kỵ Tàu đến cực độ 

nên cho đó là cái lầm truyền kiếp do các cụ xưa có ý móc sử nước nhà vào với Tàu cho nước 

mình được oai lây.  Nhưng xem lại thì oan cho các cụ và chính sự đổ oan đó mới là cái lầm 

truyền kiếp, cái lầm vong Bản. 

3.- Hậu Tắc 

Ai đã nghiên cứu về cổ sử Tàu cũng sẽ nhận ra rằng Văn hoá Tàu mới có từ đời Chu ( thế 

kỷ 12 tr. c. n. ) nhưng rồi vì tự ái dân tộc quá khích, nên đã tạo ra nhân vật Hoàng Ðế để 

cướp ghế điền Tổ của Thần Nông để dâng cho ông Khí, được nâng lên bậc thần, gọi là Hậu 

Tắc ( the Lord of millet ).    Thế là từ đấy Hậu Tắc ăn hớt cái tên tuổi lẫn tế tự của Thần 

Nông, vì từ nhà Chu, Tàu chỉ tế có Hậu Tắc mà không tế Thần Nông nữa.    Xã tắc chiếm 

chỗ Thần Nông ở nông thôn: Thần Nông chịu lẫn quất trong hai cặp chữ Thổ thần và nông 

thôn đó. 

Vậy Tắc là chi ? Thưa là một thứ lúa ( panicum ) nên cũng là nông nghiệp, nhưng thuộc loại 

ruộng khô ( loại thiếu nước như Hoàng Ðế ), chỉ phát triển nhiều ở vùng Tây Bắc nước Tàu ( 

Cam Túc và Thiểm Tây ), nơi có đất vàng ( loess ), còn phần rất lớn nước Tàu ( đến 80 %, 90% ) 

là ruộng nước với lúa mễ, chữ Nho kêu là Đạo. Khi kể về ngũ cốc thì bao giờ cũng nói đạo đầu 

trước hết ( ngũ cốc : Đạo, Thử, Tắc, Mạch, Thục ).  

Thử cùng một loại với Tắc ( panicum ) cũng như Thục là một loại của Mạch. Thứ tự đó bao 

hàm ý rằng Thần Nông mới là chính, còn Hậu Tắc vừa nhỏ bé vừa đến sau mới xía vào mà 

lại còn đòi độc chiếm y như Hoàng Ðế xưa đã xía vào chiếm ghế Nữ Oa. 
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Chỉ phân tích sơ sơ như thế, đủ thấy Tam Hoàng là của Hoàng Việt, hoặc nói cho thanh nhã là 

Tổ chung của cả Việt lẫn Tàu cổ sơ, thế nhưng vì óc đế ( quốc ) chiếm đoạt che lấp nên các đời 

sau không thấy được nữa cái vai trò sáng lập của Thần Nông.  Trong văn hoá lưu truyền có câu : 

“ Thần Nông nhân miêu nhi giáo ”; Thần Nông thiết lập giáo hoá trên nền tảng cây mạ, tức 

trên nền tảng ruộng nước, vì thế xưa kia bộ canh nông gọi là Tư Ðồ cũng là bộ giáo dục luôn.   

Nói vậy nghĩa là Văn hoá Tàu phần gọi là Nho hoàn toàn phát xuất từ Nông nghiệp ruộng 

nước, trải ra trên 80, 90% nước Tàu, nhất là miền Ðông Nam kể hai lễ trọng đại nhất là 

Phong Thiện ( tế Trời Ðất ) biểu thị cho nét Song trùng sơ thuỷ, nói là có từ đời vô hoài tức 

là lâu đời không còn nhớ tên vị sáng lập được nữa , nhưng cũng phát xuất từ núi Thái Sơn 

với ruộng nước.  Vậy thì nền văn hoá phát xuất từ ruộng nước đó là của ai nếu không phải 

là của Việt tộc, nhất là Lạc Việt, nên nhớ rằng trong cái nõn chữ Việt xưa chính là chữ mễ, 

mà mễ là kết tinh của lúa ruộng nước. Sau này chữ Việt với bộ tẩu với nghĩa là siêu việt thì 

không có gì nghịch lý hết.  

Vì Văn hoá Nông nghiệp đã có sức siêu lên tận bậc Tâm linh, y như Nữ Oa có thể bay lên trời, 

mà còn vá trời nữa, siêu việt đến thế là cùng.  Thiết tưởng bàn như vậy đã tạm cho thấy nội dung 

chữ Hoàng là chi, và biết đại khái nó thuộc về Việt như thế nào. 

C.- Lý do phanh phui 

Tuy nhiên vì nói kiểu Cơ cấu và Huyền thoại Nữ Oa, Phục Hy sợ rằng nhiều người sẽ hỏi tại sao 

đang lúc nước mất nhà tan cần phải lo cứu gấp đồng bào , nghĩ đến việc phục quốc mà lại phí thì 

giờ đi tranh luận xem Nữ Oa là người Tàu hay Việt.   

Xin thưa rằng trên đây không phải là vấn đề chỉ có tầm mức hàn lâm sách vở dành cho 

những lúc trà dư tửu hậu, mà chính là vấn đề có liên hệ đến Vận mệnh Quốc gia Dân tộc, 

bởi vì nếu không giải quyết vấn đề này ( Nữ Oa là Việt hay Tàu ) thì khó thể kiến tạo được 

nền Chủ đạo hữu hiệu.  Bởi vì Nữ Oa đây là Nguyên lý Mẹ, mà thiếu nó thì Triết lý đốc ra 

duy Dương rồi sẽ Duy vật hiện chúng ta đang là nạn nhân.  Chính vì vậy mà mất nước, và 

mai đây nói đến phục Quốc mà thiếu một Chủ đạo thì rồi lại chỉ lẩn quẩn ở tầm mức Chính 

trị vọng ngoại thiếu căn bản thâm sâu của Dân tộc thì cuộc phục Quốc chưa trọn vẹn.  Vì 

thế muốn có Chủ đạo thì phải thiết lập được một nền Quốc học.  Bỏ qua chữ Nho mà đòi 

lập nổi Quốc học là thì chỉ là điều mơ mộng. 

Có người ở bậc Ðại học viết báo thắc mắc tại sao thời buổi quốc tế này mà còn nói tới Nho 

vốn là cái gì cũ trích, sao không nghiên cứu các nền Triết lý trên thế giới để kiến tạo cho 

mình một nền Quốc học tân tiến ?. .      

Tôi không buồn trả lời, vì thực tế đã trả lời rồi đó cho những ai biết quan sát : Mao Trạch 

Ðông và Hồ Chí Minh đã thiết lập xong Quốc học có tính cách quốc tế hẳn hoi rồi đó, quốc 

tế quá xá đến độ càn quét cái học của Tiền nhân của Dân tộc: nên cũng đi vào lối Hiên Viên 

đẩy Nữ Oa ra ngoài để trở thành đực rựa duy Dương, tức tẩy sạch mọi Tình Người .  
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 Hậu quả đã trở nên quá khủng khiếp:  cả một vùng Ðông Nam Á đã bao đời an bình dưới 

bóng Nữ Oa nghi mẫu thì nay đang rên xiết với cái học vong bổn duy Dương đực rựa .  

Ngoài ra còn biết bao nhiêu người khác nghiên cứu Triết học quốc tế đều đã tận tình tận 

lực nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa ra được vài quyển sách trừu tượng xa môi sinh tinh thần 

đất nước tức là vô tình đã giúp vào việc bỏ bê Dân nước để đi lo nghĩa vụ quốc tế. 

Ðó là những chứng nhân đang nói lên cách hùng hồn rằng chì có con đường hy vong cho 

quê nước là trở lại với Văn hoá dân tộc mới tìm ra Chủ đạo cân đối: muốn cho cuộc trở về 

thấu đến gốc ngọn củng tột thì không thể không nói đến Tam Hoàng với Hoàng Việt.  Vì 

thế mà vấn đề nọ mới coi tưởng là Cổ mà hoá Kim, tưởng là quái đản mà hoá thiết thực, 

cái thực nóng bỏng của quê hương đang quằn quại trong muôn trùng thống khổ rất cần 

được giải phóng khỏi cái Chủ đạo thiếu Tình Người biểu thị bằng Nữ Oa, Âu Cơ, nên đã 

làm sụp mất Trời che Ðất chở. 

Vì thế cần phải mời Nghi mẫu mau mau trở lại nấu đá Ngũ hành để trát lại Trời nghiêng, 

kê lại Ðất lệch cho con cháu được nhờ . “ 

D .- Bàn về cổ sử Tàu 

( Hùng Việt sử ca: 9.- Cổ sử Tàu.   Kim Định ) 

I.- Đường hướng tìm về cổ sử Tàu, Việt 

“ Tiền sử nước ta diễn ra mãi tận bên Tàu, lẫn lộn cả với nguồn gốc nước Tàu, nay muốn 

nghiên cứu về nguồn gốc Văn hoá Việt không thể không nhìn qua cổ sử Tàu, nhưng cũng 

không thể nào chấp nhận y nguyên các pho cổ Sử do người Tàu chép, chẳng hạn như bộ Sử 

Ký Tư Mã Thiên hay bộ Tiền Hán Thư của Ban Cố, mà phải xét lại toàn bộ dưới ánh sáng 

khoa Khảo cổ, cũng như các khoa Tân Nhân văn: Dân tộc học, Xã hội học, Cổ thuật học . . . 

để từ đó kiến tạo lại một cổ sử Tàu theo lối sinh thành ( génétique ), khác hẳn lối tĩnh chỉ từ 

trước tới nay ở tại lấy cái khung đời Tần Hán chiếu ngược lên thời khai sinh, trái lại cần 

phải điều chỉnh toàn triệt, có vậy mới thấy rõ hơn nguồn gốc Văn hoá nước nhà. 

Nhưng đó là một việc làm dài hơi không ai đủ khả năng làm một mình, mà cần sự cộng tác của 

nhiều nhà chuyên môn mới có thể đi vào chi tiết và chính xác được. Sau đây là cái nhìn tổng quát 

về một số điểm để gợi ý :  

II.- Tên nước Tàu 

Tôi chưa gặp được bài nào nghiên cứu về nguồn gốc danh hiệu này, vì người Tàu hình như 

không bao giờ rớ tới cái tên Tàu, với họ phải là Trung Hoa, Trung Quốc, hoặc là người Hán, 

Ðường . . . kia .  Tìm trong cổ sử chỉ thấy có hai chữ coi được như gốc tích: Một là chữ Ðào 

Ðường có nghĩa là nung đồ gốm và là tên đất phong của vua Nghiêu, mà theo Kinh Thư thì 

Nghiêu là thuỷ Tổ.  

Như vậy chữ Tàu do Ðào Ðường Chăng ? Người Tàu đọc Ðào là Tào, rối ta biến ra Tàu?  
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Vì chỉ có một chữ Tào chỉ nơi nuôi súc vật như ngựa mà ta đọc là tàu ngựa ( một con ngựa 

đau, cả tàu không ăn cỏ ).   Bách Việt cũng có tên Bách Bộc, là đất ở Nam Kinh Châu, có thể vì 

sự lân cận đó mà người Việt gọi lân bang là người Tàu hay nước Tàu, y như sau này vì lân cận 

với nước Ngô mà ta gọi Tàu là Ngô, chứ Tàu không bao giờ nói mình là Ngô cả. 

    Gánh vàng đi đổ sông Ngô. 

Trong ca dao đôi lần nhắc đến chữ tào: 

   “ Sa cơ mới phải lụy Tào, 

   Nhưng so tài sức thì Tao kém gì .” 

Câu trên có thể thoát ra khẩu khí, những vị như Hưng Ðạo hay Quang Trung đánh cho Tàu chạy 

có cờ, mà rồi vẫn phải sai sứ đi cống. Bề ngoài cống nhưng trong bụng nói: “  nhưng so tài sức 

thì tao kém gì ”.  Chữ tào làm liên tưởng tới chữ Tào Khê trong ca dao: 

   Ðêm đêm tưởng dạng ngân hà, 

   Bóng sao tinh đẩu đã  ba năm tròn, 

   Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

   Tào Khê nước chảy lòng còn trơ trơ. 

Câu này đọc lên nghe lòng hiu hắt như đang ở mạn Bắc lòng đầy những mối tiếc thương một cái 

gì, một mảnh quê hương đã mất, những mong lấy lại được liền, mà nay đã ba ngàn năm tức lâu 

rồi mà vẫn chưa.  Tuy vậy không sao quên được. Tào này có lẽ ở mạn Tây Nam Sơn Ðông ( C. 

A. 81 )  và là tên xa xưa .  Còn một Tào Khê nữa ở huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Ðông có chùa 

bảo Lâm, nơi tổ Huệ Năng hoằng pháp, có thể là tên di cư của Tào Khê gốc cũ chăng?  Ðó là đại 

để vài tên liên hệ với chữ Tàu, người Hy Lạp viết về Tàu thì ghi là Tauga, nhưng có người bảo 

không do Tàu mà do Tabghaj cách phiên âm Ả Rập của chữ Thát Bạt ( Need I . 169 ).   

Khi nghiên cứu về cổ sử, tôi ưa dùng tên Tàu vì ngoài vụ tên đó có hơi hướng với du mục 

do hai chữ : Tàu là tàu ngựa, và đào là lò nung gốm, nó còn liên hệ với sự bé nhỏ của nước 

Tàu mới nhú mọc. Sự bé nhỏ này cần để trước mặt, nếu không sẽ bị cái hình ảnh khổng lồ 

đời Tần, Hán làm hoảng sợ, rồi cái gì rõ là của nhà cũng không dám nhận. 

Nước vua Nghiêu chỉ quảng một làng một tổng của ta, cùng lắm là một huyện. Vì sau này mãi 

tới đời Thương mà nước cũng mới bằng một phủ rộng độ một hai trăm dặm ( Civ. I . 85 )  Sau 

này mới chinh phục mở rộng ra dần. 

Nhân tiện, xin nói ra chữ Chine, mà Âu Mỹ dùng để chỉ Tàu. Chữ này gần với chữ Tàu hơn 

vì nó lên nước Tần. Tần cũng là một ba trong ngũ bá.  Thứ  đến cũng nói lên óc Du mục đế quốc. 
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Nói vậy không có ý bỏ hai chữ Trung Quốc hay Trung Hoa vẫn phải giữ lại cho bộ ngoại giao 

cùng lắm thì khi viết về sử Tàu từ Tần Hán trở đi.  

Còn nói về cổ Sử thì tên Tàu vẫn nên dùng vì nó có phần đúng nhất với thực trạng: nó nói 

lên sự bẻ nhỏ và lân cận với nước Việt cổ đại vươn mình mãi tận Bắc kinh. 

III.- Trồi trụt niên hiệu Niên để  móc nối 

Niên hiệu đích xác nước Tàu mới có từ năm 721 năm khai mở sách Xuân Thu, sau đó 

người ta tính ngược lên tới Nghiêu Thuấn, rồi sau tới cả Hoàng Ðế nữa, cuối cùng lại 

ngược lên nữa tới cả Thần Nông năm – 2737 ( lưu truyền cho là năm – 3320 ), Phục Hy – 

2852 ( lưu truyền  - 4480 ).  Sự tính ngược này có nhiều điều vô lý. 

Trước hết là Trúc Thư Kỷ Niên ( viết vào thế kỷ thứ 3 trước rồi lạc mất sau tìm ra được trong 

một số cổ mộ )  đưa ra niên hiệu khác với Kinh Thư sụt đi suýt soát 200 năm.   

Thứ đến là các niên hiệu gán cho Phục Hy, Thần Nông quá muộn, khảo cổ tìm ra dấu vết văn 

hoá lối 4, 5 ngàn năm tr. c . n .   Ở cả hai di chỉ Long Sơn và Ngưỡng Thiều đều đã lâu 5000 

năm là ít, nay lại mới tìm ra đợt trước cả Ngưỡng Thiều và Long Sơn hơn 3, 4 ngàn năm như 

Văn hoá Ðại Bôn Khanh có liên hệ với Hoà Bình tỏa ra ở Quảng Tây lên đến Ðài Loan ( xem 

The archeology of ancient China by  Kwang Chih Chang 3 rd, edition Yale univ. Press 1978 p. 

152 ). 

Thứ ba  là gảy bỏ mất một lưu truyền dài hàng nhiều ngàn năm thuộc thời mà một hai học giả 

gọi là Sinic, còn tôi gọi là Viêm Việt, chứ Bách Việt cũng còn là muộn vì ban đầu chỉ có những 

tên Tam Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Di, Nhung, Ðịch, Man, Di.  

Thế nhưng tất cả lại có những nét Văn hoá giống nhau như Tả nhậm ( Tứ Di tả nhậm ), 

xâm mình, đeo lông chim khi múa. . . và tất cả thuộc Nông nghiệp lúa mễ ( lúa Tắc [1 ]chỉ 

là thiều số ).   Vậy mấy nét ấy nằm rõ trong tên Việt cổ viết với bộ mễ ( 粵 ).  Nền Nông 

nghiệp này cũng như thói Tả nhậm và mặc lông chim được ghi trong Trống Ðồng mà  sử 

sách Trung Quốc đều công nhận chủ nhân là Lạc Việt, cũng như nơi phát xuất chính của 

Trống Ðồng được phát hiện ở nước Việt. 

[1 ].- Lúa Mễ ruộng ướt miền Nam . Miền Bắc ruộng khô, lúa Tắc tên chung chỉ là lúa mì, miến . 

. . của Tàu mạn Bắc .        

Vì thế tôi gọi lưu truyền xa xưa đó là của Việt tộc và đề nghị phải dùng niên hiệu lưu 

truyền cho Phục Hy, Thần Nông chứ không để các nhà khoa học hạ thấp xuống rồi móc nối 

vào cổ Sử Tàu, nó chẳng khoa học chút nào cả: nhận nó chỉ là giúp vào việc chôn táng 

nguồn gốc Văn hoá Việt tộc mà thôi.  Nói cơ sở thế để thấy rằng đem Huyền số Cơ cấu để 

lịch sử hoá thì chỉ là bày bịa vô nền.    Ðây cũng là lý do tại sao các nhà nghiên cứu người 

Tàu ngày nay không còn dám nói đến “ ngũ thiên niên sử ”. 
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Trong cuộc cách mạng Văn hoá do Trần Ðộc Tú và Hồ Thích khởi xướng vào năm 1920  thì có 

nhóm rút sử của họ xuống 4000 năm. 

Cố Hiệt Cương cho rằng nếu gạn lọc cả những điều đáng nghi trong các sách gọi là sử chính 

thức ( không phải nguỵ thư ), thì có lẽ chỉ 2000 năm.   Ðó có thể là lập trường quá đáng y như  

ngũ thiên niên sử. 

Chính sử Tàu chỉ có từ năm 721 tr. c . n .  Còn Văn hoá Tàu được thai nghén từ đời nhà 

Thương tức từ thế kỷ thứ 17 tr. c . n .  trên nữa không có chứng tích gì bảo đảm, chỉ còn 

một mớ truyền thuyết như Bàn Cổ, Phục Hy, Thần Nông thì hầu chắc là lấy của Việt tộc 

như đã bàn trên  và những chương dưới .  Ngược với Việt Nam, nói 4000 năm Văn hiến là 

còn ít vì căn cứ vào họ Hồng Bàng với lối múa đeo lông chim làm cứ để tìm ngược lên thì 

thấy xa lắm, nói được là cho tới Phục Hy, Nữ Oa đều có chứng từ khảo cổ.   Không hiểu 

câu 4000 năm Văn hiến xuất hiện lúc nào chứ nếu xuất hiện vào đời Trưng Triệu cũng 

không sợ bị cải chính, và nếu thế thì nay phải nói 6000 năm Văn hiến.  Sáu hay hơn nữa 

cũng chẳng sao miễn tìm ra ấn tích để chứng minh cho nội dung ấy, mà nét đó tìm được ở 

văn hoá Bắc Sơn lối 5000 tr . c . n .  

IV.- Người Tàu là ai? 

1.- Người Tàu không là một Chủng tộc riêng biệt 

Chưa biết là ai, nhưng điều quan trọng cần phải thải bỏ là cái quan niệm thông thường cho 

người Tàu là một chủng tộc riêng biệt, rõ rệt khác với Tứ Di xung quanh.   Ðó là điều ngày 

nay không một nhóm nghiên cứu nào dám nhận nữa, mà chỉ coi Tàu là tập hợp bởi rất 

nhiều sắc dân với những tên dị biệt như Tam Miêu, Cửu Lê, Di, Ðịch, Man, Nhung, Việt. . . 

rồi sau thêm Mông, Mạn, Tạng, Kim, Hồ . . . nhưng nói chung thì là cổ Việt hoặc nói theo 

các nhà nghiên cứu thì Cổ Tàu là Sinic.   Trong quyển Chine antique ( 17 ) ông Henri 

Maspéro cho Tàu chỉ là những người Cổ Việt ở mạn Bắc và nay nằm trong danh xưng 

Hán, khi nhà Hán mới lên còn tế Tổ của Việt là Si Vưu, và cũng có lúc xưng mình là Hán 

Man, là Viêm Hán như kiểu Viêm Việt. 

Tuy nhiên vào quảng nhà Hán thì Viêm Việt đã bị đồng hoá quá nhiều không còn ai nhận 

ra được nữa.   Muốn nhận diện phần nào phải vượt lên quảng nhà Chu và Thương. Khi Võ 

Vương nhà Chu giao chiến với vua Trụ thì Kinh Thư nói quân nhà Thương gồm toàn Di ( 

Thụ - tên vua Trụ - .  Hữu ức Di nhân . Thái Thệ . câu 16 ). Còn bên Chu cũng thế với quân 

mang các tên Dung, Thục, Khương, Mâu, Vi, Lữ, Bành , Bộc ( Mục Thệ câu 3 ).  Ðó toàn là 

Việt mang những tên khác nhau vì thuộc chi khác. 

Ðừng tưởng đó toàn là quân lính, còn cấp chỉ huy là người Tàu, đó là ý nghĩ sau này, chứ càng 

về trước càng không thấy có kỳ thị. Khi ông Thái Bá ( bố Văn Vương ) đi xuống miền sau này sẽ 

là nước Ngô thì ông không ngần ngại cắt tóc xâm mình, đóng khố.  Không hề có kỳ thị, mãi tới 

sau này mà các vua tuyển cung phi hoàng hậu cũng chỉ lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn, chứ không hề 

kể đến sắc dân.   
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Tấn Văn Công lấy một phát 4 người vợ toàn người Nhung ( tức là Di ). Còn thế lực các bà thì 

khỏi nói, đưa người nhà vào các chức quan trọng.  

Bố Tần Thuỷ Hoàng xưng là Tứ Sở vì mẹ nuôi là người nước Sở.  Nhiều nhà nghiên cứu đã 

đi đến kết luận rằng cho đến nhà Thương thì Tàu còn là Việt .  Nhà Thương mới vừa ra khỏi 

trình độ bộ lạc và mới lập thành nước Tàu về chính trị và văn minh như quân đội, chữ viết, thành 

thị, nhà nước.  Còn về văn hoá chưa có đóng góp gì đặc biệt . Tất cả lập lại của Việt tộc. 

2.- Nhà Chu: Khởi đầu Văn hóa Hán Nho 

Còn thực đóng góp về Văn hoá thì phải kể từ nhà Chu, một nhà phát xuất từ miền Thiểm Tây 

mang ít nhiều máu Turc đã chinh phục miền Cổ Việt mà sử gọi là nhà Thương. Vậy nên việc 

chinh phục này rất quan trọng, nó cũng xẩy ra một trật với vụ Aryen vào chinh phục Ấn Ðộ và cả 

hai đã  biến cải Văn hoá bản thổ cho ra khác trước ( nước Cao Ly cũng được thành lập trong giai 

đoạn này ).  Cho nên ông Trương Quang Trực viết trong quyển The Archeology of Ancient 

China rằng nhà Chu chiến thắng nhà Thương kể như Tây Hạ thắng Ðông Di vậy ( p. 383 , 3 

edition. New Heaven 1978 ).  

Vậy Văn hoá Tàu chỉ hiện rõ nét từ nhà Chu: vì chất Du mục được đưa vào Nho làm cho 

Việt Ðạo đốc ra Hán Nho sau này. 

3.- Khác nhau giữa nền Văn hoá Hán Nho với Việt tộc 

Hán Nho tuy manh nha ở nhà Thương nhưng phát triển mạnh từ nhà Chu; gồm mấy nét đặc 

trưng như thiên về Quân đội, đề cao Vua, đưa ra quan niệm thiên mệnh để thành thánh hoá giòng 

họ. . .  Như vậy là đã đưa đặt quyền bính lên Trời rồi. 

Với Việt tộc xưa thì quyền bính thuộc về người có đức, có tài cán, có uy tín.  Nay nhà Chu 

đưa Thiên mệnh ra thay thế tức bỏ uy tín cá nhân để đặt nền tảng sang uy quyền Dòng tộc, 

Thiên mệnh. 

Ðó là tìm nền tảng bên ngoài con người và do sự liên hệ nằm ngầm sẽ cai trị theo lối Du mục là 

dùng pháp luật nhất là luật Hình vì nó tiêu biểu lối Du mục hơn hết. 

4.- Luật hình 

Ở đây xin nói tới Chu Mục Công như được ghi lại trong cuốn “ Mục Thiên Tử  Truyện ”.  Các 

nhà khoa học ngày nay đều cho đó là một quyển tiểu thuyết không có giá trị lịch sử, nhưng với 

Triết thì nó lại có giá trị Văn hoá.    

Yếu tố nổi nhất trong truyện là vụ Mục Công đến chầu Tây Vương Mẫu.  Tây Vương Mẫu tuy 

có tiếng là con trời nhưng mang trong mình đầy yếu tố Du mục như có răng hùm đuôi báo, coi 

về các bệnh dịch hạch, vậy mà Mục Công xướng họa thơ với bà ( bà hay ông ) thì hẳn rằng 

những bài thơ đó phải mang âm hưởng Du mục chuyên chế.  Ta đoán được thế vì Kinh Thư có 

ghi lại trong thiên “ Lữ Hình ” nói về hình luật do Mục Công thực hiện.  Mở đầu thiên bằng 

những lời lên án nặng nề Si Vưu vì đã dùng Ngũ hình một cách tàn bạo. Tưởng là nói vậy rồi 
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bại bỏ hay ít ra rút nhẹ, ai dè Mục Vương đã đưa ra vô số tội phải chịu cực hình lên tới 3000 nố. 

Trong đó có:   

  500 trường hợp bị chặt chân 

  300 trường hợp bị hoạn  

  200 trượng hợp bị giết 

  1000 trượng hợp bị cắt mũi hoặc thích chữ vào mặt. 

Chính vì sự tàn khốc như vậy nên ngày nay nhiều học giả đặt vấn đề tại sao một thiên sách đặc 

mùi Du mục tàn bạo đến thế lại được Khổng Tử đưa vào Kinh Thư. Có người hồ nghi cho là 

không phải Khổng Tử đưa vào sách, mà do lúc Tần đốt sách rồi lúc Hán lập lại thì cho vào. Dù 

sao thì gốc tích thiên ấy là do nhà Chu không ai chối cãi ( về rất nhiều điển nữa đã bàn nơi khác, 

xin miễn lập lại ). 

Như vậy phải lấy nhà Chu làm khởi điểm cho Văn hoá Tàu, nhà Thương là thời chuyển 

tiếp như biến thôn làng hoà bình thành ra thị xã hiếu chiến. . ., còn trước nữa chỉ là Việt, 

tuy đã có những làn sóng Du mục tràn vào được dán nhãn hiệu là Hoàng Ðế, là Nghiêu, là 

Vũ, thì đấy là những liều lượng Du mục nhỏ, nên tất cả bị Việt tộc cải hoá, chưa đủ sức làm 

ra một dân tộc mới.  Ðiều đó chỉ xẩy đến đời Thương Chu, và chỉ có tự Chu mới thực sự có 

Tàu xét như một Dân tộc đối với Việt. 

E.- Tại sao Việt lại bị chinh phục? 

I.- Mạn Bắc nổi về Quân sự 

Thưa có nhiều lý do, trước hết là do Du mục xâm chiếm, nắm được quyền hành nên đoạt thâu dễ 

dàng, đó là sự thường đến nỗi luật chung làm như hai nhịp thay đổi làm nên lịch sử nhân loại, 

một bình, một loạn.  Thời bình học thuật phát triển, thời loạn chiến tranh phát triển ( Civ. 117 ).    

Ông Will Durant đã viết: “ nổi về quân sự là mạn Bắc: Aryen đổ xuống Dravidiens, người 

Archeans và Dorians xuống chinh phục Cretans và Egeans; người Germans đổ xuống Romans; 

người Lombards xuống Italians; người Anh đổ xuống thế giới.   

Mãi mãi thế, phương Bắc sản xuất người thiện chiến và cai trị, phương Nam sản xuất nghệ 

sĩ và thánh nhân và kẻ hiền lành ăn tự trời ” ( Civ.I  379 ) .   Luật chung đó cũng xẩy ra ở đất 

Tàu, người Tàu là Bắc, người Việt là Nam. 

II.- Chữ Nho trở thành yếu tố Thống nhất kinh khủng 

Ðã vậy người Tàu có được một công cụ hết sức hiệu nghiệm, đó là chữ Nho, một chữ tượng 

ý không những đẹp nhất và thành công nhất hoàn cầu, vì mỗi chữ đọc khác nhau tuỳ mỗi 

nơi, nhưng trông vào lại hiểu nhau liền.  Vì vậy chữ Nho trở thành yếu tố thống nhất kinh 

khủng, không một nền Văn hoá nào bì kịp.  Các nhà nghiên cứu về Tàu đều phải công 

nhận rằng nước Tàu mà còn đến ngày nay và to lớn thống nhất như vậy là nhờ có chữ Nho.  
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Ðấy là nói về mặt ngoài “ tượng ý ”.  Còn ý đó là chi thì lại là nền Nhân bản của Hoàng 

Việt đã được thành lập cách huy hoàng và trung thực đến độ đáng xưng là Nhân chủ.   

III.- Chữ tượng ý của Nho  hội nhập được nền Nhân chủ của Hoàng Việt 

Vậy mà chữ Nho đã hội nhập được nền Nhân chủ nọ nên mang trong mình một uy tín bất dịch 

giúp cho Tàu vừa được thống nhất, vừa được tiếng là chủ nhân ông của chữ Nho. Ðang khi đó 

Việt tộc bị tước đoạt, mất chữ Nho, không còn cách nào ghi chép thành ra một mình Tàu ghi 

chép sự kiện xa xưa thí tất nhiên bao sự kiện đều trở nên của Tàu hết trọi.   Ðó là kể sơ qua vài 

ba sự kiện bó buộc chúng ta phải làm lại cổ Sử của Tàu, vì nó là việc cần thiết trong việc tìm 

hiểu về nguồn gốc và sự chính truyền của nền văn hoá Việt tộc.    

Bài này cũng là để trả lời một vài ông Tiến sĩ non nớt mới du học về nước. dịp tôi cho ra 

quyển Việt Lý Tố Nguyên đảo ngược các điều tin tưởng trước, mấy vị đó phàn nàn tại sao 

tôi lại làm hư thiếu niên, nói những điều trái với sách vở xưa nay như vậy.”      

G.- Vụ Hiếp dâm lịch sử lớn nhất chưa được tuyên án. 

( Hùng Việt sử ca: 10.- Vụ hiếp dâm. . .  Kim Định ) 

I.- Văn hóa và Văn minh 

“ Bàn về văn minh Hy Lạp, ông W. Durant có mở đầu một câu: 

“ Khó có thể thiết lập một nền Văn minh mà không cướp phá, cũng như khó có thể duy trì 

Văn minh mà không phải dùng đến Nô lệ ” ( Civ.II . 10 ).   

Ðó là câu đáng ghi nhớ, vì nó thực cho hết mọi nền Văn minh. Chữ Văn minh ở đây xin hiểu 

theo nghĩa chuyên biệt ngược lại Văn hoá.  

Văn hoá đi với Nông nghiệp vốn Tính hiền dịu và Tổ hợp theo lối Thôn Làng được cai trị 

bằng Tục lệ.  Văn minh trái lại đi với Thành thị, Quân đội, Nhà Nước, Pháp luật. 

Phân biệt này tỏ ra rất thuận tiện trong việc tìm về Nguồn gốc, nhất là trong Khảo cổ, nên được 

dùng nhiều trong bộ Triết lý An Vi.  

II.- Mẻ cướp lớn: Hoàng Đế hiếp Nữ Oa Thái Mẫu 

Hôm nay xin nói về một vụ Cướp đoạt lớn nhất mà Văn minh Tàu đã phạm đối với Văn 

hoá Việt: đó là vụ Nữ Oa Thái Mẫu bị Hoàng Ðế hiếp. 

1.- Những cột cái của Văn hoá Việt 

Sự vụ rất phiền toái cần được một lần phanh phui để thấy rõ cổ Sử Tàu ra sao, Việt bị ăn hiếp 

như thế nào ? 

Ta biết 3 cột cái của Việt là số 2,  3,  5, Nho công thức thành Âm Dương, Tam tài, Ngũ 

hành.    



61 

 

Ðó là những ý niệm bao la trừu tượng đã được cụ thể hoá bằng đặt ra cho những tên Huyền sử:  

Tam tài trở nên Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông đại diện cho Trời, Ðất, Người.  

Người chỉ bằng Nữ Oa trong tay cầm cái quy ( ┼ )  cũng gọi là Thập tự nhai thành bởi hai nét 

Ngang Dọc, nét Ngang chỉ Đất, nét Dọc chỉ Trời, nghĩa là Thiên Địa chi đức.  

Còn Ngũ Hành được cụ thể hoá bằng Ngũ Ðế là Thái Hạo, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, 

Ðế Thuấn.  Trong bảng Ngũ Hành, hành Thổ quý nhất do địa vị trung ương được xếp như sau : 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← Thổ  → Kim 

↓ 

Thuỷ 

Ðó là lối xếp Cơ cấu với ý nghĩa siêu hình dành cho Thổ, địa vị siêu lên khỏi bốn hành chung 

quanh để chỉ con Người Ðại Ngã làm chủ Vũ trụ.  Ðó là lý tưởng còn trong thực trạng Ngũ 

hành cũng như Âm Dương đã bị lạm dụng theo nghĩa ma thuật dị đoan. 

2.- Móc nối với Tam Hoàng, Ngũ Đế 

Ngũ hành cũng được dùng vào lịch sử để làm dáng cho triều đại, bắt họ với những Tổ huy 

hoàng, theo đó quý nhất là Tam Hoàng, thứ nhì là hành Thổ, thứ ba mới đến 4 hành chung 

quanh.   

Con Người ai chẳng sính làm đẹp cho dòng tộc, người Tàu cũng theo luật đó, nhưng  đã nổi bật 

trong vụ này vì có thuyết Tam Hoàng, Ngũ Ðế trợ lực: gia phả quý nhất là móc nối được với 

Tam Hoàng, nếu không được thế cũng phải cố níu lấy một Ðế nào đó mới chắc có Thiên mệnh 

trước mặt dân chúng vì các Ðế kế tiếp theo thứ tự thiên tiên Ngũ hành, nên móc nối dòng tộc vào 

được Ngũ đế là chứng minh được Thiên mệnh cho dòng tộc.  Triều đại nào lên ngôi đúng vào 

hành Thổ thì sang vô cùng.  Vậy ta hãy xem các triều đại xếp đặt theo thứ tự các hành, các hành 

theo thứ tự các mùa như sau : 

              Mộc chỉ mùa     Xuân        màu xanh 

              Hỏa chỉ mùa            Hạ                màu đỏ 

              Thổ chỉ mùa            Tứ Quý        màu vàng  

              Kim chỉ mùa            Thu              màu trắng 

              Thuỷ chỉ mùa           Ðông           màu đen. 
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Ðó là thứ tự vòng Sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. 

Ngũ Ðế đầu tiên xếp theo vòng Sinh này mở đầu bằng Thiếu Hạo gọi là Kim Thiên. Ngược lại 

thứ tự khắc: Thuỷ khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.   

Cuối đời Chu đã bắt đầu đặt gia phả triều đại, nhà nào cũng cố móc nối với một ông lớn 

như Nghiêu, Thuấn, Chuyên Húc, Hoàng Ðế.  Tư Mã Thiên có lẽ vì nể đạo Lão đã dùng 

vòng kháng, vòng khắc đặt Hoàng Ðế lên đầu ở hành Thổ, ông Granet gọi đó là tội gian lận 

bắt được quả tang đổi Huyền thoại ra Sử ký.   

Theo bảng này nhà Chu ở vào hành Hỏa, dùng màu đỏ ( màu Chu ), nhà Hán kế tiếp Chu phải là 

hành Thuỷ ( Thuỷ khắc Hỏa ) nhưng hành Thuỷ tầm thường không xứng với nhà Hán đã mở 

mang bờ cõi rộng chưa từng có trong lịch sử Tàu, vậy phải xoay trở thế nào cho được hành 

Thổ.  Thế là nhà Hán diệt Tần nhận hành Thổ, đúng điềm triệu xuất hiện khi lên ngôi trong 

đó có sâu đất ( Thổ ) vô kể ! 

Tuy sự tráo trở đó gọi được là xuôi, vì thứ tự Ngũ Ðế chưa được phổ biến lắm, nhưng cũng 

không qua mắt được một số Nho gia trong đó có Lưu Hâm và con là Lưu Hưởng đã lập lại bảng 

sinh với hai điều đổi mới:   Một là đẩy xa hơn: các người trước như Trâu Diễn, Tư Mã Thiên 

chỉ đi đến Hoàng Ðế là tận cùng. Trái lại cha con Lưu Hâm gồm cả Thần Nông và Phục Hy 

vào nữa.   

Hai là thêm vào một ít triều đại tuỳ bằng “ hành Thuỷ đệm ”  để xếp chỗ ngon cho thần tượng 

của ông như sau : 

                       Hành                       Nhà cai trị  

                       Mộc                           Phục Hy 

                        ( Thuỷ đệm )             Cung Công  

                       Hỏa                           Thần Nông  

                       Thổ                             Hoàng Ðế  

                       Kim                            Thiếu Hạo ( Kim Tân )  

                       Thuỷ                           Chuyên Húc  

                       Mộc                            Ðế Cốc 

                       ( Thuỷ đệm )              Ðế Chí 

                         Hỏa                            Ðế Nghiêu 

                        Thổ                              Ðế Thuấn 
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                        Kim                             Hạ Vũ  

                        Thuỷ                            Thương 

                        Mộc                             Chu 

                        ( Thuỷ đệm )              Tần             

                        Hỏa                             Hán 

                        Thổ                            Vương Mãng  

Theo bảng trên Hán bị mất ghế Thổ phải ra ngồi ghế Hỏa, làm sao được Hán triều hoan 

nghênh, Lưu Hâm suýt bị thiệt mạng là thế.  Nhưng khi Vương Mãng lên nắm chính quyền 

liền tuyên dương bảng trên vì mình được vào trung cung hành Thổ ( Hỏa Hán sinh Thổ 

vương Mãng ), thế là sang hơn nhà Hán: không thèm móc nối với Ðế Nghiêu như nhà Hán 

nữa, mà với Hoàng Ðế tức lên một bậc: từ Ðế nhảy lên Hoàng!  Hoàng Ðế trị theo Thổ đức, 

Vương Mãng trị theo Thổ đức màu vàng chói.      

Nay ta phân tích thì thấy rõ sự giả tạo, nhưng xưa ít ai nhận ra, nhất là khi Vương mãng 

đổ thì lưu truyền đã ăn sâu lại được biên cả vào Tiền Hán Thư, thế là bảng trên được công 

nhận chính thức, được tin tưởng cho đến đầu thế kỷ 20 không một ai đặt vấn đề .  Trong 

bảng trên ta thấy Hoàng Ðế được tôn vinh cùng cực: vừa lên bậc Hoàng, còn Ðế thì ở địa vị 

Thổ.   

Không thể tôn vinh Hoàng Ðế hơn được nữa.  Hoàng Ðế được tôn vinh tức dân Tàu được lên 

theo, được tôn vinh đên cùng tột, nên Lưu Hướng có đổi bảng khắc ra bảng sinh, có đưa thêm 

vào nhiều cải cách, cũng vẫn theo Tư Mã Thiên dành chỗ tốt nhất cho Hoàng Ðế.      

3.- Vết tích ăn cướp không thể  cạo sửa. 

 Ðiều đó không lạ:  dân nào cũng có thể làm thế, nhưng ở đây sự tôn vinh kéo theo một sự 

ăn hiếp là đẩy Nữ Oa ra để có chỗ trống cho Hiên Viên được tham dự vào đợt Hoàng, 

nhưng đây là vụ ăn Cướp không kịp cạo số.  Vì theo Huyền thoại Tàu không bao giờ có tên 

Hoàng, mà chỉ có Việt mới gọi là Hoàng Việt.   Việt bắt đầu bằng Hoàng kỷ, Tàu khởi ở Ðế 

kỷ.  Vậy chữ Hoàng thêm vào cho Hiên Viên là giả tạo, đồ nghề giả tạo là thuyết Tam tài, 

Ngũ hành.  Ðó là điểm một. 

4.- Đánh mất tính đối xứng của Âm Dương 

Ðiểm hai là sự giả tạo trên làm mất tính chất cân đối Âm Dương ở bộ ba đầu là lưỡng Long 

chầu nguyệt : Nguyệt là Nữ Oa làm nguyên lý Mẹ ngự giữa hai Long là Phục Hy và Thần Nông 

theo luật Kinh Dịch “ Quả vi chủ : ít làm chủ ” được biểu thị bằng quẻ Li của Việt tộc.   Phục Hy 

và Thần Nông là hai hào dương phải nhường ngôi chủ tịch cho Nữ Oa ở giữa. Cả ba đều là Việt.    

Theo phương pháp phân tích máu Văn hoá thì Phục Hy Nữ Oa đều là họ Tiên Rồng. Phục Hy 

có họ Phong ( gió : liên tưởng tới Chim ) cũng có tên là Thanh Tinh tức là Rồng xanh, cũng họ 
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Rồng như Lạc Long Quân. Còn Nữ Oa sinh tại Ðồ Sơn tên cũ của Cối Kê , kinh đô Việt Chiết 

Giang, lúc qua đời thành chim Tinh Vệ ( cùng họ Tiên ( chim ) như Âu Cơ  ).   Huyền thoại nói: 

chim Tinh Vệ tha  đá “ lấp bể Ðông ” vì đã chết đuối ở bể.   Ðó là nói liều, vì Nữ Oa có nghĩa là 

loài ở dưới nước ( nhái, ốc , cá ), ta gặp hình bà đầu người mình rắn, hoặc cá . . . làm sao chết 

đuối được; bà tha đá bỏ xuống biển là dấu nhớ thương Phục Hy, nhớ thương Thanh Tinh.   Chữ 

Tinh Vệ nói lên sự muốn duy trì bảo vệ mối liên hệ với Thanh Tinh, tức là Rồng xanh, vì đó là 

liên hệ nền tảng.    Huyền sử nói bà là em hoặc vợ của Phục Hy, cả hai chữ chỉ tỏ mối tình thắm 

thiết, đồng thời nói lên mẫu đề Huyền thoại một số dân Ðông Nam Á anh em lấy nhau.  

5.- Tính chất duy Dương của Văn minh Tàu 

Thêm một lẽ Nữ Oa thuộc Văn hoá Ðông Nam của Việt tộc.  Mối liên hệ thắm thiết ấy bị Hoàng 

Ðế phá vỡ, đẩy Nữ Oa ra ngoài, tức Văn minh bỏ nguyên lý Mẹ, để trở nên duy Dương Du mục.  

Ðó là tính chất nổi trong văn minh Tàu.  Tàu thờ Hậu Tắc  ( lord millet ) làm Điền tổ.  Tắc là 

lúa ruộng khô ( pannicled millet ) đối với Mễ ( oriza sativa ) ruộng nước mà Điền tổ là Thần 

Nông.  Thần Nông bị đẩy do Hậu Tắc ( thành ra xã tắc ) thì vào ẩn ở Nông thôn.  Nông thôn là 

Tổ của Văn hoá, duy trì nguyên lý Mẹ.  Còn Văn minh tỉnh thành chú ý nguyên lý Cha. 

Văn minh Du mục thắng thì nguyên lý Mẹ bơ vơ mất chỗ đứng, chỉ còn cách bù trừ bằng Lương 

tri : nói bóng là gửi những viên đá xuống biển đối với việc đội đá vá trời.   Ðá chỉ nơi ở của chim 

Tiên ở trên núi ( đá ) tức ở giữa Trời cùng Ðất để làm mối lên liên hệ với cả hai: cả Trời ( đội đá 

vá trời ) cả Ðất chỉ bằng nước bằng hình trên Trống Ðồng, chim Âu ( Cơ ) lao xuống trên miệng 

Rồng đặt cái hôn sâu thẳm, cái hôn giao cấu để sinh ra 100 con  đang nhởn nhơ múa hát trên 

thuyền.   

Vậy thì Tinh Vệ không có y lấp bể Ðông mà là cố nối lại phần nào mối liên hệ đằm thắm 

cũ, nó phảng phất 4 câu thơ do Tiềm thức cộng thông kinh hứng qua ngọn bút tài tình của thi bá 

Nguyễn Du: 

  “ Ngọn triều non bạc trùng trùng 

  Vời trông con nước bóng hồng lúc gieo, 

  Tình thương bể thắm lạ điều 

  Mà hồn Tinh Vệ biết theo chốn nào ” 

Ðó !  Hồn Tinh Vệ không tha đá lấp bể, mà gửi cánh hồng về thăm chồng để phần nào cố duy trì 

“ tình thương bể thẳm ”  là nguyên lý Mẹ.  Nhờ sự cố gắng tha đá bỏ bể đó mà văn hoá Việt Nho 

chưa đến nỗi đốc ra đực rựa, tức còn giữ được phần nào nguyên lý Mẹ như sự mềm dịu, nhu nhã 

đi với Tình người.  

Còn Văn minh do Hoàng Ðế lãnh đạo vì đẩy Nữ Oa ra thì Tam Hoàng trở nên Đực rựa:  ba 

cái Đực rựa thì quá duy Dương, nên Văn minh trở nên Du mục, võ biền, chuyên chế.  
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6.- Càng sửa càng sai 

Người lập ra bảng này cũng cảm thấy có sự bất ổn nên thêm tên Cộng Công tuy dòng dõi Thần 

Nông nhưng đã làm nứt Trời, khổ công Nữ Oa phải vá đi vá lại, nên phải kể là Việt gian không 

thể thay thế Nữ Oa được.  Vả Cộng Công là đực rựa thêm vào thì ra 4 góc: mất cả chữ Ba cao 

trọng của Tam Hoàng. Vì thế bảng trên không được công nhận khắp hết. 

Ta thấy trong các sách Tàu kể thứ tự Tam Hoàng Ngũ Ðế không hợp nhau.  

Ngũ Ðế có Huỳnh Ðế, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn.  Tam Hoàng thì có Toại 

Nhân, Phục Hy, Nữ Oa.  Mỗi sách có bảng riêng (1 ) .  Ðây là bài tổng quát không tiện đi vào chi 

tiết, chỉ cần biết có sự khác biệt trong các sách để không ngạc nhiên khi nghiên cứu. 

7.-Vụ ăn hiếp gây tai họa ngàn đời 

Sự dị biệt chỉ nói lên chứng tích của vụ ăn hiếp.   Cần ghi nhận nữa là vụ ăn hiếp này có tầm 

ảnh hưởng vô biên vì nó không là trò chơi gia phả vô tội vạ mà là đại diện cho trào lưu chung 

của nhân loại là Văn minh Du mục đàn áp Văn hoá Nông nghiệp, và từ đấy đã chôn táng 

nguyên lý Mẹ mà chúng ta cần phải phục hoạt ( xin xem bài còn Mẹ trong Kinh Hùng ).  

Ðó là việc dài hơi. 

8.- Huyền thoại và Lịch sử của Tàu 

Ở đây ta hãy nhận định tóm lược rằng sử Tàu chỉ đáng tin cậy là tự năm 721, trên nữa thì 

nhận tạm được đến nhà Thương, ngoại giả đều là Huyền thoại, đừng tin là Lịch sử, cần 

phải phân biệt thực hư, vì điều này rất quan trọng đến việc tìm về nguồn gốc Văn hoá Việt 

tộc. 

( 1 ) Ông Eberhard có lên sổ được cả trăm bảng khác nhau như bảng của nhóm Âm Dương, của 

Hồng Phạm của Trâu Diễn, của Nguyệt Lệnh, của Tố Văn  ( Hoàng Ðế nội Kinh ) của Lễ Ký . . .  

Need.  II.  264 . 

Việt Nho chỉ có ý bênh vực con Người chống lại Du mục đã hiện thân vào Du mục, và Du 

mục bên Viễn Ðông đã bắt tay phần nào với Tàu đã vô tình tư sản hoá những mẫu mực của 

Việt.  Năm 1919  Tàu làm cuộc cách mạng Văn hoá tưng bừng ở tại dùng tiếng Bách Thoại 

thường dân làm ngôn ngữ Văn học, nhân đó nhiều nhóm nhiều đại học đã đi tìm lại những 

chuyện cổ tích, những Huyền thoại của thôn dân, của các sắc tộc thiểu số, thu thập và in ra nhiều 

ngàn truyện xưa, nhưng sau Tưởng Giới Thạch đã chặn đứng trào lưu đó, một trong các lý do 

có lẽ ‘chính cốt là sự tìm kiếm đó làm lu mờ hoặc phá huỷ hẳn những trang đầu oai nghi của 

“ Ngũ thiên niên sử  Tàu ”, vì các Hoàng Ðế cao cả bị ánh sáng khoa học soi vào thì chỉ còn là 

những anh hùng thần thoại nghĩa là giả tạo ( Hoàng Ðế, thí dụ ) hoặc là những vật tổ của các bộ 

lạc Man Di ( xem chi tiết trong quyển Folktales of China by Wolfram  Eberhard . The University 

of Chicago 1965 p. XXXIV ). 

9.- Cần nối chí vua Quang Trung để phục Việt 
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Vua Quang Trung xưa có giấc mơ đòi lại hai tỉnh Lưỡng Việt đã bị gọi bằng tên không liên 

hệ đến chủ quyền cũ, nay đổi ra Quảng Ðông, Quảng Tây.  Ta cần nối chí Quang Trung 

trong lãnh vực tinh thần là thâu hồi lại chủ quyền các truyện Huyền sử đã bị coi là của 

Tàu: như truyện Bàn Cổ, Tam Hoàng . . . 

Hiện bầu khí rất thuận lợi vì được sự trợ lực của các khoa học Tân nhân văn: Khảo cổ, dân tộc 

học, Nhân tộc học, Xã hội học, cổ Sử, cổ Nghệ, Cơ cấu luận.  

Do đó từ năm 1970 năm xuất bản quyển “ Việt lý tố nguyên ” tới nay tôi đã viết rất nhiều, 

quan trọng nhất là “ Sứ Ðiệp Trống Ðồng ”.   Nhưng xem lại thấy lực bất tòng tâm: cánh 

đồng mênh mông, mà phương tiện và sức không đủ, nên chỉ xin coi các sách trên đây là 

mấy tiếng kèn ra trận gửi đến các nhà chuyên môn mai hậu để hợp lực viết lại những trang 

sử thời sơ khai của nước nhà, những trang sử đầy ứ chất Văn hoá cao cả mà bấy nay chưa  

được khai quật đúng cung cách.  Hiện thế giới đang có những cố gắng khai quật như vậy, 

nhưng sự việc không được sai trái như đối với Việt Nho, bởi Văn hoá Việt đã có lâu đời 

được thành lập vững bền trước khi Hoàng Ðế xâm nhập, nên đã để lại ấn tích sâu đậm 

trong dân gian, nhờ đó mà nghiên cứu được nhiều tiêu điểm đánh dấu bước đường truy 

căn.  

10.- Cần Phân biệt Tả và Hữu nhậm 

Sau đây xin đưa ra tục Tả nhậm làm thí dụ : Tả nhậm nghĩa siêu hình là hướng theo Trời, là chỉ 

“ tình thương bể thẳm ” Kinh Thư nói : “ Tứ Di tả nhậm ” : Bốn Di theo tục Tả nhậm . Bốn Di 

cũng là tứ Hải, theo sách Nhĩ Nhã là 4 dân quanh nước Tàu tức là Việt tộc. Tiền nhân cất nhà có 

lễ “ Thượng đòn dông ”, lấy hướng Ðông làm trọng ( tức là Tả nhậm ).  

Con gái ở phòng Ðông, con trai ở phòng Tây, đó là theo lúc Nữ Oa còn làm Nội tướng. Các 

điển chương như Lạc Thư, Trống Ðồng đều Tả nhậm ( tiến theo vòng tay tả ).   

Kinh điển Nho chứa đầy lộn xộn, khi đề cao Tả, lúc đề cao Hữu ( như đã bàn trong Việt lý tố 

nguyên ), nhưng sự lộn xộn đó là những ấn tích quý hoá cho việc truy tầm nguồn gốc.   

Ðại để ban đầu Hoa tộc đề cao bên Hữu, khinh dể bên tT, gọi là trái ( tay trái ) là hèn ( tả 

đạo là tà đạo ), nhưng sau bị Việt cảm hoá dần dần: coi trọng bên Tả, khi tiếp khách thì để 

khách bên Ðông  tức bên Tả là có ý trọng kính.  

Ði đường đàn bà bên Tả, đàn ông bên Hữu ( Nam tử do Hữu, Nữ tử do Tả   Lễ Ký II . 515 ) .  

Sau còn coi trọng bên Tả, bên Ðông đến độ dành phòng Ðông cho Thái tử kế vị gọi là Ðông 

cung Thái tử.    Nay ta nói: “ Nam Tả Nữ Hữu ”  là vô tình đi theo Hán Nho.  

Chứ theo Lạc Thư thì về ngay bên hữu . “ Nam tử do Hữu ”, chàng ràng bên Tả chi đây, chực 

theo đóm Hoàng Ðế  ăn tàn Du mục hay sao? 
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Tóm lại vì Văn hoá Việt xuất hiện lâu đời truớc, đã để lại những rễ lớn như Lạc Thư, 

Trống Ðồng, tục Tả nhậm, gái ở phòng bên Tả . . . , nên nguyên Lý Mẹ vẫn còn hoạt động 

phần nào.  Huyền sử  chỉ bằng tích:  

Nữ Oa đội đá vá trời, tha đá lập bể. 

Âu Cơ nghi mẫu lâu lâu gặp Lạc Long Quân trên cánh đồng Tương. 

Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm có hội . . . 

Do vậy “ phục Việt ” trở thành một ngành nghiên cứu đầy hứng thú có bằng chứng thi vị 

mà vững chắc.  Hơn nữa đó cũng là làm việc đóng góp tích cực vào nền Văn hoá loài người 

đang cố gắng làm sống lại nguyên lý Mẹ để tẩm nhuận cho nền Văn minh hiện đại đượm 

thêm Tình Người .”      

H.- Vụ hiếp dâm lịch sử : Hai Lão, Ba Cô với Một Trò 

( Hùng Việt sử ca: 11.- Hai lão. . .    Kim Định ) 

  “ Một  ( 1 ) Trò là Hiên Viên Hoàng Ðế  

  Hai ( 2 ) Lão là Lão Bành hay Bành Tổ và Dung Thành  

  Ba ( 3 ) Cô là  Tố Nữ, Thái Nữ, Huyền Nữ. 

Còn giáo trình là quẻ Ký Tế để dạy cách làm Tình sao cho được trọn hảo. Hậu quả của bài học 

Dục nọ sẽ ra sao ? Ðó là ba tiết mục được bàn sau đây:  

Trước hết bàn về người học và thành phần giáo sư : 

I .- Người học là Hiên Viên ( 1 ) 

Một khi Hiên Viên chiếm được chỗ trung cung của Nữ Oa xong liền tự phong cho mình chức 

Hoàng Ðế, rồi một trong những việc đầu tiên là lo hội nhập nền Văn hoá của Nữ Oa. Muốn học 

thì phải đi rước Thầy:  Thầy đó là “ hai Lão ba Cô ”.   Ðây là một trang Huyền sử hay nói mộc 

mạc là một Huyền thoại được đặt ra quảng cuối nhà Chu nhằm đề cao Hoàng Ðế, nhưng dưới 

Tiềm thức thì trái ngược, đó là nói lên việc Hoàng Ðế nhận Văn hoá của Viêm Việt.    

Ðiều này được ghi lại bằng nhiều truyện đã nhắc đến trong quyển “ Việt Lý Tố Nguyên ”, nhất là 

câu:  

“ Tích nhật Hoàng Ðế đắc Si Vưu nhi minh ư Thiên Ðạo ” : “ ngày xưa Hoàng Ðế được Si 

Vưu thì sáng  ra ( hay biết được ) về Ðạo Trời ”.   Nói Ðạo Trời là cái gì lạ với Hoàng Ðế mới 

chỉ biết có Ðạo Ðất.   Nói khác đi Hiên Viên thuộc Văn hoá Du mục ngầm chỉ trong tên Hiên 

Viên ( Hiên:  軒 : xe của quan Ðại Phu ; Viên : 轅 : Tay xe ) là một thứ xe, nên cả hai tên đều 

viết với bộ xa, xe đi với Công, Thương bên Du mục, cũng như “ Sĩ, Nông “ bên Viêm Việt.  

Hiên Viên còn biểu lộ tính chất Du mục trong số 4 khi  chiến Si Vưu : Hiên Viên dẫn đạo quân 
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có 4 con ác thú : hổ, báo, hùng bi  ( Leg. III . 108 ).   Thời sau người Tàu đặt lễ giỗ Hiên Viên 

là ngày mồng 4 tháng 4, hẳn có liên hệ tiềm thức với vụ con số 4 này, con số ruột của Hiên 

Viên . Ðó là những căn cứ để gọi Hiên viên là Du mục.  Ðến nay thêm một bằng chứng chói 

chang khác trong vụ Hiên Viên rước thầy về học Kinh Dịch, tất cả đều nói lên rõ sự vụ là Văn 

minh Du mục của Hiên Viên được Văn hoá Nông nghiệp của Viêm Việt tẩm nhuận ra sao.  Ðiều 

đó được hàm tàng ngay trong thành ngữ “ Vài Ba ” : Vài  là 2 Lão, Ba là 3 Cô. 

II.-Hai Thầy ( 2 ): Lão Bành hay Bành Tổ với Dung Thành 

Cả hai tên đều ngầm chỉ Viêm Việt. Chữ Bành cùng họ với Bàng ( Hồng Bàng ), Bàn ( Lộ Bàn 

), Bà , Ba ( hồ Bà Dương cũng đọc là Ba Dương ).  

Còn Dung là Trung Dung diễn bằng số  2 – 3  giữa hai Thái cực chỉ bằng số 1 và 4 .  4 và 1 

không thể gặp nhau, vì có 2 , 3 ở giữa.   Còn 2 với 3 thì liền ngõ và ở giữa, nên chỉ đạo Trung 

Dung, tức đứng giữa hai thái qúa là 1 và 4.   Trong hai Lão có một vị tên Dung Thành, ta đoán 

được đó là tên tiêu biểu để chỉ người hiện thực được đạo Trung Dung, là đạo lý ruột hay lý tưởng 

của Việt Nho. Dung Thành đôi khi cũng mang tên là Thái Bá, thì đó chẳng qua cũng là Bá, Ba , 

Bà, Bành, Ban như đã nói trên.  Trong quyển sách thuốc “ Hoàng Ðế nội kinh ” hoặc “ Hoàng Ðế 

tố vấn ” hay nhắc đến Thái Bá, coi như phát ngôn nhân của Tố Nữ.  Ðây nói hai Lão hay vài 

Lão, vì số Lão có vẻ uyển chuyển không hẳn hai mà vài, vì có lúc thêm Thái Bá: có phải người 

thứ ba hay chỉ là một tên khác của Bành Lão hay Dung Thành ?  Không rõ lắm, nhưng địa vị các 

ông kém các bà thì rõ, vì các ông chỉ là phụ giáo, còn giáo chính ngạch là 3 cô.   

III.- Ba cô ( 3 ): Tố Nữ, Thái Nữ, Huyền Nữ 

Vì thế, các khoá trình lưu lại phần lớn mang tên  3 cô như: Tố Nữ Kinh, Huyền Nữ Kinh Diệu 

Pháp, Tố Nữ Diệu Luận.  Ba cô đây chẳng chi khác hơn là nguyên lý Mẹ chỉ bằng những tên 

huyền sử là: 

    Tố Nữ 

    Thái Nữ 

    Huyền Nữ. 

H. Maspéro dịch Tố Nữ là “ fille de simplesse ”.  Ông Van Gukik ( 105 ) đề nghị “ fille de 

candeur ”, Thái Nữ dịch là fille choisie ”, Huyền Nữ “ fille aux Cheveux de Jais ” ( tóc đen nháy 

) , ( Gulik 107 ) . 

Con số 2 Lão 3 Cô biểu thị Văn hoá Viêm Việt.   Viêm số 2 chỉ lửa đỏ hay quẻ Li ( Li là mặt 

trời ) nên cũng gọi chung là Xích đạo chỉ phương Nam.    Còn Việt là số 3 ( tự 2 vượt lên 3, màu 

Xanh, hành Mộc, số 3 chỉ phương Ðông. Cả hai dồn lại thành Ðông Nam, nói bằng số là 3 – 2  

hay 2 – 3.   Dân Viêm Việt thường có tục “  Ðiều đề ” vẽ trán. Một lưu truyền rằng nhiều chi vẽ 

trán xanh đỏ, gọi là “ Xích Văn Lục Tự ”, nghĩa là Văn thì Đỏ, Chữ thì Xanh, nếu thế chắc họ 

đã vẽ theo bộ chữ Kỳ  (  示 : 2 nét ngang trên, 3 nét dọc dưới ) .  Ðiều đó làm liên tưởng tới hai 
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Lão và ba Cô ở trên.  Tóm lại đây là lần đầu tiên  được ghi lại về việc Du mục Tây Bắc tiếp thu 

Văn hoá Nông nghiệp Ðông Nam. Vì là lần đầu tiên nói quá ư “ Huyền sử ”, nghĩa là hàm tàng 

một cách âm u.  

Ta có thể kể một vài lần nữa về sau như vụ ông Vũ đúc 9 đỉnh tức đúc hai Văn hoá lại một :  

Văn minh Du mục số 4 với Văn hoá Ðông Nam ( 2 + 3 = 5  ) số 5 thành ra con số 9, nên gọi 

là 9 đỉnh.  

Ông làm được vậy là nhờ có bà thầy, gọi bóng là “ lấy được vợ Việt ”.   Thực ra sách nói là lấy 

vợ ở Ðồ Sơn: “ thú vu Ðồ Sơn ” ( Kinh Thư. Ích Tắc, câu 8 Leg . III . 85 ) . Nhưng Ðồ Sơn trước 

nữa gọi là Cối Kê hoặc nữa đều ở vùng Châu Từ miền Hoài Giang, cũng là quê bà Nữ Oa, vì vậy 

nói lấy vợ Việt cho giản tiện .  Lần thứ ba nhắc đến việc Du mục tiếp thu Văn hoá Nông 

nghiệp là khi Văn Vương nhà Chu rước thầy Dục Hùng là người đứng đầu đất Kinh tức 

Kinh Man, địa bàn của Bộc Việt, Lạc Việt. 

Ðại để đó là những trang Huyền sử nói lên vụ Văn hoá Ðông Nam của Viêm Việt biến cải Văn 

minh Tây Bắc của Hiên Viên ra sao. 

IV.-Bài dạy: Chữ Dục = Làm Tình (Âm / Dương hòa )  

Bây giờ bàn đến bài vở xem “ Hai lão ba cô ” dạy gì?   Thưa dạy chỉ có một bài là Dục , nói 

cho văn vẻ một chút là «  làm Tình « .  Nói xiết chặt hơn nữa là “ quẻ Ký Tế ”  trong Kinh 

Dịch.  Ðó là quẻ thứ 63 áp chót kép bởi quẻ Khảm và quẻ Li.   Ký Tế thường dịch là “ đã xong ”, 

làm trọn, còn ở đây có nghĩa là dạy sao để việc Giao cấu được trọn hảo.   Học giả Van Gulik 

dịch là l’union parfaite ( Gulik 63 ) và nhận xét thêm: các sách vở về Dục tình đều tựa trên 

quẻ này, hơn nữa nói được quẻ này là nền tảng tư tưởng của Tàu, tức của Việt Nho.  Vì đây 

là nền tảng Minh triết của Việt Nho, nên ta hảy đưa ra ít hình ảnh quen dùng để ghi đậm 

nét .  

Trước hết là hình I  ( mượn từ Van Gulik 66 ) về quẻ Ký Tế. 

Hình về quẻ Ký Tế. 

  

( Xếp 2 nét:  1 Âm Trên 1 nét Dương đến  3 lần.  

Số Quân bình :Tham Thiên ( 3 )  Lưỡng Địa ( 2 ). 

  

Bảng có đề  4 câu chữ Nho rằng: 

Khảm tượng lai điền      Li quái thành ách 
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Thiên Ðịa định vị :  Phản bổ hoàn nguyên. 

Hai câu cuối tương đối dễ hiểu mà ý lại cao xa, tức là nói chuyện giao cấu mà cuối cùng dẫn tới 

“ Thiên Ðịa vị yên ” thì vạn vật được trở về nguồn cội.  Còn hai câu trên rắc rối ở chữ điền và 

ách.   Ðiền là làm cho đầy, hoặc động cựa êm êm.  Còn ách ( 1 ) là cái ách quàng cổ con vật kéo 

xe, kéo cày.   Tiếng Latinh là jugum. Hôn phối là conjugum. Chữ “ con “  chỉ cùng. Conjugum là 

cùng kéo ách. Quẻ Khảm chỉ con Trai thứ nên đại diện cho Nam, còn quẻ Li chỉ thứ Nữ nên đại 

diện cho Nữ. Nhưng đôi khi ta thấy lộn ngược, Khảm Nữ, Li Nam là tại xét cái đức, cái power.  

Khảm là Nước, còn Li là Lửa.  Nên nghĩa giao thoa như vậy là truyện thường trong Kinh Dịch. 

( 1 ) .- Bản khắc không được rõ. Có thể là chữ loát hay ách. Tôi chọn chữ ách xem ra hợp hơn . 

Bài học còn được minh họa bằng đồ biểu : Long hổ giao cấu đồ, cũng mượn từ Gulik 118. 

Hình “ Long Hổ giao cấu “  đồ. 

 

                

   Bạch diện Lang quân kị Bạch Hổ 

   Thanh y Nữ tử khóa Thanh Long 

   Duyên hồng đỉnh biên tương kiến hậu 

   Nhất thời khai tỏa tại kỳ trung . 

Kị là cỡi như cỡi ngựa. 

Khóa: Cái khố, đồ mặc ở hạ bộ. Phần thân thể giữa hai vế. Cỡi lên trên, vượt qua. 

Duyên: Liên lạc noi theo. 

Hồng: Ơn lớn. 

Đỉnh: Làm ra cái mới.  Biên: bên cạnh. 

 

Dịch Nghĩa : 

   Chàng mặt Trắng cỡi Bạch hổ 
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   Nàng áo Xanh cỡi Rồng xanh 

   Chì / Sa bên đỉnh sẽ thấy Quả 

   Một thời khai mở ở bên Trong. 

Chì : con Trai, Đan sa ( mercury ): con Gái .  Chữ mặt Trắng thêm vào để chỉ màu Trắng phương 

Tây cũng như Bạch Hổ tượng trưng Tây Bắc. Hành Mộc màu xanh là nguyên lý Mẹ, phương 

Ðông. Hoặc một hình ảnh khác là Nữ Oa Phục Hy quấn đuôi nhau . 

Hình Nữ Oa Phục Hy 

 

Nữ Oa / Phục Hy → I 

Nữ Oa cầm Thập tự nhai gọi là Quy.Phục Hy cầm Thước vuông gọi là Củ. 

Có điều kỳ lạ là Cái Quy “ Thập tự nhai” (  ┼  ) dùng để vẽ Vòng Tròn, còn cái Củ ( ⊿ ) là 

thước vuông  để vẽ hình Vuông trong Hình Nữ Oa Phục Hy quấn đuôi nhau biểu tượng cho Hình 

Vuông với Vòng Tròn ngoại tiếp được Tổ Tiên ví von là Mẹ Tròn con Vuông, Vuông / Tròn là 

cặp đối cực của Dịch lý, lúc Mẹ Tròn / Con Vuông thì trở thành Âm Dương hòa. 

Tình cờ mà chúng tôi tìm thấy Biểu tượng này trong cuốn : “ Decoding THE LOST SYMBOL 

“ của Simon Cox trong mục Freemasonry  cũng có biếu tượng Square- and – Compass. 

 

Square and Compass emblem 

Biểu tượng đó là cái Compass vẽ vòng Tròn   ôm lấy Thước Vuông Square vẽ hình Vuông 

tượng trưng cho cặp: Trời / Đất, Đạo / Đời, Tròn / Vuông lưỡng nhất hay Mẹ Tròn / Con 

Vuông.. “ “ The Square - and – Compass emblem, the most visually symbolic sign of 
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Freemasonry, is  akin to its Star of David, ( Ngôi sao của Do Thái ) representing the mundane 

and the Divine working together “ ( Đạo / Đời  → I ) 

( Decoding the Lost Symbol của Simon Cox ) 

Chúng ta thấy có mối liên hệ về Biểu tượng giữa Văn hoá Việt cổ với Do Thái cũng như     

Freemasonry. Nền tảng của xã hội Hoa Kỳ  được xây trên  nền tảng Freemasonry ( xem 

Illuminati nơi mục Tham chiếu )  

Còn nếu nói thanh cao nữa cho hợp câu” Thiên Ðịa vị yên ” thì hình Bát Quái do vua Phục Hy 

vạch ra gọi là Tiên thiên Bát quái. 

Hình Tiên thiên Bát quái . 

1. Kiền   2. Ðoài  3. Li    4. Chấn  5. Tốn   6. Khảm  7. Cấn   8. Khôn 

 

Xem hình trên ta thấy mỗi quẻ đối nhau chan chát: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. 

Ðó là bản tóm Kinh Dịch, vì 64 quẻ đều thành bởi hai quẻ đơn chồng lên nhau:  

Một nằm trên  “ khom khom cật ”, Một nằm dưới “ ngửa ngửa lòng ”. 

V.- Ý nghĩa của bài học: Âm Dương hòa 

Bây giờ bàn đến hậu quả của bài học “ kỳ cục ” nọ.  Ðây là chỗ các người thanh giáo có thể đặt 

câu hỏi nghiêm nghị rằng : Kinh với sách gì mà toàn nói tàm bậy vậy cà ?  

Cả một đoàn giáo sư chọn lọc kỹ lượng để đưa đến triều đình dạy một vị Hoàng Ðế cao cả, 

mà đem chuyện bù cú ra nói là cái nghĩa chi ?   

Các cụ chửi cũng có lý do vì thế “ bên trong còn lắm điều hay ” hay hơn nhiều mà tôi không 

dám nói tới, chỉ xin nói sơ qua về hậu qủa của bài học ( duyên hồng đỉnh biên tương kiến hậu 

).   Có một điều mà các học giả quốc tế hầu như đồng thanh công nhận là đang khi các Văn minh 

đồng thời với Tàu thì hoặc đã chết ngóm từ lâu như Sumer, Babylon, Egypt, Greece, Roma, hoặc 

đã biến đổi nhiều như Ấn Ðộ, Âu Tây, chỉ có Tàu còn y nguyên về nền tảng và vẫn thịnh đạt, 

vẫn vươn lên, với một nền Văn hoá có sức quy tụ đặc sắc, vậy xin hỏi bí quyết đó tự đâu?  

 Ông Gulik cho người Tàu đã khéo léo duy trì được sự cân bằng giữa yếu tố Nam và Nữ và 

điều đó ngay từ đầu kỷ nguyên của chúng ta ( Gulik 412  414 ). 

Câu nhận xét đó quả là đúng, nên chúng ta đào sâu thêm.  Trước hết là câu giữ được Quân 

bình từ đầu thì rất đúng vì chúng ta đã thấy ngay từ đầu một đoàn Giáo chức đã biểu lộ sự 

Quân bình ngay trong thành phần của mình là 2 Nam 3 Nữ, tức con số Vài Ba của Việt tộc 

đó.  Thứ đến là đề tài đưa ra hàm chứa một sự quân bình không đứt đoạn, tượng trưng 
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bằng quẻ Ký Tế. 63 quẻ kia cũng đều là nét Song trùng như thế : tức một quẻ Trên, một 

quẻ Dưới, nghĩa là bài học không bao giờ rời xa cái vụ làm Tình.  Ðấy chính là Ðạo Trời 

Ðất đã xuất hiện ngay từ thuở khai thiên lập địa có bao giờ bị đứt quảng đâu.  Nếu đứt 

quảng thì chúng ta đâu có ở đây để mà kẻ viết người đọc. 

VI.- Việt Nho lập Đạo ngay chỗ cho là hư hỏng đó 

Việt Nho nhằm ngay vào cái chỗ đó để lập Ðạo, sau này sách Trung Dung ( câu 12 )  tuyên bố “ 

Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ Phu / Phụ ” Ðấy là điều kỳ lạ: Ðạo gì mà bắt đầu ngay từ chỗ lôi 

thôi nọ.   

VII.- Ai phải ai quấy 

Quả là kỳ lạ vì hầu khắp thế giới ít ra hai nền Văn hoà lớn là Âu Tây và Ấn Ðộ không nói 

tới vụ đó nữa, Âu còn cho đó là hư hỏng, nói đến là hèn hạ, là tội lỗi? Ai đúng  ai sai ?   Ðây 

là chỗ mà nhiều Triết gia và Dân tộc học đang bù đầu tìm lý do tại sao cơ quan sinh dục ban đầu 

được hết mọi dân cổ sơ thờ lạy mà đến nay mới nói đến thì đã đỏ mặt cho là không đứng đắn để 

khỏi nói là hư hỏng! 

Nhưng ai đây mới thật là hư hỏng ?   Có phải những người bị lên án là hư hỏng hay chính 

những người lên án mới đích thực là hư hỏng tức làm đảo lộn Trật tự thiên nhiên: cái được 

tôn thờ lại bị đảo ngược thành cái huý kỵ! Tại sao vậy ?  

VIII.- Lý do hư hỏng: Lật ngược Trật tự thiên nhiên 

Người ta đưa ra đủ giả thuyết, rằng triết lý An Vi thì thấy đó là tại thiếu nét Song trùng tức 

không biết nhìn toàn bộ, mà đã vội ngưng tụ lại ở một điểm nào đó. 

Hãy lấy một thí dụ nhỏ nằm trong trào lưu lớn nọ là con Rùa: xa xưa ngay tự đời Ân, người Tàu 

cũng tôn thờ Rùa như một trong tứ linh. Thế mà tại sao từ đời Minh về sau thì lại coi là 

tục. Không còn gì thoá mạ cho bằng gọi ai là rùa đen.   Ðó là lời chửi tục tỉu nhất ( bên Nhật 

cũng như bên Việt không bị vạ nên vẫn kính Rùa ).   Riêng vụ này có lý do lịch sử là tại người 

Mông Cổ khinh tất cả những gì của Tàu, đã vậy còn đẩy quẻ Ký Tế đến chỗ thái thậm.  

Sự vụ xẩy ra đại lược như sau:  Quân Nguyên theo Phật giáo Tây Tạng, bên đó có lối thiền 

bằng Giao cấu. Người ta tạc tượng Nam thần đang giao hợp bằng cách ôm vào lòng một 

Thần Nữ, các tượng đó gọi là Yab Yum.  Tàu dịch là Lạc Phật. Các đôi Tân hôn cưới xong 

thì đến đảnh lễ rồi lên sờ vào cái nút của Phật để học bài “ sinh dục ” ( Gulik 324 ).  Quá 

đáng là thế, nên một khi người Tàu lấy lại được độc lập liền phản đối đập phá om sòm.   

Do sự phản động quá mạnh đó mà mắc vào cái lỗi xem nhìn một phần thay vì cái nhìn thanh thản 

an vi cách bao trùm. Nếu nhìn bao trùm toàn thể sự vật, ở đây toàn thể con Rùa cả mu lẫn chân 

thì có thể vươn lên ý nghĩa mu (  Tròn ) chỉ Trời, 4 chân ( Vuông ) chỉ Ðất.  Còn nhìn theo lối 

chấp ý thì chỉ chú mục vào có cái Đầu, rồi nghĩ cái Dương vật lúc này đã bị tục hoá. Thế là 

có màn đảo lộn” tự vật thánh ra vật tục ”, rồi kinh tởm tục, rồi bỏ hẳn.  Cũng may nhờ bài học 

thâm sâu của “ hai lão với ba cô ” nên tuy cũng mắc bệnh, nhưng mới là sốt rét vỡ da, chưa đến 
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nỗi nhập lý gây nên bệnh trầm trọng cả Tâm lý lẫn sSêu hình là chọn một bỏ một tức sự nghiêng 

hẳn về những cái bé nhỏ, khiến cho Văn hoá trụt mất bên Âm cũng gọi là nguyên lý Mẹ, mà trở 

nên duy Dương đực rựa, gây nên tại họa tày trời cho nhân loại ngày nay. 

Riêng Văn hoá Tàu vẫn còn giữ được phần nào sự cân đối giữa Âm và Dương, nên vẫn 

trường tồn không cần thay đổi nền tảng. 

Bí quyết phải tìm ở đâu ?    Hãy trở lại với cái phallus để tìm căn do: hỏi tại sao bên Tàu không 

bao giờ bị hạ bệ, tức không bao giờ nó bị gọi là “ củ tội ” mà vẫn giữ tên là “ chày ngọc ” ( ngọc 

hành ) với sự cao quý ?  Tôi cho rằng bí quyết nằm trong chữ việt, nghĩa là Việt lên, siêu vượt.  

Chứ ban đầu trong giai đoạn Tôn giáo Phong nhiêu thì quẻ Ký Tế cũng được thực hiện đậm nét 

lắm, như ta thấy tỏ trên cái nắp thạp Ðào Thịnh ( tỉnh Yên Bái ), bốn đôi đang làm tình cách 

trọng thể với Dương vật to quá cở thợ mộc. 

Hình thạp Ðào thịnh ( tỉnh Yên Bái ) 

 

Nhưng rồi nhờ Việt tính nó đã biến thể nhiều cách như hai Giao long đang Giao Chỉ ( giao hai 

tay) 

Hình Giao Long 

 

Hoặc như hình Nữ Oa phục Hy quấn đuôi nhau để rồi biến dần ra thanh thoát hơn nữa như : 

  Cá nước / Chim trời 

  Số Chẵn /  số Lẻ 

  Gạch Đứt / gạch Liền. 
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Rồi những gạch chồng lên nhau thành quẻ đơn, rồi cứ hai quẻ đơn chồng lên nhau thành ra 64 

quẻ kép.  Rồi biến thể lần nữa thì ra thập tự nhai thẳng ( ┼ ) hay thập tự nhai chéo  ( × ). Thập 

chữ chéo này hóa ra chữ nghệ ( 乂 ) , chữ nghệ làm nền tảng cho chữ văn ( 文 ) trong Văn Lang 

hay giao  ( 交 ) trong Giao Chỉ, rồi vô số biểu tượng khác cũng như lược đồ tự phiền toái như Hà 

Ðồ, Lạc Thư, Minh Ðường, Nguyệt Lệnh cho đến vòng Con Giáp và bao danh từ như vũ trụ, núi 

sông, nước lửa, Tiên Rồng. . .tràn ngập vào nền văn hoá Việt Nho đến độ trở nên cơ cấu uyên 

nguyên của nền văn hoá đó đem lại cho nó một sự cân bằng siêu tuyệt. 

Ðang khi hầu hết các Văn hoá vì thiếu chữ Dịch ( 易 ), chữ biến thể, cứ để phallus nguyên 

con mà thờ thì đến một lúc nào, con người bị chi phối vì một ý niệm tư riêng nào nên coi sự 

thờ phallus là chướng liền bỏ tuột, thế là trở nên duy Dương đực rựa.  Không duy Tâm thì 

cũng duy Vật.  Xem thế đủ biết ba bài học của 2 lão 3 cô thực là quan trọng vô cùng, nó là 

tinh hoa của Kinh Dịch, nền móng của Văn hoá Ðông ( 3 ) Nam ( 2 ) . 

 

Nhờ đó là Âm Dương vẫn được duy trì, nhiều khi còn đem treo cả bên cạnh bàn thờ để tôn kính 

mà chẳng ai lấy làm lòng, vì nó đã được biến thể, có thể nói là trở nên trừu tượng để thanh thoát 

vươn lên làm đà tiến đến chỗ cao siêu cùng cực như Ðất Trời, rồi cuối cùng đến chỗ chỉ Có với 

Không tức đi đến quân bình siêu linh.    

Nói khác là từ chỗ “ rất thấp ” Nam Nữ giao hợp mà bò lên tắp tít tới chỗ siêu hình Có 

Không, Không Có: Hữu Vô tương sinh ”:  Vô là Âm, Hữu là Dương, tức là nét song trùng ở 

đợt sâu xa nhất bao trùm cả Vũ trụ hơn hết.  Ðó là nhờ tác động Việt. Chính nhờ tác động 

Việt nọ mà Tàu duy trì được sự quân bình nền tảng, làm cho Văn hoá trở nên trường tồn.  

Ðó là đại để khóa trình “ 2 lão 3cô với 1 trò ”, nó vừa muốn chứng tỏ sự vụ Văn hoá Viêm 

Việt đã cải tổ nhuần nhã hoá Văn minh Du mục Bắc phương, vừa nói lên sự hiệu nghiệm 

ơn ích của bài học, mới coi tưởng như trò đùa mà kỳ thực là đặt căn bản trên nền móng 

cực kỳ vững mạnh.  Nhờ đó mà Văn minh Tàu còn giữ được chất Nông nghiệp với nguyên 

lý Mẹ đến 60 %, còn Việt đến 90 % là do bà Thầy ( đội tên Nữ Thần Mộc )  dạy làm nhà 

chữ Ðinh ( 丁 ) thanh hơn quẻ Ký Tế một độ.”      

I.- Ba vụ trộm rùa 

( Văn Lang vũ bộ: 17.- Ba vụ trộm rùa.  Kim Ðịnh  ) 

I.-Rùa: Huyền sử tóm lược Đạo lý của Việt tộc 

“ Rùa đây là Ðạo Người thành bởi Ðạo Trời Ðạo Ðất. Xuyên qua cả huyền sử lẫn lịch sử, 

nước ta đã xẩy ra ba vụ ăn trộm rùa, cả ba lần đều gây ra đau thương cho quê hương đất 

nước.  
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Vì vậy hôm nay, chúng ta bàn về ba vụ đó mong tài bồi cho Ðạo Người ngày thêm vững mạnh 

để bảo vệ con Người. Con Người được Việt Nho quan niệm như sự tổng hợp của đức Trời đức 

Ðất. Khi hai chỉ Trời Ðất giao thoa đúng liều lượng thì đó là con Người chân nhân. Tiền nhân đã 

dùng rùa làm biểu hiệu Người vì nó có lưng tròn tượng trưng Trời, mình vuông tượng trưng Ðất.  

Do biểu hiệu như thế, nên kể nó vào một trong tứ linh: Lân, Ly, Quy, Phượng.    Quy đặt ở giữa 

Ly và Phượng chính là cơ cấu hoá biểu tượng Tiên Rồng: Tiên là Chim ( Phượng ); Rồng Là 

Ly ( rồng biển ) sinh ra con là Quy, nên Quy chính là hình ảnh Người.  Người Việt là con 

của Mẹ Tiên, Cha Rồng, nên Rùa cũng được coi như bản tóm lược được Ðạo lý của Việt 

tộc.  Vì nền Ðạo lý này xuất hiện rất sớm mãi ở thời tiền ngôn, tiền niệm, tức thời chưa có 

văn tự cũng như chưa có lý thuyết, nên Ðạo lý được gửi vào những huyền thoại.. Về sau 

con cháu mất ý thức nên gọi là chuyện hoang đường.   

II.- Đạo Người với Sử mệnh Dân tộc 

Vì muốn trả lại cho các truyện kể trên ý nghĩa thâm sâu của nó, nên tôi gọi là Huyền sử.   

Như vậy Huyền sử chính là Sử trình của Ðạo Người nhưng được ghi lại bằng những nét u 

linh huyền ảo.  Bởi đó là điều đã xuất hiện rất sớm ngay từ thời hồng hoang.  Vì xuất hiện rất 

sớm nên cũng rất căn bản quan trọng. Hễ người giữ được thì hạnh phúc, mà lỗi Ðạo thì khổ lụy.   

Chính vì thế nên sử trình của Ðạo Người gắn liền với Sử mệnh của Việt tộc tức Việt tộc thịnh 

hay suy là tùy thuộc vào mức độ giữ được Ðạo Người nhiều hay ít. 

III.- Huyền sử với những cuộc Hưng / Vong 

Sau đây là mấy Huyền sử nói lên những cuộc Hưng Vong đó: 

1.- Truyện trộm Rùa thứ nhất ở Bột Hải 

a.- Câu chuyện Long Bá câu Rùa 

Truyện đầu tiên ghi lại trong sách Liệt Tử về một vụ ăn trộm Rùa như sau:   Ở phía Ðông 

trong Bột Hải có một vực thẳm không đáy, gần đó nổi lên 5 đảo, tên là: Ðại Dư, Viên Kiều, 

Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai.  Mỗi đảo cao 3 vạn dặm, rộng 9 ngàn lý, các đảo cách 

nhau 7 vạn dặm.    Nhà cửa trên đảo làm bằng vàng ngọc, chim muông thân thiện với người, cây 

cối tốt tươi, hoa thơm quả ngọt, ăn vào làm cho không già không chết.  Vì vậy mà sống trên đảo 

toàn là thánh, mỗi ngày bay qua lại thăm nhau nhiều lần.  Chỉ phiền là các đảo cứ trôi nổi theo 

nước thuỷ triều.  Thượng Ðế sợ một ngày kia các đảo sẽ trôi sang Tây, nên truyền cho thần 

Trung Cương liệu lý.  Thần này sai khiến những con Rùa khổng lồ đội đảo trên lưng, cứ mỗi đảo 

là 3 con, 5 đảo thành 15 Rùa, nhờ vậy mà các đảo trở nên vững như bàn thạch.  

Không may ngày kia có người khổng lồ tên Long Bá từ miền Bắc đến câu mất 6 con đưa về lấy 

mu Rùa dùng vào việc bói toán.  Thế là 2 đảo Ðại Dư và Viên Kiều trở nên bồng bềnh, dạt 

trôi về biển Bắc, rồi chìm mất, chỉ còn lại 3 đảo Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. 

b.-Nước Văn Lang  được hạnh phúc nhờ giữ được đảo 3 Rùa 
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Trên đây quả là một trang Huyền sử. Bột Hải hay Việt Hải cũng thế.  Có thời nhiều chi Việt cư 

ngụ trên sông Bộc, nên Bách Việt cũng có tên là Bách Bộc.  

Còn những con số toàn là Huyền số quen thuộc của Việt tộc: số 3 chỉ Ðạo Ba, số 9 là “ Cửu 

Thiên Huyền nữ ” ( nguyên lý Mẹ ), số 15 là 3* 5 = 15, 15 bộ nước Văn Lang.   

Dân Văn Lang là những người giữ được Ðạo đó nên sung sướng như Tiên Thánh: thức ăn đầy 

đủ, đối với nhau bằng tình ái, trong nước không có cảnh Chủ / Nô, đấu tranh giai cấp. Thần 

Trung Cương là cương vị của đạo Trung Dung tức Ðạo Người, Ðạo Trời, Ðạo Ðất hợp lại mà 

thành, nói bóng là đảo được chở bởi 3 con Rùa, không cho trôi lên mạn Bắc hay sang Tây, vì đó 

là hai miền trái đạo Trung Dung. Bắc số 1 , Tây số 4, cả hai là những số chỉ sự thái quá ( bộ số 

giữa là 2 – 3 ) , nên là miền chưa vượt được bái vật ( bói Rùa ) hoặc ý hệ ( ăn trộm tức Chinh 

phục ).     Long Bá là Bá đạo ưa dùng số chẵn, số 6 ( trong 6 con rùa bị câu ) là số duy Vật “ Con 

sông Lục đầu nước chảy xuôi một dòng, tức là duy nào đó, ( duy Vật hay duy Tâm  đều là nước 

chảy xuôi một chiều cả ), nên cũng làm chìm mất Ðại Ðạo.  Còn lại được 3 đảo: một đại biểu 

đức Ðất là Phương Hồ ( hồ Vuông ), một đại biểu đức Trời là Doanh Châu ( Doanh là Tròn 

đầy ngầm chỉ số 3  Trời. Bồng Lai là cộng hai đảo kia mà thành ( Vuông Tròn ) , nên rất đầy 

đủ.  

Ta quen nói : “ Bồng Lai tiên cảnh ” là do tích này.  Ðó là hình ảnh xa xôi diễn tả cùng một ý 

như bánh Dầy ( Tròn ) bánh Chưng ( Vuông ) tức đạo làm Người.  Hễ giữ được thì đạt hạnh 

phúc gọi là được “ Thiên sinh Ðịa dưỡng : vạn vật dục yên ” ( mọi vật đều được hưởng nhờ ), 

ngược lại là trầm luân khổ lụy, như được chứng minh bằng hai truyện trộm Rùa sau: 

2 .- Truyện trộm Rúa thứ hai: Trọng Thuỷ 

Truyện trộm Rùa thứ hai là Trọng Thuỷ mà ai trong chúng ta cũng đã biết là nó đã gây ảnh 

hưởng quyết liệt vào nước ta. Trọng Thủy cũng từ Phương Bắc như Long Bá, đánh lừa Mỵ Châu 

là tiêu biểu nguyên lý Mẹ ( lúa Mễ : Mỵ hay Mễ là một ), nên nước Văn Lang bị tan tành, văn 

hoá Việt tộc bị Hán Nho che phủ. 

3 .- Truyện trộm Rùa thứ ba: Hegel, Karl,  Marx 

Lần trộm rùa thứ ba xẩy ra khi Hegel lấy hứng từ Kinh Dịch để đưa ra Biện chứng pháp. 

Tuy không chỗ nào Hegel nói là mình đã lấy hứng từ Kinh Dịch, nhưng người ta có quyền suy 

đoán như thế do hai lẽ sau :  

4.- Kinh Dịch với Leibnitz, Hégel và Marx 

Trước hết là Kinh Dịch đã được Leibnitz ( 1646 – 1716 ) giới thiệu với Âu châu trước Hegel ( 

1770 – 1831 ). Hai là những luận đề của Hegel đều tương tự với luận đề Kinh Dịch, như dùng 

biện chứng động thay vì danh lý cứng đọng: dialectic thay vì logic.  Ðồng thời thuyết “ phiếm 

thần tương tự với thuyết “ Thiên Ðịa vạn vật đồng nhất thể ” . . .    

Tôi nói tương tự mà không nói y hệt, vì nếu Hegel cũng như Cộng sản múc được chính Đạo 

của Dịch Lý thì đã là đại phúc cho con Người rồi, nhưng dàng này chỉ lấy được có cái vỏ.   
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Học giả Armauryde Riencourt gọi Hegel là con hoang Á Châu ( xem The soul of China. 

Harper ; Colophon book, 1964 , từ trang 166 ). 

Theo Dịch pháp thì mọi sự biến động đều tự Nội giữa hai đối cực Âm Dương, nói bằng biểu 

tượng là giữa Trời cùng Ðất mà Trung Ðạo là con Người.  

Khi nào người đánh mất một cực thì cũng là mất ý thức về sự biến động tự Nội như trường hợp 

triết học Tây Âu chỉ là một chiều hoặc duyVật hay duy Tâm nên là Triết học im lìm làm bằng 

những ý niệm cứng đọng.  Mãi cho tới Hegel mới nhận ra sự sai lầm đó, nên đánh đổ danh lý, 

tức là lý luận căn cứ trên những ý niệm im lìm để đưa ra Biện chứng pháp thay vào.  Biện chứng 

có hai điều mới đối với logic cũ : một là nó động , hai là  sự động nằm ngay trong Nội tại sự 

vật. Sự vật nào cũng biến động do đó mang trong mình yếu tố Mâu thuẩn.  Hegel gọi đó là 

Quyết đề và Phản đề, khi giải hòa được Quyết đề và Phản đề thì có Tổng đề.   Rồi Tổng đề 

trở nên Quyết đề mới hàm chứa Phản đề mới và cả hai lại hoà giải trong Tổng đề mới nữa 

Sự vật cứ thế mà tiến mãi cho tới tinh thần tuyệt đối. 

a.- Luận đề cũa Marx 

Karl Marx đã học được Biện chứng pháp với Hegel.  Nhưng Marx chê Hegel là sai lầm, vì đặt 

biện chứng trong ý niệm, mà lẽ ra phải đặt trong sự vật, trong nhân sự, vì chính Vật chất quyết 

định Tinh thần, tư tưởng chỉ là phản ảnh của sự vật. Chính sự vật là đầu mối tư tưởng. Tư 

tưởng tiến theo biện chứng là vì sự vật tiến theo biện chứng như thấy được trong các đợt kinh tế: 

kinh tế đời Phong kiến bị phá vỡ do Bourgeois.  Bourgeois bị phá vỡ do Tư bản rồi Tư bản sẽ bị 

phá vỡ  do Phản đề của nó là Vô sản.  Hiện Tư bản đang mang trong mình Mâu thuẩn sắc bén là 

giới Vô sản của thợ thuyền, vì sự sản xuất có tính cách công cộng do Vô sản làm ra, thế mà 

quyền Sở hữu lại nằm trong tay mấy Chủ nhân Tư bản.  Ðó là Mâu thuẩn Nội tại, nên thế nào rồi 

Tư bản cũng sụp đổ theo luật Duy Vật biện chứng mà tiến trình xảy ra đại khái như sau: giới Thợ 

thuyền càng ngày càng đi lên đến chỗ nghèo khổ cùng cực, nên càng đoàn kết lại mạnh, càng 

được tổ chức chặt chẽ có kỷ kuật, đang khi giới Chủ nhân càng ngày càng trở nên thiểu số thì 

càng không đủ sức điều hành guống máy sản xuất. . . thế là sụp đổ.   Chính giới Tư bản với máy 

móc ngày càng tinh vi đang tự đào lỗ chôn mình để nhường lại quyền hành cho giớiTthợ, cho 

giới Vô sản, từ đó sẽ thực hiện được chính sách ” tam vô, nhị các ” Tam vô là Không Tôn giáo, 

không Quốc gia, không Gia đình, còn nhị các là ai cũng sẽ làm tận khả năng của mình và  dùng 

theo sự cần dùng ( các tận sở năng, các tận sở nhu ) , nhờ đó sẽ chấm dứt cái nạn “ kẻ ăn không 

hết , người làm không ra ”. 

b.- Sai lầm của Marx 

Ðó là những lời hứa hẹn  đầy sức quyến rủ, được truyền bá mạnh giữa lòng thế kỷ 19.    Nhưng 

đến nay thì ai cũng đã thấy những dự đoán của karl Marx đều xảy ra trái ngược hẳn lại. 

Thứ nhất : Thợ thuyền không ngày càng nghèo cực mà trái lại đời sống càng ngày 

càng lên cao, có nơi lên tới 20 lần so với thời Karl Marx. 
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Thứ hai:  Tư bản đã không sụp đổ, mà lại ngày thêm lành mạnh do những cải cách 

mới như thuế Lũy tiến và chế độ An sinh phân phối lợi tức quốc gia cho mọi người được hưởng . 

Thứ ba : Thuộc địa không là nơi kéo dài cuộc sống Tư bản thêm lâu như Lénine nói, 

trái lại các nước tư bản đã nhả hết thuộc địa, đang khi Nga chiếm thêm đất đai còn rộng hơn các 

thuộc địa cũ của các nước tư bản. 

c.- Sai lầm căn bản trong Biện chứng pháp 

Tất cả những dự đoán trật đó bày tỏ sự sai lầm căn bản nằm trong biện chứng pháp là duy tâm 

hoặc duy vật.  

 Biện chứng là sự động giữa hai hạn từ, nay bỏ một thì còn đâu là động nữa, vì chỉ có biện 

chứng khi có sự biến động, nhưng hễ nơi nào Cộng sản cướp được chính quyền là tuyệt đối 

cấm đoán thay đổi, cấm đoán mâu thuẩn với chính quyền.  Thế là diệt mất căn do của tiến 

bộ, tức cũng là diệt mất biện chứng.  Ta thấy rõ điều đó trong tính chất độc hữu và bất 

tương dung của cộng sản. Chúng khai trừ đối lập : không chịu nhận bất cứ ý kiến nào trái 

ngược với hệ tư tưởng của chúng. 

d.- Đối đáp giữa  Proudhon và Marx 

Ðiều này đã xuất hiện ngay từ Karl Marx.  Marx đã dùng những lời thô bỉ tục tằn để mạt sát đối 

phương, thí dụ Proudhon, một nhà xã hội học nổi tiếng của Pháp cùng thời với Marx, được Marx 

hết sức ân cần mời mọc nhiều phen để cùng cộng tác, Proudhon đã trả lời đại để:  “ Chúng ta 

nên tìm hết cách để cộng tác với nhau đặng tìm ra luật xã hội, tìm ra con đường tác động của 

những luật lệ đó, nhưng không bao giờ chúng ta được đưa ra những lý thuyết độc đoán. Tôi hoan 

nghênh ý kiến phải đưa ra ánh sáng mọi ý nghĩ dị đồng.  Chúng ta hãy tỏ ra là những nhà học 

thức sâu xa với lòng bao dung rộng rãi.  Ðừng bao giờ trở nên những nhà lãnh đạo cho một sự 

bất tương dung mới. Chúng ta hãy hoan nghênh và khuyến khích hết mọi lời phản đối. Hảy lên 

án hết mọi sự khai trừ, mọi huyền thuyết.  Ðừng bao giờ coi một vấn đề như đã đóng hẳn, hãy 

bắt đầu lại nếu cần, cả với sự tự mỉa mai chính mình.  Trên điều kiện ấy, tôi sẽ thích thú có chân 

trong hội của ngài, ngược lại thì không ”.  Ðể trả lời Marx viết quyển “ Sự nghèo khổ của triết lý 

” chọi lại với quyển “ triết lý của sự nghèo khổ ” của Proudhon.   

e.- Các Long Bá: Hégel, Marx, Mao, Hồ đã nhận chìm mất Đạo lý Nhân sinh 

Chủ trương của Karl Marx đã là mầm gieo ra những ác quả của bất tương dung không những 

trong chính trị kinh tế, mà luôn trong tư tưởng, lời nói cũng như cảm tình: tình nhà, tình nước, 

tình  người, đều bị chống đối đến cùng cực. 

Mao Trạch Ðông đã học được trọn vẹn bài học vô phúc đó trong cuốn sách quan trọng của 

y nhan đề “ Mâu thuẩn ” theo nghĩa lấy mâu đâm thuẩn, tức chỉ có đối kháng, thiếu mất 

vòng trong tâm linh của Kinh Dịch, nên hai hạn từ tâm và vật mất đất hội thông hoà hợp, 

chỉ còn cách chọn một bỏ một, y như duy niệm ngày xưa. Thế là các Long Bá ( Hegel, 

Marx, Mao, Hồ ) đã làm chìm mất nền đạo lý  nhân sinh của con người Ðông phương đầy 
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an vui, để gây nên cảnh đau thương muôn trùng mà người Việt đang cảm thấm thía tận 

tâm can tì phế.   Trong cảnh nước mất nhà tan, toàn dân phải từ bỏ đời sống an vui để đi 

vào cảnh sống thiếu thốn đến cùng cực, không những về thể xác mà cả tinh thần cũng bị 

dày vò vì nạn khủng bố rình rập lo âu, đang khi xem về tương lai không thấy một tia sáng 

nào hết.  “( Hết trích ). 

Việt Nho đã tóm tính chất các lối cai trị vào các câu sau :   

IV.- Ba lối cai trị  

( Văn Lang vũ bộ: Ba vụ trộm rùa. Ba lối cai trị. Kim Định ) 

    Nhân giả An nhân 

    Trí giả Lợi nhân 

    Úy giả Cưỡng nhân. 

1 .- Nhân giả An Nhân 

“ Khi giữ được đạo Nhân hoàn toàn thì như 5 biển ở Bột Hải, của nuôi có đầy trong tầm tay, nói 

bóng là chim muông thân thiện với người, hoa trái đầy trên cây, người ăn không già, tức không 

bị lo âu làm cho tổn thọ.  Ðó là cảnh “ Nhân giả an nhân ” , người giữ được đạo Nhân thì làm 

cho dân nước an vui. 

2 .- Trí giả Lợi Nhân 

Thì như Trọng Thuỷ tuy làm lợi được cho phe mình, nhưng lại gây hại cho bên Văn Lang, Nước 

tan mà Tình nhà cũng vỡ, Cha đành tâm giết chính Con mình. 

3 .- Úy giả Cưỡng Nhân 

Là các tên chuyên chế, đàn áp con người toàn triệt, nên bị người oán ghét căm thù chỉ mong 

lật đổ. Chính cái lòng oán ghét của toàn dân làm cho những kẻ thống trị đâm ra nghi ngờ sợ bị lật 

đổ, vì vậy chúng lập ra đủ phương thế để kiểm soát không những trong phạm vi Công cộng 

mà còn xâm nhập vào Gia đình, vào cả đời Sống tư riêng làm tan biến trọn vẹn cảnh an 

nhiên thư thái, chỉ còn lại một bầu không khí nồng nực làm bằng lo âu sợ sệt. 

V.- Bài học của Huyền sử 

Mấy điều trên chứng tỏ rằng những trang Huyền sử của ta chứa đựng những chân lý bất 

hủ, đời nào cũng thực, cái thực thiết thân đến nỗi hễ ly lìa thì lâm vào những cảnh đau 

thương thống khổ.    

Như vậy nói truyện Cổ mà hoá ra Kim, nói chuyện Xưa mà hoá Nay, đủ biết sự học về Đạo 

lý, về đạo làm Người là điều phải được coi trọng vào bậc nhất trong đời vậy.  Từ bài học 

đau thương vừa rồi, chúng ta cần rút ra một kết luận là phải làm thế nào cho chút Đạo lý 

mà người Việt tỵ nạn còn giữ được không bị mất cắp nốt, trái lại được nuôi dưỡng cho 
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ngày thêm to lớn để mai sau về ràng buộc lấy nước Việt Nam, không cho trối sang Tây Bắc, 

đặng gây an vui hạnh phúc cho  toàn dân. 

Bài học xưa đã để lại: đó là biến Rùa thành sách Rùa, biến Quy thành Quy thư, tức phải 

đem cái tinh thần Văn hoá còn mập mờ để làm sáng tỏ và truyền bá đến hết mọi người tỵ 

nạn khắp nơi. Làm được như vậy thì Rùa sẽ không bị ăn trộm nữa mà còn được lớn lên 

cho 15 bộ nước Văn Lang nhất định sẽ hưng phục ”.      

K.- Những bí ẩn trong hai bản Kim và Cổ văn 

( Tinh Hoa Ngũ Ðiển: VI.- Những bí ẩn trong . . . Kim Ðịnh ) 

I .- Gốc tích Cổ văn Kim văn 

1.- Kim Văn 

“ Năm 213 tr. c. n. Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho.  4 năm sau ông qua đời: đế quốc 

của ông lung lay, và 3 năm sau thì sụp đổ ( 206 tr. c. n. )   Vì nhà Tần cai tri trong một thời 

gian ngắn, nên còn có thể tìm ra được những học giả nhớ thuộc lòng Kinh Ðiển.  Trong đó có 

Phục Thắng tiên sinh quen gọi tắt là Phục Sinh nhớ được 28 thiên. Triều đình cho quan đến 

ghi lấy và sau chép ra bằng thứ chữ gọi là Tiểu truyện do Lý Tư đề nghị ra, nên gọi là Kim 

văn, và mọi người phải học theo đó .    

2.- Cổ văn 

Nhưng đến năm 96 tr. c. n. đời Hán Vũ Ðế  người ta tìm ra được Kinh Thư viết trên thẻ tre ( 

trúc giản ) lấy trong vách nhà Khổng Tử, viết bằng chữ hình Nòng Nọc gọi là Khoa đẩu, vốn 

lưu hành trước đời nhà Tần, nên gọi là Cổ văn do Khổng An Quốc  ( 154 – 74 tr. c. n. ) tìm ra và 

sắp đặt lại, được cả thảy 60 thiên. 

3.- Cuộc tranh luận kéo dài 

Thế là từ đấy nẩy ra vấn đề Cổ bản và Tân bản tranh luận xem bên nào là chính truyền. 

 Cuộc tranh luận kéo dài rất nhiều đời, nên muốn viết lại lịch sử là công việc rất phiền toái. Nếu 

như đó chỉ là vấn đề Văn học suông thì không đáng cho chúng ta đề cập, nhưng đằng này cuộc 

tranh luận lại bao hàm một sự tranh chấp giữa hai chủ trương Triết, và rất nhiều học giả vì 

không để ý đến, nên vấn đề dừng lại ở Văn học, mà không nhìn thấy bề sâu. 

II.- Hai bản Văn, hai nền Triết 

Nhưng so sánh kỹ sẽ nhận ra được rằng có một chủ trương Triết lý nằm ẩn trong đó giải 

nghĩa được thái độ của Vương triều thiên hẳn về Tân Văn. Nếu vậy thì Cổ Văn và Kim 

Văn không còn là vấn đề Văn học suông nữa, nhưng nó tàng chứa một chủ trương Triết lý.  

Có truyền thuyết cho rằng lúc ấy Phục Sinh đã 90 tuổi, nói không rõ nữa, phải nhờ con gái làm 

thông ngôn cho quan chép lại, vì ngôn ngữ bất đồng nên để mất đi 30% và như thế Kim Văn đã 

bị cắt xén từng ấy.    
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Ta có quyền ngờ rằng đây lại là vụ xén bớt Kim Văn theo lối “ Gác Thạch Cừ ” vào đời 

nhà Hán.  

Càng có quyền ngờ vực hơn nữa là thái độ ngoan cố của Vương triều không đếm xỉa đến Cổ 

Văn và những lời minh giải của Khổng An Quốc.   Năm thứ 5 tr. c. n. khi Lưu Hâm vận động 

để Vương triều nhìn nhận Cổ văn thì suýt bị hại ( Xem Tiền Hán Thư, Sở Nguyên Vương, 

truyện đệ lục ).   Có lẽ nhờ ông mà trong trào Vương Mãng Cổ văn được nhìn nhận một thời 

ngắn, rồi người nối tiếp gìn giữ Cổ văn là Khổng Hy cũng thuộc dòng họ Khổng.   Ðến đời Tam 

Quốc có Vương Túc ( 221, 256 ) vận động, nên đến đời Tuỳ, Vương triều mới chịu nhìn nhận là 

trong công hàm có hai bản Cổ lẫn Kim.  

Ðời Ðông Hán có người tên là Ðỗ Lâm tìm ra được một bản Cổ khác viết trên thẻ tre sơn nên 

gọi là “ Tất Thư Cổ văn ” thêm được  13 chương, và có được 3 nhà chú giải là:  

   Giả Quỳ giải nghĩa rộng 

   Mã Dung chú thích  

   Trịnh Huyền chú giải bình luận. 

Và tự đấy Cổ bản tuy không được Vương triều chấp nhận, nhưng các học giả vẫn có người theo; 

kẻ nghiêng về bản “ Tất Thư ”, người nghiêng về bản của An Quốc, cho tới nhà Ðường, triều 

đình mới chịu ra lệnh cho Khổng Dĩnh Ðạt ( 574, 648 ) làm bản tổng hợp, tất cả Tân bản 

lẫn Cổ bản gọi là Khổng Dĩnh Ðạt Ðẳng Thượng  thư chính nghĩa ” ghi lại rất nhiều chú 

thích xưa.  Nhờ vậy mà chú giải của Khổng An Quốc cũng như Mã Dung và Trịnh Huyền 

còn giữ lại được tới nay. 

Ðến đời nhà Tống Chu Hy ( đại diện phương Bắc )  đặt lại vấn đề và tỏ ý nghi ngờ Cổ bản cũng 

như lời giải của Khổng An Quốc.  Nhưng ông cho là sách Thượng Thư quá khó, kể cả Tân bản 

của Phục Sinh. Vì thế, ông chưa kịp làm và phải giối lại cho môn đệ là Thái Trầm thực hiện, 

dặn phải phân biệt ra Cổ bản và Kim bản. Thái Trầm đã làm việc 10 năm mới xong gọi là “ 

Thư Tập Truyện ”.   

Khi sách vừa ra mắt thì liền được rất nhiều người tán thưởng cho là quyển bàn về Kinh Thư lớn 

nhất từ trước tới nay, có lối văn chương sáng sủa duyên dáng, sách được ví với văn Chu Hy và từ 

đó “ Thư Tập Truyện ” đã trở thành Cổ điển cho tới ngày nay.   Tuy Chu Hy không nói rõ nhưng 

thế giá ông đè nặng, khiến người ta vẫn cảm thấy ông nghi ngờ Khổng An Quốc.   Vì thế mối 

nghi ngờ đó lớn dần qua những người như Ngô Trừng đời Minh và nhất là đời Thanh có Diễm 

Nhược Cự ( 1636 - 1704 ) và Huệ Ðông, cuối cùng là Khang Hữu Vi ( 1889 ? ) .    Ông này 

không còn là  Khổng An Quốc ngụy tạo nữa, mà chính là Khổng Tử đã “ thác chế ” ( giả thiết có 

như vậy ) và tự đấy là số học giả hồ nghi Cổ bản đông hơn.  
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III.- Cãi cho Cổ bản 

Tuy nhiên lý chứng của họ không đủ vững, nhất là không giải nghĩa ổn thỏa được tại sao Cổ bản 

được trưng dẫn trong rất nhiều sách như Tả Truyện, Lễ Ký, Mạnh Tử , Tuân Tử . . .    Vì thế có 

nhiều học giả vẫn bênh Cổ bản như J.Legge, Vol. 3 tr. 15 , 46  hoặc vắn tắt hơn nơi Lin Yu 

Tang. The wisedom of China tr. 152 , 159;  chỉ nhận xét điểm này là những ý tưởng then chốt 

về Dân chủ gặp được nhiều hơn trong Cổ văn như Thái Thệ, Ngũ Tử ca, Thái Giáp, 

Thương Cáo, Thiệu Cáo, Hàm Hữu nhất Đức. 

Thí dụ phương trình nổi nhất của Kinh Thư: Trời là Dân, tiếng Dân là tiếng Trời, gặp trong 

thiên Thái Thệ. Do phương trình đó để đi đến nguyên lý khác “ Dân là nền của nước ” gặp 

trong Ngũ Tử ca.  Vì thế mà cứu cánh của chính quyền phải lo cho Dân được hạnh phúc ( 

Thương Cáo ), nếu lo không nổi thì mất Thiên mệnh. Nên Thiên mệnh bất thường, đổi thay từ 

tay này sang tay kia . . .  Ý tưởng này được nói lên rõ nhất trong Thiệu Cáo và Hàm Hữu nhất 

đức.    

Ðó là những ý tưởng dẫn đạo, vì sách nói đến 3 nhà thì cả 3 đều vì Đức mà lên, rồi vì thất 

Đức mà bị lật, lên hay xuống đều không vì dòng Họ mà vì Tài Đức: rõ ràng là chủ trương 

Việt No khác với Hoa tộc chủ trương Dòng tộc.   Xem qua như thế ta thấy phần Cổ văn 

phong phú nhất về ý tưởng Dân chủ.  

Và không lạ gì những sách đứng về phe Dân trưng dẫn Cổ văn nhiều hơn, chẳng hạn Tả Truyện 

trưng Kinh Thư 68 lần, thì 25 lần theo Kim văn, còn 43 lần theo Cổ văn.   Như thế sự bênh vực 

Cổ văn cũng là tranh đấu cho Việt Nho. 

Mặc dầu vì lâu ngày các học giả không còn ý thức điều đó, nhưng ta có quyền nói đại cương như 

thế.  

Những nhận xét trên sẽ soi dọi vào việc học hành Kinh Ðiển những tia sáng mới, giúp nhìn 

ra trận tuyến giữa Tự do con Người một bên và bên kia là những mưu toan đặt ách Nô lệ 

lên nó.   

Ðó là trận tuyến liên tục diễn ra liên tục trong lịch sử nhân loại.  Nhưng ở đây có sự khác biệt các 

nơi là phía tự do con người đã không đến nỗi khuất phục nhiều như ở các nền văn minh khác. Và 

do đó nó đã mang nhiều tên và trải qua nhiều trận địa mà ta có thể gọi là: 

   Nông nghiệp chống Du mục 

   Thần Nông chống Hoàng Ðế 

   Viêm Việt chống Hoa Hán 

   Việt Nho chống Hán Nho 

   Cổ văn chống Kim văn  
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   Vương đạo chống Bá đạo 

   Ðức trị chống Pháp trị 

   Quốc gia chống Cộng sản . . . 

“ Trận Trác Lộc đến nay vẫn chưa hưu chiến ” và sẽ chẳng bao giờ hưu. Biết sao được, đời là 

thế. Sống là chiến đấu như triết Tây nói : La vie est un combat.  

Còn triết Ðông nói : Sống là Hoà, nhưng không là thứ Hoà ba phải nên cũng cần chiến đấu 

cho phe Tự do để mãi mãi nó còn được góp mặt trên đời.”      

L.- Vụ Gác Thạch Cừ 

( Cửa Khổng: Chương  III: IV.- Hán Vũ Đế . . .Tr 68.  . .Kim Ðịnh ) 

I .- Hán Vũ Ðế: Quan Thầy của Nho giáo 

“ Nhiều Nho gia đã ca ngợi Hán Vũ Ðế, coi như quan Thầy của Nho giáo, vì đã có công đưa 

Nho giáo đến chỗ toàn thắng. Nhiều học giả Tây phương coi Hán Vũ Ðế như Constantin 

của Công giáo hoặc như Acoka với Phật giáo.  Ðiều đó chỉ là cái dáng dấp bên ngoài. Còn 

chính nội dung thì khác.  . 

II.- Nhà Hán với Nho giáo 

Nhà Hán đã kế tiếp nhà Tần không những trong di sản Chính trị là tập quyền trung ương và luôn 

cả óc độc chuyên. Thực ra óc độc chuyên không cần cho thể chế trung ương tập quyền.  

Nhưng cứ sự, nó đã đi đôi ở đời Tần, và nhà Hán thừa tự thể chế trung ương tập quyền thì 

cũng kế tiếp óc chuyên chế của nhà Tần nữa, như Ðổng Trọng Thư đã dám cả quyết nhiều 

lần.  Thế là Pháp Gia và Lão gia vẫn nắm then chốt trong guồng máy chính quyền ở đầu 

nhà Hán.   

Ðó là điều thuộc sử sách không ai nghi ngờ. Vì thế mà lệnh “ Cấm thư ” mãi cho đến đời thứ hai 

mới được “  bãi ” ( Huệ Ðế 194-187 tr. c. n. ) nghĩa là mới chịu công nhận một việc đã rồi.  Tuy 

bị triều đình cấm đoán nhưng Nho giáo vẫn được truyền dạy ở ngoài dân gian và càng ngày càng 

thấm nhập.   

Khi Tần Thuỷ Hoàng “ đốt sách chôn Nho ”,  thì Thái tử Phù Tô đã can rằng : “Chư sinh đều 

học và bắt chước Khổng Tử, nay lấy trọng pháp mà bắt tội, tôi sợ thiên hạ không yên” ( Kim: 

Nho ).  Câu đó chứng tỏ rằng ngay lúc ấy Nho giáo đã lan rộng lắm. Cho đến đời Hán Vũ Ðế thì 

càng ăn sâu hơn vào trong dân chúng. 

Khi Hán Vũ Ðế lên ngôi lúc 13 tuổi, tuy có vời mấy Nho gia vào triều để gọi là tham khảo ý 

kiến, nhưng sau bị bà Ðậu Thái Hậu đẩy đi.   Ðến khi bà qua đời, thì lòng sùng Nho đã nhạt 

xuống một độ, mới lại vời Nho vào triều và bất đắc dĩ nghe lời Ðổng Trọng Thư mà tuyên 

dương Nho giáo.   
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Nói bất đắc dĩ vì thật ra Hán Vũ Ðế không ưa gì Nho giáo, bởi tự trong bản chất, Nho giáo 

vốn chống đối óc độc tài chuyên chế và vốn đề cao “ Ý dân là ý trời ” ( vox populi, vox Dei 

). 

Còn Hán Vũ Ðế tuy có nói là tuân theo ý Trời trong việc cai trị, nhưng ý trời thì không tìm trong 

ý dân, mà lại đi tìm qua điềm trời, sấm vĩ, bốc phệ theo thuyết Âm Dương Gia, Mặc Ðịch. . .  

Chính vì Ðổng Trọng Thư giải nghĩa Xuân Thu theo lối tai dị đó như “ Vua đi đâu có rồng 

theo ”,. . . nên mới được Hán Vũ Ðế chấp nhận và nghe lời ông mà đặt ra nhà Ðại học với 

50 chức bác sĩ.   

Làm việc đó bề ngoài Vũ Ðế có vẻ ủng hộ Nho giáo lắm, nhưng thực ra là tại Nho giáo đã lan 

quá rộng, không thể gạt bỏ được, nền tìm cách kiểm soát sự giải nghĩa Kinh sách và uốn nắn cho 

hợp với ý của mình : cố biến Nho giáo trở thành dụng cụ cho lối “ trung ương tập quyền chuyên 

chế ”, chứ không phải thành thực đề cao Nho giaó. 

III.- Dã tâm che đậy 

Riêng về Ðổng Trọng Thư, Vũ Ðế chỉ muốn hại đi, nhưng lại sợ mang tiếng, nên lập kế mượn 

tay người khác hại thay: tức là tuy có đặt Ðổng Trọng Thư làm quan nhưng đày ra giữ chức 

phụ tướng giúp Ðịch Vương cai trị đất Giang Tô.   

Ðịch Vương là anh Vũ Ðế rất kiêu căng và thích vũ dũng. Nhưng vì Ðổng Trọng Thư khéo xử, 

nên không những không bị hại, lại còn cảm hoá được Ðịch Vương khiến Ðịch Vương rất kính 

trọng ông.  

Thấy không đạt đích, Vũ Ðế lại sai Ðổng Trọng Thư đi giúp một người anh khác dữ tợn hơn 

nhiều.   

Ðó là Giao Tây Vương, tính rất rông dài càn rỡ hay giết các quan đại thần.  Không dè ông 

nghe tiếng Ðổng Trọng Thư là người hiền, nên xử đại rất trọng hậu. Tuy vậy, sợ ở lâu có thể sinh 

nguy biến, nên Ðổng Trọng Thư xin cáo bệnh giải chức về hưu. 

Ðến khi Hán Vũ Ðế có gọi Thư đến hỏi ý kiến, nhưng chẳng qua là để che đậy dã tâm đã muốn 

mưu hại ông, chứ thực không có bụng dùng, bởi ông tuy có theo tai dị, nhưng tâm trí còn quá 

nặng óc Nho.  Ông nhấn mạnh điểm vua phải bắt chước trời mà yêu dân và cực lực phản đối việc 

cho người nộp nhiều thóc lên làm quan và làm quan lâu được thăng chức. . . Ông xin lấy tài đức 

làm tiêu chuẩn, và không cần phải làm việc lâu, miễn là có tài nhiều thì được thăng chức lớn. . .   

Tóm lại những nguyên tắc của Nho giáo, Ðổng Trọng Thư còn duy trì được khá nhiều nên 

không bao giờ Hán Vũ Ðế dùng ông, mà chỉ dùng một người khác là Công Tôn Hoàng làm 

Tể tướng.  

 Ông này trước bị tội giáng xuống coi heo, sau nhờ giỏi sách Xuân Thu mà được thăng chức theo 

lệnh Hán Vũ Ðế: “ Hễ kẻ nào thông được một nghệ ( trong lục nghệ ) trở lên thì đều được có 
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chức cao ”.  Trong bài điều trần của Hoàng có 8 khoản thì hai khoản cuối cùng nói về hình với 

luật. Vì thế, Nho gia xếp xuống cuối cùng trong một trăm bài thi. Khi Hán Vũ Ðế soát lại thấy 

Hoàng khá nặng óc luật, đã thấm nhuần Hán Phi Tử và Lý Tư nên mới xếp lên hàng đầu.  

Chính vì đó Tư Mã Thiên cho Hoàng là “ vỏ Nho mà ruột luật ”, ngoài đại lượng mà trong 

mưu mô.  

Hoàng tuy có công trong việc vận động lập ra Ðại học, nhưng Ðại học cũng chỉ là bung xung. Sự 

thực thì Vũ Ðế cũng còn cho Hoàng là “ quá Nho ”, nên chỉ dùng làm tiêu biểu.   

Còn chính thực quyền thì trao cho các Luật gia như bọn Tăng Hoàng Dương, người ác cảm 

với Nho giáo ra mặt.     Vì thế mà Học Hiệu trở nên cái lò của Pháp gia biến chế Nho giáo 

theo ý muốn độc quyền của họ. 

IV.- Nho giáo bị uốn nắn 

Hán Vũ Ðế còn nghe Ðổng Trọng Thư mà bãi bỏ Bách Gia Chư Tử.  Ðiều đó làm cho nhiều 

người công phẩn với Thư, và đổ cho Thư là mở đường cho Nho giáo đi đến chỗ độc tôn.  

Sự thật thì không phải bỏ Bách Gia chi hết, mà chỉ là kế hoạch chính phủ dùng để vừa lấy 

lòng dân vẫn sùng Nho giáo, vừa chiếm độc quyền kiểm soát chú sớ Kinh sách và cà đến “ 

san định ” lại các Kinh Truyện đã bị thất lạc sau vụ “ đốt sách chôn Nho ” của Tần Thuỷ 

Hoàng.   Do đó mà Lưu Hâm được sai ra làm sách Nguỵ Kinh của cổ nhân, gọi những sách 

bí thư trong Gác Thạch Cừ của riêng chính phủ, tư nhân không ai có.   

Ở cái thời mà sách vở làm được rất khó khăn, chính phủ lại độc quyền tư hữu, những nhà thái 

học chốn kinh đô đều phải dùng sách ở gác Thạch Cừ, làm sách Thái Sử coi như gia pháp . . . thì 

việc uốn nắn cho Nho giáo trở thành công cụ của óc độc tài chuyên chế có thể thi hành cách êm 

thắm.  

Vì thế trải qua bao đời mà rất ít người nhận ra, hay có nhận ra đôi chút, nhưng chưa bao 

giờ nghĩ tới việc gạn lọc cho Nho giáo trở nên tinh ròng.    Hầu hết chỉ thấy “ Tử viết ” thì 

cho là lời của Khổng Tử rồi lôi ra để hoan hô hay đá đảo tuỳ khuynh hướng, mà không 

nghi ngờ gì đến sự kiện lịch sử lớn lao trên đây. Do đó ta có thể cho việc bãi bỏ Bách Gia 

này là một cú chí tử đánh trúng tim gan Nho giáo, đem đặt vào miệng Khổng Tử những 

điều ông đả kích, để môn đệ ông phải chấp nhận và từ đấy Nho giáo biến ra Hán Nho.  

V.-  Thứ tự đảo lộn 

Bây giờ đi vào kinh sách tức là Nho hay Tàu cũng không thiếu tang chứng tràn ngập.   Ở đây chỉ 

nói hai sách nền tảng là Kinh Dịch và Kinh Lễ. 

1.- Kinh Dịch 

 Xây trên Âm Dương tức là thứ tự của Việt ( lady first ). Theo thứ tự này thì phải Khôn Càn như 

còn truyền lại tới đời nhà Thương và sau ở nước Tống, con cháu nhà Thương.  Khi Khổng Tử 
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đến nước Tống nghiên cứu về Lễ Nhạc thì còn thấy nói Khôn / Càn, mà không Càn / Khôn : “ 

Thị cố chi Tống . . . ngô đắc Khôn / Càn yên ” ( Lễ Ký VII 10, 5 ).  

Thứ tự Càn / Khôn có từ nhà Chu là nhà đã đưa vào kinh văn rất nhiều yếu tố Du mục, đề cao 

Ông trên Bà, Dương trên Âm, Vua Tôi trên Vợ Chồng . . .  

2.-Kinh Lễ 

Với Kinh Lễ thì ấn tích của thứ tự Việt nhiều hơn một cách không ngờ: hầu hết nói Cha Con 

trước Vua Tôi.  Ở đây xin trưng ra một ít chứng từ trong chương Hồn Nghĩa, câu 3, sẽ thấy ảnh 

hưởng Việt Nho còn rất mạnh trong Nho.  Trước hết nói đến nghĩa Vợ Chồng. Kinh Lễ nhắc đến 

Phu Phụ trước hết : đại ý rằng phải có Phu Phụ trước mới có Phụ Tử ( Cha Con ) sau. Cha 

Con có thân thì sau mới có Vua Tôi ( Quân Thần ). Vì vậy hôn lễ ( lễ cưới cho có Vợ Chồng 

) là lễ bổn gốc. 

  Phu Phụ hữu Nghĩa nhi hậu Phụ Tử hữu thân 

  Phụ Tử hữu Thân nhi hậu Quân Thần hữu Chính 

  Cố viết: Hôn Lễ giả, Lễ chi Bổn dã. 

Rõ ràng luân Cha Con đặt trước Vua Tôi. Ðã vậy còn thêm một câu: Hôn lễ là căn bổn, hợp trọn 

vẹn với câu :  ” Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ Phu Phụ ”.  Nhất khi đọc câu sau đây thì không 

còn hồ nghi được. 

  Phù lễ, thuỷ ư Quan 

  Bổn ư Hôn 

  Trọng ư Tang tế 

  Tôn ư Triều sính 

  Hoà ư Hương xạ. 

“ Này lễ khởi từ lễ Quan ( Lễ gia quan là lễ đội mũ ). Bổn gốc ở Hôn phối. Trọng đại ở Tang tế. 

Tôn quý ở Triều sính. Hoà hợp trong Lễ bắn tên ở xã thôn ”.     Xem câu trên rõ ràng thấy luân 

Vợ Chồng đặt trước Vua Tôi ( triều sính )  

Còn điểm nữa là giữa Phu Phụ thì thấy hay dùng chữ Phu Thê, chữ Thê bao hàm ý bình 

đẳng.  “ Thê giả, tề dã ”: Thê là bằng nhau.  Ðó là chữ hay được dùng nơi dân gian.  

Trong Kinh Lễ, Vợ Vua gọi là Hậu, Vợ Chư hầu là Phu nhân, thứ dân là Thê. ( Lễ Ký 

chương I, phần 2, câu 28 ).   Do đấy Thê đối với Vua cũng có, nhưng là hàng thứ gọi là Thê 

thiếp.  Tuy nhiên sau này chữ Thê lên bậc và dùng cho tất cả như khi nói : “ Thú Thê bất thú 

đồng Tính ”: Lấy vợ, đừng  lấy người cùng họ ( Chương I phần 2, tiết 3, câu 31 ).    Ðó là danh 
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từ, còn về nội dung ta thấy đầy đủ trong câu nói về lối Chồng đối xử với Vợ như sau : “ Kính, 

thận trọng, chính nhi hậu thân chi ” : hôn nghĩa là lấy sự kính nể, thận trọng làm đầu, rồi mới 

đến thân cận.  Ngoài ra khi lấy nhau còn có lễ Giao bái: hai bên bái lạy nhau, chứ không còn 

một bên được bái, còn bên kia phải bái. 

Lễ Giao bái còn được tăng cường bằng lễ Hợp cẩn: cùng ăn một đĩa thức ăn, uống trong cùng 

một chén làm bằng quả bổ đôi, mỗi người một nửa. Cùng nhau hưởng chức tước cao thấp. 

Người ta hay đưa ra hai chữ Tam tòng ra để chứng minh Nho giáo hạ đàn bà.  Ðiều đó có 

thực, nhưng là trong Hán Nho.  Ngoài ra nên nhận xét có những cái tòng rất thú vị như câu: “ 

Phụ nhân vô tước, tòng phu chi tước ” : Vợ không có tước, thì kể theo tước chồng, chồng là 

Tướng, vợ cũng Tướng luôn.   Bây giờ xét đến nội dung xem có dấu vết đó chăng.   Nội dung 

đó là tất cả Nho chỉ là đạo Nghiêu Thuấn.  Vậy của Nghiêu Thuấn chẳng qua là Hiếu Đễ, tức 

là đặt trên Nhân luân. Xin hỏi luân nào trước?    Ông Cổ Tẩu là Cha vua Thuấn rất khó tính, đến 

độ muốn hãm hại ông, nhưng ông ở hết lòng hiếu thảo, nên được Trời Đất bang trợ.  Tiếng thơm 

nhân đức của ông bay tới triều đình, vua Thuấn muốn nhường ngôi cho ông.  Trước hết gả con 

gái mình  cho Thuấn mà không hỏi ý Cổ Tẩu.  Phần ông Thuấn cũng kết hôn mà cũng không 

lãnh ý Mẹ Cha.   Ðó là điều trái với chữ Hiếu, tức là điều tối quan trọng, vì đạo của Nghiêu 

Thuấn chẳng qua là Hiếu Đễ. “ Nghiêu Thuấn chi đạo, Hiếu Đễ nhi dĩ hĩ ”  ( Mạnh Tử VI , b . 

3 ).   Ðó là một vấn nạn nghiêm trọng nên đã được Vạn Chương đặt ra với Mạnh Tử  ( V.2 ) rằng 

Kinh Thi có nói: “ Thú thê tất cáo Phụ Mẫu ”: lấy Vợ phải hỏi ý Cha Mẹ.    Tại sao ông Thuấn 

là gương mẫu đạo Hiếu lại không theo như thế ?   Mạnh Tử trả lời : “ Nếu lĩnh ý, thì Cha Mẹ ông 

Thuấn chắc chắn không chịu để cho ông lấy được Vợ. Thế mà Nam Nữ lấy nhau là mối Liên hệ 

lớn của con người, nếu báo cáo thì phế mất đại Luân đó, lại còn làm phiền Cha Mẹ ( vì không có 

Cháu nối dõi tông đường ), vậy nên không báo cáo ”.   

Vạn Chương hỏi tiếp : “ về Thuấn đã vậy, còn vua Nghiêu khi gả con cho Thuấn cũng không hỏi 

ý ông bà Cổ Tẩu là nghĩa sao ” ? Trả lời rằng : “ vua Nghiêu biết rõ nếu báo cáo thì không thể gả 

con cho Thuấn được ”  Ðoạn sách trên nói lên mấy điểm sau đây: trước hết luân Vợ Chồng là 

quan trọng hơn hết, gọi là đại Luân, trên cả Luân Cha Con.   Ðiều đó làm cho nhiều nhà chú 

giải Hán Nho sợ, nhưng nó hợp tinh thần Việt tộc được biểu lộ trong truyện Tiên Dung Công 

chúa đã tự ý lấy Chử Ðồng Tử ngoài quyền của vua Cha.  Việc đó tuy có lỗi, nhưng là lỗi nhỏ, 

vì có thể giải nghĩa theo thuyết Nhân chủ coi trọng Tự do mọi người như được nói lên trong lễ 

Thành Ðinh của Việt và lễ Gia Quan của Nho.   Tuy nhiên Nhân chủ không bỏ phần Dân tức là 

con người phải lệ thuộc vào mối Nhân luân, nên lý tưởng là duy trì được cả hai: vừa theo ý Mẹ 

Cha mà vẫn bảo tồn được quyền Tự quyết của mình.  Theo cơ cấu : “ Tham thiên lưỡng địa ”, thì 

Báo cáo cha mẹ quan trọng 2, còn Độc lập của mình 3, có vậy mới hoàn hảo, còn khi bất đắc dĩ 

thì phải quyền biến như Thuấn, Nghiêu, Tiên Dung.  Một điểm nữa cần ghi nhận là cái nét đặc 

trưng của Việt khác Tàu. Tàu thì “ Nam Nữ thụ thụ bất thân ” và Nữ thường là thuận theo, 

không dám đưa sáng kiến.  Việt thì trái lại, gái lại đưa sáng kiến nhiều hơn như vụ Tiên 

Dung với Chử Ðồng Tử đã nói lên và sau này tuy bị Hán Nho tràn ngập, nhưng tinh thần Việt 

không mất hẳn bản sắc, nên Gái ve Trai vẫn không gây ngạc nhiên: 
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  Anh về, em nắm cổ tay, 

  Em dặn câu này anh chớ có quên. 

Ðó là đạo Nhân luân, mà Luân khởi đầu là Vợ Chồng. Trước khi là Vợ Chồng thì phải mở cuộc 

ngoại giao, tiếng Tây gọi là “ faire la court ”.  Việt Nam nói gọn là “ Ve ”, nghe nó bình dân, 

thân mật hơn, nhất là có vẻ chơi mà thật, thật mà chơi, vì Ve có nghĩa là dọ thử, mền nắn rắn 

buông: rất uyển chuyển là cái chuyện về vè ve bắt vè con nhện, bắt được thì hay, nếu không thì 

cũng chưa đến nỗi mang tiếng hỏi mà bị cự tuyệt.  Ðó là lý do tại sao trong Ca dao ta, những câu 

Trai Gái ve nhau chiếm phần nổi bật và thường rất bạo, vào đề liền, nhưng bao giờ cũng lịch sự : 

  Cô kia khăn trắng tang ai ? 

  Nhất tang cha mẹ thứ hai tang chồng, 

  Tang Chồng thì vất khăn đi, 

  Tang Cha tang Mẹ, ta thì tang chung. 

Giải quyết những khó khăn xã hội đặt ra dung dị là thế, cả đến thiên nhiên cũng không cản trở 

nổi, cách sông cách núi coi như không: 

  Cô kia cắt cỏ bên sông, 

  Muốn ăn sung chín thì lồng sang đây . 

  Sang đây anh bấm cổ tay, 

  Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng ? 

Ðầy rẫy như vậy trong ca dao.  Ðiều ấy chúng tỏ “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ Phu Phụ ” là 

đúng tinh thần Việt tộc.   Sách Ðại học đặt tề gia trước trị quốc cũng còn theo tinh thần Việt vậy.  

Có thể nói rằng lâu về xa xưa thì những câu gái ve trai càng nhiều nhất là thời đàn ông còn bị 

bán seo : Có 3 đồng mà mua được những một mớ.   Ðưa về chưa kịp thi hoặc để cho kiến nó tha, 

hoặc cho nhau mượn: 

  Của chua ai thấy chẳng thèm, 

  Em cho chị mượn chồng em ít ngày. 

                        Chồng em đâu phải trâu cày, 

  Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. 

Ðó là vài điểm nhắc qua để nói lên nét đặc trưng của Việt Nho, cũng như ấn tích Việt còn đậm 

nét trên Nho, trên ca dao, tục ngữ.  Ðiều này không những cần trong việc truy tầm nguồn gốc văn 
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hoá Việt, nhưng một trật cũng hé mở cho thấy tại sao Việt Nho còn duy trì được nguyên lý Mẹ 

đang khi các nền Văn hoá khác đã đánh mất, đã trở thành đực rựa nên dang bị điêu đứng . 

VI .- Chiến tranh Tâm lý của Việt Tộc 

1.- Truyện sợ Phong Long ! 

Ta đã biết Phong Long là tên của Hiên Viên, thế mà tâm lý chiến của Việt trình bày thế nào 

khiến các bà mới đẻ rất sợ phong long. Việt Nam có câu : “ sinh dữ tử lành ”  theo nghĩa các 

người mới sanh hay mang lại sự không may cho người khác gọi là phong long.  Vì thế sau khi 

sinh đầy cữ phải đi đổ phong long bằng cách mua một vật gì: đồng tiền do sản phụ trả ra có 

mang theo phong long, tức những sự không may mắn. Nếu giũa đường ai gặp sản phụ thì gọi là “ 

chạm phong long ”, ngày ấy làm cái gì cũng hỏng, đi thi tất trượt, buôn bán tất ế.  Muốn trút 

độc tất lại phải đi đổ phong long. Thế là dần chim Cú trở nên rất xấu xa.  Trong Kinh Thi 

bài thơ Si Hiêu ( số 155 Bân Phong ) có câu: 

  Cú ơi Cú hởi 

  Cú đã bắt con ta 

  Xin đừng phá nhà ta. 

  Si Hiêu, Si Hiêu 

  Ký thủ ngã tử 

  Vô diệt ngã thất. 

Việc có tính cách phá nhà hơn cả là tội bất hiếu, vậy mà Cú là chim mang tiếng bất hiếu: dám 

ăn thịt mẹ cha. Xưa chửi ai là Cú là câu thoá mạ, điều đó là do ám chỉ văn minh du mục 

không coi trọng chữ hiếu.  Chính vì sự tuyên truyền bền bỉ như vậy, nên đến đời nhà Châu 

không dám coi trọng chim Cú nữa. Nhà vua còn bắt các quan phải ăn cháo Cú lấy cớ để 

tránh tội bất hiếu bất trung ( Ông Creel cho tục này có từ đời Hán ). Rồi Tàu nhận vật biểu 

Rồng, còn bao nhiêu vật biểu của Tàu trước như hùm, cú, cá . . đều lần lượt bị đào thải.   

2.-Văn hoá Việt chỉ thắng một nửa: Tàu bỏ Cú nhận Rồng 

Vậy có nghĩa là kết quả trận chiến kéo dài nhiều ngàn năm với hậu quả là Việt tộc bị mất đất, 

mất dân, mất tiếng của nhiều phát minh nhưng xét về văn hoá thì Việt có thắng: Thắng được một 

nửa, nghĩa là Tàu phải nhận Rồng, còn thiếu Chim Tiên ( thiếu nguyên lý Mẹ ) nên Hán Nho kể 

là khập khiểng: Có máu R thiếu máu T, chỉ có họ Cha, thiếu họ Mẹ. 

Kết luận là chúng ta có bằng chứng cụ thể về Tiên và Rồng. Rồng là Giao long, Xà Long, 

Bàn Quỳ. Còn Tiên là các loại chim nước mà dẫn đầu là Hồng Hộc với họ Hồng Bàng, nên 

kể là có tiêu điểm vững chắc để đẩy cuộc nghiên cứu xa hơn sang phần đất Trung Hoa cổ 

đại: phải nghiên cứu lại toàn bộ cổ sử và tiền sử nước Tàu từ tiên Tần về trước. Tuy đây là 
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việc rất nặng nhọc nhưng bõ công, vì chính đó là nghiên cứu về nguồn gốc của một nền văn 

hoá nông nghiệp thuần tuý nhất, ơn ích hơn hết cho con người mà Việt Nam lại có may 

mắn là kẻ thừa tự có bằng khoán chói chang là Trống Ðồng Ngọc Lũ với Kinh Hùng, trong 

hai lâu đài ấy có đầy đủ ấn tích về Tiên ( chim ) và Rồng.”   
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CHƯƠNG BỐN 

KINH DỊCH 

A.-TÌM VỀ DỊCH VIỆT: NỀN TẢNG VIỆT NHO 
Muốn biết được những chặng đường suy thoái của Văn hoá Việt tộc, thì trước hết chúng ta phải 

biết Nội dung của nó ra sao, rồi phải lần mò theo từng biến động Lịch sử mà nhận diện sự tương 

tác giữa hai nền Văn hoá Tàu và Việt.  

Thật ra tôi không đủ kiến thức để bàn về một vấn đề bao la và phức tạp này, nhưng tôi lại có dịp 

trích dẫn một số ý kiến của triết gia Kim Định để nhận diện lại Vấn đề, cũng như các chặng 

đường suy thoái của Văn hoá Việt tộc. 

Vì Dân tộc chúng ta đã sống hàng ngàn năm trong cái đám sương mù Văn hoá của Phong kiến 

Tàu tung ra ( nói đúng hơn là Hán Nho của Đại Hán ), Tàu cho rằng Dân tộc ta là một Dân tộc 

dã man, không có Luân thường đạo lý gi hết, nên Tàu mới qua dạy dỗ, truyền đạo Thánh hiền 

cho, lâu ngày dân ta đã có nhiều người tin như vậy rồi. 

 Tiếp tới Đế quốc Pháp đem cái Văn minh Vật chất cho là sáng lạng của họ truyền bá cho ta, vì 

họ cho Văn hoá của ta là cổ hủ lạc hậu, nhưng cái thâm ý là tìm mọi cách đả phá chữ Nho và 

xúc tiến mau lẹ việc truyền bá Quốc ngữ, để chặt đứt cái gốc của Nho, mà Nho là Văn hoá lâu 

đời với tinh thần Bất khuất của Dân tộc ta .   Không biết bao ngàn năm, chúng ta cứ loay hoay 

tìm không ra ngọn ngành, đinh ninh rằng gia sản Văn hoá chúng ta chẳng có gì nhiều, có chăng 

chỉ học mót một số của Tàu của Tây thôi .  

Nay Triết gia Kim Định lại nói ngược lại và quyết đoán rằng: Không những Việt Nam có Văn 

hoá, mà Văn hoá này lai ưu việt hơn Văn hóa của Tàu lẫn Tây.  Câu nói có vẻ nghịch lý và 

khó nghe này làm cho một số người sợ quá, không dám tin, vì nghĩ rằng Việt Nam là nước 

nghèo, kém Văn minh hơn cả Tàu lẫn Tây, sao lại có chuyện ngược đời như vậy!. 
 Tuy có ngôn ngữ riêng nhưng trước đây nước ta chưa có Văn tự để ghi chép và truyền đạt Văn 

hoá, nhưng Tổ Tiên chúng ta đã khôn ngoan cất dấu tinh thần Văn hoá vào đời sống hàng ngày, 

kẻ thù cứ tịch thu sách Nho của Việt Nam, nhưng không biết tinh thần Bất khuất ở đâu, mà Cháu 

con cũng không hay.  

Tiếp đó là cái Văn minh được xem như là sáng lạng của Pháp đẩy nền Văn hoa đã phai mờ của 

ta vào xó tối.  Để đưa một nền Văn hoá Tổ Tiên đã bị kẻ thù tìm mọi cách  mai táng, hòng tiêu 

diệt để cho dễ bề cai trị và đồng hoá  ra ánh sáng, là một vấn đề cực kỳ khó khăn.  

Nhưng triết gia Kim Định đã dành hết cuộc đời mình để làm việc đó . 

 

Sau đây là ý kiến của triết gia Kim Định ( Trong các Cuốn Dịch Kinh linh thể, Việt Triết nhập 

môn, Kinh Hùng khải Triết, Lạc Thư Minh triết ) về một số Vấn đề rất phức tạp liên quan 

đến Việt Dịch và Tinh hoa  của Văn hoá Việt đã bị chôn vùi qua hàng ngàn thế kỷ. 

Tôi cố ý làm Dàn bài chi tiết của một số Chương trong các Cuốn trên để làm nổi bật Linh Thể 

của Kinh Dịch cùng những vấn đề quan trọng của Văn hoá Việt, hầu giúp những ai muốn 

tìm hiểu Dịch Việt và Văn hóa của Tổ Tiên xưa dễ nắm được Vấn đề nền tảng. 

I.- Lần theo Huyền sử để tìm ra nền tảng của Việt Dịch  

( Dịch Kinh Linh Thể.  Kim Định  ) 

( Các tiết mục do Trích giả đem vào ) 
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1.- Tổ tiên Việt tộc đóng dấu trên Kinh Dịch  

“ Đánh dấu trên một vật là ghi nhận vật đó thuộc về mình, cho nên nói Việt tộc đóng dấu 

trên Kinh Dịch hay nói Kinh Dịch là của Việt Nam cũng đồng một ý.    Cả hai câu này thoạt 

nghe sẽ dễ bị hiểu như một câu nói khôi hài vô duyên, nhưng có thể tha thứ vì phát xuất từ một 

93his ái quốc quá trớn, nên đâm ra nói nhàm.   Sở dĩ nghĩ như thế, là vì hiện trạng là thế, nghĩa là 

Kinh Dịch hiện nay là của Tàu, chớ không phải của Việt Nam, nên trong bao ngàn năm có người 

Việt Nam nào dám đả động tới Kinh Dịch.  Đó là việc mới được làm gần đây, và tất nhiên cũng 

được học theo lối Tàu, lối Tây, chứ đã có ai đọc theo lối của nó .  Phải là Chủ cũ của nó mới 

đọc được, mà tôi bảo là người Việt. “ 

2- Ai là Chủ của Kinh Dịch? 

a.- Người Việt là Chủ Kinh Dịch 

“ Kinh Dịch là của người Việt, vì Tiên Tổ chúng ta đã đóng dấu trên nó và hôm nay xin 

mời các bạn cùng tôi đi nhận lại dấu. 

b.- Cái Hồn nước hay Nhân Đạo đã bị Hán Nho đánh tráo 

Xin bảo trước dấu đóng đã lâu đời, nên phai mờ nhiều quá không thể giương hai mắt ốc bươu mà 

thấy được phải dùng đến tia sáng hồng ngoại, lý ngoại gì đó mới trông nhận ra.  Bạn nào 

không thích thứ ánh sáng lung linh “ hốt hề hoảng hề ”, xin ở lại nhà, vì không có lối khác. 

Con dấu bị phai mờ, không những vì đã quá lâu, mà còn vì đã bị bôi cọ đi do người ăn cắp.   

Ai ăn cắp? Thưa là Trọng Thuỷ từ Bắc phương mà tới. Nhưng sao lại dám đổ oan như vậy ? 

Thưa là vì có Văn tự tuy đã bị phai, nhưng còn đọc được như sau : “ Thần Kim Quy cho An 

Dương vương cái vuốt để làm cái Nỏ thần, nhờ đó đánh bại được Triệu Đà. Đà biết thế sai 

con là Trọng Thuỷ cầu hôn con gái An Dương vương là Mỵ Châu cốt để đánh cắp cái Vuốt 

rùa, và Trọng Thuỷ đã thành công đánh lừa được Mỵ Châu, đổi lấy Nỏ Thần đem về Bắc, 

rồi thay vào bằng cái Nỏ giả, làm Vuốt rùa . ” 

Câu truyện này ai cũng biết thuộc 93his, nhưng không mấy ai nghĩ rằng đó là câu chuyện thật, đã 

gây một ảnh hưởng quyết liệt trên sử mệnh nước Việt Nam hơn bất cứ câu truyện nào có chứng 

tích lịch sử cụ thể, vì nó còn ảnh hưởng đến đời sống chúng ta hiện nay, khiến chúng ta đang 

điêu đứng, vì Cộng sản hay các tư trào khác, bởi vì chúng đã không còn Hồn nước nữa.   Cái 

Hồn đó là móng chân Kim Quy đã bị đánh tráo mất rồi . . . . Sự kiện này làm cho lịch sử rẽ 

sang một lối khác, nó ghi dấu một sự mất mát nền tảng, tức là mất cái Đạo làm Người.    

Đạo Người là Thiên Địa chi Đức, được biểu tượng trong con Rùa, có lưng tròn tượng 

Thiên, 4 chân tượng Địa, vuốt rùa chính là cái tinh hoa của Đạo Trời Đất, tức cũng là Nhân 

Đạo.   Cái Nhân Đạo đó đã bị Hán Nho choán mất chỗ. 

c.- Phải múc nước giếng Mỵ Châu rửa ngọc ở Đông Hải để gọi Hồn về 

Và nước Việt Nam cổ đại của Hồng Bàng đã chấm dứt với Triệu Đà. Cái nước Việt Nam do 

Triệu Đà khai 93his không còn là nước lý tưởng Văn Lang nữa. Người Việt Nam đã bị đuổi ra 

khỏi cái nước lý tưởng kia rồi, và hiện nay có còn nói đến bốn ngàn năm Văn hiến, thì cũng chỉ 

biểu lộ một tấm 93his hoài cổ về một nơi xa xôi mãi tận xa xưa, chẳng còn mấy âm vang trong 

93his, nên không còn gây được hiệu lực nào nữa. Lại nữa, nếu chúng ta “ ai bắt được ngọc châu 

ở Đông Hải ( hiểu là Triết Đông ), mà múc nước giếng Mỵ Châu, lên rửa, thì càng rửa ngọc càng 

93his rực rỡ ”.   Biết đâu nó sẽ rực rỡ đủ, để soi đường cho chúng ta trở lại nước Văn Lang.” 
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3.- Con đường dẫn về nước Văn Lang  

a.-Tinh thần Văn Lang là Âm Dương hòa ? 

 “Thưa là nước lý tưởng nhất, vì được cai trị ( trị thuỷ ) theo đúng tinh thần Kinh Dịch là: Âm 

Dương Hoà: Âm là Thiên, Dương là Địa, Hoà là Nhân.    Nói đến Âm Dương Hoà là nói đến 

trạng thái con người chưa ly tính, chưa vong thân, vẫn còn sống cái sống tràn đầy viên mãn của 

Người. Có ai đã sống trong đó thì khó mà biết, vì không một lịch sử nào nói tới, chỉ có Huyền 

sử, mà Huyền sử thì không những nói đến hôm xưa mà nói đến truyện hôm nay và ngày 

mai, nghĩa là nói đến cái lý tưởng của con người lý tưởng.  Khi cái lý tưởng ấy chung cho 

nhiều người một nước, một phương, thì tôi gọi là Sử mệnh, hiểu như thế và quay trở lại câu hỏi 

hỏi :  

b.- Hai nguyên Tổ đã thiêt lập nền Thái Bình do Văn trị 

Đã có ai sống trong nước ấy chưa, thì tôi sẽ thưa rằng: Đã có, và những người sống trong nước 

ấy tên là Phục Hi và Nữ Oa. Hai ông bà Tiên Tổ này đã hiện thực đúng câu: Kỳ Thiên Địa chi 

Đức, vì ông nắm cái Củ ( Địa phương ), còn bà bế cái Quy ( Thiên viên ).   Vuông Tròn thì 

trái ngược, ấy thế mà đuôi hai Nguyên Tổ lúc nào cũng “ Giao Chỉ ”, xoắn xuýt để viết lên chữ “ 

Văn 文  sơ Thuỷ ” Vì chữ văn gồm hai nét Đất Trời giao hội, tức là chữ nghệ:乂 , gồm nét phẩy :

丿chỉ Đất, nét mác 乀 chỉ Trời xoay ngược chiều , nhưng cả hai đều nằm dưới Bộ đầu 亠 ( 

không có nghĩa chi cả), và nhờ đó thiết lập được một hoàng kim thời đại, kêu là Bình Văn, 

nghĩa là nền Thái Bình do Văn trị . Đó là cảnh trí của nước Văn Lang, của Việt Nho 

nguyên thuỷ, trải khắp địa vực nước Trung Hoa cổ đại . “ 

II.- Lý do để mất Đạo Dịch  

1.-Nguyên nhân mất Đại Đạo  

Hoàng Đế chiếm Đất, chiếm Người, chiếm luôn Đạo Dịch 

“ Thế rồi một ngày kia Văn minh Du mục của Tây Bắc dưới quyền điều khiển của Hoàng Đế đã 

vào chiếm đất, chiếm người và chiếm luôn cả Đạo Dịch. Sự chiếm Kinh Dịch ở đây, có nghĩa là 

chấp nhận. Sự chấp nhận này được báo hiệu bằng Vua Đế Nghi, có nghĩa là thích nghi với 

Đạo Dịch. Đế Nghi cùng với Lộc Tục là Con của Cha Đế Minh lấy Mẹ Vụ Tiên. 

2.- Sa đọa đợt đầu 

 Đế Lai bỏ Vợ đi rông ( Đánh mất nguyên lý Mẹ ) 

Đây là đôi Nguyên Tổ thứ hai sau Nữ Oa và Phục Hi, nói thứ hai là theo tiến trình biến 

dịch đi tự Đồng nhất vào đường Phân biệt, nên cặp thứ hai đã nói tới Chồng Bắc,Vợ Nam.  

Nhưng còn là Nam Bắc của chung một nền Văn hoá Nông nghiệp, chưa đến đoạn Bắc Du mục 

Nam nông nghiệp như Trọng Thuỷ Mỵ Châu.  Ở đây Đế Nghi là Cháu Thần Nông mà lấy Tiên 

nữ nước Việt cũng thờ Thần Nông thì nhất định tinh thần Văn Lang vẫn duy trì đẹp đẽ: hai nét 

Âm Dương giao hội như thường. Những sự việc trở nên rắc rối dần do ngành phía Bắc là Đế 

Nghi. Bởi vì Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai, ông này nhân nhớ lại việc Ông nội mình là Đế 

Minh tuần thú phương Nam gặp Tiên, nên cũng bỏ nhà đi tuần thú phía Nam, thay vì gặp Tiên, 

thì lại mất Tiên, Tiên đó gọi là Âu Cơ. Âu Cơ là Vợ của Đế Lai, lẽ ra phải khăng khít cuốn lấy 
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đuôi vợ như Phục Hi đã làm, đàng này Đế Lai bỏ Vợ đi chu du cùng khắp nước Việt.  Như 

vậy là dọn đường cho tội Tổ Tông xảy ra:  

3.- Mối Tương liên giữa Âu Cơ và Lạc Long  không còn khăng khít 

Vậy sự ly biệt đó xẩy ra khi Trọng Thuỷ bỏ Vợ ra đi với cái Vuốt thần, và như thế cái Nỏ còn 

lại không phải là Nỏ Thần, mà An Dương vương vẫn tưởng là Thần, y như thế giới hiện nay kêu 

là Thần những cái chẳng có chút Thần nào hết. Sự lầm tưởng đó phát nguồn từ tội Tổ Tông lẫn 

Vật chất làm Tinh thần.   Tuy nhiên tội Tổ Tông bên Đông phương nhẹ hơn bên Tây phương vì 

nhiều lẽ. Lẽ đầu tiên không phải do các Bà, mà do phía các Ông.  Bên Tây bà E Và bỏ ra ngoài, 

còn bên này thì là Trọng Thuỷ đực rựa.   Đàn ông mà chạy việc Ngoài là trúng, nhưng trúng mà 

vẫn có tội, có tội vì chỗ quá đáng là “ Nước đi đi miết không về cùng Non “ 

Đế Lai không về cùng Âu Cơ có nghĩa là Văn minh Bắc phương chuộng “ Bình Võ ” hơn “Bình 

Văn, nên tỏ ra lơ là với nền Minh triết, đại biểu bằng Âu Cơ ( nền vàng : trung dung ) . Nhưng 

Minh triết chưa chết, bởi vì có Lạc Long quân đến với Âu Cơ, và Âu Cơ lại đam mê Lạc Long 

quân. Mê là phải bởi vì Minh triết Nông nghiệp đã phát xuất từ phương Nam, mang nặng 

tính chất nhu yếu phương Nam, vì đó mà bị Chồng phương Bắc lơi là, nhưng lại tìm được ở 

quê ngoại cái môi trường thuận lợi cho nó, nhờ đó nó trở nên Nữ hoàng cai trị mọi ngành 

Văn hoá trong nước : “ La philosophie doit être la Reine des sciences : Triết phải là bà 

Chúa các khoa ”.  Điều ấy đã được hiện thực trong nước Văn Lang, nơi mà Lạc Long Quân 

chơi vai trò mờ nhạt, còn chính Chủ tịch lại là Âu Cơ. 

Huyền sử chép rằng : “ Trong nước không Vua, nên Âu Cơ cùng với bộ chúng Thị thiếp ở lại 

hành tại ” . Khoa xã hội kêu là Mẫu hệ và đa Phu, vì Âu Cơ có hai chồng là Đế Lai và Lạc Long 

quân.    Tục Táo quân có lẽ khởi từ đây, vì trong đầu Rau có hai Ông một Bà. 

Cái mà xã hội học kêu là Mẫu hệ và đa Phu, thì Triết học kêu là Bình Văn, tức thời Minh 

Triết ngự trị, nên đáng gọi là một nước cai trị bằng Văn hoá, theo nghĩa cao quý nhất của hai 

chữ Văn hoá, là lấy Văn mà Cảm hoá. 

Huyền sử chép : “ Lạc Long quân nhận định với Âu Cơ rằng, vì Vợ Bắc Chồng Nam: 

Phương Viên bất đồng, Thuỷ Hoả tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu, nên chia 

nhau Con đi ở riêng, nhưng có việc thì cùng nghe không được bỏ nhau ”.   Tội Tổ tông đã 

manh nha ở chỗ Âm Dương đã không xoắn xuýt với nhau nữa, tuy nhiên chưa đến bước 

quyết liệt, nên cùng hẹn: “hễ có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau ”.   Nhờ đó mà 

nước vẫn là Văn Lang, dưới quyền Minh Triết của Âu Cơ, vì 50 con theo Bố xuống thuỷ 

phủ, không xuất hiện.  

Huyền sử chép rằng: 50 con theo Cha xuống Biển, 50 theo Mẹ lên Núi, tự suy tôn người trưởng 

lên làm Vua hiệu là Hùng vương, Quốc hiệu là Văn Lang. Đông giáp Nam Hải, Tây giáp Ba 

Thục, Bắc giáp Động Đình Hồ, Nam đến nước Hồ Tôn. Đó chỉ là bờ cõi của nền Văn hoá 

phương Nam dưới quyền của Âu Cơ nghi mẫu, khác với phía Bắc đã bị Phụ hệ chinh phục dần 

do Hoàng Đế: óc pháp hình nổi hơn, không để cho tinh thần Minh triết thấm nhuần. 

Huyền sử chép rằng : “ Lạc Long quân ở dưới thuỷ phủ, Mẹ con Âu Cơ nhớ về Bắc quốc, 

liền đi lên biên cảnh, Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ, mới phân binh trấn giữ quan tải, Mẹ 

con không về Bắc được ”.  Tức Văn hoá Nông nghiệp không chiếm cứ lại được miền Bắc đã bị 

rơi vào tay Văn minh Du mục.  Thế là hết nước Xích Quỷ, cái nước lan rộng khắp Trung Hoa cổ 

đại, mênh mông như một Châu, nên cũng gọi là “ thần châu xích huyện ”. 

Và tự Hoàng Đế trở đi, thì chỉ còn có Văn Lang, tức từ miền Dương Tử giang trở xuống mà thôi, 

mà cũng không còn thông thương được với miền Bắc nữa, vì miền Bắc đã rơi hẳn vào quyền lực 

Du mục rồi.  Về miền Nam, thì Lạc Long quân không xuất hiện, mà về Bắc thì sự giao hội hai 
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nền Văn hoá rất hạn hẹp.  Huyền sử ghi vào chuyện một năm được gặp Ngưu Lang có một lần 

vào đêm thất tịch, đã vậy, sự gặp gỡ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, mà trái lại: 

 

“ Trong đêm gặp gỡ mơ màng khóc nhau 

Tục truyền tháng bảy mưa ngâu 

Con Trời lấy đứa chăn Trâu cũng phiền ” 

 

Đấy là hiểu sai Chức Nữ, Chức Nữ có phải khóc vì lấy đứa Mục Đồng đâu, nhưng khóc vì nó 

không chịu giáo hoá, cứ 96his Võ lực mà chen lấn, áp đảo hoài hoài, nên không còn thể về thăm 

quê Bắc được, đã vậy, mà từ đấy Mẹ con Âu Cơ cứ phải bồng bế nhau di cư mãi mãi, chạy dài 

trên con đường Nam tiến .  Bởi chưng nền Văn minh Du mục của Ngưu Lang đặc chuyên chú 

trọng Hình thức, và Võ lực, nên rồi sẽ đàn áp được Văn minh Nông nghiệp của phương Nam. 

Tuy nhiên còn phải biết bao cuộc giao tranh.     

Huyền sử có ghi lại trong chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh tranh nhau lấy con gái vua Hùng vương 

tên là Mỵ Nương. Vì Sơn Tinh đến ban 96his, nên lấy được Mỵ Nương, Thuỷ Tinh đến ban 

chiều mới hàm oán đem cả loài thuỷ tộc đánh Sơn Tinh để cướp Mỵ Nương , nhưng Sơn Tinh 

vươn lên, Thuỷ Tinh không làm chi được.  Câu chuyện này tả lúc Văn Lang còn đang mạnh, nên 

còn chống cự nổi với Văn minh Du mục phương Bắc. Tuy chống cự nổi, nhưng cũng chỉ là trên 

con đường rút lui. 

Và hầu chắc chung quanh giai đoạn này xảy ra truyện đổi chữ Việt Mễ (粵) thay vào bằng chữ 

Việt tẩu ( 越 ) để thích nghi với thời Lữ : ( Quẻ Lữ kép bởi Ly và Cấn, Ly ở trên, gồm một nét 

liền ( - ) ở trên , nét đứt đoạn ở giữa ( - - ) , nét liền ở dưới . Cấn tiếp theo gồm nét liền ở trên, hai 

nết đứt đoạn ở dưới, nên Quẻ Lữ gồm 6 nét : nét liền, nét đứt đoạn, hai nét liền, hai nét đứt đoạn 

) nên Lạc Long Quân nói với Âu Cơ là Nước Lửa bất đồng.   Sao Âu Cơ lên Núi mà lại nói 

đến Lửa do thời Lữ vậy.   Nước Lửa bất đồng, nhưng tinh thần Kinh Dịch mạnh, nên còn giữ 

được nét tương sinh, tương tức, nằm ngầm, nên Lạc Long quân còn nói với Âu Cơ có truyện 

gì thì cùng nghe nhau, đó là “ Văn Đạo ”.     Nghe được nhau, vì đây chưa đến giai đoạn Bắc 

Nam đối kháng như sau thời Hoàng Đế đem Văn minh Du mục vào, nhưng còn là Văn hoá Nông 

nghiệp: và Âu Cơ tuy sinh ra ở Bắc, nhưng Bắc còn nằm trong trong tay Viêm tộc, nên Âu Cơ 

vẫn là biểu tượng của nền Minh Triết Văn Lang.   Chỉ tự thời Hoàng Đế thì danh từ Bắc mới chỉ 

Văn minh Du mục, đầy óc hung 96his chiếm đoạt, và Việt tộc mới hiện thực quẻ Lữ, và trở thành 

mũi dùi cho cuộc Nam tiến mang theo nền Văn hoá Nông nghiệp đi cùng như sẽ đọc trong 

truyện Hùng vương.  

4.- Trọng Thủy đánh tráo Nỏ Thần: Đại Đạo mất cùng Nước Văn Lang  

Chỉ cần nói trước rằng tuy Việt tộc có tinh thần chống cự bất khuất, nhưng đất đai có hạn : Nam 

tiến mãi rồi cũng có ngày đất hết phải gặp biển và lúc ấy thì chỉ còn có phép như An Dương 

vương “ quay lại giết Mỵ Châu, rồi cầm sừng Văn tê bảy tấc, theo Kim Quy rẽ nước đi vào 

biển ”.    Thế là hết Việt Nam như một Văn Lang.  Vì tội Tổ Tông đã phạm rồi: không phải 

ăn một trái cấm như E Và, mà trong lát gươm của An Dương vương giáng xuống đầu Mỵ 

Châu: Thế là Văn minh Tây Bắc đã giết chết nền Văn hoá Nông nghiệp để rồi trở về với 

Văn minh Tây Bắc. 

 

 Tây tượng trưng bằng cái sừng Văn tê bảy tấc do An Dương vương cầm để theo Kim Quy dẫn 

vào biển. Biển là nước, nước chỉ phương Bắc. Còn số 7 chỉ phương Tây, theo Lạc Thư, và từ đấy 
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“ Nam thất thắng Nữ cửu ” .   Óc Hán tộc đã bủa vây màng lưới trên cương vực Văn Lang, Bắc 

giáp Động Đình Hồ . . .  Và vì thế ngày nay không ai thấy được nước Văn Lang đâu nữa.  

Không trông thấy được vì Việt Nho đã ngả quỵ dưới lát gươm oan nghiệt của Hán Nho. 

Bạn sẽ hỏi về cái số kiếp của cái Vuốt rùa Trọng Thuỷ đã ăn cắp đưa về Bắc ra sao, có làm ích 

cho chi cho Hán Tộc chăng ?   Thưa rằng Không, nó cũng mất luôn với Chủ nó: Huyền sử chép 

rằng : “ Trọng Thuỷ hối hận về ác quả, nên đã đâm đầu xuống giếng Mỵ Châu mà chết.” 

III.- Lý do ngả quỵ của Việt Nho  

1.- Minh triết Kinh Dịch đã chết: Độc Dương bất sinh 

 “ Việt Nho chết: Chết là phải, vì “ độc Dương bất sinh “. 

Sách Nhĩ Nhã chép về một Hoàng Đế kia có con chim Loan, mà nhà Vua rất quý mến, và chỉ 

ước ao được nghe tiếng nói của nó, nhưng không bao giờ được mãn nguyện. Hoàng Hậu mới 

bàn rằng: Tôi thường nghe nói chim sẽ hót, khi thấy một con chim khác cùng giống. Tại sao bệ 

hạ không để nó đứng trước một tấm gương?   Nhà vua nghe lời bàn ấy, nhưng khi con 

chim Loan thấy hình của nó liền hót lên những tiếng thật bi ai, đoạn đập cánh mà chết.  Tại 

sao Loan chết, vì không còn con đực là Phụng, mà chỉ thấy hình bóng của Loan. Hình bóng là 

biểu tượng, là ý niệm, làm sao có Đối cực để làm nên Biến dịch, mà thiếu Biến dịch là chết, cho 

nên Loan chết.  Trọng Thuỷ thiếu Mỵ Châu là Dương thiếu Âm, nên bất thành cũng lại 

chết.  Loan phải đi với Phụng mới có khả năng: 

 

  Loan Phụng hoà minh: 鸞 鳳 和 嗚  

Còn nay thì:  

  Loan phiêu Phụng bạt: 鸞 飃 鳳 泊 

 

Thì làm sao sống nổi, mà chả chết. Loan Chết là Minh Triết Kinh Dịch chết. Và đây là tội Tổ 

Tông của Viễn Đông: Cũng y như bên trời Tây, Trọng Thuỷ đem óc tính toán của Bắc 

phương , khác nhau vài nét đặc biệt: Trước hết là Chồng đánh lừa Vợ, chứ không như bên 

Tây, Vợ đánh lừa Chồng. Vì đàn bà biểu thị Minh Triết, mà lại thủ vai đánh lừa thì tội 

nặng hơn nhiều.     Thứ đến Văn Hoá Mẹ bên Viễn Đông đã chống chọi trải qua nhiều giai 

đoạn, cuối cùng mới bị thua, và trước khi bị gục ngã, còn cố gắng cứu vãn tình hình, như được 

ghi trong việc Âu Cơ trở về thăm Bắc phương, mà bị Hoàng Đế ngăn chận, hoặc trong trận Sơn 

Tinh, Thuỷ Tinh tranh đua nhau. Ở trận này tuy loại Thuỷ tộc ( phương Bắc ) bị thua, nhưng Sơn 

tộc cũng bị hại. 

2.- Việt Tỉnh: con dấu chấm đã đóng vào Kinh Dịch 

Vì thế cuối cùng đuối sức dần để gục ngã, nhưng chết đi còn lưu lại cho con cháu một cái Giếng 

làm kỷ niệm.  Và việc trước hết của Giếng là nó đã đón nhận Trọng Thuỷ nhảy xuống đó tự tử.   

Vậy là Trọng Thuỷ chết, nhưng còn giữ được một điều là sống chết có nhau. Đúng hơn, 

sống có nhau được một dạo, còn chết thì ở với nhau hoài trong một mồ gọi là Việt tỉnh, để 

làm như dấu vết, như con Chấm đã đóng vào Kinh Dịch. Chính vì Trọng Thuỷ Mỵ Châu đã 

chết, nên nước Văn Lang không còn và vì thế mà hôm nay khi nghe nói đến con dấu Việt Nho đã 

đóng lên Kinh Dịch, thì nghe như một truyện tiểu thuyết.”  

3.- Nét Gấp đôi ( Âm / Dương ) nằm trong Hà Đồ, Lạc Thư  
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“ Nghe như tiểu thuyết vì chúng ta đã đi hẳn vào Nhị nguyên, chỉ thấy có một chiều, như vậy là 

không biết nhìn sự vật trong hai chiều, nói như Heidegger, chúng ta đã mất ý thức về nét Gấp 

đôi ( Two fold ), nên chi đi tìm những cái gì độc khối kiểu Duy Sử, nên không hiểu nổi nét Gấp 

đôi của Kinh Dịch nằm trong những trang Huyền sử của nước.   Vì thế chúng ta hãy cố gắng tìm 

lại những nét Gấp đôi mà tôi gọi là con chấm của Tổ Tiên đóng trên Kinh Dịch.   

Nét gấp đôi lớn lao hơn hết nằm trong Hà Đồ và Lạc Thư. 

 

 Hà Đồ có thể gọi là con Chấm của Bách Việt nằm từ vùng sông Hoàng Hà trở 

xuống.  

 Còn Lạc Thư là con Dấu của Việt tộc, một ngành có tính chất đại diện hơn hết của 

Bách Việt, cũng như Bách Việt là đại diện nổi nhất của Viêm tộc. 

 

Hà Đồ có 55 điểm tròn, Lạc Thư có 45, cộng lại là 100 cái vòng tròn, nên gọi là 100 trứng. Tuy 

là 100, nhưng nằm trong một bào thai Mẹ, do Mẹ Âu Cơ đẻ ra. Mẹ Âu Cơ biểu hiệu quẻ Khôn, 

chỉ bụng , “ Khôn vi phúc ” ( Thuyết quái ) hay nói khác Âu Cơ chỉ nền Minh Triết của Dịch 

Lý. 

 

Nền Minh Triết này xây trên hai trụ Âm Dương là Trời và Đất: Cũng gọi là Ngang Dọc, hay 

Thập Tự nhai được bồng trong tay Nữ Oa, nay thay bằng Âu Cơ. Khi trị nước theo tinh thần đó 

thì gọi là “ Văn Lang ” hay là “ Bình Văn ”. Bao giờ cũng nên nhớ Văn là hai nét Trời Đất giao 

hội. Vì thế vua gọi là Hùng vương và truyền 18 đời. Vì có Hùng, có Dũng lắm mới ở chỗ Chí 

Thiện là Ngang Dọc giao thoa.  

Nét dọc là Càn 1, Khôn 8, cộng lại là 9 . Nét ngang là Ly 3 , Khảm 6, cộng lại cũng là 9 : hai 

lần 9 vị chi là 18. Đó là cương vị Tiên thiên ( nguyên lý ) .      

Đến khi áp dụng thì dùng Hậu thiên, lúc ấy sẽ là Ly 3, Khảm 6 là 9; Chấn 4, Đoài 2 là 6; 

cộng 9 với 6 là 15. Vì thế nước Văn Lang được chia ra 15 bộ, thì mới hợp với sách của dân 

Lạc gọi là Lạc Thư gồm 9 lô số, mà cộng chiều nào cũng được con số 15, nên gọi là Ma 

phương.   

Khi đọc tới những tên Châu Diên, ( thuộc chim ), Việt Thường ( vươn tới chỗ Thường 

Hằng ) Bình Văn ( cai trị bằng văn ), thì chớ nên tìm ở Sơn Tây, Quảng Trị . . . Đó chỉ là 

đợt sau mượn tên xưa để đặt cho đất mới để làm kỷ niệm, chứ nước Văn Lang không ở đó, 

đúng hơn: không chỉ có ở miền Bắc Việt, mà nó còn vươn lên đến bên kia bờ Dương Tử 

giang cũng như chữ Bạch Hạc, thì trước hết phải hiểu là “ Tây Nam đắc bằng của quẻ 

Khôn ”, vì Khôn vận hành trong Tây Nam. Tây sắc trắng ( bạch ) ; Nam: Lông vũ ( hạc ), 

cũng như khi nói Lạc Việt thì phải vươn trí khôn lên tận bờ sông Lạc, vùng Lạc Dương, thì 

mới đạt tầm thước cân xứng với nội dung của Huyền sử.” 

4.- Chu kỳ Tiên thiên của Kinh Dịch  

“ Vì Huyền sử nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn được ghi theo chu kỳ Tiên thiên của Kinh 

Dịch là: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, được trình bày theo vòng 4 mùa như sau :  

 

       Hạ: Hanh 

 

Xuân: Nguyên              Thu:Lợi 

 

Đông:Trinh   
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Nguyên là thời manh nha, nó hợp với mùa Xuân. Đời nhà Tiền Lý ( 544 – 604 ) nước ta gọi là 

Vạn Xuân, có lẽ là để kỷ niệm thời sơ nguyên này.   Đây là thời Hồng Bàng thị với Vật tổ Chim 

của Việt Nam, vì trong Nguyệt lệnh thì phương Nam mục trùng là Vũ, chỉ các loại Chim. Loại 

quẻ Khôn vi Văn, “ Khôn vi Văn 坤 為 文 ” ( Thuyết quái ).  Vì thế, khi nói tới Văn Lang hay 

Hồng Bàng, thì ta thường chỉ thị bằng Chim, bằng Tiên nữ, bao gồm cả Mẹ lẫn Chim. 

Câu nói : nhất Điểu, nhì Xà, tam Ngư, tứ Tượng thường được giải nghĩa theo lượng tức vật to 

lớn nhất là chim, nhì là rắn . . . , nhưng đó là điều không thấy xẩy ra, dầu là giống cổ điểu 

Epiornis, nay đã biến mất và người ta tìm được dấu vết ở Madagasca, trứng to hơn trứng gà 150 

lần.   Vậy nếu căn cứ vào đó mà nói, nó to hơn con gà 150 lần, thì cũng mới nặng từ một tấn trở 

lại, còn lâu lắm mới bằng con cá voi, nặng cả từng chục tấn.   Cho nên câu nói trên của người 

Việt Nam nên hiểu theo nghĩa bóng, chỉ bốn giai đoạn mà nước Việt Nam cổ đại đã trải qua là:  

 

Điểu, Long, Ngư, Tượng 

a.- Nhất Điểu 

Giai đoạn nhất là Điểu cũng là Văn minh Mẹ, nên ta thấy những cử chỉ gán cho Mẹ thì cũng 

gán cho Chim , nếu Mẹ Nữ Oa đội đá vá trời, thì Chim cũng đội đá vá trời, Chim cũng ngậm hòn 

lấp bể . . . , và nếu sâu quá lấp không xuể, như 99his Ngân Hà, thì bắc cầu “ Ô thước ” .   Vậy 

chim là giai đoạn hoàn toàn Mẹ giai đoạn của Điểu đi trước giai đoạn Rồng thuộc Vật tổ Thú, 

nên nói nhất Điểu nhì Xà.  

b.- Nhì Xà ( Long ) 

Xà là long, long là giai đoạn hai hay nói theo Kinh Dịch là Hanh sau Nguyên. 

Hanh thuộc mùa Hạ , khi mặt trời phương Nam trút xuống những tia nắng chói, nên nước đặt 

tên là Nhật Nam, là Xích Quỷ. Hanh là Hanh thông, tức là thời Sơn Tinh và Thuỷ Tinh còn kết 

nghĩa, và Ngư chưa thành Ngư Tinh ăn thịt người, nên Nam Bắc giao thông không gì ngãng trở.    

Huyền sử chỉ bằng Đế Minh ( Bắc ) lấy Vụ Tiên ( Nam ). Lạc Long quân ( Nam ) lấy Âu Cơ ( 

Bắc ) . Lúc ấy chưa xẩy ra truyện Âu Cơ về thăm quê Tổ, bị Hoàng Đế ngãng đường.   Hoàng Đế 

đại biểu phương Bắc là thuộc hành Thuỷ. Thuỷ là nơi sinh sống của cá, nên khi nói Ngư Tinh 

hay là Thuỷ tộc, thì đều chỉ Văn minh Du mục phương Bắc. Như vậy nói giai đoạn Ngư là nói 

đến sự ngự trị của tinh thần Du mục phương Bắc, chủ lợi, thuộc giai đoạn Lợi đến sau Nguyên 

và Hanh. 

 

Lợi mùa Thu. Lợi trong chu kỳ Tiên thiên kêu là Mỹ Lợi, quẻ Kiền, nhưng nói đến Lợi là rất dễ 

đâm 99his  lợi. Vì tư lợi, nên Hoàng Đế ngăn không cho Âu Cơ về Bắc, vì tư lợi, nên Trọng 

Thuỷ đánh tráo vuốt rùa.  Vì thế Văn minh phương Nam còn cầm cự được là phải có đức Dũng 

cùng cực gọi là Hùng vương, thì có nghĩa là cần một tinh thần can đảm phi thường, vì thế tiền 

nhân ta nói về ngày mồng 9 tháng 9 (trùng cửu ) bằng câu nói “ Trùng cửu đăng cao ”, thì nghĩa 

đen là chỉ lúc cao nhất trong mùa Thu, còn ý sâu xa là tinh thần Bất khuất của Lạc Long quân đã 

dám cầm khối sắt nung đỏ ( tinh thần quẻ Ly phương Nam ) ném vào miệng Ngư Tinh : chống 

Văn minh Du mục, để duy trì Văn hoá phương Nam.  Nhờ đó mà Văn hoá phương Nam vẫn còn 

sống được và nội dung là sự hoà hợp Thuỷ / Hoả, Mộc / Kim được gởi vào một số truyện Huyền 

sử như việc thi gia chánh của Hùng vương với giải thưởng dành cho đôi bánh Dầy, bánh Chưng, 

cũng như trong chuyện Chử Đồng tử kết hôn với công chúa Tiên Dung, đều nói lên tinh thần 
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Dân chủ không phân giai cấp của Việt tộc, như tất cả đều hoà hợp trong một phẩm trật đẹp đẽ 

như truyện Trầu Cau : Kim, Mộc và Hoả đồng làm nên màu đỏ của nước Xích Quỷ. 

c.- Tam Ngư 

Tuy nhiên, sức người có hạn, bé tí hon, chống khổng lồ mãi cũng có ngày thua và phải đành 

bước vào giai đoạn “ Tam Ngư ”, tức là giai đoạn đen tối, mà các nhà Huyền sử Tây phương nói 

đến là thời cá ( Poisson ) xảy ra vào quảng vài ba thế kỷ trước kỷ nguyên. Cũng như giai đoạn 

sắp tới thuộc cung Verseau ( xem chẳng hạn La nouvelle culture de l’ère du Verseau, par M. 

Konstantinov. Courier du livre Paris ).  Vậy giai đoạn này đối với nước ta là lúc Triệu Đà khai 

quốc và dọn đường cho sự ngự trị của Hán tộc, là cái học nhiễm óc chuyên chế . . . , của Văn 

minh Du mục Bắc phương.  

d.- Tứ Tượng 

Hán học nối tiếp sang giai đoạn thứ tư là Tượng.   Tượng là giai đoạn nước ta lấy lại được nền 

độc lập chính trị để tiến vào các miền theo Văn minh của Tượng như Chân Lạp, Chiêm Thảnh ( 

Chàm ), là những miền lắm voi.  Đấy là giai đoạn mở mang nước về phía cùng cực Nam và 

tương đối độc lập về chính trị. Nhưng về Văn hoá thì còn nằm hầu trọn vẹn trong tinh thần Ngư 

Tinh của của Hán Nho, nên đã mất ý thức về nền Văn hoá của dân tộc, đến nỗi ngày nay không 

ai còn đọc được tờ “ Bằng khoán cơ nghiệp ” Tổ tiên giối lại, vì chỉ biết có chữ Hán , mà 

không biết chữ Nho. 

Hán Nho chỉ chuyên môn chỉ giải từng chữ nên không thấy “ vi ngôn đại nghĩa ”, nên cũng 

như cái nỏ giả của Trọng Thuỷ , không cứu được nước.  Chỉ có lối học theo Việt Nho nhìn 

toàn diện mới đọc ra được Đại Đạo.  Tuy nhiên Đại Đạo đó vẫn còn tàng ẩn trong trong 

Tiềm thức dân tộc nên đã nhiều lần cứu được nước, đến nỗi ta có thể nói không một nước 

nào trong cõi Viễn Đông lại mang đậm màu sắc Kinh Dịch cho bằng Việt Nam.” 

5.- 64 quẻ Dịch: 64 nét Giao chỉ : 64 con dấu của Việt tộc  

“ Hãy nói từ Quốc hiệu trở đi : Xích Quỷ, Văn Lang, Giao Chỉ.  Đã bàn rộng trong bài : “ Lễ vấn 

danh trong Việt lý “. Ở đây chỉ xin nhắc tới danh hiệu Giao Chỉ là hai nét lớn : “ Chỉ ” Âm 

Dương giao hội : quẻ Ngoại giao với quẻ Nội. Kinh Dịch có 64, là 64 chữ giao chỉ khác, tức 

cũng là 64 con dấu của Việt tộc đóng. Vì lẽ đó , Việt Nam rất đáng kêu là “ Văn Hiến chi 

bang. Văn dây phải hiểu là nét Gấp đôi uyên nguyên, tức là Đất Trời giao hội, và nền Văn 

hoá lên cao nhất là khi ở đâu không đánh mất nét Gấp đôi ( Pli en deux ).    

Con người ngày nay vong Thân là tại đã đánh mất ý thức về nét Gấp đôi và sa đoạ vào cõi 

người ta chỉ thấy có một chiều đồng nhất.  Chiều duy nhất đó là vụ Lợi, là thành Công, là 

lấy Công. Đây là sa đoạ, không phải là Văn hiến.  Văn hiến cũng đi cấy, vì thuộc Nông 

nghiệp, nhưng Văn hiến nói rằng :  

 

“ Người ta đi cấy lấy Công 

Tôi đây đi cấy còn trông nhiều Bề ” 

 

Tôi đi cấy cũng lấy công, nhưng công mới chỉ là một, còn ba bề nữa là : Trời, Đất, Người mà 

để đạt được thì phải có Tâm, nên nói : 

 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài 
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Với chữ Tài, chữ Lợi, chữ Lấy Công, thì chỉ cần Lý trí, còn Thành Nhân thì phải kiêm cả 

Đạo Trời Đạo Đất như hai hạn từ nòng cốt làm nên con Người viên mãn như thập tự nhai là thứ 

cũng toả ra nhiều bề : cả Đông, Tây, Nam, Bắc, nghĩa là Thần, vì Thần vô phương, nên 

không đâu không ở, rất linh nghiệm, nên người nào cảm nghiệm được thì hy hiến toàn thân 

cho cái Văn đó, nên gọi là Văn hiến.  Và nước có nhiều Văn hiến, thì gọi là “ Văn hiến chi bang 

«    

Ở thời xa xưa, dưới những triều đại của Hùng vương có bóng dịu hiền của Mẹ Âu Cơ, thì Việt 

Nam đã có nhiều Văn Hiến, nên cũng đáng tên là Văn hiến chi bang.   Đến nay, nhiều nhà duy 

Sử đang cố phủ định nước Văn Lang. Bởi chưng : 

 

“ Người ta đi cấy lấy Công . 

Chúng ta đi học, cũng chỉ trông kiếm Tiền ” 

 

Vì đã hết rồi cái thời “ cái học : trông Trời, trông Đất, trông Mây ”.  Cái học biến thông của Lạc 

Thư, sách gối đầu giường của Tiên Tổ Lạc Việt, nhưng đến nay hỏi còn mấy ai biết ý nghĩa ra 

sao nữa ?  

6.- Nơi cất dấu Ngọc Long Toại 

Tuy bị cướp đoạt, nhưng Ngọc Long Toại vẫn còn được Tổ tiên cất dấu ở phương Nam 

Huyền sử nói : “ Vì Giếng bị bỏ hoang bẩn thỉu ” ( xem Truyện Việt tỉnh ).  Truyện kể về “ 

Thôi Vỹ được Ma Cô Tiên đền ơn đã chuộc tội, nên Tiên cho một hạt ngọc Long Toại, nói đó là 

Ngọc châu từ thuở Trời Đất mới khai tịch đã có một cặp Trống / Mái, từ đời Hoàng Đế trải đến 

đời Ân, truyền làm thế bảo. Trong trận đánh Trâu Sơn, Ân vương bị Phù Đổng Thiên vương giết, 

nên đeo nó mà chết, Ngọc châu cũng chôn trong đất, mà tia sáng chiếu thẳng lên Trời. Đời 

nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo bị đốt cháy, các nhà Vọng khí đều biết hòn 

Ngọc Long Toại còn ở phương Nam. Người Tàu đem vàng bạc, gấm vóc trị giá trăm, vạn để tìm 

mua. Vỹ nhân đấy đại phú. Sau Ma Cô Tiên rước Vợ Chồng Thôi Vỹ đi, không biết đi đâu. Nay 

Giếng bỏ hoang bẩn thỉu, Hang thì còn ở núi Trâu Sơn. Người Việt gọi là Việt Tỉnh cương vậy. 

«   ( Lĩnh Nam ). 

 

Đọc truyện, chúng ta được chứng kiến một trang Huyền sử tuyệt đẹp : Thôi là lớn lao, Vỹ cũng 

là lớn lao, nhưng tự dạng gợi nên cái gì tế vi, nên Thôi Vỹ có nghĩa là người biết đặt quan 

trọng vào cái tế vi, cái vi ngôn đại nghĩa, mà vi ngôn đại nghĩa lớn nhất là “Âm Dương hoà 

” kết thành Thái Cực viên đồ, đã xuất hiện từ khi Trời Đất khai tịch, đã có một cặp Trống Mái 

gọi là Long Toại.  Chữ Toại có nghĩa là khoan cây lấy lửa, nhắc lại thời Toại Nhân, phát 

minh ra lửa. Còn Long là thuộc về Lạc Long quân, Vua Viêm tộc.   

Nhưng đến lúc Hoàng Đế vào xâm lăng thì chiếm luôn cả Kinh Dịch truyền cho đến đời Ân. Nhà 

Ân nửa trước kêu là nhà Thương là một nhà thấm nhuần Văn hoá Nông nghiệp cao độ nhất, nên 

Huyền sử nói vua Thành Thang nhà Thương có bệnh “ tê hết nửa mình ” : 

 

   Thang bán thể khô : 湯 半 體 枯 ( Dances 55 ). 

 

Trong danh từ Huyền sử thì câu đó có nghĩa là “ thể nghiệm được Đạo Âm Dương Dịch lý 

”, nên có Lưỡng nghi tính, vừa thích nghi với vòng Ngoài thế sự vừa thích nghi với vòng 
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Trong Đại Ngã Tâm Linh, nên nói bóng là bán thân bất toại, mà thực nghĩa là nhà Thương 

Ân đã trở nên cùng dòng với nền Văn hoá Viêm tộc .( Xem Việt Điện trang 57 ) . 

Nhà Thương bị nhà Chu diệt nhưng chôn vùi bên phương Nam, mà nước tiêu biểu nhất là Việt 

Nam. Còn bên kia thì mất, về sau có người tên là Khổng Tử, dòng tộc nhà Thương Ân nước 

Tống cứu vớt được một phần Đạo lý ghi lại trong Kinh Điển. Vì thế tuy sống ở mạn Bắc, 

nhưng lòng Khổng Tử vẫn hướng về phương Nam, lấy làm nơi an trụ : “ Nam phương chi 

cường dã, quân tử cư chi ” ( T.D. ). 

“ Nam phương chi cường ” cũng gọi là Hùng vương. Và Vua nhà Ân đã chết chôn ở đất 

Việt, như ngọc Long Toại cũng nằm trên đất vua Hùng vương thứ ba. Nghĩa là trọn vẹn đạo 

Dịch gồm Tam Tài, Ngũ Hành : 3 lần 5 = 15, thuộc về nước Văn Lang. Người Tàu cũng phải 

công nhận y như Khổng Tử . Không Tử nói kiểu Minh Triết, còn Huyền sử nói kiểu U linh rằng : 

“ Các nhà Vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại ở phương Nam. 

Thế là “ Vật bất ly Chủ ” : Chủ nó là Phục Hi, Thần Nông, Nữ Oa, rồi bị Hoàng Đế chiếm 

lấy trao cho đến Ân vương, vì Ân vương cảm hoá được, nên dẫn thân sang chôn táng ở đất 

Việt, y như Trọng Thuỷ trở về phương Nam ôm xác Mỵ Châu và nhảy xuống Việt tỉnh, 

cùng một trường hợp như chim Loan của Hoàng Đế đập cánh mà chết. Tất cả nói lên câu 

nói của Khổng Tử : “ Nam phương chi cường dã, Quân tử cư chi ”  

 

Thế có nghĩa là Chủ sách Kinh Dịch là Việt Nam. Cái phiền nhất là “ Giếng bỏ hoang thành bẩn 

thỉu ”     Trong khi đọc truyện Việt tỉnh có một điều lạ là trong truyện không nói đến Giếng, mà 

đến cuối truyện lại thêm một câu : “ nay Giếng bỏ hoang ”. Giếng nào ? Không tìm ra trong 

truyện XII, nhưng khi đọc truyện XIII tiếp liền gọi là truyện Kim Quy thì mới nhận được câu trả 

lời là “ xác Mỵ Châu hoá thành Giếng ngọc ”. Vậy Việt tỉnh cương với giếng Ngọc là một. 

Và nó không là chi khác hơn là khung của Lạc Thư. Vì Lạc Thư thành hình chung quanh chữ 

Tỉnh ( 井 ) , cho nên nói Việt Tỉnh chỉ là nói lối khác câu : “ Lạc Thư là sách của Lạc Việt ”, đã 

được gợi hứng trên bờ sông Lạc, nên gọi là Lạc. Nhiều người không dám nhận ra Lạc Thư là của 

Lạc Việt, vì chữ Lạc viết với bộ Trãi ( 貉 ), hoặc Mã ( 駱 ), hoặc Tuy ( 雒 ), mà không với bộ 

Thuỷ ( 洛 ).  Nghĩ như vậy là không suy tư theo dòng biến chuyển ( génétique ) tức là dòng Nam 

tiến liên tục, vì có cuộc Nam tiến nên tiếng Việt từ bộ Mễ ( 粵 ) chuyển sang bộ Tẩu ( 越 ), thì 

Lạc Thư từ bộ Thuỷ phương Bắc đổi sang bộ Mã phương Nam ( quẻ Khôn là tân mã, thay được 

bằng bộ Trãi ) hay bộ Trĩ ( quẻ Ly phương Nam chim Trĩ ) là truyện thường trong lối viết chữ 

Nho. Thí dụ như chữ Trâu chỉ miền Khổng Tử có bốn lối viết ( xem Legge I. 59 ) cũng có thể 

nghĩ rằng lúc ấy phương Bắc đã hoàn toàn rơi vào tinh thần Du mục, Ngư đã đốc ra Ngư tinh, 

nên Lạc Long quân phải giết, thì cũng là lúc bỏ chữ Lạc thuỷ đổi ra Lạc chim, từ ( 洛 ) biến sang 

( 雒 ). Cái lối đổi bộ trong chữ viết là truyện đã xẩy ra nhiều lần mỗi khi sửa đổi Văn tự, nhất là 

đời Tần là đời chôn táng của chữ viết Việt Nam, ấy cũng là một lối làm cho việc đọc Huyền sử 

khó thêm một độ.  Tuy nhiên khi biết vượt qua tiểu tiết mà đọc cả Kinh Điển lẫn Huyền sử thì 

câu nói chủ quyền của Việt Nam đối với Kinh Dịch có nhiều bằng cớ và chứng tích.  Điều quan 

trọng nhất là là nếu nhận làm Chủ thì phải biết Đọc theo chính Chủ.  Đó là điểm chúng ta sẽ 

bàn ở chương sau. “ 

7- Ba tên Dịch: Chu Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng  
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“ Hiện nay Hán Nho quen gọi là Chu Dịch, để chỉ Dịch của nhà Chu, vì trước đã có hai tên khác 

là : Liên Sơn của nhà Hạ ( 2205 – 1776 ) , vì bắt đầu với quẻ Cấn là Núi ( một nét liền, 2 nét 

đứt đoạn, rồi một nét liền, 2 nét đứt đoạn ), và Quy Tàng của nhà Thương Ân ( 1776 – 1550 ), 

bắt đầu với quẻ Khôn ( 6 nét đứt đoạn ). Nhà Hạ thì rõ ràng thuộc Văn hoá Việt tộc ( xem Việt 

lý, nên nói Dịch Liên Sơn của nhà Hạ cũng là nói của Việt tộc. Còn nhà Thương Ân thì đã cảm 

hoá theo Việt Nho hầu trọn vẹn, nên Huyền sử mới nói Ân vương bị chết chôn cùng với ngọc 

Long Toại bên đất Việt, có lẽ vì bị chôn như thế nên gọi Dịch nhà Thương là Quy Tàng.   Xét 

về phương diện Sử nước ta được chia ba giai đoạn : Thái Sơn, Ngũ Lĩnh và Phong Châu “ 

8.- Ba giai đoạn Tiền Sử  

“ Tiền sử Việt tộc chia ra làm ba giai đoạn: Thái Sơn, Ngũ Lĩnh và Phong Châu. 

a.-Thái Sơn 

Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, giáp tỉnh An Huy. Tổ Việt tộc là Phục Hi, Nữ Oa và Thần Nông. 

Đây là thời Tam Hoàng. Thần Nông cũng có hiệu là Liệt Sơn, cùng với Thái Sơn là một . 

b .- Ngũ Lĩnh 

Ngũ Lĩnh còn gọi là Liên Sơn, dãy núi rất dài chạy từ tĩnh An Huy qua tỉnh Chiết Giang, Giang 

Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu. Tổ Việt tộc là Lạc Long Quân 

và Âu Cơ. 

c.-Phong Châu 

Phong Châu thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên, thủ đô của Hùng vương, Tổ tiên của nước 

Việt Nam Giai đoạn Phong Châu tận cùng bằng câu truyện Việt tỉnh, nơi tàng ẩn xác của Trọng 

Thuỷ và Mỵ Châu, nên gọi là Quy Tàng .  Hoặc vì Phong Châu là miền Nam nhất trên con 

đường Nam tiến của Việt tộc, mà phương Nam là quẻ Khôn, mà tài quẻ Khôn là tàng trử nên gọi 

là Quy tàng.   Đàng nào cũng hợp lý và đều nói lên chủ Kinh Dịch là Viêm Việt, còn Hán tộc 

chỉ là mượn lại mà thôi.   Vì thế điều quan trọng nhất là chúng ta phải bàn về lối đọc Dịch của 

Việt Nho.” 

III.- Cách đọc Dịch 

1. – Hai lối đọc Dịch  

a.- Đọc Dịch theo lối Hán Nho 

“ Ta biết Việt Nho chết lâu rồi, từ lúc An Dương vương giáng nhát gươm oan nghiệt xuống 

đầu Mỵ Châu. Và từ đó thì chỉ còn Hán Nho mà thôi.  Cách đọc Dịch của Hán Nho là lối 

đọc tiểu tiết chi li, chú sở, dẫn giải, tầm chương trích cú, tất cả chỉ là những luân lý khắc 

nghị như lớp Thanh giáo Bắc phương. Đã có vô số công trình khảo cứu rất chi li và rất là 

đồ sộ, nhưng lại để tụt mất hết Đại Đạo ! 

 

b .- Đọc dịch theo lối Việt Nho 

Là chủ của Kinh Dịch, nên Việt Nho đọc theo lối Đại Đạo, chú trọng đến “ Vi Ngôn đại Nghĩa 

” với cái biết Tâm linh, mà trong Kinh Dịch cũng gọi là “ Chu Tri ”, hiểu là tròn đầy viên 
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mãn như trong câu Hệ từ IV : “ Tri chu hồ vạn vật nhi đạo tế thiên hạ cố bất quá ” : “ Biết 

vạn vật đến chỗ tròn đầy, thì mới là con đường tế thế, mà không rơi vào quá đáng ”. 

Nếu không chu tri thì sẽ quá, nghĩa là rơi vào hoặc bên Thiên như bái vật, không thì lại bên 

Địa như ý hệ : tất cả đều đánh mất chữ Tương cũng là chữ Sống, chữ Thần . Vì thế nên nói 

Chu Dịch gồm cả Trời, cả Đất, cả Kiền, cả Khôn. Hễ được như vậy, thì có đi ra biên, cũng không 

rơi vào “ Đồng hồ lưu tục ”. Lưu tục xem sự vật có một chiều, triết học cũng lại xem sự vật một 

chiều đồng nhất, thì là chạy theo lưu tục làm sao có thể “ Đôn hồ nhân, cố năng ái ”, cho nên ý 

hệ mất khả năng gây dựng yêu thương, mà chỉ còn gây căm thù oán giận  

Căm thù oán giận là những lính thổi kèn dọn đường cho thần chết. Chết vì thiếu Chu tri, 

mà chỉ còn biết theo một bên, là Tiểu Tri vậy.  

Đó là lối biết của Triết học đi theo Luận lý hay Biện chứng , thì cũng chỉ là cái biết Tiểu tri 

Trên một bậc là cái biết của Hán Nho, tuy đã vượt qua Tiểu tri, nhưng vẫn chưa đạt Chu tri, 

Việt tri. Tất cả các sách viết về Dịch cho tới nay đều theo lối Hán Nho. Còn lối Việt Nho chưa có 

ai đi vào vì lẽ rất đơn sơ là cho đến nay không còn ai biết đến Việt Nho. 

Nói theo Việt Nho, thì Chủ của Kinh Dịch là Việt tộc.  Thế mà cho tới nay, đã ai dám nhận 

như thế. Nếu chưa nhận ra Chủ, làm sao làm sao biết được lối Đọc của Chủ nó. 

c.- Hiểu lầm Thần linh và Nhân Tính 

Lối đọc này ở tại vượt lên cao để đặt cái nhìn lên cả Kiền lẫn Khôn trên toàn thể, như đại 

khái chúng ta đã thử bắt đầu làm trong quyển này và sẽ tiếp tục trong ít tập khác. 

Ở đây xin tóm lại bằng một lối nói khác để sự thật dễ hiện lên.    Khi xem toàn thể tiến trình của 

Tâm thức con người ta thấy tất cả đều đang cố gắng đi trên con đường Tiến hoá, mà tận cùng là 

Nhân Tính tức là đến chỗ làm con Người cho hết các chiều kích của Người để đáng gọi là : “ 

Nhân linh ư vạn Vật ”.   Hiện nay chúng ta đã nói lên câu đó lâu rồi, nhưng đây mới chỉ là lý 

tưởng, chứ trong thực chất thì chưa đạt được, vì có một sự ngăn trở lớn lao là con người nhầm 

là Linh cái không phải là Linh, nhầm là Thần cái không phải là Thần, nhầm là Người, cái 

không phải là Người, mà chỉ là “ Con vật có khả năng suy luận ”, mà suy luận là đi từ ý niệm 

này đến ý niệm kia nên hoàn toàn hàng ngang, không có gì từ trên dọi xuống. Do đó gây nên ứ 

trệ, không đạt được Linh. Không đạt được Linh làm sao đạt được Nhân.  

Vì Nhân thiết yếu bao hàm Linh, mà Linh là cái gì tham dự vào toàn thể gọi là Tâm linh . 
Đang lúc Lý trí là cơ năng hạn hẹp lệ thuộc Vật chất, chỉ có thể sản xuất ra được những ý tượng 

của sự vật, mà không phải là Vật. Vậy khi con người dừng nghỉ lại ở ý tượng (ý niệm hay 

biểu tượng ) thì là ứ đọng lại trên những cái nhỏ bé không còn là Chu tri, Chu Dịch.  

Những ý tượng đó Huyền sử kêu là nhục ảnh ( 肉 影 ), nghĩa là những hình ảnh có tính chất xác 

thịt phát xuất từ giác quan nhất là con mắt, nên gọi là Nhục Ảnh : cái ảnh hình của xác thịt vật 

chất. Khi người ta bị chắn bởi “ Nhục ảnh ” thì không nhìn ra được Nhân Tính nữa, vì 

Nhân Tính vốn là tương quan sống động giữa Âm và Dương, còn Nhục ảnh chỉ là cái gì im 

lìm như y như bức ảnh ta chụp được, chỉ có phai đi, không còn biến hình nữa. Vì thế khi người ta 

bị chắn bởi Nhục ảnh thì quên mình đi, vong Thân, ly Tính, và dồn hết chú ý vào Nhục ảnh coi 

như đích điểm tối hậu của con Người. Do đó con Người dốc trọn bầu tinh anh, những ý lực chân 

thành nhất vào đó để tổ chức thành hệ thống rồi nâng nó lên bậc Tinh thần. coi như cứu cánh của 

loài Người, mà thực ra đó chỉ là cái mành mành mà con mẹ Hoạn Thư giăng lên, để cho nhìn 

chẳng được nhau, chẳng nhìn được Nhân Tính , cách “ bản lai diễn mục ”. 

 

2.- Hai loại mành mành che Tâm thức con người 
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“ Mành mành che Tâm thức con người, có hai loại : 

a.- Một thuộc Bái Vật của Vu Nghiễn 

Gồm các thứ dị đoan, tin nhảm, khi đẩy đến cùng thì Huyền sử kêu là thần Xương Cuồng . 

Xương có nghĩa là làm cho thịnh, cho mạnh những điều vu tưởng, đến độ trở thành cuồng tín, thì 

quay ra giết hại người. Giết người là truyện tất nhiên phải đến, vì nó “ quá đáng ”, nên đánh mất 

tương quan, cũng là đánh mất sự sống. 

b.- Loại thứ hai gọi là Ý hệ 

Cũng như loại trên, khi đẩy đến cùng cực, thì cũng giết người vô kể, như CS ngày nay là thí dụ : 

họ là những tên đao phủ của ý hệ. Nếu ta quan sát về mặt xã hội, thì thấy khi một xã hội mắc vào 

cái tật “ Nhục ảnh ”, thì liền có sự ứ đọng, mà tang chứng là phân chia Giai cấp ( classe ) trong 

xã hội cổ Âu Châu, hay Đẳng cấp trong xã hội cổ Ấn Độ, một xã hội đã có Giai cấp hay Đẳng 

cấp thì ít thích thay đổi. Vì thế trong Văn minh Ấn Độ cũng như Âu Châu đều không có 

Kinh Dịch ( Philosophie Américaine 189 , 190 ), chỉ riêng Viễn Đông không có Giai cấp hay 

Đẳng cấp mới có Kinh Dịch, hoặc nói cách chinh xác hơn, vì có Kinh Dịch, nên Viễn Đông 

đã thanh toán sớm Giai cấp và Đẳng cấp để đưa đến xã hội hoà đồng ít ra trong chính thể, 

nghĩa là không nói đến sự trệch hướng của Hành pháp.”  

3 .- Hai loại chân lý  

a .- Chân lý đúng với 

Tại sao giai cấp và đẳng cấp lại làm trở ngại ?   “ Thưa một khi đã là Giai cấp thì phải có Luật lệ, 

điều kiện riêng của Giai cấp và từ đó những gì lợi ích cho Giai cấp đều được công kênh lên bậc 

tiêu chuẩn. Cái gì hợp với tiêu chuẩn đó thì là đúng và từ đây chúng ta đụng chạm đến cái luật 

khắt khe của nó là “ Chân lý có Một ” và dẫn liền tới câu định nghĩa Chân lý là “ sự đúng 

hợp với Lý trí ”. Nói rộng ra người ta chỉ cho là thật những gì ăn khớp với ý tượng của lý. Ta 

biết những ý tượng này là sản phẩm của giác, nên cũng hạn hẹp y như giác quan . Vậy khi 

người ta lấy nó làm nền móng, kết cấu chúng lại thành hệ thống gọi là ý hệ, thì ta hiểu tại sao nó 

gây nên ứ trệ. Tất cả danh lý và biện chứng đều y cứ trên ý niệm cũng gọi là Biểu tượng, vì thế 

chỉ biết có Chân lý đối tượng ( vérité objet ), tức Chân lý đúng với . 

Vì thế không có Chân lý mà chỉ có “ Chân lý của “ tức Chân lý của phe này nhóm nọ, tôn 

giáo kia, trường phái khác, và tất cả đều hô : “ Chân lý chỉ có Một ”.  Nội dung chân thực 

của câu nói là “ Chân lý ấy chỉ hợp cho một tiêu chuẩn của một nhóm nào đó mà thôi ”. 

Mà vì mỗi phe nhóm có cái nhìn riêng, được chi phối theo những ích lợi của mỗi phe, mà đã nói 

đến lợi ích, thì hầu hết là riêng tư .   Do đó dễ hiểu tại sao nhân loại đã nhân danh Chân lý để 

giết nhau cách rất tàn khốc. Vì đó là loại Chân lý có Một, Chân lý Đối tượng, Chân lý của 

khoa danh lý của Biện chứng pháp. 

b.- Chân lý Khai mở 

Ngày nay một số triết gia Tây phương đã ý thức được sự tai hại đó, đang cổ võ cho một loại 

Chân lý mới gọi là Chân lý khai mở, dịch ở tiếng Hy Lạp Aletheia.  Nếu Chân lý đúng hợp 

bắt sự vật phải ăn khớp với ý niệm, thì Chân lý khai mở lại để Sự vật xuất hiện ra nguyên 

hình như nó có sao thì thấy thế.   Người chủ trương nổi nhất hiện nay cho chân lý khai mở này 

là Heidegger. 
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Với Chân lý này ông không gọi người là người nữa, vì tiếng người cho tới nay đều hiểu theo “ 

con vật có khả năng suy lý ”, nên dẫu có cho là có Xác Hồn, thì Hồn cũng bị quan niệm theo 

hình ảnh xác, cho nên là một chiều, không phải con người đích thực.   Con người đó theo 

Heidegger thì phải là Hiện Tính ( Dasein ), trong đó Hiện ( Da ) có thể thuộc Chân lý đúng 

hợp hay ít ra là phần hiện ra trước giác quan, còn Tính ( sein ) , có thể thuộc Chân lý khai 

mở nghĩa là hiện ra nguyên hình . Mà khi hiện ra nguyên hình, con người ăn thông với 

toàn thể với Vũ trụ. 

Chưa vội phê bình về hiện thực của Chân lý Aletheia, nhưng khi xét ở dự phóng của Heidegger , 

thì ta thấy ông đi sát gần Kinh Dịch. 

 

Với Kinh Dịch : 

          “ Chân lý ” không có một mà là Hai :  

Một cho Dân, tức con Người trong Xã hội. 

Một cho Nhân, tức con Người trong liên hệ với Càn / Khôn, Trời / Đất .   

 Là Dân, con người phải theo Chân lý trùng hợp theo luật Đồng nhất.  

Là Nhân, lại phải theo Chân lý khai mở, vâng theo luật Thái hòa.   

 

Chân lý Đồng nhất được trình bày theo lối Lý luận nghĩa là ý tưởng nọ liên kết với ý 

kia, để kết thành tư tưởng, nhiều tư tưởng kết thành Ý hệ, đọc lên xoắn xuýt.    

Chân lý Thái hoà được trình bày theo lối Tiền niệm ( prélogique ), nghĩa là trước 

lúc kết hợp lại thành Ý hệ . Và khi đọc lên nó như rời rạc. Chính sự rời rạc này làm nên 

nét đặc trưng của Chân lý khai mở ( aletheia ), cũng là Chân lý của Minh Triết, của Kinh 

Điển. 

 

Thế hệ đàn anh chúng ta đã rủa sả sự rời rạc này, là vì họ đã rơi trọn vẹn vào Chân lý đối 

Vật, bao giờ cũng được trình bày mạch lạc gọn ghẽ và liên hệ với nhau như một giây xích, 

nên đầy sức quyến rũ, và vì thế Chân lý này đã xích cổ được một số người Việt Nam chúng 

ta để cột vào tròng Cộng sản, hoặc vào các tư trào khác gây nên sự phân tán đến cùng tột 

giữa người trong một nước.  

Có lẽ phải tan rã nát bấy ra như thế này chăng chúng ta mới nhận ra cái giá trị của sự rời 

rạc lơ mơ của Việt Nho, và lúc ấy mới nhận ra được rằng nếu muốn cho Tâm trí nhìn thấy 

sự vật nguyên hình, thì không được trói buộc bằng Ý hệ, bằng Luân lý, mà chỉ có thể giúp 

nó bằng một số Mệnh đề, dăm ba câu Cách ngôn, để rồi mặc cho Tâm trí thong thả thư 

thái, không bị trói buộc chi cả. Thế mới trông một lúc nào đó được đón nhận tia sáng của 

Minh Đức gọi là “ triêu văn Đạo ”, và đó chính là con đường của Chu Dịch. “  

c.- Chân lý Đồng nhất và Chân lý Thái hoà trong Kinh Dịch 

“ Chu Dịch có hai cánh cửa Càn và Khôn và xuyên qua 64 quẻ, thì Nội quái là Càn ( ? ) , 

Ngoại quái là Khôn, nghĩa là tất cả đều Lưỡng nghi, thì tất nhiên phải đi theo cả hai loại 

Chân lý : cả Chân lý Đồng nhất lẫn Chân lý Thái hoà, cả của Dân lẫn của Nhân .   Nếu gọi 

Dân là Tài, là Trí, Nhân là Tâm, là Linh, thì ta sẽ nói : “ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài 

” , hoặc nói vắn tắt là Nhân Dân : Nhân đi trước Dân và quan trọng hơn Dân. 

Khỏi nói thì ai cũng biết người Cộng sản đã đánh trụi hết nội dung của chữ Nhân nên dầu họ có 

cố tình dùng hai chữ Nhân Dân thì cũng chỉ là đánh lừa hoặc vô ý thức, vì trong thực chất họ đã 

theo chân K. Marx trong việc chối bỏ Nhân quyền ; nói khác là Cộng sản đã chối bỏ một hạn từ 
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của Biện chứng pháp, chối Nhân chỉ còn Dân, thì dù miệng có nói đến Biện chứng pháp, cũng 

chỉ là một câu nói thiếu Nội dung.   

Nếu muốn có Biện chứng phải chú ý cả Nhân lẫn Dân, cả Tư riêng lẫn Công cộng . 

Kinh Dịch bảo chú ý đến cả hai, nhưng chú trọng đến loại Chân lý Khai mở nhiều hơn 

Chân lý Đúng hợp.   Cái khó khăn là nếu không nhìn ra Chân lý Khai mở này thì chỉ còn nhìn 

thấy Chân lý Đồng nhất, Chân lý có Một, tức sự Vật có một Chiều và như vậy là ứ đọng như Ý 

hệ và Xương cuồng.   Vì thế cái điều chú ý của Kinh Dịch là Chân lý Khai mở, nên nói : “ Dịch, 

nghịch số chi lý ” là có ý nói Kinh Dịch chuyên về Chân lý Khai mở ở số Sinh được trình bày 

bằng Mệnh đề, bằng Cách ngôn, bằng những Sấm vĩ, đó là lối trình bày tốt nhất cho loại Chân lý 

Khai mở, bởi nó giúp mở rộng để cho thong dong, chứ không trói buộc lại, vì nó không có liên 

kết nên không có nguy cơ trói buộc Tâm thức, và cũng vì đó Minh Triết Kinh Dịch đặc sắc 

nhất trong nét sẻn lời ( sobrie sapere ) ; một nền Minh Triết tiết độ hơn trong lời nói và lấy 

làm Tôn chỉ hai chữ Dị Giản :  

Dị tắc dị tri, Giản tắc dị tòng 

 

昜 则 易 簡 则 易 從   ( H.T.I.) 

 

Và dị giản chi thiện, phối chí đức : cái tốt lành của sự giản dị là đạt chí Đức. Vì lẽ đó không 

nói. Nếu có nói thì cũng hầu nói về lối hành xử sao cho hợp với, còn vế chính, thì hầu như không 

dám nói chi.  

 Chính Kinh Dịch ở giai đoạn Nho Việt, thì không có lời nào, mà chỉ có hai nét : 1 Âm , 1 

Dương, hoặc khi kép lên thì thành Nội quái và Ngoại quái. 

 

Và điều căn bản hơn của Kinh Dịch là làm thế nào để Ngoại quái và Nội quái hội thông . 

 

Lúc đó là Văn minh theo nghĩa cái Văn nó sáng lên trong Tâm hồn người đọc, như trong câu 

Dịch : Vật tương tạp cố viết Văn ” .   Muốn hiểu câu trên, phải đọc cả triệt Hệ từ mới được.. . . 

Vật giao nhau thì gọi là Văn. Chữ tạp ( vật tương tạp ; 卡 ) : gồm chữ thượng, hạ chập một 

là pha trộn lại thành một . Khi sự pha trộn đó không cân xứng thì sinh ra Lành Dữ . Lành 

cùng cực là tham Thiên ( 3 , 2 ) lưỡng Địa . Hung cùng cực là tứ Địa nhất Thiên ( 4 , 1 ) , vì 

4 đánh 1 không chột cũng què : nên dầu có tinh thần, nhưng là tinh thần què chột, nên phải 

gọi là duy Vật . Chính cái Văn Duy Vật này đang trùm lên quê nước chúng ta, nên mới sinh 

Hung. 

Muốn cứu quốc phải làm phục hoạt trở lại cái Văn “ tham Thiên lưỡng Địa ” của Việt Nho.  

Chỉ đạt Văn đó khi có Hội thông Thiên Địa.   Kinh Dịch không là chi khác hơn là trình bày 64 

lần “ Vật tương tạp ”, 64 lần Văn có thể Minh, 64 lần đuôi của Phục Hi, Nữ Oa có thể xoắn 

xuýt, 64 lần quân tử có thể “ dĩ tự cường bất tức ” nghĩa là có thể theo ánh sáng Văn minh 

đó để mà hành xử.     Vậy tất cả tinh hoa của Kinh Dịch nằm trong hai chữ Hội Thông. 

 

Vì người ta không hiểu nên làm sai lạc đi ngay trong sự sửa soạn cho biến cố gọi là “ Hội thông 

”. Ta có thể ôn lại lịch trình sa đoạ để lần ra manh mối như sau .  

Để Văn có thể Minh trong Tâm thức thì con người cần phải có sự sửa soạn xa và gần để 

làm sao thoát khỏi sự lấn át của Địa trên Thiên, của Lý trí trên Tâm thức .    Vì thế người 

học Dịch thì tuy trong lúc học phải suy xét học hỏi “ Quân tử cư tắc Quan kỳ Tượng nhi 

Ngoạn kỳ Từ ” : 君 子 居 则 觀 其 象 而 玩 其 辭  ( H .T .2 . ) 
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Nhưng tới lúc hành động thì phải bỏ tất cả mà dùng lối Quan, lối Chiêm, mới trông có tia sáng 

lóe lên tự miền sâu thẳm của Tâm hồn .  Vì thế nói :  

“ Động tắc Quan kỳ Biến, nhi Ngoạn kỳ Chiêm , thị dĩ tự Thiên Hữu chi, cát : vô bất lợi : 

動 则 觀 其 變 而 玩 其 占 是 以 自 天 佑 之 ,吉 ,而 不 利   ( H.T.2 )  “. 

Thiên Hữu chỉ là ánh sáng Tâm linh khi lóe lên trong Tâm hồn thì không là gì không lợi . Trái lại 

bất lợi là khi thiếu tia chớp kia, thiếu cái Trực giác của Minh triết, mà chỉ còn theo Hạ trí, suy tư 

theo lối tính toán so đo . Vì thế mà trước khi động ( tác động hành xử trong những trường 

hợp khác nhau ), thì thay vì bám lấy những ý tưởng của phe nhóm trong đường lối Bái vật 

hay Ý hệ, thì ở đây, Dịch phải bảo bỏ cả, quên đi, rồi đặt mình vào tư thế bên ngoài lý lẽ 

suy luận.   Vậy nên hệ từ ( X ) nói :  

 

“ Dịch vô tư dã, vô vi dã, Tịch thiên bất động, Cảm nhi toại thông thiên hạ thiên hạ chi cố ”  

 

: “ Dịch không có suy tư, không có làm theo cái nghĩa hữu vi của hạ trí, nhưng để cho Tâm trí rất 

yên lặng, xa khỏi những giao động ồn ào, thì đến một lúc nào đó đột nhiên loé lên trong Tâm hồn 

luồng ánh sáng soi cho biết được cái Căn cơ trong thiên hạ ”   Chính vì muốn xa lìa hơn nữa cái 

sức chinh phục của Lý trí , nên Tiên Nho đề ra đề ra một số hành ngơi ngoại lý, thí dụ như “ 

mu Rùa ” hay “ cỏ Thi ” thay cho Đất Trời hay Thần vật, với mục đích là làm cho lý trí đừng 

có tin cậy vào năng lực của mình, đặng nó buông những bàn tay tuột ra để đất trống cho Tâm 

linh nhô lên mặt Tâm thức, cho các tia chớp sáng vụt những tia chớp đó chỉ loé lên nơi Tâm hồn 

an tĩnh thanh thoát, nhẹ nhàng, nên sách Luận Ngữ nói là “ Triêu văn đạo ” : nghe Đạo vào buổi 

sáng, lúc lòng trí đã lắng đọng khỏi những xao động ban ngày.  

Như vậy Thần vật chỉ giúp tạo nên bầu khí thư thái xa những tính toán của Lý trí sau này 

Hán Nho vì không hiểu nổi, mới biến ra Bói toán Bốc phệ , làm thế là ngả vào ngỏ Pháp 

môn của Vu Nghiễn.   Chính ra theo Việt Nho hay là nền Minh Triết sơ nguyên thỉ Thần Vật 

cũng chỉ là một phần nhỏ trang sức cho sự sửa soạn gần . Còn để cho sự sửa soạn gần có hiệu 

nghiệm, thì phải có sự sửa soạn xa, đòi lâu thì giờ, mà ta có thể gọi tắt là tu Thân. Trong đó 

có lối suy luận Lưỡng hành, mà tôi cũng gọi là lối suy tư Thân – Tâm – Trụ ( cosmo-psycho – 

somatique ) đã trình bày trong cuốn “ Tâm Tư ”, và trong cuốn “ Hiến Chương Giáo Dục ” , 

cũng như sẽ trình bày thêm trong cuốn “ Loa Thành đồ thuyết.” 

4.- Hai lối giáo dục : Đồng nhất và khai phóng  

a .- Giáo dục đồng nhất 

Ở đây chỉ xin làm sáng tỏ vấn đề bằng so sánh đường lối Giáo dục ( tức sự sửa soạn xa ) : Một 

theo Tâm Lý đồng nhất của Hạ trí, một theo lối Thái hoà của Tâm Linh .  

 

   *Lối Giáo dục  đồng nhất có 3 nét đặc trưng sau : 

  **Trước hết là nhồi sọ : Nhồi sọ cho thực đầy, nhét cho thực chặt, không còn để 

một quảng thì giờ trống nào để tâm hồn rảnh rang, hầu có thể tự suy nghĩ lấy cách tư riêng . Hết 

giờ học thì đến giờ làm việc, hết lao tác thì đến học tập. 

  **Thứ đến là lối độc hữu : Do quan niệm chân lý có một, vì thế một là cấm đoán 

triệt để tất cả tư tưởng khác với chân lý được chấp nhận, như ta thấy rất rõ trong chế độ cộng sản. 

Hai là không dành cho chút thì giờ rảnh nào, đặng nhìn ra ngoài. 

  **Thứ ba là hệ quả của sự không để giờ cho suy nghĩ thì tất nhiên phải suy nghĩ 

hộ : không ai có quyền suy nghĩ nữa, đã có Đảng và Bác suy tư .   Tất cả chỉ có việc theo lý trí 
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của người trên. Như vậy là lý trí ròng làm sao lý trí gặp được tâm linh.  Biết bao người Việt 

Cộng đã nghĩ đến tình đồng bào, tình huynh đệ, cha con, muốn ngừng tay đâm chém phá hoại, 

nhưng Bác và Đảng đã bắt phải từ khước những ý nghĩ đó, cho đấy chỉ là những tàn tích của 

phong kiến, của tư bản, cần đoạn tuyệt, để được hướng trọn vẹn tai mắt, trí, ý vào chân lý của 

Đảng mà thôi Vì thế nhìều đảng viên phải giả điếc trước tiếng nói của tâm tình, của lương tâm để 

tuân theo chỉ thị cấp trên, bắt phải hoạt động như cơn sốt rét để khỏi nghe tiếng lòng . . .  

b .- Giáo dục khai phóng 

Bây giờ chúng ta trở về với Chân lý khai phóng của Việt Nho, nó có những đặc tính sau đây :  

 *Trước hết là sự thanh thoát trong đường lối Giáo dục, được tượng trưng trong việc 

“Đi tắm sông Nghi, hóng mát trên dài Vu Vũ, ca hát mà trở về ” .       Thật là nhẹ nhàng cởi mở, 

giàu tính chất Tâm linh thanh thoát ( xem Tâm Tư , chương IV ) . Còn về sách vở tuyệt nhiên 

không bao giờ lấy nó làm tiêu chuẩn tối hậu kiểu Mặc Địch để chúng chắn đường con người 

trở lại với Tâm mình. Nếu có dùng sách thì cũng không có những sách chặt chẽ kiểu ý hệ, mà là 

những sách có lối văn lỏng lẻo, cởi mở như Thi, Thư, Lễ, Nhạc, không có chút chi trói buộc Tâm 

hồn. Đã vậy cũng không có nhịp điệu chung nào Anh này ra một ý chưa múc cạn, thì cứ múc đi ; 

vài ba tuần dăm ba tháng mới trở lại gặp thầy cũng được. 

 *Điểm thứ hai, đối với những tư trào khác, thì nên tránh công kích : “ Công hồ dị đoan, 

tư hại dã dĩ đoan ” . Vậy có nghĩa là Dung thông. Tất nhiên chỉ dung thông những tư trào nào 

vẫn để cho mình được phép mãi mãi dung thông. Vì nếu bừa bãi chấp nhận những thuyết đầy 

chất độc hữu, thì ngày nào thắng thế, nó phải bắt mình cũng phải độc hữu .  

Y như Việt cộng hiện nay, biết bao người chỉ đón rước Cộng sản như để mở rộng đường suy tư, 

có ngờ đâu đến lúc nó thắng thế, thì dù muốn dù chăng mình cũng phải trở thành một chiều như 

nó .   Vì thế nhân danh tinh thần Tương Dung mà chấp nhận bất cứ tư trào nào là một thứ “ ba 

phải ” rất tai hại. 

Cái nét cuối cùng của Việt Nho là đề cao việc trở lại với Tâm tư mình .  Có theo ông thầy 

thì chẳng qua mình thấy ông nói hợp Tâm trí mình chứ không phải vì là của ông. Vì thế có 

đi cùng một đường với ông, cũng chính là đường của mình . 

Đại để đó là mấy nét biểu thị nền Giáo dục của Nho giáo nguyên thuỷ, tức cũng là Việt Nho.”  

 

5.-Hai đợt sa đoạ 

“ Nhưng hiện nay, chúng ta đã sa đoạ hai đợt :  

a .- Đợt nhất của Hán Nho 

Đợt Hán Nho bắt phải ký tụng kinh sách với biết bao chú sớ, trích cú, tầm chương, thành 

thử để trút mất đại Đạo cũng là Minh Triết, là đem lại lòng say sưa nóng cháy mà chỉ còn biết 

có cái vỏ khô cứng bên ngoài của tụi thanh giáo Bắc phương.  Vì thế Triết lý mất, chỉ còn lại có 

Luân lý khắc nghị hy sinh Tình Người, khiến cho nền Minh triết của Dịch lý không còn được 

ai nhận ra nữa.   Tuy nền Minh Triết còn lẫn quất trong dân gian, trong những truyện thần 

thoại, nhưng thiếu Triết lý thì không sao tìm lại được ý nghĩa . Tình trạng đó tạm đủ cho những 

thế hệ trước chưa có cuộc gặp gỡ Đông Tây, nhưng khi các tư trào Tây phương ùa vào, thì 

Văn chương thi phú làm sao đủ sức chống chõi, và vì thế tiếp đến đợt theo Tây.  

b .- Đợt hai của Tây Âu 
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Ban đầu người ta tưởng theo Tây là tiến bộ lắm : Đây là lầm tưởng do sự thành công huy 

hoàng của Khoa học Kỹ thuật, bởi vì khi xét về mặt Giáo hoá, thì cũng lại là lối Hán Nho, 

mà còn tệ hơn một độ, vì óc duy Lý của nó, là thứ cột chặt Tâm thức mạnh mẽ, ít ai thoát 

ra nổi. Và từ đấy Giáo dục trở thành công việc nhồi nhét vào đầu trẻ đến cực độ, toàn những 

điều rơm rác bì phu, đến nỗi người đi học không được mấy thư nhàn để suy nghĩ, và nếu có được 

chút ít như trong thế giới tự do, thì cũng chẳng tìm đâu ra người hướng dẫn đến chỗ cởi mở, 

ngoài một số hô hào vất sách kiểu Hippy rất son đẹt, còn tất cả chỉ là Triết học một Chiều 

ròng, rất tốt cho việc mê – muội – hoá người học : người thì ứ trệ ở Khoa học, kẻ khác ở Luật, 

kẻ khác ở Văn chương, phần đông thì ở cái nhìn của lưu tục chỉ biết có ăn làm.  Quả là một xã 

hội đã mắc chứng Nhục Ảnh “  

6.- Dịch pháp  

“ Người ta không rõ Hegel ( 1770 – 1831 ) có được Kinh Dịch khởi hứng cho trong việc thiết lập 

Biện chứng pháp chăng, chỉ biết rằng Leibnitz ( 1646 – 1716 ) đã chú trọng đến Kinh Dịch lâu 

năm trước, nên đời Hegel những yếu tố chính của Dịch pháp đã trở thành quen thuộc với người 

Đức, cho nên rất có thể Hegel đã nhờ đó mà sáng tạo ra Biện chứng pháp. Vấn đề này không 

quan trọng . Điều quan trọng là thẩm định về hậu quả của Biện chứng, và nó khác với Dịch 

pháp của Kinh Dịch như thế nào ? 

a.-Chính Đề, Phản Đề và Tổng Đề 

Để trả lời xác đáng, ta hãy phân tích Cơ cấu Dịch pháp của Kinh Dịch . Để thấy hơn sự dị biệt 

giữa Biện chứng pháp và Dịch pháp, xin dùng một số thuật ngữ của Hegel để nói về Kinh Dịch, 

theo đó thì hai hạn từ ( termes ) Chính đề và Phản đề trong Kinh Dịch là Thiên và Địa, còn 

Tổng đề là Nhân. 

b.-Nhân chỉ tổng hợp của Thiên và Địa 

Vì thế Nho giáo định nghĩa Nhân là “ Thiên Địa chi Đức ” và cùng với Thiên Địa được kêu là 

Tam Tài.  Dịch Kinh đã biểu thị Tam tài trong ba cặp hào của một quẻ ( một quẻ có 6 hào , 

gồm 6 gạch liền hay đứt đoạn ) . Trong đó hai hào dưới là Địa, hai hào giữa là Nhân, hai hào 

trên là Thiên . Quả là một Cơ cấu tượng hình rất rõ rệt, nên rất có thể đã gợi ra ý biện chứng của 

Hegel .  Tuy rõ rệt như vậy nhưng đồng thời cũng sâu xa đến độ Minh Triết . 

7.- Ba nền tảng của một Minh Triết  

“ Để một nền Triết thuyết đạt độ Minh Triết thì cần có 3 điều kiện sau đây : 

 

a.- Các nhu yếu thuộc Nhân tính 

Trước hết phải bàn đến những nhu yếu căn bản thuộc Nhân tính. 

b.- Vun tưới nhu yếu đối nghịch 

Vì những nhu yếu này đi trái chiều nhau, nên điều kiện thứ hai là vun tưới được tất cả những 

nhu yếu đối nghịch nhau.  

c.- Ánh sáng Tâm linh 

Và do đó điều kiện thứ ba ánh sáng Tâm Linh. Tâm linh ở bên trên Lý trí một bực. 



111 

 

Lý trí thuộc hàng Ngang hiện tượng, mò mẫm từng bước nhỏ, không bao giờ vươn lên khỏi đợt 

hiện tượng .  Tâm linh thuộc hàng Dọc mẫn tiệp như ánh sáng, nên cũng gọi là Minh Đức. 

Có làm cho Minh Đức chiếu sáng mới gọi là Minh Triết. 

 

 *Vậy điều thứ nhất ta đã thấy xuất hiện lồ lộ ở Tổng Đề, đó là Nhân, mà không là 

Tinh thần như Biện chứng kiểu Duy Tâm của Hegel hoặc Vật chất nơi K. Marx . 

Đó là điểm đầu tiên quan trọng hơn hết, nó đặt Dịch pháp vào bậc Minh Triết, mà đã là Minh 

triết thì là Đạt thân, còn hai tổng đề kia đều ở ngoài con Người, tất dẫn đến vong Thân , mà đã là 

vong Thân thì không là Minh Triết, nhưng mới chỉ là Triết học và Ý hệ .     

 

 *Điểm thứ hai thuộc Minh Triết là thâu hoá được cả hai hạn từ trái ngược. “  

8.- Hai hạn từ trái ngược  

Vì theo Triết lý toàn thể thì mọi cái trái ngược chỉ là Phân cực của cùng một Thực thể : 

Thực thể đó là Nhân, còn Phân cực được chỉ bằng hai chữ Thiên – Địa . Hai tiếng này chỉ là 

phạm trù rổng để chứa đựng muôn thứ khía cạnh khác nhau của một vấn đề được bàn tới : 

        Cứ nói chung thì Thiên chỉ khía cạnh vô hình phổ biến, nên âm u.  

        Còn Địa chỉ những gì được phân chia, có mốc giới xác định hiện ra rõ rệt cho giác quan. 

       Hai chữ Thiên Địa như vậy cũng còn nói lên mối Tương quan giữa hai Hạn từ đối kháng 

. Còn hai hạn từ đó là gì thì không thể nói hẳn ra, mà tuỳ trường hợp khi bàn về phương diện nào 

đó, thí dụ :  

 

 Bàn về Tự do, thì Thiên là Tự Do, Định mệnh là Địa . 

 Bàn về Xã hội, thì Xã hội là Thiên, Công dân là Địa. 

 Nếu lấy Tiềm thức âm u làm Thiên, thì Địa là Ý thức rõ rệt. . .  

 

Tóm lại tất cả những gì đối kháng để thiết lập nên Tương quan thì đều đặt vào hai Hạn từ 

đó, cũng vì thế Kinh Dịch năng đổi danh từ : 

Thay vì Thiên Địa, thì có Âm / Dương, Giá / Sắc, Càn / Khôn, Hạp / Tịch, Cương / Nhu, U / 

Minh . . .  

Trong Ngũ hành, có phân biệt kỹ hơn bằng chia ra Trục Dọc / Trục Ngang : Trục Dọc là Bắc /  

Nam hay Thuỷ / Hoả, Trục Ngang là Đông / Tây hay Kim / Mộc, . . . 

 

Tất cả đều nói lên tính chất trái ngược nhau như mâu đâm thuẫn.  Và đây là bước khó khăn :  

Nếu chỉ thấy mâu chống thuẫn thì cái nhìn của đại chúng, xuôi chiều và sẽ dẫn đến Nhị 

Nguyên là nhìn xem cả hai hạn từ như Thực thể, mà đã là Thực thể, thì không thể đội trời 

chung, nên phải Bỏ một Chọn một, đã thế thì đánh mất toàn thể không còn là Minh Triết.  

Minh Triết phải điều lý được cả hai : phải chấp nhận được cả hai đầu mối để dùng cái giữa 

“ Chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân ” ( T. D. 6 ) . 
Khó khăn là ở chỗ “ Chấp kỳ lưỡng đoan ”, vì lưỡng đoan chống đối như Nước với Lửa, làm 

sao chấp nhận được cả hai . Đấy là truyện hiển nhiên đập vào tai mắt, mà đại chúng chỉ chạy 

theo tai mắt nên không thấy lối điều lý hoà hợp. “  

 

9.- Dịch : nghịch số chi lý 
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“ Trước sự khó khăn đó cần phải có sự can thiệp của Minh triết, mà Kinh Dịch tả như con đường 

ngược chiều gọi là “ Dịch nghịch số chi lý ”, nhờ đó mở ra chân trời bao la lạ lùng, hoà giải 

được cả hai hạn từ, đến độ làm thành Nhất thể sống động : Nước Lửa thay vì đối kháng tiêu 

diệt, thì lại tương thấu, tương nhập để tương sinh, tương hoá.   Gọi là nghịch số hay là ở 

vòng Trong cũng gọi là số Sinh, nằm ẩn sâu bên trong vòng Ngoài của số Thành. 

Số thành chỉ là Vật đã thành hình hiện ra cho giác quan, còn số Sinh chỉ là cái Đức, cái 

Tính của vạn Vật, nó rất tế vi, nếu dùng có tai mắt hay lý trí, thì không thấy, phải dùng đến 

Tâm mới nhận ra, và nhờ đó mới thấy được Toàn thể : “ Thiên Địa vạn Vật nhất thể ”.   Nếu 

đã là nhất Thể thì chống đối chỉ còn là bề ngoài đâu có sâu đến độ phải chọn một bỏ một.  

Vậy Triết thuyết nào chọn một bỏ một là tỏ rằng mới biết có chiều xuôi, Nho Giáo kêu là 

chưa đạt Tâm Đạo. 

Legge đã dịch chữ Tâm rất trúng bằng danh từ toàn thể : “ The Wholemind ” tức là một khả 

năng con người biết được toàn thể : cả vòng Trong lẫn vòng Ngoài . Và không phải hai vòng 

cứng đọng, mà là biến hoá, trao đổi, tương nhập để làm nên muôn vật , nên vạn vật cũng mang 

tính chất Lưỡng nghi, mà Heidegger gọi là” nét gấp thành đôi ” ( Zwiefalt : Two fold : Pli en 

deux ). 

Đó là điều trái ngược hẳn với thị giác chỉ thấy sự vật là độc khối, nghĩa là sai với sự thực vẫn 

là Lưỡng nghi.  Nhưng không may đấy cũng là cái nhìn của hầu hết các nền Triết học, nên 

hầu hết đứng ngoài nhà Minh Triết, vì chỉ thấy có một chiều. 

a.-Thấy một chiều : Đánh mất tính chất Biến dịch 

Vì Dịch bao hàm hai cực để có sự thông lưu. Nếu chỉ có một cực duy nhất đơn thuần thì gọi là “ 

Trệ ư nhất phương ”, và sẽ chối bỏ Phân cực kia gọi là Âm hay Dương, thí dụ ta đề cao 

Dương, Ý thức thì sẽ chối bỏ Âm như Tiềm thức. Vậy là đánh mất tính chất Dịch, mà mất 

Dịch là mất tất cả, là vong Thân, là đánh mất Nhân tính, vì Nhân Tính là gì, nếu không là “ 

tương quan sống động giữa Âm Dương ” hay nói theo Kinh Lễ là : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa 

chi Đức ”  

b.- Thấy hai chiều: Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức 

Người là cái Đức của Thiên Địa. Tức là người không là một Bản thể cố định đứng ngoài Trời 

Đất, mà chính là cái Đức, cái Linh lực của Trời Đất, nói khác người chỉ là tương quan của Âm và 

Dương. Vậy nếu chối một Hạn từ thì cũng là đánh mất luôn Tương quan . Vì để có Tương 

quan , thiết yếu phải có hai Hạn từ , cho nên chưa cần chờ thải bỏ cả Hai, mà chỉ mới thải 

bỏ Một đã đủ đánh mất Tương quan. Chỉ cần một cột gẫy thì người đi trên dây đã ngả 

xuống đất rồi. 

Suy luận lối khác theo câu định nghĩa trên, ta thấy người như một Biệt Thể mà chỉ tương quan 

giữa Trời và Đất, cho nên Bản chất người cũng chính là Biến dịch. 

Địa vị con người trong 6 hào của quẻ Dịch : Dịch vô thể. Điều này đã được chứa sẵn trong lối 

xếp đặt 6 hào , chỉ cần biết nhận ra.    

Trong 6 hào thì hai hào 1, 6 bỏ ra, chỉ dùng bốn hào ở giữa , trong đó quan trọng nhất lại là 

hào 2 và 5, tức 2 hào thuộc Thiên và Địa . Còn hào 3, 4 chỉ Người lại toàn là động từ : “ 

Kiền kiền ” ở hào 3, “Dược tại uyên ” ở hào 4.  
Vậy có nghĩa gì ?  

Thưa có nghĩa là con Người không phải là một Bản thể cô lập nhưng là một Tác động, một 

Tiến trình ( tương quan ) giữa Trời cùng Đất, nên quan trọng để ở nơi phát xuất Tác động, 

cũng gọi là cái Linh lực của Trời Đất chữ Nho kêu là “ Thiên Địa chi Đức. Nói Đức mà 
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không nói Hình, vì Hình đã hiện ra như một vật thể với bản chất riêng biệt, cứng đọng 

không còn khả năng Biến dịch, thấm thấu sinh sôi như được biểu thị ở hào 1 , 6 , cả hai chỉ 

Địa và Thiên ở đợt đã thành, không còn ở đợt Đức ( tức đợt sinh ) như hào 2 , 5 .   Vậy khi 

chỉ lấy có hai hào 2 , 5 là lấy có Đức mà không lấy Thể, nên đạt độ Biến dịch cùng cực gọi là 

Dịch vô thể, nên không có gì gây ứ đọng, có thế mới thực là Biến dịch.  

Đó là ý sâu xa tại sao gọi người là : “ Thiên Địa chi đức ”, mà không là “ Thiên Địa chi Hình 

hay Thể ” chi. Phải là Đức là Linh lực mới biến hoá, phải là Đức của Trời cùng Đất thì tầm 

biến hoá mới thấu khắp hoàn vũ, xê dịch cùng nơi : Trời cũng như Đất. Có thế mới là toàn 

bị và sẽ không gảy bỏ cái chi ra ngoài, mới nói được câu : “ Vạn vật có đủ nơi mình ” : “ 

vạn vật giai bị ư kỷ ”, và vì thế khi bảo phải trở lại với mình “ doãn chấp kỳ trung ” thì mới 

không là bảo đi vào chỗ nghèo nàn, nhưng chính là bảo trở lại với nguồn mạch phong phú đầy 

hoan lạc, không chi sánh kịp : “ Phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên ”, vì mọi yêu sách được 

thỏa mãn.  

Nói khác đi con người toàn bị phải có cả phần Phổ biến lẫn Tư riêng . 

Nói theo xã hội thì con người không những là Dân mà còn là Nhân. 

 

Hễ một Triết thuyết nào bỏ đi một hay nghiêng về một là ứ đọng, là rật đạo người, tức đánh mất 

Nhân tính. Có gọi là đạo người cũng chỉ là cái bên ngoài, cái Ngợm. Chỉ là Chân lý khi nào đạt 

Ý thức biến dịch hay cảm thức được Người như tương quan giữa Trời cùng Đất. 
Như vật định nghĩa người như “ Thiên Địa chi Đức ” là một định nghĩa theo lý tưởng cao trọng 

nhất và đầy hoạt lực nhất.   Đấy mới là Dịch vô thể, tức là Dịch cùng cực đến độ chỉ còn Động 

từ Dịch mà không là Chủ thể Dịch.   

 

“ Thiên Địa chi đức ” là Linh lực lớn nhất không thể quan niệm ra cái gì to hơn . 

 

Vì thế câu “ Nhân giả, kỳ Thiên Địa chi Đức ” tóm thâu nền Minh Triết Việt Nho, và ta có 

thể lấy đó làm lý tưởng cùng cực để đo lường cao thấp mức độ tiến của Tâm thức con 

người.  
 

Ta có thể gọi sự xê dịch từ Cương tới Nhu như tiến trình của Tâm thức con Người. Khi nó đạt tới 

Biến dịch tức là uyển chuyển linh động thì là đạt độ cao nhất, ngược lại nếu có, ứ đọng, rắn chắc, 

thì là đầu thấp. “ 

III.- Tâm linh pháp : Thần vô phương  

Qua những trang Huyền sử Đông Tây  “ Thần có vô phương “, thì “ Dịch mới vô Thể ”  

“ Dịch có vô Thể thì mới đạt Thần. Thần với Linh là một. Người ta quen nói Thần Linh. 

Hiểu được Thần là hiểu được Linh, tức cũng hiểu được Nhân tính, vì thể hiểu được Thần là 

bước quan trọng nhất để đạt Thân, nó sẽ gây ảnh hưởng quyết liệt vào con đường sử mệnh 

của Nhân loại.  

Triết thành công hay thất bại cũng đều nằm ở chỗ này, thế mà xưa rày người ta hiểu Thần trật lất. 

Vì thế câu nói về Thần hay nhất tìm được trong lịch sử Triết học vẫn là câu : “ Thần vô phương 

” của Kinh Dịch.  Bởi thế chúng ta tìm hiểu thấu triệt ý nghĩa câu đó xuyên qua những câu 

Huyền sử liên hệ .Câu hỏi trước tiên đặt ra là tại sao Kinh Dịch lại định nghĩa Thần là vô 

phương, là không góc.  Đây là câu hỏi rất phong phú nhưng quá đúc kết, nên cần minh giải thêm.   

Ta biết trong Kinh Dịch thì Phương chỉ cái gì là góc cạnh, giới mốc, và do đó chỉ tất cả cái gì 

là hạn cục, xác định, ngược lại Viên là tròn chỉ cái gì không có góc, do đó cũng là cái gì 
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không bị giới hạn, cái gì bao la.   Như thế trong câu nói “ Thiên viên Địa phương ”, thì 

Thiên viên là chỉ cái gì vô biên, còn Địa phương là chỉ cái gì rõ rệt, đã hiện ra hình tích xác 

định .  Như vậy câu định nghĩa Thần vô phương kéo theo những yếu tố sau đây :  

1.- Thần : Vô phương bao gồm khắp cả, không có giới mốc 

Trước hết là Thần bao gồm khắp cả không bị giới mốc nào hết, nên đặc tính trước nhất là 

không lệ thuộc vào cái gì đã hiện ra hình tích cụ thể, để trở thành vật đích cho giác quan. 

Khi lệ thuộc thì gọi là Vật thể, Vật chất. 

Chúng ta biết sách Trung Dung là bản tóm lược Kinh Dịch đã định nghĩa Trung là “ Trung lập 

nhi bất ỷ ”. Đừng hiểu hai chữ Trung lập theo nghĩa Chính trị, nhưng phải hiểu theo nghĩa Minh 

triết, lúc đó “ lập ” sẽ là động từ tự lập, chứ không dựa (ỷ ), không lệ thuộc, y như câu “ Thần 

vô phương ” không lệ thuộc vào góc cạnh nào hay cái gì có hạn, vì hễ đã có là có trong xác định, 

nên bị giới hạn. Cái gì lệ thuộc vào giới hạn là Vật chất. Vật chất bất động đầy nọa tính. 

2.- Thần : Rất linh động, uyển chuyển, lưu linh khắp nơi 

Do đó dẫn đến yếu tố thứ hai trong câu « Thần vô phương «  là rất linh động, nghĩa là uyển 

chuyển lưu linh khắp nơi và như thế là sống rất mạnh.  Vì sống là gì nếu không là tự động, 

động tự Nội, vì nếu tự Ngoại thì lại bị động tức là lệ thuộc mất rồi. Vì thế sống cũng là Dịch, 

vì Dịch là tự động, động nội khởi, nên là động cùng cực, đến độ không còn chủ thể động “ 

Dịch vô thể ”, mà chỉ còn là động, nên cũng chỉ còn là sống, sống trọn vẹn, đến nỗi Kinh 

Dịch phải dùng hai chữ sinh sinh : “ Sinh sinh chi vị Dịch ”, có nghĩa là Dịch là sống trọn 

vẹn. 

3.- Thần đi với Tâm  

Vì thế hệ luận thứ ba là Thần đi với Tâm, vì Tâm thuộc bình diện linh thiêng chỉ huy toàn 

thể mọi cơ năng con Người. Còn vật chất là phạm vi của Lý trí. Vì lý trí thuộc giác quan và 

não tuỷ là những thứ có hạn về thời gian lẫn không gian, nên cái biết bằng lý trí là cái biết quy 

nạp, do những yếu tố lẻ tẻ tích luỹ lại rồi đi từ cái này đã hết mới đến cái kia, từ trước xong rồi 

mới tới sau, nghĩa là lệ thuộc Không gian và Thời gian, nên là Vật chất. 

Vật chất không sống, nên những cái biết này cũng vậy dù chồng chất bao nhiêu cũng không 

tiêm sức sống vào học vấn được như những cái nhìn Trực giác Tâm linh . Điều này tế vi rất 

khó nhận ra, vì nó lẫn với sự thoả mãn của tính hiếu tri, nên người ta tưởng là nó sống và 

vì thế người ta đem cái học đó nhét đầy chương trình giáo dục . Lại vì bầu khí duy Trí, nên 

không làm thế cũng chẳng lấy gì đưa vào. Bởi vậy hiện nay Lý trí ngự trị chương trình giáo 

dục : người ta cố sức chèn cho đầy đầu óc người đi học, nhưng không gây được hứng thú, 

chính do lẽ trên.  

4.- Văn hoá và Văn học 

Những cái biết do Lý trí này phải dùng “ Võ lực ” chèn đúc vào ít lâu sau thì rụng hết 

không để lại được trong Tâm hồn ảnh hưởng sâu xa, mà ta quen gọi là Văn hoá thì thực ra 

là Văn học.  Còn Văn hoá chân thực phải là việc của những cái biết bằng Trực giác, Trực 

giác thuộc Minh triết hay những Tri thức đã được tẩm nhuận bằng Trực giác như “ Triết 

lý ”, thì mới để lại ảnh hưởng sâu xa trên Tâm hồn, giúp cho việc đào luyện con người tiến 

lên Tinh thần chân thực, vì nó có Thần, nên sẽ còn sống mãi, bởi đó vượt sự kiện bì phu là 

những thứ năng biến đổi vì nó ở ngoại diện.  Kinh Dịch chính là sách tìm cách đạt cái 
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Trường tồn đó giữa những cái Năng biến. Như vậy, nó vượt qua những cái Năng biến mới 

đạt tới Bất biến là những cái gây ơn ích cho Tâm linh . 

 

Chính bởi hiểu sâu xa như thế, câu “ Thần vô phương ”, nên những bậc thầy chân thực xa lánh 

sự nói về tất cả sự kiện, cũng như không chú ý nói nhiều và nhất là tránh bắt học nhiều, nhưng 

hầu hết chỉ dọn Tâm trí môn sinh, gây nên một sự bén nhạy của Tâm thức “ une disponibilité 

du coeur ” như kiểu đi tắm sông Nghi, hóng gió ở đài Vũ vu, hát rồi về (đã bàn rộng ở Tâm tư 

chương IV ), chẳng thấy sách hay vở học hành chi cả.     Vậy tại sao mà lòng chí Thành với 

đường Tu học lại được duy trì một cách nồng nhiệt trải qua muôn thế hệ. Ấy là vì ông thầy đã 

khéo sửa soạn Tâm hồn để môn sinh tiếp nhận những tia chớp loé từ Tâm thức mình.  Chỉ một 

tia chớp như vậy đủ đem lại nhiều sức sống gấp ngàn lần những bài học chèn vào óc, bởi vì đó 

chỉ là những cái từ bề ngoài đem ấn vào. Có lẽ vì thế người ta gọi là ký ức. Chữ ức làm liên 

tưởng đến cái gì ức hiếp : người ta bắt ức thí sinh phải nhớ muôn vàn những chi tiết bên ngoài. 

Những cái đó rất dễ quên đi, khác hẳn những điều ta tự nghiệm được, vì chúng sẽ còn sống mãi. 

Như ta cảm thấy những điều ta trực giác được thì vẫn linh ứng ta và ta gọi là kỷ niệm ( souvenir 

), tức là cái gì nhớ mãi trong mình. Phúc cho những ai gặp được ông thầy hay người bạn giúp 

cho đạt những phút uy linh có ảnh hưởng suốt đời như vậy.  Đấy là những nhận xét quan trọng 

tối quan trọng cho vận hệ một nền văn hoá. 

 

Văn hoá chân thực phải biết đặt Thần linh trên Vật chất, Tâm linh trên Lý trí. 
 

Ví Lý trí con người chỉ còn có thể tạo ra được những tác phẩm khô khan thiếu sinh lực và chỉ 

gây nên rộn ràng trong một giai đoạn ở một khu vực nào đó, chứ không có sức vượt không thời 

gian như Thần. 

  

Chỉ có Thần mới vô phương. Vậy mà người ta đặt Lý trí lên thay. Nói cụ thể người ta chỉ 

chăm lo tài bồi cho Lý trí, cho óc đo đếm, mó, sờ, lượng hay phẩm : đưa óc suy tư tính toán 

vào hết mọi địa hạt kể cả địa hạt Uy linh man mác, có nghĩa là đem Hữu hạn giết chết Vô 

biên, vậy là đem sự Chết vào lòng Vạn vật. 

  

Đấy là một việc làm ngược với luật Thiên nhiên của Tạo Hoá, vì Hoá là Hoá ra, mở ra cho càng 

ngày càng rộng để đạt vô cùng y như Thần, nghĩa là vô phương, vậy nên nói “ cùng Thần tri 

hoá ”, nghĩa là có đi cùng với Thần mới biết hoá, còn khi đi “ cùng với Lý sự thì sẽ bế tắc ứ 

trệ :: Cùng Thần tri hoá, cùng lý chi mụ ”. 

Sự vật đi với Lý trí vì Lý trí lệ thuộc vào sự Vật, chứ không vô phương nên nó không sao có 

được những cái nhìn mênh mông như Thần.  Vì thế đặt Trí trên Tâm là gây tan rã chết chóc  

Nói theo Kinh Dịch là đem Phương ( hữu hạn ) đặt lên trên Viên ( vô hạn ), thì cả là một 

cuộc đổ vỡ, vì đi ngược với luật Thiên Nhiên .    Cho nên một nhà bác học như le Comte de 

Nouy đã muốn cho đó là tội Tổ truyền được nói lên trong Thần học . “  

III.- Huyền thoại Tây Đông  

“ Tin có tội Tổ Tông là một tín điều thuộc Tôn giáo chứ không phải là phạm vi của Triết. Tuy 

nhiên khi chỉ đứng trong phạm vi Triết và dùng ánh sáng Kinh Dịch mà bàn thì cũng nhận thấy 

đã có một biến cố quan trọng xẩy ra trong tiến trình Tâm thức con người. Đó có phải là tội Tổ 

Tông chăng thì không dám quyết, chỉ biết rằng biến cố đó đã được những trang Huyền sử của 

nhân loại ghi chép.  
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1.- Tội Tổ Tông Adong Evà  

Để hiểu những trang Huyền sử kia ta hãy nghiên cứu truyện Thánh Kinh và câu hỏi trước hết là 

tại sao Ông Bà phải phạt quá nặng nề không cân xứng với ăn ba quả cấm. Vậy là hẳn nó 

hàm chứa một cái gì sâu xa hơn. 

Theo Triết thì câu đó ám chỉ việc đặt ngược thứ tự của Tạo Hoá là đem Vuông đặt lên 

Tròn, tức lấy Hữu hạn đè bẹp Vô biên hay là trình bày Vô biên bằng phạm trù Hữu hạn 

nên biến Vô biên thành ra Hữu hạn. 

Nói theo Huyền sử thì hai ông bà bị đuổi ra khỏi Địa đàng và chẳng bao giờ được trở lại mà chỉ 

còn ở ngoài chảy mồ hôi trán ra bới Đất ( tứ Địa ) rối cuối cùng thì chết.  Tại sao bị phạt quá 

nặng không tương xứng với việc ăn một trái cấm.  Có người thưa rằng vì đó là quả biết Lành biết 

Dữ, ăn vào là phân ra Lành với Dữ, tức rơi vào Nhị nguyên. 

Thưa như vậy, tuy Hữu lý nhưng chưa Đáo lý, vì sự Vật nào không có hai chiều, nên biết 

phân biệt Lành / Dữ, Sáng / Tối, Thiên / Địa, chính là một bước tiến để khỏi trạng thái hỗn 

mang. Mà có như vậy mới thiết lập được tương quan giữa Thiên và Địa, nếu không phân 

ra được thì nằm ú lì lại trong “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa ” mất rồi . Bởi thế, từ 

bất phân Lành Dữ tới trình độ biết phân Lành Dữ, Bắc Nam, Thuỷ Hoả , v. v. . . , là đi 

đúng nhịp tiến hoá của Nhân loại, đâu có phải là Tội mà bị phạt.  

2.- Truyện Lucipher  

Cho nên bản chất tội Tổ Tông chưa phải là phân biệt, mà phải tìm xa hơn trong những Huyền 

thoại bao quanh truyện Địa đàng như truyện Lucipher đã mượn hình con Rắn để cám dỗ Evà 

ăn quả biết Lành biết Dữ, tức là giúp cho Evà phân biệt được Lành Dữ. Như vậy Lucipher có 

công chứ chưa mắc tội gì. Thế nhưng rồi vì tội nào đó mà có truyện nói về Lucipher phải bị phạt, 

bị tống cổ ra khỏi Thiên đàng rơi xuống Đất, bắn mất viên Ngọc bích giữa hai con mắt ( xem dị 

biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây trang 135 – 140 ). 

Viên Ngọc bích chỉ con mắt thứ ba gọi là Huệ Nhãn hay là mắt của Minh Triết, đánh mất 

tổng đề hay là Nhân tính như các Triết học lý niệm sau này đã làm, vì đó là thứ Triết học không 

còn biết để Tâm vào Minh Triết hầu vun xới Tình Người mà chỉ chạy theo bóng sự vật gọi là ý 

niệm hay biểu tượng, như thế lỗi Lucipher ở chỗ đánh mất con mắt Minh Triết, nghĩa là để 

mình ứ trệ lại ở một đầu nào đó hoặc Lành hoặc Dữ. 

Cái lầm của Evà là đem Phân biệt vào Trung cung, nghĩa là thấy vòng Ngoài hiện tượng có 

Phân biệt thì đến vòng Trong cũng lại Phân biệt, như thế là đồng nhất hoá Trong Ngoài. 

Điều ấy có nghĩa rất trầm trọng là làm cho sự vật còn có một chiều tức đánh mất Tương 

quan, đánh mất Biến dịch tức cũng đánh mất Nhân Tính.  
 Như vậy là tội tày trời đáng bị phạt như Evà là cân xứng.  Đúng hơn hai ông bà tự mình gây ra, 

tự phá vỡ Trung cung nên đánh mất Biến dịch, đánh mất sự Sống, chứ chẳng có ai phạt cả, mình 

làm mình chịu. 

Mình đồng hoá Trong với Ngoài thì còn có Trong đâu mà chả bị đưổi ra.  Vì thế khi đưa 

Phân biệt vào Trung Cung, thì giết chết Trung Cung, nghĩa là giết chết Minh Triết, giết 

chết Thần Linh, biến Tính thể ra Vật thể. 

3 .- Ẩn dụ hai ông Thúc và Hốt  

Điều đó được Trang Tử nói lên trong ẩn dụ của hai ông Thúc và Hốt từ bể Bắc Nam đến thăm 

ông bể Trung Hỗn Độn, và được ông này tiếp đón nồng hậu. Hai ông Thúc Hốt liền nghĩ đến tạ 

ơn bằng biếu chủ nhà cái gì ông ta thiếu. Dễ kiếm lắm, ông ta tên là Hỗn Độn, vì mù mịt lắm, 

thiếu phân biệt. Vậy chỉ cần đưa Ánh sáng vào để ông được sáng sủa rõ ràng xác định như 
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ai.  Thế là hai ông Thúc Hốt khởi công đục lỗ, mỗi ngày một lỗ, nhưng không dè đến ngày 

thứ 7 thì ông Hỗn Độn chết, nghĩa là hết còn là Hỗn độn.    Nếu theo đúng Kinh Dịch thì ngày 

thứ 7 đắc đạo “ Thất nhật đắc ”, còn đây thì trái ngược lại đến ngày thứ bảy hỗn độn chết “ Thất 

nhật nhi Hỗn Độn tử ”. 

Thế là hai ông Thúc Hốt đã phạm một tội như bà Evà : nếu ở lại Bắc hay Nam mà khoét lỗ 

phân biệt thì không sao, đàng này lại đưa chàng đục vào Trung cung, nên gây ra chết 

chóc.”  

IV.- Nguy cơ của nhân loại  

Tại sao chết ?  “ Thưa là cái Vô biên sống bằng cái man mác mông lung, nay cắm móc bờ để 

xác định, thì chết vì xác định rõ rệt là phạm trù của Hiện tượng bé nhỏ, đem áp dụng cho 

Tính thể vô biên thì là làm chết cái Linh thiêng u uẩn. 

Hỗn Độn chết cũng như hai ông bà bị đuổi ra khỏi Địa đàng là câu truyện có thực, có thực về nội 

dung, cái nội dung ấy đã xẩy ra liên tục trong lịch sử Triết học từ nhiều ngàn năm, nhưng không 

rõ khởi điểm từ lúc nào, chỉ biết trong cổ điển có thể lấy Socrate, Platon, Aristote là những ông 

Thúc Hốt những Tổ tiên của nhị nguyên đã đặt móng nền cho một loại Triết học truyền lại cho 

đến nay. Đó là nền Triết học Lý niệm mà then chốt là đem Lý trí choán chỗ Tâm linh, lấy 

Cảnh trùm Tâm mà lẽ ra phải để Tâm trùm Cảnh, và như vậy là Triết chỉ còn toàn là chất 

gây nên một sự bất an được biểu lộ qua bốn chặng đã nói trên là Luận lý và Biện chứng. 

 

Đó là bấy nhiêu vẫy vùng để tìm trở lại Nhân tính, nhưng cũng như hai ông bà nguyên Tổ bị 

Thiên Thần canh giữ không cho lại gần cây hằng sống, thì các Triết học gia cũng chưa sao lại 

gần được Nhân tính, mà vẫn còn là một chiều : Chiều Lượng thiếu Phẩm, mà Nhân tính là cả 

Phẩm đến Lượng. Lượng thuộc Địa, phẩm thuộc Thần ; thế mà Văn minh hiện nay đã đề cao 

cực độ Lượng, gây ra tai hoạ mà Heidegger gọi là “ Sự trốn chạy của Thần minh ”. Thân 

minh mà trốn cũng là hết sống. Thế giới đang rạn nứt báo trước những đổ vỡ kinh Thiên 

động Địa, đến nỗi nhiều người bi quan cho là Nhân loại này không thể thoát được một tai 

họa có tầm mức Vũ trụ thì chính là tại Triết học đã đánh mất Thần, mà chỉ còn ôm có mớ 

biểu tượng thuộc Lượng chết. 

V.- Đáp án từ Dịch lý 

1.- Đông phương Tinh thần, Tây phưong Vật chất 

Có còn có cách nào xoay ngược lại hướng tiến chăng ?  Câu trả lời về phía Kinh Dịch có phần 

lạc quan hơn. Kinh Dịch cho rằng đó cũng chỉ là tất mệnh của Tây phương đã được ghi trong 

Hồng phạm ( gốc tự Kinh Dịch ).   

Hỏa ( 2 ) Nam 

↑ 

Mộc ( 3 ) Đông  ← Thổ → ( 5 )  Kim ( 4 ) Tây 

↓ 

Thủy ( 1 )  Bắc 

 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 
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Theo đó thì Văn minh Tây Bắc đi theo hai số 4 – 1, còn Văn hoá Đông Nam đi theo hai số 3 

– 2 , gọi là “ Tham Thiên lưỡng Địa ” . Ngược với Tây Bắc là “ Nhất Thiên tứ Địa ”. Thiên 

có 1 mà Địa những 4 thì tất nhiên Lý Trí ( Điạ ) phải lấn át Tâm Linh. Ngược lại Đông Nam thỉ “ 

Thiên 3 mà Địa 2 ”, nên Tâm có thể trùm Cảnh và vì thế câu nói “Đông phương là Tinh thần, 

Tây phương là Vật chất ”, được nhiều người nói lên, nhưng chưa ai đọc ra được Huyền số đã 

ghi trong sổ đoạn trường như sau : 

 

Số mệnh Đông phương là 3 Trời 2 Đất, nên Trời lớn hơn Đất, Tâm lớn hơn Trí, tức Tinh 

Thần được coi trọng hơn Vật chất, và vì thế mới có câu định nghĩa Thần một cách súc tích, 

gọn gàng vô kể như đã nói trên về “ Thần vô phương ”.   

 

 Trái lại số mệnh của Tây phương là 4 Đất 1 Trời, thì Đất phải hiếp Trời : Vật chất được 

coi trọng hơn Tinh thần, Lượng hơn Phẩm và tất nhiên đó là điều đã ghi trong Huyền số 

rồi : việc phải như vậy.  Vì là Huyền số, nên bao hàm nhiều ẩn ý khác : đó là hai số 3 – 2 đi 

liền nhau, còn tự 4 tới 1 cách nhau bởi hai số 2 – 3 .  Vì Đất cách Trời nên Evà bỏ ông ở lại 

Trung cung, rồi một mình xuất ngoại, còn bà Nữ Oa với Phục Hi lúc nào đuôi cũng quấn 

quýt lấy nhau, vì thế tuy Đông phương cũng có xẩy ra biến cố tương đương với tội Tổ tông, 

nhưng phải hai keo Lý trí mới vật nổi Tâm ( như đã bàn ở chương I ), nên dầu sao thì Lý 

trí không bao giờ quá mạnh đến át Tâm linh. . 

Nếu Trí là Lễ ( Lễ chỉ Địa chí ), thì Nho giáo đã lót bằng Thi và đội triều thiên bằng Nhạc ( 

Thiên ). Vì thế Lễ Nhạc đi với nhau như Âm với Dương ( Nhạc giả vi đồng, Lễ giả vi dị ), có 

đồng có dị, có Thiên, có Địa mới thiết lập được mối tương quan là Nhân Tính ( kỳ Thiên Địa chi 

đức ). Vậy thì Nữ Oa phục Hi cuốn lấy nhau là có thực kiểu Lễ Nhạc luôn đi đôi, Lễ 2 Nhạc 3 : 

tham Thiên lưỡng Địa .  Còn bên Tây Âu thì 4 Đất 1 Trời nên Đất lấn Trời : Adong và Evà phải 

đuổi ra khỏi địa đàng và Triết học ra khỏi Tâm linh. Những chất nuôi dưỡng Tâm linh như Thi, 

Ca, Nhạc, Nghệ thuật, tất cả đều mất đất đứng trong Triết học Tây phương .   

Như vậy là Huyền sử còn thực hơn Lịch sử, vì mãi tận ngày nay nó vẫn còn thực. 

2.- Văn minh Nhân loại đang xoay chiều qua Tâm linh 

Do đó ta có thể lạc quan nhìn vào tương lai mà cho rằng “ cùng tắc biến ”, hễ tới cùng cực thì sẽ 

biến. Khi áp dụng vào trạng huống ngày nay thì là Văn minh Nhân loại đang lao mình vào chỗ 

cùng cực của Lý trí, của số Lượng, thì cũng là đến lúc sắp xoay hướng sang chiều Tâm linh 

trọng Phẩm. 

Hiện đó đây có ít nhiều dấu chỉ con Người đang bước vào thời Phục ( quẻ gồm 5 nét đứt đoạn, 1 

nét liền ) : tức phục hồi lại Nhân tính, phục hồi lại giá trị Tâm linh, nhưng mới ở đợt đầu nghĩa là 

mới có hào 1 Dương là Tâm linh, còn lại những 5 hào Âm đang đè nặng . Nhưng một Dương ở 

đây mạnh vì đang chiều đi lên của nó.  

Nên ta thấy Trí khôn lớn của Tây phương cũng đang khởi đầu nghi kỵ Lý trí. Kant đã nhận 

ra giới hạn của Lý trí : nó chỉ quanh quẩn ở vòng Hiện tượng, mà không đạt tới sự Vật tự 

thân ( vòng trong ), Nietzche tố cáo Socrate cũng như Platon đã đốt Thi ca, đuổi 118his ĩ ra 

khỏi Triết. Heidegger đã vạch trần ra rằng cái Siêu hình chẳng qua chẳng qua chỉ là Siêu 

thị thâu nhận những hình tích những Biểu tượng toàn là đối tượng của Thị giác. Đúng y 

như chúng ta nói lấy Vuông làm Tròn chẳng chịu để cho Mẹ Tròn Con Vuông , mà bắt Mẹ 

chết để cho con Vuông chành chạnh 4 góc bánh chưng giết chết vòng Tròn Tâm linh. 



119 

 

Làm thế nào thổi vào mũi ông Adong một làn hơi sống linh động, sao cho vòng Tròn Tâm 

linh trở thành quầng lửa sáng soi thấu nhập mọi suy tư, cảm nghĩ, hành xử của người thời 

đại .   

Đó phải là sự đóng góp của Dịch Kinh được sáng tác ra như một Tâm Linh pháp.” 

VI.- Kinh Dịch như một Tâm linh pháp  

“ Khi tôi nhìn ra được Vũ trụ toàn thể viên dung và tôi xử đối theo đó thỉ gọi là Đạo. Nói 

khác đi Đạo gồm 3 yếu tố là : Âm, Dương, Hoà : khi tôi thấy Âm Dương hoà hợp thì tôi có cái 

nhìn của Triết gia của người hiểu Đạo.  Nhưng tại sao lại rất hiếm Triết gia ? Vì con Người 

thường chỉ thấy có Âm hoặc Dương :  

1.- Hai luật nền móng của Vũ trụ : Âm Tán, Dương Tụ 

Tán Tụ là hai luật nền móng của Vũ trụ.   Tán là nhất Thể, khi toả ra thì thành Vạn vật lẻ 

tẻ, riêng biệt, đó lá luật mà khoa học ngày nay khởi đầu nhận ra sự Giãn nở của Vũ trụ. 

Tụ là từ sự vật đa tạp quy lại thành một Mối, một luật được khoa học nhận ra và đặt tên là 

luật tổng Hấp dẫn ( attraction universelle ). 

Đây là bước vĩ đại mà Khoa học mới đi được để tới gần lại với nền Minh Triết, còn chính Minh 

Triết đã nhận ra lâu trước hai luật Tán Tụ đó như hai mối liên hệ ràng buộc vạn vật với nhau mật 

thiết đến độ gọi là “ Vạn Vật Nhất Thể ”. Chữ Thể nói lên một cơ thể sống động mà Âm là 

thở ra, Dương là hút vào ; bởi vạn vật đều vâng theo tiết nhịp đó, nên Vũ trụ kể lả một 

thân thể sống động. 

Lối nhìn này còn thấu triệt hơn cả cái nhìn của Khoa học mới nhìn thấy Vũ trụ như một sự vật 

Dãn Ra Co Vào, co dãn cách máy móc vòng Ngoài chưa hẳn như một thể sống động Thở Hút 

bao hàm cả vòng Trong, tức Âm Dương hoà hợp không còn là Tụ hay Tán vì nó thuộc bình diện 

khác hẳn, bình diện Sống, mà sống là Hoà hợp. 

Tuy vậy cái nhìn của Khoa học hiện đại đã bao quát hết Vũ trụ và như thế đã vượt xa cái 

nhìn của thường nhân. 

Thường nhân chỉ nhìn thấy có khía cạnh đa tạp cụ thể nghĩa là đã hiện ra các hình thể hoặc như 

những hiện tượng thường nghiệm, ví dụ nước thấm ướt, lửa đốt cháy v. v. .  

Và cứ nói chung thì con người dừng lại nơi đây, nghĩa là chỉ thấy có Vật đa tạp cách biệt 

mà không nhìn ra được mọi Hiện tượng liên hệ sống động ràng buộc tất cả. Do đấy không 

biết Đạo, vì Đạo là nhất Âm, nhất Dương phải thấy cả hai mới là Đạo . 

2.-Lảm thế nào để đạt Đạo : nhất Âm nhất Dương ?  

Nói khác đi làm thế nào để nhìn ra luật Dương Tụ nữa thêm vào luật Âm Tán ? 

Chúng ta biết rằng Dương tụ là luật phổ biến y như Âm tán cũng là luật phổ biến. Đã phổ biến 

thì vượt hẳn tầm mức của Giác quan, nên cũng vượt Lý trí và Ý thức, “ nơi ” hội tụ của những 

báo cáo giác quan.  

Vậy mà trong Khoa học cũng như trong đời sống thường nhật ta chỉ chú trọng đến phần 

Lý trí ý thức, thì tức là chỉ nghĩ có đến những Vật bé nhỏ phân chia . Trong khi ta chú 

trọng tuyệt đối vào Lý trí, thì gọi là duy Lý ; mà duy Lý là cái nhìn rất hẹp hòi, vì hạn cục 

vào có giác quan, mà tầm thâu nhận rất bé nhỏ. Vì thế đáng lý phải lơi ra khỏi Lý trí Ý 

thức để nhìn rộng thêm, nhưng hầu hết con người lại ngừng ngay lại đợt duy Lý nhị 

nguyên đó để mà tạo tác ra Ý hệ, tạo tác ra những lý tưởng, những gương mẫu, những 

thần tượng, rồi đem hết lòng rí vào việc phụng sự tuân theo mệnh lệnh những cái đó tức là 
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tự mình cột chặt mình vào những cái bé nhỏ hẹp hòi và như thế là không còn có thể thấy 

được gì khác. 

Người Cộng sản chỉ thấy là giá trị những gì theo chiều Ý hệ của họ, người cuồng tín chỉ coi 

là giá trị những gì theo chiều tin tưởng của họ.  Đó quả là một thứ ngục tù che lấp, không 

cho họ thấy được Đạo Thể Viên Dung bao gồm muôn khía cạnh. 

Muốn thoát ra khỏi tù ngục đó, thì phải biết cách lơi ra khỏi duy Lý, nghĩa là nên tập nhìn 

chiều xoay ngược lại với chiều Lý trí :  Đó là xoay sang chiều Phản lý : Từ Duy Tình xoay 

sang Vô Tình, từ Hữu vi xoay sang Vô vi .  Nhờ lối đi ngược chiều đó Tâm thức mình dần 

dần trút được thói quen độc tôn một khía cạnh duy nhất để có được tâm trạng bình quân 

giữa Có với Không, giữa Ý thức với Vô thức, giữa Tình với Lý.   Đó là một thứ bình quân 

động đích uyển chuyển theo từng người cũng như theo luật Không gian và Thời gian vận 

chuyển. Khi nào đạt tới vị trí bình quân cần thiết thì sẽ ngộ Đạo, tức là nhìn ra Đạo Thể 

gồm cả Âm lẫn Dương, cả Xuất lẫn Nhập, cả Động lẫn Tĩnh.  Đó là đường lối Kinh Dịch đề 

ra, đường này cũng có tên là Tâm Đạo.  

3.- Tâm Đạo 

Chữ Tâm là một danh từ không thể định nghĩa vì Nội dung bao la của nó.  Nếu ta gọi Tâm là Vô 

Thức, thì mới nói lên được có khía cạnh chống đối với Ý Thức, nếu gọi là Vô Lý, thì mới 

nói được có khía cạnh Phản Lý . . .  Thế mà tác động then chốt của Tâm là Linh, tức thẩm 

thấu bao trùm tất cả.  Đó gọi là An vi. 
 

Thái độ Hữu vi là duy Lý. Vì là duy nên cần phá vỡ, bởi thế Vô vi đã phản động lại bằng 

Vô Lý, Vô Thức, nhưng An vi nhận xét rằng : nếu Hữu vi là chấp Nhất : Nhất tán, thì Vô vi 

cũng lại là chấp Nhất : nhất Tụ. Thế mà Đạo lại không ở bên Âm hay bên Dương nhưng ở 

Trung điểm và siêu lên để ôm được cả Tán lẫn Tụ, cả Âm cả Dương, nên Nho giáo kêu là 

Trung Dung.  TRUNG có thể coi như nét Ngang, Không gian chỉ giữa Âm và Dương, Tả và 

Hữu.  Còn DUNG nét Dọc Thời gian, chỉ Trên và Dưới, Phi thời gian và Hữu thời chỉ Siêu 

việt Thường hằng cũng như sự Thường nhật Liên tục. Và đấy là Đạo.  

 

Vì thế Đạo cũng chỉ là cái gì thường thường ẩn bên Trong lại là cái gì Thường hằng.  

 

Hoặc nói theo lối phân tích : đối với con mắt thường nhân chỉ là cái gì thường thường. 

Cùng là một cử chỉ như ăn, ngủ, nói, cười . . . người đạt Đạo cũng làm như người thường, 

bề Ngoài không có gì khác nhau, nhưng trong Tâm thức người đạt Đạo thì cái Tầm thường 

được “ móc nối ” với cái Thường hằng, móc nối với cái Toàn Thể Viên Dung . 

Người thường thấy số 8 là số 8, nhưng người đạt Đạo còn thấy trong số 8 có số 3 bọc ngoài số 5. 

Nói kiểu triết lý người thường chỉ thấy Hiện tượng, Thánh nhân thấy cả Hiện tượng lẫn Ấn 

tượng cũng gọi là Vật Tự thân ( noumen ). Dịch là Ấn tượng, vì nó ẩn khuất đối với con mắt 

thường nhân, nên bề ngoài coi y như nhau.  Với người chưa tu hay người đã đắc Đạo thì núi này 

cũng vẫn là núi này. Nhưng với người chưa tu thì trọng tâm đặt ở chữ này, nghĩa là những cái tư 

riêng còn ở người đạt Đạo nhấn vào chữ Núi nói khác nhấn vào Bản thể ăn thông với Toàn thể. 

Hãy lấy Kinh Dịch mà nói : với người thường thì những lời trong Kinh Dịch chỉ là những 

lời như bao nhiêu lời khác. Nhưng với Triết gia lại thấy nó khác. Cái khác ấy ta có thể 

phần nào nhận ra trong hai điểm : “  
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VII.- Ba điểm cần để ý trong Kinh Dịch  

1.- Điểm nhất thuộc phần Hành Văn  

“Đây không phải là những câu mạch lạc, quán xuyến kiểu Triết học duy Lý, có luận chứng minh 

bạch : câu sau ăn chặt với câu trước, đọc lên thấy liền Văn mạch lý cứ . Ngược lại nó không hẳn 

phi lý kiểu như công án của Thiền Tông, tuyệt nhiên không tìm ra được liên hệ Lý trí nào giữa 

câu trước với câu sau, và ta có thể nói Phi lý hoàn toàn. 

Trái lại Kinh Dịch có thể gọi là Hàm lý : nghĩa là có Lý, có Tình, có Ý thức và cả Vô thức : 

có Lý nên lúc đọc thấy được ít lời huấn dụ thật sâu sắc. Nhưng còn phải kể đến Vô thức, Cảm 

tình, Tác động. Tất cả bấy nhiêu như hiện diện đồng đều, khiến cho không còn yếu tố nào chiếm 

địa vị độc tôn : không duy Lý, không duy Tình, không duy nào cả.  

Nói khác đi là tất cả đều nằm trong thế Tương đối và gây nên bầu khí thuận lợi cho Tâm 

thức đạt trạng thái Bình quân, hay là Trung lập theo kiểu không dựa, không dính tuyệt đối 

vào cái gì cả. Đấy là sửa soạn thuận lợi cho sự loé sáng lên của tia Minh Đức. 

2 .- Điểm thứ hai là cách Đọc  

Muốn đạt được ơn ích đó, cần chú ý đến điểm thứ hai là cách đọc Kinh Dịch. Muốn đọc Kinh 

Dịch cho đúng tinh thần thì phải đọc theo lối Ngoạn, hoặc theo lối Chiêm.  Cả hai lối đều bắt 

buộc phải lơi khỏi Ý thức và Lý trí, cũng có khi ngưng hẳn Ý thức để cho Tiềm thức có đất 

dô lên mặt Tâm thức. Sở dĩ Tiềm thức hay Vô thức thường không hoạt động được là do Lý trí 

giăng bủa lưới khắp mặt Tâm thức, không để hở kẻ nào cho Tâm thức phát hiện. Mà Tiềm thức 

không xuất hiện thì làm sao thấy được Toàn thể. Đã không thấy được Toàn thể thì lấy gì buộc 

các câu rời rạc kia lại. 

Lời của Kinh Dịch có ý để rời rạc, có ý để thiếu liên hệ của Biện chứng lý luận là cốt để đạt 

mối Liên hệ lớn lao của Toàn thể, vượt xa mối liên hệ Lý chứng. 

 Liên hệ Lý chứng cũng như văn mạch thuộc Ý thức đi vào đường Tán ra vạn vật và nhập 

vào những luật tắc của Khoa học, của sự vật có thể đếm đo, cân lường . . .  

 Còn liên hệ Toàn thể thuộc Tâm ( tạm nói là Tiềm thức hay Vô thức ) theo đường Tụ 

vào Nhất Thể, và xuất hiện mập mờ trong cái ta quen gọi là Vận số, Thiên mệnh, Tính mệnh, 

Định mệnh . . . , tức là cái gì vượt quá tầm kiểm soát của Lý trí và Ý thức, nên khi đọc Kinh Dịch 

với óc duy Lý là bỏ mất phần quan trọng nhất, y như ăn cam có Vỏ mà bỏ Ruột vậy. 

Muốn nếm được Ruột cần phải biết cách Quan, Ngoạn, Chiêm, tức là những cách “ đọc ” riêng 

biệt đòi phải có Cư, có An, có Lạc.     “ Cư chi quảng cư ”, duy Lý chỉ có ở chỗ hẹp mà 

không Quảng cư ; An là “ an thổ , đôn hồ nhân ” . Nếu không an thổ mà lại y cứ vào một ý 

niệm rồi “đồng đồng vãng lai ” trong cái đồng nhất thì đều là Ý thức không phải là An thổ, 

vì An thổ là Vô Tâm, Vô Niệm, Vô Ý. Lạc là Liệu hiểu Minh triết đến độ chót sau hai đợt 

Tri và Hiếu.  

Tất cả mấy chữ quan trọng trên ( Quan, Ngoạn, Chiêm ) đều nói lên lối đọc riêng biệt đòi có sự 

tham quan của Lý trí, Tình cảm, Ý thức, Vô thức, gọi tắt là Tâm. Nói khác lối xem bằng Lý trí 

thì gọi là Đọc, còn lối xem bằng Toàn thể con người thì gọi là Quan, là Ngoạn, là Chiêm. 

3.- Điểm thứ Ba là đọc theo lối Quan, Ngoạn, Chiêm  

Thí dụ các câu sau đây : Quan tượng, hệ Từ yên, nhi minh Cát Hung :觀 象 繋 辭 焉 而 明 吉 

凶  ( H.T. 2  )   Cả Tượng cả Từ đều là cái gì mung lung, nên phải dùng lối nhìn tổng quan. 
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Nhìn mà không nhìn cái chi cả, vì Tượng là số sinh chưa thành hình tích cho giác quan, nên 

không thể chú mục. Vậy không nên chú mục vào một đích điểm riêng tư, không nên ý thức, 

không nên lý luận . . . , cốt để cho Tiềm thức dô lên để nói về “ Cát Hung ”, Cát Hung không 

thuộc định tắc Khoa học hay thường nghiệm, nhưng thuộc phạm vi Định số . . , là cái vượt Ý 

thức, và thuộc phạm vi Vô thức cộng thông. Rốc két rơi vào nhà ông A và nổ chết người, đó là 

luật khoa học. Nhưng tại sao lại rơi vào nhà ông A, mà không rơi vào nhà ông B, ông C. . , làm 

chết người nọ, người kia, thì đó là thời cơ vận số, khoa học không thể đo lường, vì nó thuộc 

phạm vi rộng lớn hơn. May Rủi, Cát Hung, v. v. . . thuộc phạm vi này và con người muốn đi 

vào đó chỉ có lối Tâm cũng gọi tạm là Tiềm thức hay Vô thức cộng thông tuỳ lúc.  Muốn 

đọc lối đó phải biết cách Cư, An, Lạc, Ngoạn. . , như Hệ từ nói :  

Thị cố quân tử sở Cư nhi An giả, dịch chi Tự dã : sở Lạc chi Ngoạn dã, Hào chi Từ dã :  是 

故 君 子 所 居 而 安 者 易 之 序 也 所 樂 而 玩 者 爻 之 辭 也  .H.T.2 “ :  Cho nên quân tử 

phải Cư để được An, đó là thứ tự của Dịch. Phải Lạc và Ngoạn thì mới đạt ý trong lời của hào.    

“ Cái thứ tự là phải Cư, phải biết xây nhà rồi ở đời, thì lòng mới An .  An là “ an thổ đôn 

hồ nhân ” ( tất cả đã bàn trong chữ Thời ), nếu không theo thứ tự đó lại đem óc lý luận hạn 

hẹp vào Kinh Dịch thì chẳng hiểu chi hết. 

Ấy là mới nói đến đọc để hiểu được nền Minh triết chung, mà Kinh Dịch khuyên trong những 

câu chẳng hạn : 

 

“ Thị cố quân tử Cư tắc Quan kỳ Tượng, nhi Ngoạn kỳ Từ ” : 是 故 君 子 居 則 觀 其 象 而 

玩 其 辭. H.T.2 “ : Cho nên quân tử phải có Tâm hồn an định ( cư là không lạc hướng ) mới có 

thể quan Tượng và Ngoạn. Nhớ là Quan và Ngoạn không phải đọc kiểu thường.  Phương chi khi 

đi vào đời đầy biến hoá phải dùng đến lối Chiêm, tức là đem Đạo lý chung áp dụng vào từng 

trường hợp riêng, thì càng khó hơn : lời Kinh rằng khi biến cố xẩy tới ( biểu thị bằng hào động 

), thì phải Quan sự Biến, đồng thời Ngoạn điều mình Chiêm nghiệm :  

“Động tắc Quan kỳ Biến, nhi Ngoạn kỳ Chiêm :動 則 觀 其 變 而 玩 其 占 H.T. 2 “. 

Chiêm lời hào mà chưa đạt độ Lạc ( lạc Thiên mệnh, cố bất ưu ) , thì hiểu được cái chi ?   Ở 

đây chưa phải là chỗ đi sâu hơn được, chỉ xin tóm tắt rằng muốn hiểu Kinh Dịch thì phải đọc 

bằng một lối riêng, lối đó buộc phải có một hai cử chỉ để gạt bỏ Lý trí đặng nhường chỗ cho 

Tiềm thức nhô lên. Do đó mới nói :  

 

“ Dịch vô tư dã, vô vi dã. Tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố : 

易 無 思 也 無 為 也 寂 然 不 動 感 而 遂 通 天 下 之 故.  H.T.X : Đường lối xem Dịch là 

không duy Lý luận giải cũng không Hữu vi, nhưng hoàn toàn im lặng bất động, rồi đột 

nhiên cảm thông được cái lý do trong thiên hạ ”, thì đó là việc của Tiềm thức là Tâm, nghĩa 

là ngoài tẩm với của Lý trí hạn hẹp. 
Đấy là lý do giải nghĩa sự phảng phất một cái gì u linh rộng lớn của Thần vật ( Thi quy ) Và do 

đó đòi hỏi phải có một số điều kiện Tâm linh mới hiểu nổi Kinh Dịch, một cuốn Kinh mang 

Lưỡng – thê tính : một bên móc nối với Lý trí, Ý thức bằng những lời kèm theo Tượng, còn 

bên kia với cõi Vô thức Tâm linh thì móc nối bằng Tượng , bằng “ Thi Quy ” , nên thi Quy 

được gọi là “ Thần vật ”. Nhưng Thi Quy cũng chỉ là phương tiện tuỳ thời thay đổi, hay chẳng 

dùng đến cũng được, miễn hiểu rằng chúng chỉ là những phương thế ngoại lý dùng để gỡ Lý trí, 

gỡ Ý thức ra không cho bám chặt vào một khía cạnh nào, nhưng phải nhường chỗ cho các Tiềm 
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năng bao la khác của người.  Chính vì chỗ bao la đó nên Kinh Dịch không thể đọc như khi ta đọc 

các sách khoa học, nhưng phải đọc trong một Tâm trạng đặc biệt u linh huyền mặc. 

4.- Kinh Dịch : Một khoa Tâm lý học vô song 

Chính vì chỗ đó mà Jung cha đẻ của khoa Uyên tâm đả kinh ngạc khi nhận ra trong Kinh 

Dịch một khoa học Tâm lý vô song, bất khả địch ( psychology altogether unmatched 

Memmories 375 ) .     Tuy “ vô song ” nhưng chúng ta có khai thác nổi hay không lại là truyện 

khác .  Hầu hết các học giả đời nay đều nói Kinh Dịch là một sách bói. Nói thế chỉ đúng một 

phần tư của bì phu, bởi Kinh Dịch gồm 4 mặt của Đạo Thánh nhân : 

 

 Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

 Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

“ Dịch hữu Thánh nhân chi Đạo tứ yên : 易 有 聖 人 之 道 四 焉 : 

            Dĩ Ngôn giả, thượng kỳ Từ :  以 言 者 尚 其 辭 

            Dĩ Động giả, thượng kỳ Biến :  以 動 者 尚 其 變 

 Dĩ Chế khí giả, thượng kỳ Tượng :  以 制 噐 者 尚 其 象 

 Dĩ Bốc phệ giả, thượng kỳ chiêm :  以 卜 莁 者 尚 其 占 “ 

 

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài , 

nghĩa là đọc lối thường mà “ không biết Ngoạn kỳ Tượng , không Chiêm kỳ Từ ”. Bởi cho 

được Chiêm, được Ngoạn, thì phải có những Tâm kiện ra sao, nếu không phải là người đủ 

Tâm kiện thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác động.  

 

“ Cẩu phi kỳ nhơn, đạo bất hư hành ” : 苟 非 其 人 道 不 虚 行 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là nơi 

mình : “ Linh tại ngã, bất linh tại ngã ”.   

    

( Kim Định : Dịch Kinh linh thể, chương I , II , III , IV , V ) 
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CHƯƠNG NĂM 

NHẬN DIỆN CHỦ QUYỀN KINH DỊCH: VIỆT TỘC 

I.- Từ Hoàng Dịch đến Chu Dịch 

( Việt triết nhập môn : Kim Định ) 

1.- Nền văn hoá Chính trung 

“ Dịch là một sách có địa vị hi hữu trong Văn hoá loài người, ở chỗ đã duy trì được nền 

tảng của Văn hoá nguyên thủy, tức cũng là Văn hoá Chính trung gồm cả hai bên: Trong / 

Ngoài, Trên / Dưới, Tả / Hữu. . . , tức là cân đối cùng cực . 

Trong khi đó các Văn hoá đểu sa đọa vì nghiêng một bên. Điều này cũng xẩy ra cho Kinh Dịch 

được ghi lại trong Hậu thiên Bát quái, nên Hậu thiên Bát quái có thể coi như dấu chỉ đường 

đi vào sa đoạ.   Vì thế nghiên cứu về quá trình hình thành của Kinh Dịch cũng là nghiên 

cứu về tiến trình Văn hoá nhân loại nói chung: cả về Tiến bộ lẫn Sa đoạ . 

2.- 5 giai đoạn Dịch 

Dịch gồm 5 giai đoạn hình thành :  

a.- Giai đoạn I: Dịch của Trời Đất 
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Tức là những huyền thoại có nét Song trùng như Đực / Cái; Tiên / Rồng; Nước / Lửa ; Ông Đùng 

/ Bà Đà .   

b.- Giai đoạn II: Dịch của Phục Hy 

Được hình thành bởi : 

 *.- Hai gạch đứt liền : －－; —, hay số Chẵn. Lẻ. 

 *.- Rồi chồng 2 nét lên nhau thành ra Tứ tượng. Đoạn chồng lên nét nữa thành ra quẻ 

đơn có 3 vạch : ≡. Ba vạch đó hàm ngụ số 2 : Âm Dương và số 3 là là Tam tài. 

 *.- Tất cả có 8 quẻ đơn và được xếp thành Tiên thiên Bát quái : Hãy đọc theo số Kiền 1, 

Đoài 2, Li 3, Chấn 4, Tốn 5 , Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. 

 
 

c.- Giai đoạn III: Dịch của Ông Đại Vũ 

Ông Đại Vũ thêm vào số 5 là Ngũ hành được đặt nổi, với số 4 thành thì hoá ra số 9 , nói bóng là 

“ Vũ chú cửu đỉnh “ . Đó là câu nói ghi giai đoạn thừ 3 của Kinh Dịch , có vòng trong và vòng 

ngoài như hình sau : Tiên thiên Bát quái. 

 
Hình này sẽ là gốc cho các đồ kép khác như Hồng phạm, Cửu trù, Hà đồ, Lạc thư, Mimh đường. 

. .  

d.- Giai đoạn IV: Dịch Văn vương 

               Dịch Văn vương thêm Hậu thiên Bát quái của Tiên thiên, như sau:   

 

 
 

  Và từ đấy về sau thì bắt đầu có lời gọi là Hệ từ nghĩa là lời treo, tức lời đặt sau 64 quẻ để giải 

nghĩa.” 

e.- Giai đoạn V: Dịch Khổng tử 
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Khổng Tử thêm Thập dực tức là 10 phụ trương, trong đó đáng kể nhất thì có Thuyết quái và 

Hệ từ thượng hạ, nhằm nói lên ý sâu xa của Kinh Dịch.    Đó là 5 giai đoạn hình thành Kinh 

Dịch. 

II.- Nhận diện Chủ quyền 

1.- Ba giai đoạn trên thuộc Việt tộc 

“ Vì các lẽ sau : 

a.- Các Huyền thoại có tính cách Lưỡng hợp ( dual unit ) 

Thuộc miền Đông Nam Á, mà Việt là đại biểu nổi nang cũng như đất Việt Nam là ngả ba của 

nền văn hoá gặp gỡ. 

b.- Nét Song trùng  ( Lưỡng nhất ) là cột trụ của Kinh Dịch 

 Thì gặp thấy tràn ngập ở miền Việt, cũng như tìm được trước hết ở Bắc Sơn trong 2 gạch chạy 

song song. Khảo cổ Tàu không có ít ra rõ nét như vậy. 

 

2.- Giai đoạn II cũng thuộc Việt 

a.- Phục Hy là người gốc Việt 

 Có tên là Rồng xanh ( Thanh Tinh ) . Vậy mà Rồng là của Việt tộc trước hết. Tàu chỉ mới nhận  

Rồng từ đời Hán. 

b.- Lối xếp đặt cũng Việt 

Tức trọng Tả là đặt Âm trước Dương, nét đứt trước nét liền. 

c.- Số 3 gặp thấy nơi Việt trước 

 Như nhà sàn ( 3 cấp ) , 3 đầu rau, bộ 3 cái chạc (đồ tùy táng bao giờ cũng đi theo bộ 3 ) . Việt 

tộc cũng có chi tên là Tam Miêu, là người có cánh như chim ( mà chim là Việt) và dẫn đầu liên 

đoàn các dân gọi là Cửu Lê ( số 9 ). 

d.- Số 5 kép bới 2 + 3 = 5 

 Cũng thấy ở Việt trước: rõ nhất là bình đèn có 2 tai 3 chân tìm được ở Phùng Nguyên. Tuy có 

thấy ở cái lịch bên Tàu trên Long Sơn, nhưng Long Sơn sau này được khám phá chịu ảnh hưởng 

từ phía Nam. 

e.- Ngôn ngữ học nhận thấy tiếng Nam Á ( Austroasiatic ) ưa số 5, 10, 20. 

 Tàu quý phái ưa số 6. Tàu nhà quê ( gốc Việt ) ưa số 5 ( Dances 6 ) “  

3.- Dịch Đại Vũ đúc Cửu đỉnh cũng là Việt 

“ Số 9 gọi là đăng cao ngày mồng 9 tháng 9 lên núi, nói là để hái hoa vạn thọ đặng sống lâu, mà 

nghĩa ẩn tàng là để ôn bài học nằm trong số 9, cũng gọi là Cửu Thiên Hiền Nữ, hay là 18 đời 

Hùng Vương ( 2. 9 = 18 ). Hùng vương được cưu mang 3 năm 3 tháng ( 3.3 = 9 ) là theo ý đó. 

Quốc hoa Việt Nam là Nhật Quỳ cũng phải có 9 cánh ( “ Quỳ : cửu đạt chi đạo “ = Quỳ là nơi 

thông hội của 9 con đường . Số 9 có căn hai là 3, nên con cóc Việt ( thuộc nông nghiệp vì làm 
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mưa ) phải rụng một chân mới được làm cậu ông Trời, nên chỉ còn 3 chân, nhưng 3 là căn hai 

của 9 . Vì số 9 là của Việt, nên gọi là Cửu Lạc, người Mường gọi phép bói bằng Rùa là Chí rò ( 9 

rùa ). Số 9 . 2 = 18. 

 

 Bàn Cổ cai trị 18.000 năm.  

 Hùng vương 18 đời. 

 Thánh Gióng cưỡi ngựa 18 thước cao.  

Đoàn hát Li Vưu có 81 người ( 9 . 9 = 81 ) 

 

Chính sự gắn bó với hệ thống số 9 ( nói hệ thống, vì nó gồm các số : 2+3 = 5; 5+ 4 = 9 ), mà sau 

Cửu Lạc được Nho biến ra thành Lạc Thư và Hồng phạm, Cửu trù, tất cả đều theo một lối xếp 

đặt như cửu Lạc, nghĩa là theo chiều Tả nhậm ( vòng khắc ) ( xin xem hình Hà Đồ , Lạc Thư ở 

dưới ) 

 

               
 

Hà  Đồ                                         Lạc Thư       

  

Bắt đầu nhận cho kỹ các số vòng Sinh ( hình 4 ) đi từ số 4 – 1 – 3 – 2 – 5 .   Rồi vòng Khắc  đi 

từ số 1 – 2 – 4 – 3 – 5.   Đoạn xem đến Lạc Thư  thấy vòng Khắc số 1- 6 – 7 – 2 – 9 – 4 – 3 – 5 ( 

các số 6, 7, 8, 9 là số Thành , nên trừ 5 ra thì có 1, 2, 3, 4 , tức là lối xếp đặt của vòng Khắc . Đó 

là lối tiến chính của Kinh Dịch . Vì “ Dịch nghịch số dã “ ( thuyết quái , câu 2 ) .  

                     
  

Do lẽ đó Lạc Thư đi theo vòng Khắc nên giữ vai chính, vì làm mẫu cho Hồng Phạm, Cửu Trù  

Còn Hà Đồ đi theo số Sinh, “ Hữu nhậm “ vòng ngoài ( tiến theo tay Phải, chiều kim đồng hồ )  

 

Cửu Trù Hồng Phạm 

 
Đại để đó là những phát triển đến cùng tột của giai đoạ Dịch Việt, sau được Tàu đưa vào Chu 

Dịch , nhưng nhiều sách nhận xét là Lạc Thư, Hồng Phạm. . . không thuộc Dịch, thì nên hiểu là 

không thuộc Chu Dịch là cái chỉ đến sau, khi những nền móng chính của Dịch đã hình thành 
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xong gồm Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành với ba nhóm chân lý trọng đại đi kèm theo. Đó mới là 

nền móng thâm sâu của Dịch Kinh linh thể, Dịch Tiên thiên cũng là Dịch Chính trung và chỉ 

được Tâm truyền chứ không viết ra không có lời, chỉ mới có những vạch và những quẻ. Lời 

là mới được thêm vào sau ( gọi là Hệ từ hay lời treo vào ), mặc dầu gọi là Kinh cũng thế. 

Vậy lời vốn không thuộc bản tính của Kinh Dịch, mà do người đời sau thêm vào.”  

4.- Dĩ công vi tư 

“ Tục truyền là do Văn vương nhà Chu, nhưng dù ai khác cũng không hệ gì, mà càng nói rõ lên 

sự “ Dĩ công vi tư “, đổi chữ “ chu Dịch của Chu tri “ ra “ Chu Dịch “, nghĩa là Dịch nhà 

Chu.  

a.- Một cuộc lường gạt lâu dài 

Như vậy là bắt Kinh Dịch phải phục vụ cho vương triều, nên từ đó Rồng không còn là cái linh 

đức phổ biến, mà đã trở nên biểu tượng riêng cho Vua, xuất hiện trên các đồ dùng của Vua. Vì 

thế mà quẻ trở nên quái, Bát quẻ trở nên Bát quái, dẫn đến cái mà ông Wilhem gọi là cuộc 

lường gạt ( hocus pocus ), kéo dài hơn 20 thế kỷ, vì các quái đó trở nên đồ chơi của lý trí ( jeu 

intellectuel stérile ).    Biết bao học giả thay vì đi tìm nguồn cảm hứng chân thật thì lại mất công 

vẽ lại những biểu tượng rổng. Cho nên Ông Wilhem cho rằng Kinh Dịch đã làm ngăn trở 

bước tiến của Á Đông, đáng buộc cối đá mà vất xuống biển ( II . 335 )  
Sự thật có phần đúng như vậy. Vì trong dĩ vãng Kinh Dịch đã là bức màn che dấu sự trống 

rổng ( refugium ignorantioe ) cho bao học giả, nên mỗi khi nghe nói có ai viết về Kinh Dịch thì 

đâm ra lo sợ, vì e người ta lại tạo thêm lý do khiến Kinh Dịch càng đáng vất xuống biển, 

corruptio optimi pessima ! 

b.- Đánh mất Minh triết: nền tảng của Triết lý cơ thể  

Về Âm Dương người ta cũng tìm ra được nhiều dấu vết tự lâu đời, vì Ngũ hành vốn đã bao 

hàm Âm Dương. Nhưng xuất hiện rõ nhất trong “ Ngô Việt Xuân Thu “ nên đã nói lên mối 

liên lạc với truyền thống Đông Nam ( hay duyên hải phía Nam, Southern coastal origin. 

Need. II . 275 ) .    Đây là nơi học giả Needham đã khảo sát tỉ mỉ nhất về nguồn gốc Âm 

Dương . Ông cho là có sự liên lạc với hình xoắn ốc chữ S, gặp thấy ở Ngưỡng Thiều thuộc 

Tân thạch và là biểu hiện của Tôn giáo Phong nhiêu ( a dualistic fecundity symbol id . 278 

), tức của Viêm Việt, đó cũng là lập trường của học giả Granet trong quyển Fêtes et 

Chansons khi đề cập Trống quân với tôn giáo Phong nhiêu.  

Sở dĩ các học giả này quan trọng hoá Trống quân hay Âm Dương bởi vì nó đặt nền tảng 

vững chắc cho Minh triết, nên có sức bao hàm mênh mông của một dạng thức đồ sộ theo 

kiểu nói của Ông Needham, colossal pattern ( II. 279 ) .     Do đó cũng là nền tảng cho Triết lý 

cơ thể, là nền Triết có khả năng tạo dựng những xã hội cho nhau, thay vì giật của nhau, 

gây nên bởi các Triết học lý niệm ( not in human society only, but through out the world of 

nature, there was a give and take, a kind of mutual courtesy rather than strife among inanimate 

powers ) .” 

5.-Nguồn gốc Ngũ hành 

“ Ban đầu các học giả cho Ngũ hành phát xuất từ Tây Âu hoặc Hung Nô hay Turc. Ý kiến này về 

sau bị bác bỏ bởi Forke (Đức ) và De Saussure ( Need. II .246 ) . Cũng không thể là do Hy Lạp, 

vì Hy Lạp thiếu tính chất tác hành, mà chỉ là bốn yếu tố ( Need. I . 154 ) , vả lại Âu Tây quen 
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dùng Tứ hành.  Các thừa sai dòng Tên khi sang Tàu còn hãnh diện truyền bá Tứ hành trong khi 

Âu Tây đã chối bỏ từ nửa thế kỷ trước ( Need. II. 279 ) . 

Ông De Saussure đã chứng minh dấu vết Ngũ hành có từ trước đời Nghiêu như đã được ghi 

trong Nghiêu Điển, được chúng minh bằng lối xếp đặt trăng sao như đã bàn trong “ Chữ Thời “ 

. Còn xuất hiện rõ nhất thì phải đợi mãi đế thế kỷ thứ IV t.c.n. ở vùng Tề, Yên, tức vùng nhiều 

Lạc Việt ( Need. 242 – 244 ), có 3 nhóm: 

 

 a.- Âm Dương gia quy vào sự Vật. 

 b.- Châu Diễn quy vào Vua. 

 c.- Hồng Phạm quy vào Chính trị, Xã hội, Nhân bản, và đó là con đường của Việt Nho, 

vì đường hướng của nó khác xa lối tai dị.   Thứ hai để trọn vẹn vào Tâm linh với Ngũ Hoàng 

Cực mà Ngũ Hoàng Cực là Tâm trí của Lạc Thư: tìm cái Phi thường trong những cái Tầm 

thường. Cái Tầm thường là Đông, Tây, Nam, Bắc, đâu cũng thông với Trung cung vô hình. 

Đó là sự hoàn bị ở cấp cao nhất có thể nghĩ ra trong con đường Triết lý, hoặc nói cao lên một bậc 

là hai phái trước theo lối huyền bí, còn Hông Phạm theo lý tưởng, và đó cũng là hướng của Việt 

Nho.” 

6.- Tàu học Dịch Việt 

“ Còn Việc Tàu học Dịch Việt thì được huyền sử hoá bằng truyện ông Vũ lấy vợ Việt, ẩn 

nghĩa ông học được văn hoá nông nghiệp của Việt là văn hoá đề cao nguyên lý Mẹ, gọi bóng là 

Cửu Thiên Huyền Nữ ( Cửu là số 9 ), nên Lạc thư cũng gọi là sách Mẹ.   Truyền thuyết nói rằng: 

Khi vua Vũ trị được thủy rồi ( nghĩa đen là ngăn lụt, nghĩa bóng là trị nước theo Cửu Lạc ), thì 

có con rùa thần đội văn trên lưng có các số từ 1 tới 9. Vua Vũ nhân đó mà xếp thứ tự thành 

ra 9 trù ( Cửu trù ) . Vậy Cửu Trù là Lạc Thư, trước nữa gọi là Cửu Lạc, người Mường gọi 

là Chín Rò. Hùng vương thần phục 15 bộ nước Văn Lang là cai trị theo sách Mẹ ( Cửu Lạc ), vì 

đem các số Lạc Thư mà cộng bất cứ chiều nào: ngang, dọc, xéo đều được tổng số 15. Tất cả 

những điều này đều xẩy ra trước nhà Chu.  

Nhà Chu chỉ xuất hiện thế kỷ thứ 12 t. c. n. mà thôi, và từ đó mới có Chu Dịch với Hậu 

thiên Bát quái. 

Ta hãy nghiên cứu giai đoạn này xoáy vào Hậu thiên.  

 

Chú thích : Cũng có thể nói là không thuộc Nho khi hiểu Nho là Khổng học. 

Vì Khổng tuy có tiếp nhận được đạo lý Dịch là Nhân đạo, nhưng không biết đến Cơ cấu Ngũ 

hành, Tam tài, Âm Dương. Cả Khổng cả Mạnh không hề nhắc đến những chữ đó, nên đoán 

được rằng bộ ba Cơ cấu này chỉ được rước vào Nho đời Hán mà thôi. Có thể ví Khổng Tử như 

người đi chữa nhà cháy, ông chỉ cứu được Bức ảnh, mà không cứu được cái Khám ảnh, tức chỉ 

cứu được đạo lý bằng Từ, mà không cứu được Cơ cấu bằng Số. Vì thế sau đạo Nho bị nhàu nát, 

vì không có khung để che chở ( Cha ông chúng ta đã cất dấu cốt tuỷ của Kinh Dịch là ngọc 

Long Toại trong truyện Việt Tỉnh cương, trong huyền thoại Tiên Rồng, trong Trống Đồng. 

Cốt tuỷ của Kinh Dịch là nét Song trùng lưỡng hợp và vị trí quan trọng của Trung cung hành 

Thổ mà người Tàu không thấy, nay con cháu Việt mới khám phá ra )” 

7.- Giai đoạn IV của Văn vương có 3 điều khác 

a.- Đặt quẻ Kiền trước quẻ Khôn 

b.- Dùng số 9 
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c.- Hậu thiên Bát quái đánh mất đối xứng 

Ta sẽ tìm hiểu 3 điều dị biệt trên. Trước hết cần nhận diện các quẻ với tên và nghĩa chung. Xin 

nhớ số thứ tự các quẻ theo Tiên thiên. 

 
Các chữ Cha Mẹ, con Trai, con Gái đặt trong ngoặc, vì thuộc Hậu thiên. Nên ghi nhận khi xếp 

quẻ thẳng thì lấy nét dưới làm nền, thí dụ quẻ Chấn, thì nền là nét liền — nên là quẻ Dương. 

Ngược lại quẻ Tốn là Âm, nét nền là đứt đoạn — —. Còn khi xếp theo vòng tròn thì lấy nét 

Trong lam nền, theo nguyên lý “ Nữ nội Nam ngoại “ . 

8.- So sánh hai bảng Tiên thiên và Hậu thiên 

“ Bây giờ hãy so sánh hai bàng Tiên thiên và Hậu thiên để nhận ra . 

 

                           
Điều nổi bật trước hết là trong Tiên thiên Bát quái có sự cân đối trọn vẹn: Trời đối Đất ( Bắc 

Nam ); Nước đối Lửa ( Đông Tây ), Sét đối Gió, Hồ đối Núi.  

Hâu thiên chỉ còn hai cặp đối đáp là Li / Khôn và Chấn / Đoài  

 

Thứ đến tất cả 4 mối liên hệ đều đi qua Thái Cực, mà Thái Cực được chia ra làm hai mảng Âm 

bên Đông, Dương bên Tây, 4 quẻ nền Âm đứng bên Đông, 4 quẻ nền Dương đứng bên Tây ( bên 

Hữu ).   Nếu vẽ ra Thái Cực viên đồ bên Âm bên Dương thì ta dễ thấy được mối tương quan căn 

bản của cơ cấu, được gọi là Cơ Cấu Uyên Nguyên, vì 4 cặp đối đáp đều đi qua Thái Cực.   Trái 

lại ở Hậu Thiên Trời Đất mất đối đáp, vì Kiền Khôn tức là Thiên Địa bị xếp cả sang một bên, 

nên mối liên hệ không đi qua Thái Cực. Thế là gây ra 3 tai hoạ như sau: 

a.- Mất Tương quan nền tảng xuyên qua Thái Cực 

 Mất Cơ Cấu Uyên Nguyên là mất hết nửa những cái cân đối như giữa Càn Khôn . 

b.- Cha sang bên Tả của Mẹ 

 Mở đầu Phụ quyền lấn át Mẫu quyền, cũng như thứ tự Tả Hữu cũng bị phá luôn. 

c.- Thứ tự các số cũng xếp khác đi làm mất hai chữ Giao Chỉ  

Đó là 3 điều vô cùng quan trọng như sẽ nói sau :  

9.- Cơ Cấu Uyên Nguyên 

“ Cơ cấu ở tại sự đối đáp giữa hai Đối cực như Nước / Lửa; Đất / Trời , Sông / Núi. . . . Còn 

Uyên nguyên là khi mối liên hệ giữa hai bên gặp nhau trong vòng Thái Cực. Mà Thái Cực 
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cũng là Vô Cực, nên Vô Cực là Hồn, là Thần, là căn nguyên của mọi cuộc thống nhất: đã 

trật ra ngoài Cơ Cấu Uyên Nguyên thì chỉ còn là bì phu.   Như Kiền Khôn trong Hậu thiên 

không qua được Thái Cực, mà chỉ gặp nhau ở ngoài chu vi, quen gọi đó là không thể vào 

được Trung cung hay không lên được Trời như được ám chỉ trong huyền thoại Cộng Công 

húc đầu vào núi Bất Chu chống Trời, làm Trời sụt, khiến nên cảnh “ Thiên bất túc Tây 

Bắc, Địa bất mãn Đông Nam “, nghĩa là 2 Thiên không đủ ở Tây Bắc ( vì đã đưa Kiền sang 

phía Đông ) , Địa bất mãn Đông Nam . Vì Đông Nam là phần đất Mẹ đã bị quẻ Kiền sang 

xâm chiếm.   Đó là nguồn gốc của Duy vật, được nói là không vào được Trung cung. 

a.- Dịch Việt đạt được Tiềm thức Tâm linh 

Nói theo Tâm lý thì Dịch Việt ( cũng gọi là Tiên thiên hay Nguyên thủy ) đạt được Tiềm 

thức Tâm linh biểu lộ bằng mối liên hệ giữa hai Hạn từ bao giờ cũng đi xuyên qua Trung 

cung ( là tiềm thức Tâm linh ), hậu quả là có Biểu trượng như những Huyền thoại, chứa 

nét Đục / Cái; Tiên / Rồng . . .  

b.- Dịch Văn Vương thuộc Lý trí vòng ngoài 

Còn Dịch Văn vương thuộc lý trí vòng ngoài, nên liên hệ giữa hai Hạn từ không đi xuyên 

qua Trung cung Tiềm thức, mà chỉ do Ý thức, nên gọi là Hậu thiên, và như vậy không còn 

là tiêu biểu nữa ( symbol ), mà chỉ là ẩn dụ ( allegory ). Tiêu biểu phát xuất tự Tiềm thức, 

còn Ẩn dụ thuộc Lý trí bày ra. 

Ý thức không đạt liên hệ cơ thể với Tâm linh, nên mất đi hầu hết hiệu nghiệm thường đi kèm với 

Tiêu biểu. Từ đấy hầu hết các quẻ chỉ còn là một trò chơi lý trí suông , đã xa lìa sự thực 

thâm sâu rồi.    Thế mà 64 quẻ chiếm trọn Kinh Dịch, đến nỗi nhiều sách không in  phần 

Thập dực. Mà chính ra Thập dực cố cứu vớt lại phần nào cái ý nghĩa sâu xa của Dịch. Nay 

bỏ Thập dực mà chỉ chuyên có 64 quẻ, thì chỉ còn là một việc tầm phào. Chính vì chỗ này 

mà học giả Needham lên án những hậu quả tai hại do Kinh Dịch ( xem Needham II .335 ) “ 

10.- Cha lấn quyền Mẹ 

“ Điểm hai là Cha lấn quyền Mẹ. Trong Tiên thiên Bát quái Cha đứng đầu 4 quẻ Dương, đặt bên 

Hữu, còn Mẹ đứng đầu 4 quẻ Âm bên Tả, nay đặt Kiền sang phía Âm là Cha chiếm chỗ của 

Mẹ. Việc này phản chiếu trong vụ Hoàng Đế chiếm chỗ của bà Nữ Oa ( xem Hùng Việt Sử 

ca chương XI : Vụ án Nữ Oa Thái mẫu bị hiếp dâm ) cũng như Đông cung Thái tử. Thái tử 

lẽ ra phải ở bên Hữu theo lệ của Việt: “ Gái, Tả phòng, Nam, Hữu phòng “ , sao lại lớ rớ sang 

bên Đông làm gì . Đó là lấn át, chứ theo Việt thì Âm trước Dương: Gái mới được ở Đông cung. 

Theo lệ Gái trước Trai đó, nên mỗi khi đúc Trống xong mà đánh khai mạc thì phải là các Bà. Tư 

tế của Việt cũng là các Bà.  

 

Xưa kia, Gái ve Trai là sự thường. Người đàn bà Radê còn nói đi “ bắt “ cái Chồng. Mỵ nương 

quyết định lấy Chử Đồng Tử là đúng sách Việt. Lúc xưa các Bà nổi lắm, cả về sáng chế nông 

nghiệp hầu hết cũng do cá bà : bà Giàn, bà Đậu, bà Dâu , bà Nành . Bà Đà trồng cây xây rú . . . “ 

11.- Việt trọng bên Tả 

“ Bây giờ đến thói quen trọng bên Tả: bên Tả đi với Nữ, bên Hữu đi với Nam. Việt tộc trọng Tả. 

Tàu ban đầu trọng bên Hữu, sau theo Việt cũng có lúc trọng bên Tả. Trong Kinh Lễ, ta thấy 

đầy dấu vết Việt trội hơn Tàu, như khi đi đường Nam bên Hữu, Nữ bên Tả ( Đạo lộ Nam tử do 



132 

 

Hữu, Nữ do Tả . Lệ Ký: Thiên Nôi tắc ) . Khi tiếp khách, chủ phải nhường khách ngồi bên 

Tả . 

a.- Tứ Di Tả nhậm 

Thói tục trọng bên Tả có lẽ xuất hiện do việc quan sát bầu trời trăng sao cho người ta cảm 

tưởng nó xoay quanh sao Bắc Đẩu theo chiều ngược kim đồng hồ. Vì thế gọi Tả lả bên Trời , 

Hữu là bên Đất. Bên Tả chỉ văn hoá: nên trường học đặt bên Tả, còn bên Hữu chỉ có võ lực, chỉ 

nhà binh. Tàu du mục, nên trước trọng bên Hữu, Việt trọng văn nên đề cao bên Tả . Kinh Thi ghi 

: “ Tứ Di Tả nhậm “ ( Kinh Thi. Thiên Tất mệnh, câu 13 ) = Tứ Di cũng như “ Tứ Hải “đều chỉ 

các dân ngoài Hoa tộc, tức là Việt tộc, tất cả đều trọng bên Tả, nên những gì xếp theo tứ tự này 

phải kể là của Việt, như Phượng Hoàng là của Việt, vì Phượng là con cái đi trước Hoàng là con 

đực, đúng thứ tự Âm trước Dương. Cũng như phải nói như thế về các chim quen xếp cánh bên 

Tả: Lạc Địch và Tất Phương. Hai đàn Cầm Sắt cũng vậy: đàn cầm 5 dây do bà Nữ Oa sáng 

tạo . Đàn Sắt 50 dây do Phục Hy to hơn, nên là Dương vòng ngoài . 

b.- Cách xếp các hành trong Ngũ hành 

Còn việc Tả Hữu đi với Đông Tây là do ngày xưa người ta định hướng theo lối quay mặt 

phía Nam, thì sau lưng là Bắc, bên Tả là phía Đông, bên Hữu là phía Tây.  

c.- Vài dấu để nhận diện Việt 

Do đấy ta có thêm một dấu để nhận diện Việt. Việt trọng bên Đông như khi chôn người chết thì 

theo hướng Đông Tây. Người Chàm Châu Đốc còn giữ tục này ( xem Nếp Cũ trang 265 ). Làm 

nhà có lệ Thượng Đông tức là lệ đặt đòn Nóc quay đầu hướng Đông . Sau khi làm lễ Gia 

quan, cha mẹ sang đứng bên thềm Tây, nhường thềm bên Đông cho con Dâu để tỏ dấu giao 

lại quyền Nội tướng ( Li ki . 610 ) . Đưng chầu vua thì Tam lão đứng bên Đông. 

Khi tế Thái Miếu thì vua đứng bên Đông ( Li Ki 425 ) . Khi vua tế phải để trần vai Tả gọi là 

Tả Đản, có khi chỉ nói Đản ( CA 211 ) “  

12.- Văn hoá Việt cải đổi Văn minh Tàu 

“ Tóm lại phía Đông hay bên Tả đã thắng, tức là văn hoá Việt đã cải đổi văn minh Tàu. Tàu 

đã dần dần chấp nhận văn hoá Việt, chỉ có vài phản đối nho nhỏ, chẳng hạn gọi tay Tả là 

sái quấy như trong chữ: Tả đạo “. Kiểu nói gọi tay Chiêu là tay trái, còn Mục là tay phải, 

cũng như thứ tự xưa của Tàu còn sót lại. Trừ vài phần phản đối đó thì toàn thấy Âm trước 

Dương, tức văn hoá Tàu đã bị Việt chinh phục hầu trọn vẹn. Nên ghi nhận là những vụ Việt 

chinh phục Tàu chỉ xẩy ra đời Ân. Còn đến đời Chu thì xuất hiện vụ “ Hậu thiên Bát quái 

“ với thứ tự Dương trước Âm ( Càn trước Khôn ), Cha lấn Mẹ như đã nói trên, để rồi đến đời 

Hán thì khởi cuộc Tàu thắng Việt.  

Tàu thua Văn hoá, nhưng thắng về Văn minh. Tuy nhiên khi ghi lại thứ tự các hành hay các 

quẻ thì nên theo lối xưa kẻo gây lộn xộn . Mà cái mất lớn nhất là đặt Tả sang tay Mặt.” 

13.- Về các Số 

“ Số của Dịch Tàu cũng gọi là Chu Dịch, là cặp 9 – 6 tức gọi hào Dương là Cửu ( 9 ), còn hào 

Âm là Lục ( 6 ) . Khác với Dịch Việt cũng gọi là Dịch Quy Tàng đời Ân, dùng cặp số 7 – 8. 

Để thấy rõ hai bộ số nọ biểu thị nguồn của Việt và Tàu ra sao ta hãy ôn lại các số theo cung Ngũ 

hành xếp đặt như sau : 
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Đồ hình Ngũ hành 

 

Nam 

2 

| 

Đông 3 — 5 — 4 Tây 

| 

1 

Bắc 

 

Bảng trên chỉ rõ Việt nhận phía Đông Nam hay 3 – 2 như câu Kinh Dịch “ Tham Thiên 

lưỡng Địa nhi ỷ số “. Còn Tàu nhận Tây Bắc với bộ số 4 – 1 .Nếu ta đưa số 9 – 6 trên kia trừ 

số 5 , số sinh, thì ra 4 – 1 hay Tây Bắc. Còn 7 – 8 trừ 5 thì thành ra 2 – 3 ( vài ba ) tức là số của 

Việt tộc. 

Dịch đời Ân mà Khổng Tử còn gặp nơi nước Tống được gọi là Khôn Càn, tức Khôn trước 

Càn theo thứ tự Âm trước Dương.      Như vậy Dịch Quy Tàng với số vài ba ( 2 – 3 ) là Dịch của 

Việt tộc đó. 

 
 

Có người đoán cả Dịch Liên Sơn của Phục Hy cũng theo số 7 – 8 này ( xem CA 367, note 2 ). 

 Hai số 7 – 8 tức là hai số 2 – 3 ( 7-5=2; 8-5=3 ), mà 2 với 3 gặp nhau, vì không có gì ngăn cách, 

nên gây ra được cảnh Thái Hoà, trái lại 4 – 1 vì bị hai số 2 cộng ba ngăn cách, đành đứng trong 

cảnh thiên lệch 4 Đất 1 Trời, nên nói “ Thiên bất túc Tây Bắc “ là vậy. Vì Thiên chỉ có 1 đang 

khi bên Đông Thiên là số 3. Trái lại “Địa bất mãn Đông Nam “, vì Địa chỉ có 2 đang khi phía 

Tây là 4.  

 

Nên nhớ ba bộ số 2, 3, 5 chỉ những Chân lý nền tảng gốc rễ ( số 2 chỉ Biến hóa, số 3 Nhân 

chủ, số 5 Tâm linh ), mà nền Văn hóa nào thiếu thì kể là mất Gốc.  

 

Chính trong ánh sáng đó mới hiểu được câu nói của triết gia José Ortéga Y Gasset chỉ về Tây Âu 

cho là đã mù quáng thâu nhận nền văn hoá huy hoàng nhưng thiếu gốc, nên nay đang thâu hoạch 

hậu quả đau thương : “ Europe is now reaping the painful result of her spiritual conduct. She has 

adopted blindly a culture which is magnificent, but has no roots ( the revolt of the Masses. P. 189 

) “ 

14.- Ảnh hưởng của Dịch Việt 

a.- Ảnh hưởng đến Tổng hợp giá trị của Tống Nho 

“ Tình trạng này suýt nữa Hán Nho mắc phải do Hậu thiên Bát quái của Văn vương . May thay 

nhờ có ảnh hưởng Di Việt còn lại sâu đậm, nên đã không rơi hẳn vào bộ số 4 – 1, nên còn 

nảy sinh ra được những Tổng hợp giá trị như của Tống Nho, nó gần với Triết lý cơ thể hơn 

bất cứ nền Triết nào. 
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b.- Gợi hứng cho Leibnitz nghĩ ra hệ thống Nhị phân 

Cũng như đã gợi hứng cho Leibnitz nghĩ ra được toán Nhị phân ( binary ) để làm nảy sinh toán 

Điện tử .  

c. Kinh Dịch hợp với khoa Vi thể ngày nay cả 5 bước 

Cũng như các cơ cấu Kinh Dịch hợp với khoa vi thể ngày nay hơn bất cứ triết lý nào, hợp tới 5 

bước, đang khi các đạo lý khác nếu có hợp cũng chỉ có được 1 cùng 2, vì không hợp Cơ cấu, như 

Trong Ngoài, vòng Sinh vòng Khắc, Lỗ Đen, Vũ trụ Nở ra Bóp vào, Vũ trụ tiện thị ngô 

Tâm. . . ( Có bàn rộng trong Chữ Thời bài I ).   Xem thế ảnh hưởng Kinh Dịch rất sâu xa .”  

15.- Mục tiêu chính của Dịch: Giao chỉ 

a.- Chỉ Trời chỉ Đất giao thoa 

“ Tuy vậy đó mới là thành tựu vòng Ngoài, chưa phải mục tiêu chính của Dịch . Mục tiêu chính 

là “ Giao Chỉ “ tức phải liệu sao cho “ chỉ Đất Ý thức ) “ giao thoa với “ chỉ Trời “ ( Tiềm 

thức Tâm linh ) Bởi vậy cần bàn thêm về đường lối của hai chữ này .    Chữ Giao Chỉ nghĩa 

uyên nguyên của Dịch là chỉ Trời và chỉ Đất giao thoa nhau như có thề thấy trong hình các quẻ 

xếp theo Tiên thiên Bát quái. Bên Hữu khởi từ 1 đến 4 , bên Tả khởi từ 5 đến 8. Bên Hữu chỉ Đất 

hay Ý thức vòng Ngoài, bên Tả chỉ Trời hay Tiềm thức vòng Trong. 

b.- Độ giao thoa Trời Đất là 3 / 2: mọi sự hanh thông 

Khi hai chỉ Giao thoa thì mọi sự hanh thông. Độ Giao thoa tốt nhất là 2 Đất 3 Trời theo câu “ vài 

ba “, “ Tham lưỡng “ . Được như vậy thì có Minh triết.    Phần nhiều con người dùng toàn Ý 

thức, ý chí vòng Ngoài ( chỉ bằng 4 – 1 ) , mà bỏ bê vòng Trong Tiềm thức Tâm linh, nên không 

đạt 2 + 3 = 5. 

c.- Điều kiện để cho hai Chỉ giao thoa: Dẹp bớt phần Ý thức 

Kinh Dịch đưa ra đường lối Giao thoa nọ . Hai “ Chỉ “ có thông hội với nhau được hay không là 

tại Ý thức. Ý thức mà phát triển quá đáng chuyên đề cao những cái Ý, Tình, Chí bé nhỏ, đến độ 

chỉ còn thấy những cái tư riêng, cá thể thì sẽ mất cảm nghiệm về cõi tiềm thức Tâm linh, rồi rơi 

vào duy thức tức là Duy vật . Tiên Nho nói “ Ngoạn vật táng chi “, Tâm chí quá bám vào sự vật 

không thể vươn lên cõi Đạo.   Muốn cho hai “ Chỉ “ giao thoa thì con người phải dẹp bớt phần Ý 

thức ( mà có thể tóm vào ba chữ Ý, Tình, Chí ) để lòng trí được trống rổng, cho tiềm thức Tâm 

linh có đất trồi lên ( dô lên ) mặt Ý thức, hay Ý thức thấu vào được cõi Tiềm thức Trời mạc khải 

và đó là những bước tiến trên nẻo đường thăng hoa của tâm hồn. Dịch chú ý phát triển điều đó 

bằng những câu như: “ An Thổ, đôn hồ nhân, cố năng ái “. An Thổ để lòng trí không nghĩ gì 

hết ( Dịch vô tư dã, vô vi dã ), đây gọi là An Thổ, vì hành Thổ cũng gọi là “ Hành vô hành, địa 

vô địa “ tức là hành không có mùa riêng, phương riêng hay nói là nó vượt Thời, Không bé nhỏ 

cũng vậy. Vì thế phải đi xin bốn hành kia một tuần cuối để làm vốn là QUÝ có nghĩa như hoa 

Quỳ là quy hướng, hiểu là để lòng quy hướng về nguồn cội.  Đó là gốc mọi Đạo lý trung thực.”  

 

16.- Phép an thổ ( Đường về Tâm linh ) 

“ Phép “ An Thổ “ này cùng với “ Tứ Quý “đã được cụ thể hoá qua thể chế nhà Minh 

Đường với Nguyệt Lệnh là để thi hành câu An Thổ , hay là “ Dịch vô tư dã, vô vi dã “ . 
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Nhà Minh Đương lấy khung của Cửu Lạc gồm có 4 phương , 4 hướng như hình sau : Nhà Minh 

Đường ( Mùa Xuân nhà vua ở phòng hướng Đông bắt đầu từ tháng giêng ).    

Hình I chia đôi 4 phương thành 8 cá ( cá thể : tức làm cho ra nhỏ hơn nữa ).  

Hình II . 8 cá cộng với 4 hướng thành ra con số 12 để hợp cho 12 tháng.  

Hình III và gọi là Nguyệt Lệnh: nghĩa là mệnh lệnh phải thi hành trong tháng, ví dụ 3 

tháng Xuân phải ở phòng Đông, mặc áo xanh, ăn đồ ứng hạp ( xem Nguyệt Lệnh ) Tháng Quý 

tức là tuần cuối mùa ( cuối các tháng 3, 6, 9, 12 ) thì vào ở Trung Cung hành Thổ gọi là “ An 

Thổ “để làm gì ?    Thưa để “Đôn hồ Nhân “ là trở về chỗ sâu thẳm lòng mình, bằng cách “ Vô 

tư dã, vô vi dã “, đặng đạt khả năng yêu được mọi người, phải vượt qua được phân biệt thuộc cá 

thể, như giàu nghèo, nam nữ, tôn giáo, giống nòi. . . để cảm nghiệm được bản thể Con Người 

Đại Ngã Tâm Linh cùng với Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể, để thấy mọi người như mình: 

cùng một bản thể. Đấy gọi là Hoa Quỳ theo nghĩa Quỳ là nơi cả 9 con đường đều thông hội ( 

căn hai của 9 là 3 ) . Vì thế Thổ thần ( hiểu là hành Thổ ) có 3 mắt để xem thấu được 3 cõi Trời, 

Đất, Người . 

Tất cả đạo lý Dịch nằm trong chỗ “ An Thổ “ là vậy. Đó cũng là con đường Chính Trung 

của cuộc tiến hoá muôn loài, cũng là phần siêu hình Tiên thiên Bát quái.”  

17.- Về phép bói Dịch 

“ Bói Dịch cũng là một lối Giao Chỉ, lối hữu hình gọi là Bốc phệ ( Bốc phệ là bói bằng cỏ Thi 

hoặc mu Rùa ) . Có thể gọi đây là việc của Địa Tiên với khả năng biết trước những sự xảy 

ra do thông được với Tiềm thức ( hay thiên năng ) của ý thức Tiểu ngã, qua trung gian 

những vật thể như mu Rùa, cỏ Thi. Vật thể trong Dịch là các Quẻ , tất cả được gọi là “ vật 

linh “ . Vật là sự thể hữu hình như cỏ Thi, mu Rùa, hay các gạch đứt liền ( gọi là Hào ), còn linh 

là thuộc Tâm linh tiềm thức có sự hiểu biết siêu việt, có năng lực bao la và nó thông cho sự vật 

được phần nào khả năng đó, nên gọi là Linh tức là cái biết có hiệu lực vượt khả năng của sự vật. 

Bởi nếu xét nguyên có sự vật thì thấy rất vô lý, không lý gì mà cỏ Thi, mu Rùa lại hiểu biết cao 

xa hơn Lý trí con người, nhưng Dịch dùng lối biết Toàn thể ( gọi là Chu tri ) tức Ý thức 

không làm việc một mình mà còn Tiềm thức Tâm linh thông báo cho.   Vì thế khi chiêm 

bốc phải chăm sóc phần Tâm linh bằng gạt bỏ những chướng ngại như tư ý, tư dục để lòng 

vắng lặng trống trơn.   Cái đó phải coi là chính. Vì thế quan trọng không nên đặt vào sự 

Vật, mà phải đặt vào Người. Người phải có đủ điều kiện Tâm linh là cần trước hết, còn việc 

dùng cỏ Thi, mu Rùa, hay Quẻ hoặc bói bài . . . là tùy phụ, tất cả đều vô lý: chúng chỉ có 

nghĩa do Tâm linh . Chính vì thế ở dưới có cho một lối bói Dịch đã đơn giản hoá cùng cực, để 

bạn thử chơi, nếu thấy hiệu nghiệm thì dùng, chỉ cần nhớ rằng hiệu nghiệm hay không là ở mình: 

“ Linh tại ngã, bất linh tại ngã “.  Tử vi, đẩu số đều như vậy hết: hay hoặc không hay là tại 

nơi con người. Phương tiện không quan trọng, mà quan trọng là trình độ nhạy cảm về 

phương diện đó của mỗi người. Đây là bí quyết việc bói toán nó cũng trùng hợp với đường tu 

tâm dưỡng trí ở chỗ làm cho lòng trống trơn. Vì thế mà tuy Dịch Văn vương có gây xáo trộn 

về đàng Trí học nhưng ơn ích về Tu học vẫn còn phần nào, nhưng nếu bói Dịch mà bỏ 

phần “ An Thổ ‘ thì kể là dị đoan, trúng trật ít bảo đảm hơn nhiều.” 
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18.- Cách bói Dịch đơn sơ 

“ Cách đơn sơ nhất để bói Dịch là dùng 3 đồng tiền gieo xuống, đồng nào ngửa thì cho số 2, 

sấp cho số 3 . Cộng cả ba lại, nếu được số chẵn ( 6, 8 ) thì là hào Âm, gạch hai cái — —. 

Nếu là số lẻ ( 7 , 9 ) thì là hào Dương, gạch một cái —; thế là được hào nhất. Gieo lại lần 2, 

rồi mới đặt hào mới trên hào 1.   Cứ làm như thế đủ 6 lần của quẻ muốn tìm. Mở sách ra 

xem tên quẻ và chiêm nghiệm lời quẻ ( sách này chỉ nhằm phần đạo lý minh triết, nên không 

cho phần bói toán , tức 64 không in ra ở đây ) Chỉ cần ghi nhận rằng sự gieo quẻ coi như rất là 

ngẫu hữu “ may rủi “, nhưng xét theo toàn diện thì không là may rủi, vì việc khiến đồng tiền sấp 

hay ngửa còn được quy định do Tiềm thức nữa : người ta không biết đến việc tiềm thức , nên 

gọi là may rủi. Mức pha độ tốt nhất là Ý thức 2, Tiềm thức 3 . Dịch nói là “ Tham thiên 

lưỡng địa nhi ỷ số “ . Muốn đạt độ lý tưởng vài ba, tham lưỡng “ nọ phải “ An Thổ “ cho lòng trí 

trống trơn.        Kinh Dịch gọi đó là :  “ Dịch vô tư dã, vô vi dã. tịch nhiên bất động, cảm nhi 

toại thông thiên hạ chi cố, phi thiên hạ chí thần, kỳ thục năng dữ ư thử “. Hệ từ X .4 : Dịch 

là để lòng trống vắng, không suy tư, không làm gì hết; đột nhiên linh cảm mà thấy được chỗ căn 

do của sự việc. Nếu không phải là rất thần, thì làm sao được như vậy?    Nên nhận xét rằng: 

Theo Dịch thì Thần với Không đi đôi. Vì vậy làm cho lòng trống trơn, không suy nghĩ gì về 

việc trần tục,cũng là sửa soạn cho thần linh xuất hiện . Muốn đạt Chí Thần thì tâm hồn phải 

cực rổng ( chí hư ) là thế Tâm hồn có trống rổng được như vậy mới đọc ra được ý nghĩa 

của những lời đèo theo quẻ và hào, những lời ấy vốn rất lơ mơ mù mịt, vì cái soi sáng, cái 

đem lại ý nghĩa cho quẻ cho lời không phải là lời, là quẻ, mà là Thần. Lời chỉ là những dụng 

cụ bất tương xứng, còn chủ soi sáng, chủ dùng những phương tiện đó, là chính Thần . Thần biến 

hoá và hiệu năng vô cùng, không còn những phương tiện hiệu nghiệm cân xứng. Đó là điều cần 

phải nhớ khi bói Dịch . Có làm được như vậy mới trông nhờ ơn ích của Dịch.” 

19.- Về thứ tự 64 quẻ 

 

“ Nên biết có hai lối xếp đặt . Một theo Tiên thiên Bát quái xếp theo vòng tròn và vuông, kiểu 

bánh Dầy bánh Chưng .  Đây là thứ tự Tiên thiên nói trên là : Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, 

Cấn, Khôn. Quẻ kép cũng theo thứ tự ấy: muốn tìm quẻ theo vòng Tròn thì khởi lấy quẻ nền 

Dương là Kiền là nền rồi tính ngược lên: Có 4 quẻ nền Dương là Kiền, Đoài, Ly, Chấn, mỗi quẻ 

trong 4 quẻ nền này sẽ trở thành nền cho 8 quẻ kép, mỗi quẻ mang trên mình 8 quẻ đơn cũng 

theo thứ tự : Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Càn, Khôn. . . và được 32 quẻ . Rồi đến 4 quẻ 

nền Âm bắt đầu từ Tốn tính xuôi lên cũng có 4 quẻ là Tốn , Khảm, Cấn, Khôn, rồi cũng chồng 8 

quẻ đơn lên mỗi quẻ nền trên theo thứ tự Kiền, Đoài, Ly, Chấn , Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. . . thế là 

được 32 quẻ kép nữa . Cộng hai bên vào thành 64 quẻ. 
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                          Hình Tròn   ( Mẹ Tròn Con Vuông )                                Hình Vuông 

 

Còn hình Vuông thì lấy hàng Dọc bên tay phải tự dưới tính lên theo thứ tự Kiền, Đoài, Ly, 

Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Đoạn lấy quẻ Kiền làm nền cho 8 quẻ kép xếp theo hang ngang ( 

từ phải qua trái ) trên đặt 8 quẻ đơn Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. . . thành ra 

một thước thợ . Thế rối chồng các quẻ đơn lên trên quẻ Đoài: cũng xếp như với Kiền . Xong lại 

lên quẻ ly. Cứ thế hết 8 quẻ nền thì được 64 quẻ.  Cả hai lối tròn cũng như vuông rất dễ tìm ra 

cấu trúc của quẻ. Tuy nhiên hai thứ tự vuông tròn này đã bị Hậu thiên làm đảo lộn mất rồi, nên 

không còn dùng được để tìm ra số và tên quẻ.   Vi thế trong thực tế phải dung đến bảng thực tiễn 

( Hình B ) để tìm ra số quẻ trong sách.   Muốn tìm ra tên quẻ thì lấy quẻ hàng dọc làm nền . Lấy 

quẻ ngang làng tầng trên , rồi dò xem hai quẻ dọc ngang gặp nhau ở ô thứ mấy thì mở sách ra 

đọc tên quẻ và các lời Soán từ và Hào từ . “ 

C.- Kinh Dịch hay Thuật quyền biến 

( Tinh hoa Ngũ điển : Kim Định ) 

I.- Thiên địa chi động trinh phù nhất giả dã 

1.- Đặc trưng định tính của Dịch 

“ Nền móng của toà nhà Việt Nho ( Nho có nguồn gốc nơi Văn hoá Việt ) nằm trong quyển 

Kinh Dịch, và Kinh Dịch là quyển sách duy nhất trên thế giới ở chỗ không có chữ . Những 

chữ về sau chỉ là “ Hệ từ “ nghĩa là những lời treo vào, treo vào nghĩa là đã có Kinh rồi, lời 

đến sau chỉ để phụ hoạ thôi chứ không là thành tố của sách. Các Kinh sách khác được 

thành nên bởi lời, bỏ lời đi là không còn sách.  Với Kinh Dịch thì bỏ lời vẫn còn sách, vì nó 

nói bằng Biểu tượng, bằng Thể chế. Thể chế là Nội dung của Biểu tượng, khiến Biểu tượng 

không bị rút ruột. 

Và đó là chỗ đặc trưng định tính, nghĩa là có như vậy mới chu toàn được sứ mạng cao cả, là duy 

trì những chân lý nền tảng của cuộc Nhân sinh.  

2.- Đạo vừa biến đổi ( Đa )  vừa trinh bền với Nhất 

Thường người ta không nhận được nét đặc trưng này, vì nền Văn minh nào mà chẳng dùng Biểu 

tượng, nhưng chỉ có Biểu tượng trong Kinh Dịch là làm tròn được câu: “ Thiên địa chi động, 

trinh phù nhất giả dã ( Ht : 1 ): cái Đạo của động là phải trinh bền với Nhất “  
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Đấy là câu nói khó vô cùng, vì chứa chấp một Mâu Thuẫn nền tảng, mà nếu không thoát ra được 

thì sẽ không đạt được cõi “ sinh sinh hoá hoá “, mà chỉ nằm lì trong bình diện hiện tượng, tức 

trong vòng sinh diệt. Cái khó khăn là ở chỗ vừa phải trinh với Nhất, vừa phải Động. Hễ có Động 

là phải có Đa, không có Đa làm sao Động. Nếu không có điểm B, C thì làm sao A có thể chuyển 

sang B. . . Cho nên nói đến Động là nói đến Đa, mà đã Đa thì làm sao trinh bền với Nhất . 

 Đấy là cách nói Tiên thiên để có thể phù hợp với mọi biến cố Hậu thiên.  Mà Hậu thiên thì 

luôn luôn Biến hoá, ngay đến tâm trạng con người chúng ta cũng chia đại để ra được ba chặng: 

Bái vật, Ý hệ và Tâm linh: Bái vật là thời tôn thờ Thần thoại; Ý hệ lại chối bỏ Thần thoại để đi 

vào Khoa học. Làm thế nào để vẫn duy trì cái hay của Thần thoại, mà lại tiến lên đợt Khoa học. 

Nếu trinh bền tuyệt đối với Thần thoại thì đời đời vẫn còn là Bái vật tức nô lệ cho Dị đoan. 

Còn nếu phải bỏ Dị đoan để nhảy sang Lý trí hoàn toàn thì tự nhốt mình thì tự nhốt mình 

trong Ý hệ, mà hậu quả là Cá nhân chủ nghĩa: chỉ thấy Đa mà không thấy Nhất, chỉ thấy 

có mình lẻ loi, mà không thấy mối liên hệ ngầm ràng buộc tha Nhân, tha Vật với Mình .  

Đó là tóm lược mọi khó khăn cho con Người bất kỳ ở giai đoạn nào, vì con Người được đặt 

trong quá trình biến đổi. Cho nên cái Nhất phải trinh bền không còn hiện ra y hệt, nhưng mà 

thiên hình vạn trạng, và vì thế con Người không thể trinh với, nên đâm đầu vào biết bao cái mâu 

thuẫn đủ loại: nào mâu thuẫn giữa Truyền thống với Tiến bộ, giữa Cổ và Kim, giữa Đông với 

Tây . . .  Tóm lại, mọi xung đột trong Ý hệ đều phát xuất từ chỗ bất lực thi hành câu trên. 

Trong các nền Văn hoá nhân loại ghi nhận được tới nay, ta thấy nền Văn hoá Dịch lý của 

Việt Nho đã thoát ra khỏi gọng kìm đó, và vươn lên đợt ba là Tâm linh. 

Hãy chứng minh câu trên xuyên qua các biểu tượng của nó. Lúc ấy ta sẽ thấy sự kiện rất dễ 

nhận ra, mặc dầu chưa được ai nhận ra đó biểu tượng của mọi nền văn minh đều cố định, cùng 

lắm thì thay đổi bằng thế đặt ngược hoặc xuôi. Ngược lại, biểu hiện Kinh Dịch thì thiên biến vạn 

hoá, đến nỗi nếu muốn lên sổ thì không cùng, chỉ mới kể ra mấy loại chính cũng chưa hết, huống 

chi mấy loại chính còn gồm biết bao loại tùy. Tuy nhiên ta phải bằng lòng với chút ít đó. 

II.- Biểu tượng chính 

1.- Nền tảng của biểu tượng chính : Âm Dương 

Hảy khởi đầu bằng loại biểu tượng nền móng là Âm Dương: hai chữ này có nghĩa rộng mênh 

mông như Trời Đất, Ngày Đêm, Sáng Tối, Trên Dưới, Trong Ngoài . . . , nghĩa là không hạn cục 

vào vật nào, nên không là vật độc khối im lìm, mà là động đích, nên Lưỡng Diễn. Tính chất 

Lưỡng Diễn này không tùy phụ nhưng chính là Cơ cấu, là Đạo, nên nói : “ Nhất Âm nhất Dương 

vị chi Đạo “. Vây Dương biểu thị bằng nét liền : — , cũng gọi là Cơ : số Lẻ; Âm bằng nét đứt : 

－－, cũng gọi là Ngẫu: số Chẵn; rồi chồng lên nhau nữa làm ra quẻ đơn ≡ có 3 gạch, để chỉ sự 

vật nào cũng tham dự vào Tam tài: Thiên, Địa, Nhân. Rồi sau quẻ đơn lại chống lên nhau nữa 

làm thành ra 6 nét: 

                         
Quẻ Kiền                                Quẻ Khôn 

2.- Tính chất lưỡng diện của 64 quẻ 

Có tất cả 64 quẻ để biểu thị những sự vật có hình tích đã tham dự vào các biến cố cũng như là 

tình trạng. Triết lý nằm trong mối liên hệ giữa quẻ ngoài ( Hạ ) và quẻ trong ( Thượng ) hay 

là chỗ “ hợp nội ngoại chi đạo dã “.  Bởi vậy 64 quẻ được coi như bao gồm mọi biến cố mọi sự 
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vật có thể xẩy ra, có thể xuất hiện trên bình diện hiện tượng. Chính sự giao thoa 2 quẻ Thượng 

Hạ nói lên chữ Tương : 

 “ Sông Tương nước chảy hai dòng “ : 

 Dòng Tình với dòng Lý 

 Dòng Lý trí với Duệ trí, 

 Dòng Tâm linh với dòng Khí chất . . . 

Tức là một tính chất mà khoa học hiện đại mới khám phá ra và gọi là Lưỡng diện tính . Đây là 

tinh hoa của Kinh Dịch . Về sau các Nho gia thêm vào một số biểu tượng biến thể để nói lên sự 

biến hoá ngay trong biểu tượng. Chúng ta cũng nên biết tới, vì nó vừa có liên hệ mật thiết với 

biểu tượng căn bản là Âm Dương, đồng thời triển khai sự phong phú vô biên của biểu tượng 

chính . Ta thử theo dõi sự tiến triển của hai nét Âm Dương: 

III.- Mấy loại biểu tượng biến thể 

1.- Đồ biểu Âm Dương kiểu tròn 

 
Đồ biểu này diễn tả chân lý quan trọng hơn hết lá Âm Dương xoắn xuýt lấy nhau: Trong Âm có 

Dương, trong Dương có Âm. Nhưng để khỏi lầm thì nửa Dương màu trắng, nửa Âm màu đen. 

Đấy là một biểu tượng được dùng tới nhiều nhất vì đẹp nhất, đơn sơ nhất, đồng thời cũng nói lên 

bài học thiết yếu cho con người thời đại bị bệnh một chiều kích ( unidimensional man như 

Marcuse nói ), vì đã đánh mất mối liên hệ với Tâm linh tiềm thể như đã nói trên.. 

2.- Biểu tượng Thái cực viên đồ 

 
Vì bài học này là then chốt nên được nhắc nhở một cách chi tiết hơn.   Loại hai này tuy thoạt coi 

rất phiền toái, nhưng chưa dùng đến hình thái nào khác, mà chỉ chồng lên: thay vì một vòng thì 

ba bảy vòng, rồi các nét thẳng trở nên dài vắn tuỳ đợt. Có 7 đợt là có ý nói đền 7 đợt tiến hoá của 

Tâm thức . Điều quan trọng là tiến tới đợt nào sâu hay nông ( chỉ bằng những nét thẳng vắn hay 

dài ) thì đều được bao bọc bằng vòng tròn ( biểu thị Trung cung hay là Tâm linh ). Đó là nền văn 

minh triết thâu hoá khác với triết học nhi Nguyên thải bỏ ( assimiler au lieu de détruire ). Nhiều 

tôn giáo xưa cũng nói lên cùng một chân lý bằng ẩn dụ như chim Thiên Nga cắn bụng lấy máu 

nuôi con, con nào cũng được nuôi dưỡng bằng máu mẹ, thì ở đây cũng vậy : không ô nào dù to 

hay nhỏ mà không thành bởi hai nét tròn và thẳng, tròn chỉ Mẹ, thẳng chỉ Con. 

3.- Biểu tượng hình vuông 
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Trong biểu tượng này, nét Âm thẳng biến thể ra hình Vuông, thì tất cả trở nên vuông, nhưng ô   

trên  lớn gấp hai ô dưới.  Đây là biểu tượng hay nhất để nói lên nguyên lý nền tảng của triết lý là: 

“ Nội hàm càng nhỏ thì ngoại hàm càng to “. Nếu nội hàm ở đợt 3 thì bao được hai quẻ ( ngoại 

hàm ), còn nếu lên đến đợt 2 thì bao được 4. Khi nội hàm đến đợt 1, thì bao tất cả Bát quái, vì 

đợt 1 nhỏ nhất tức chỉ có 1 ô thay vì 2, 4 , 8 ở các đợt 2, 3, 4 dưới. 

Áp dụng vào con người, khi một người tiến sâu vào nội tâm thì càng trở nên đơn giản, nhưng khả 

năng bao dung trở nên rất rộng, khi trở vào đến Tâm linh thì sức bao dung trở nên mênh mông 

như Vũ Trụ. Lúc ấy sẽ thấy “ Ngô Tâm tiện thị vũ trũ “, và do đấy “ Vũ trụ nội mạc phi phận 

sự “ ( Nguyễn Công Trứ )  

 

4.- Biểu tượng tròn vuông pha trộn 

Tròn chỉ Trời, Vuông chỉ Đất ( = Thiên viên Địa phương ), và sẽ được diễn tả cách cụ thể qua rất 

nhiều vật dụng, như tiền tệ tròn ôm vuông, hoặc tròn trên vuông, như bánh Chưng bánh Dầy. . . 

Tất cả đều nói lên chân lý “ Tìm Đạo ngay giữa Đời “ ( Xem Lạc Thư minh triết )  

            

5.- Biểu tượng bằng số 

Nét đặc trưng ở đây là các số Lẻ : 1, 3, 5, 7 chỉ Trời; cá số Chẵn : 2, 4, 6, 8 chỉ Đất . Nhờ đó vẫn 

trinh bền với Nhất, dù số có cao đến mấy thì số Lẻ vẫn là Trời là Nhất 

6.- Biểu tượng cả Số lẫn Hình 

 
Đây là loại biểu tượng tuyệt diệu đứng giữa Hiện tượng và Ẩn tượng, vừa có tính chất khoa học 

rất chính xác như hình học, số học, nhờ vậy mà nó vượt ra khỏi thần thoại quỷ thần. 

“ Kính quỷ thần nhi viễn chi “. Viễn chi bằng hình học số học nên vẫn là Linh tượng, là loại 

chứa nhiều yếu tố dàn hoà hơn hết giữa hai bờ Nhất, Đa . Chính vì thế mà quá trình sinh hoá vũ 

trụ của Dịch ( Thái cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh Tứ tượng . . . ) được các học giả lớn 

kể là vắn tắt nhất, nhưng lại phong phú nhất và gần khoa học hơn hết. Nếu dùng mức độ hủy diệt 

thần thoại làm thước đo một nền triết thì Kinh Dịch ở mức độ cao nhất, vì huỷ diệt thần thoại rất 

tài tình bằng kiểu thức hoá thí dụ, hai thần Nam Nữ ôm nhau bên Tibet biến thành 2 gạch Âm 

Dương chồng lên nhau. 

Tóm lại:  

 a.- Kinh Dịch là một sách dùng toàn biểu tượng  

 b.- Biểu tượng đã đạt đến mức đơn giản cùng cực, vì chỉ còn hai nét liền và đứt . 

 c.- Nhưng lại biểu thị được hết cả mọi sự việc trên Trời, Đất, Người. 

 d.- Vì thế, nó biến hoá vô cùng. 
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 e.- Thoạt tiên hai nét đút và liền trở thành dọc với ngang 

 g.- Rồi trở thành vuông với tròn. 

 h.- Rồi tự Dọc Ngang, vuông tròn biến hoá vô cùng với số độ. . .  

 

Thứ đến sự biến hoá kia không phải là một trò chơi rổng, nhưng là diễn đạt những chân lý 

sâu thẳm, những chân lý thiết yếu cho con người, vốn là vật lưỡng thê, vì thế cần đến sách 

bàn cả hai cùng một trật.  

Đó là điều không sách nào bàn nổi, vì dùng lời mà đã là hiện Hình, mà đã hiện hình ( tại Địa 

thành Hình ), thì hai vật chống đối không thể ở với nhau: nước không thể ở với lửa . Điều đó chỉ 

có thể ở đợt Tượng: “ Tại Thiên thành Tượng “: tượng lửa với tượng nước ở với nhau được. Đó 

là lý do sâu xa tại sao Kinh Dịch chỉ dùng Tượng, và tại sao chỉ có Kinh Dịch là nói lên được 

những chân lý cao sâu hơn cả. 

Nhân loại hiện nay đang trải qua một giai đoạn thay đổi mau lẹ, mà chưa tìm ra được quyển Kinh 

nào dạy cho đường lối đổi thay thế nào, mà vẫn trúng Đạo. 

Và đó chính là cơ hội để đề cao Kinh Dịch vậy.”  

D.- Ba luật lớn trong Vũ trụ 

( Lạc Thư minh triết: Cuối chương II & chương III.Kim Định ) 

I.- Nguồn gốc 

“ Trong Hệ từ X của Kinh Dịch có nói: “ Phù! Dịch khai vật thành vụ : Ôi! Chỉ có Dịch mới 

khai được Vật, nên mới thành ra Vụ, nghĩa là trí tri hay là đạt đến việc hiểu biết được đường 

hướng mà con Người phải đi, đường đó cũng gọi là Đạo. Đạo là đi trở lại cùng Nguyên thủy; “ 

Nguyên thủy phục chung “ , hoặc tuần hoàn hay là đi một vòng trở lại nơi đã phát xuất. Như 

vậy “ khai vật là khai Đạo “, còn “ thành vụ là thành Tính tồn tồn “. 

Để đào sâu chúng ta hãy tìm hiểu chữ Vật trong đồng văn của nó, Hệ Từ hạ truyện rằng: 

 

  “ Đạo hữu biến động cố viết Hào: 道 有 変 動 故 曰 爻 

 

  Hào hữu Đẳng cố viết Vật:  爻 有 等 故 曰 物 

 

  Vật tương Tạp cố viết Văn: 物 柤 卡 故 曰 文 

 

  Văn bất Đương cố Cát Hung sinh yên:  文 不 當 故 吉 凶 生 焉 “ 

( H.T.X ) 

Theo câu trên thì Vật là Hào, mà Hào là đạo Biến động. Bởi Biến động nên có Đẳng loại, và sự 

pha độ các Loại gọi là Văn, Văn mà trúng độ thì Cát, không đúng độ là Hung. 

Đọc kỹ 3 câu trên chúng ta nhận ra 3 luật Vũ trụ nằm gọn bên trong: 

 

  Một là luật Biến động ( Đạo hữu Biến động ) 

  Hai là luật Loại tụ ( Hữu Đẳng )  

  Ba là luật Giá sắc : Sinh ra Cát Hung.”  
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II.- Ba luật lớn  

“ Vũ trụ quan Dịch xoay vần theo những luật tắc bất dịch gọi là Thiên tắc. Thiên tắc có nhiều 

nhưng có thể thu gọn vào ba luật lớn. Đó là Luật Biến động, Loại tụ và Giá sắc. 

1.- Luật Biến động 

a.- Muôn vật trên đời biến động không một vật nào nghỉ ngơi.  

Luật Biến Động là luật phổ biến, vì nó làm nên cơ cấu sự vật. Sự vật có là do sự động, 

không có động thì không có vật, mỗi vật đều là sự động hay là một cuộc chạy vòng tròn để 

trở lại điểm xuất phát, nên ta gọi là Tuần hoàn. Động theo vòng tròn là thế cách của luật 

Biến Động, nên nó cũng có tầm phổ biến như vậy.   Muôn vật trong vũ trụ không vật nào ra 

ngoài luật đó.  Mặt Trời mặt Trăng mọc bên Đông lặn về bên Tây để rồi lại mọc bên Đông.   

Nước Biển bốc thành hơi, hơi tụ lại thành mây làm mưa xuống lại chảy ra biển để rồi lại bốc hơi 

lên.     Máu trong Tim chảy ra nuôi thân xác rồi trở lại về trái Tim để đi ra nữa. Tất cả đều 

đi theo vòng tròn.   Chính sự Động Tuần hoàn này làm nên sự vật, vậy mọi sự vật chẳng 

qua là những hình thái động xoáy ốc khác nhau. Bỏ sự Động đi thì trên Trời dưới Đất 

không còn gì nữa cả. Không có vật nào thoát ra khỏi luật này. 

Chúng ta thấy sự thực theo luật Biến động này đi trái ngược với giác quan, cho sự vật là bất 

động, đông đặc, ù lì. Chính vì thế mà con người khó theo đúng được Đạo nên cần bàn nhiều về 

luật này, ở đây chỉ xin rút ra một kết luận trực tiếp là : 

b.- Mọi vật có là trong dạng thức Động 

Những hình thức đó quy dịch sự mau chậm của sự Động, những động vật hiện ra hình tích 

khả giác là những vật “động chậm “ lên giác quan “ Thấy “ : Giác quan cũng cùng một tiết 

nhịp với chúng nên tưởng là chúng im lìm, kỳ thực là chúng biến động không ngừng nghỉ, 

vật động càn chậm thì càng cứng chắc, càng động mau thì nhẹ xốp. . .Cây sắt được phóng 

đi rất mau bằng tốc độ của ánh sáng thì sẽ trở thành ánh sáng. 

2.- Chất thể: Khí chất và tinh khí 

Vì thế mà có nhiều đợt Chất Thể, nhưng cho tiện thì ta chỉ thâu vào hai loại là Tinh Khí và Khí 

Chất: 

a.-Khí chất 

Khí Chất ở trong tầm giác quan, có thể tiếp xúc bằng xem, nghe, sơ mó, cảm nghĩ, đo đếm. 

b.- Tinh khí 

Tinh Khí thì vượt tầm giác quan, mà con người có thể tiếp xúc bằng một nhạy cảm của Tâm 

tình. 

c.- Ý tượng 

Những hình thái làm bằng Tinh khí sẽ gọi là Tượng. Tượng là hình thái quá tế vi. Khi ta có 

một ý nghĩ gì thì Ý nghĩ đó liền làm nẩy ra một Tượng: Nếu nó ở đợt Lý trí giác quan thì sẽ 

gọi là Ý tượng. 

d.- Linh tượng 

‘Nếu thuộc đợt Tâm linh thì gọi là Linh Tượng. 
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Ý tượng Linh tượng đều tuân theo luật chung là biến động theo vòng tròn, rồi nó trở lại nguyên 

thủy nơi phát xuất của nó. 

e.-Tiết nhịp uyên nguyên 

Đó là đại để mấy ý niệm cần thiết về luật đầu tiên là Biến Dịch và đó là luật phổ biến, gọi được 

là Tiết nhịp uyên nguyên, vì thế muốn hoà với tiết nhịp đó cần con người phải biến dịch theo, 

nghĩa lá phải tự Động, phải “ tự Lực tự Cường “ phải biến động trong mọi việc: Thân xác 

cũng như Tâm trí, ngừng nghỉ là ứ trệ là trái luật Thiên nhiên và sẽ bị đẩy đi như một yếu 

tố làm rối loạn Tiết điệu của Vũ trụ. 

g.-Sự hội thông: hoà hợp với Tiết điệu 

Khi có sự hoà hợp với tiết điệu thì ta gọi là “ sự Hội thông “, miễn hiểu chữ Sự theo nghĩa Biến 

động của Dịch “ Thông biến chi vị Sự “ ( H.T.V ) . “ Sự chính là việc Biến thông, sự Động “.  

Gọi là luật phổ biến vì nó thâu nhập mọi việc: Hễ không động là ứ trệ: Xác thân thiếu vận động 

trở nên yếu nhược, cơ năng nào không vận động tới sẽ thoái bộ. Tâm trí cũng thế, thiếu luyện 

tập, suy tư, tìm hiểu sẽ trở nên trì độn. Muốn sống mạnh phải tự Cường cả trên mọi phương 

diện Vật chất lẫn Tinh Thần.” 

3.- Luật Loại tụ 

“ Luật thứ hai rất quan trọng gọi là Loại tụ, nói rộng là “ Các tùng kỳ lọại “ . Mỗi loại đi theo với 

loại của nó. Luật này được trình bày bằng câu:  

 Đồng Thanh tương ứng, Đồng Khí tương cầu: 同 聱 柤 應 同 氣 柤 求. 

Hoặc: Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo:  水 流 濕 火 就 燥: Nước chảy về chỗ thấp, lửa đi đến chỗ 

nóng. 

Hoặc: Vân tòng Long, Phong tòng Hổ:  雲 從 龍 風 從 虎:  Mây theo Rồng, Gió theo Hổ 

Đó là những phương thức bày tỏ luật Loại tụ ( Loi des affinités ): Các giống loại như nhau thì 

tìm nhau, hội tụ với nhau. Có muôn vàn loài, nhưng chỉ ra được hai loại lớn và chỉ thị bằng hai 

chữ Thiên Địa với câu nói : “ Thiên cao Địa Ty : Trời cao Đất thấp. “ . Đó là bày tỏ theo lối 

Tĩnh, còn Động là:  

本 乎 天 者 親 上  本 乎 地 者 親 下  则 各 從 其 類 也: 

“ Bổn hồ Thiên giả thân Thượng.   Bổn hồ Địa giả Thân Hạ.   Tắc các tòng kỳ loại dã “ 

 

“ Vật nào xuất bởi Trời thì đi với Trời.  Vật nào bởi Đất thì đi với Đất.  Mỗi vật theo loại của 

mình “ 

Hai chữ Thiên Địa ở đây là hai danh từ rất tổng quát chỉ hai loại Thiên Địa, nhưng không có 

giới hạn rõ rệt, vì nó ăn ngoàm với nhau. Nhưng ta có thể quan niệm rằng càng lên thì càng nhẹ, 

càng sáng, càng trong, càng mở rộng. . ., càng xuống thì càng nặng, càng trọc, càng tối, càng thu 

hẹp. . . Theo như được biểu thị trong lược đồ Thái cực sau: 
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Khi quan niệm theo án đồ trên thì dễ có được một ý tưởng khá rõ rệt về sự vật có hai bình diện, 

và một ý thức sâu đậm về nét Gấp Đôi mà ta có thể tính từ dưới trở lên: càng ở dưới càng 

nặng nề, tối tăm, được biểu thị trong hình Thái cực đồ vì càng đi xuống thì hình càng rậm 

rạp, tối tăm, lãnh lẽo : Từ 2 ra 4, xuống 8, rồi 16, 32, . . .Ngược lại càng đi vào ( hay đi lên ) 

lại càng gần sự mở rộng, sáng láng, nóng nảy, 8 ô dồn lại còn 4, rồi 4 thành 2. 

a.- Vòng Đại diện và vòng Tiểu diễn 

Với luật Loại tụ này chúng ta thấy luật Biến động đã kép lên một đợt:  Ở luật I mọi vật đều động 

theo Vòng tròn, ở đây cũng thế, nhưng có 2 loại Vòng khác nhau:  Một vòng Thiên cũng gọi là 

Đại Diễn, một vòng Điạ gọi là Tiểu Diễn.     Vòng nào cũng chia ra làm 4 chặng:    Bốn chặng 

của vòng Thiên là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.  Bốn chặng của vòng Địa là Thành, Thịnh, 

Suy Hủy. 
Sự khác biệt nổi lên ở hai đợt sau cùng: Một bên là Lợi, Trinh.  Một bên là Suy, Hủy. 

Suy, Hủy vì nó lệ thuộc vào những cái thô đại, hiện hình nên theo trọn vẹn luật Thời Không 

.   Lợi, Trinh thì đi theo những cái tế vi, bất tử. 

Thí dụ: Khi con người chết thì chỉ có các cơ quan, tế bào tan rã, nhưng Khí năng vi thể vẫn còn 

nên nó khoác vòng Ngoài. Thế mà hai vòng đó vận hành đồng thời trong con Người chúng ta nên 

rất khó phân biệt.  Con người thế tục chỉ biết có vòng Ngoài, nên đánh mất nét Gấp Đôi, nghĩa là 

mất ý thức về vòng Trong.  Để giúp vào việc nhận thức lại vòng Trong này hảy dùng vài thí dụ 

rât cụ thể.   Thí dụ cụ thể có lẽ là Cơ quan Sinh Dục, vì nó là nơi tận cùng của hai vòng cách 

rõ rệt: “ Suy, Hủy “ là Nước Tiểu. “ Lợi, Trinh “ là Tinh Trùng có thể thành con người 

khác. 
Trong khi Nước Tiểu con người tống ra ngoài một thức cặn bã đã làm xong một vòng hoạt động 

của nó, còn khi giao hợp thì Tinh Trùng lại là những nguyên tố tham dự vào vòng Sinh Sinh. Vì 

thế khi giao hợp con người dễ có cảm giác lâng lâng như được nhổ bật ra khỏi những hạn chế bé 

nhỏ cá nhân để hoà hợp trong Vũ trụ bao la. Thí dụ cụ thể này đưa đến những công tác Tinh thần 

Vật chất. Những sản phẩm của Nghệ thuật, của Triết còn sống mãi, trong khi những chinh phục 

vật chất đã tan lìa. Tuy nhiên trong thực tế 2 vòng thấm thấu vào nhau khó phân biệt.  

b.- Con Người lưỡng thê 

Chính sự thấm thấu của hai vòng Đại Diễn ( vòng Sinh ) và Tiểu Diễn ( cũng gọi là vòng 

Thành ) làm nên con Người Lưỡng thê nghĩa là có hai đời sống: đời sống miên viễn của Đại 

Ngã Tâm linh và đời sống Sinh Hủy của Tiểu Ngã cá biệt. Cần làm thế nào để giữ được 

Quân bình Chất Lượng giữa hai vòng Đại Diễn và Tiểu Diễn.. Hễ giữ được thì Thái hòa, 

tức sự bình quân chất lượng giữa Thiên và Đia. 

c.- Quan niệm Nhị nguyên của Descartes về Linh hồn và Thể xác 

Chúng ta biết ở đây là những gì đã hiện ra hình tích làm đối tượng cho giác quan, nơi quy tụ mọi 

dữ kiện do giác quan thu lượm. Vậy mà Lý trí thuộc óc não, là những cơ năng vật chất nên ta gọi 

nó là cơ năng thuộc Địa: cái gì xuất phát do nó sẽ phát triển ra vòng Địa là Thành, Thịnh, Suy, 

Hủy. Sở dĩ như vậy vì càng xuống càng kép nét, càng trở nên Trí tuệ nặng nề, nên nếu xuống quá 

độ thì sẽ không theo kịp đà biến dịch của Vũ trụ Càn Khôn, mà chỉ biết chạy theo bộ chỉ huy của 

vòng Tiểu Diễn Lý trí, nên gọi là Nhị nguyên.    Thí dụ rõ nhất về Nhị nguyên là quan niệm 

của Descartes về Linh hồn và Thể xác, cho rằng hai đàng vận hành song song không liên hệ 

chi với nhau, xác thân chuyển vận như cái máy có thể tháo rời ra từng bánh xe với những hoạt 

động rõ rệt. Chúng ta biết rằng sự rõ rệt chính xác là thuộc về địa vị những vật đã hiện ra hình 
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tích có mốc giới phân minh, cái nọ phân biệt hẳn với cái kia. Nên khi đề cao sự minh hiển khách 

quan kiểu Descartes là đã lọt ổ phục kích của Lý trí vốn thích những xác định và ghét những gì u 

linh.  Đây cũng là hậu quả của quan niệm im lìm về sự vật, nên không chịu “ Tự Cường bất Tức 

“để đưa ánh sáng Tâm linh vào vùng địa lý Hiện tượng. Theo Loại tụ thì: 

“ Đồng Thanh tương ứng. Dị Khí tương thù “ 

 

Nếu không tinh tấn tự Cường thì một hai tia sáng le lói của Tâm linh xuất hiện liền bị Lý trí xua 

đuổi vì thuộc “ Dị Khí “, nên nó tương Thù. Nó chỉ đón nhận có “ Đồng Thanh Lý trí “ với nó và 

vì thế nó  

đưa con Người vào rỏ, chỉ có Lý trí ròng, chỉ còn có “Đồng đồng vãng lai “, tức vận hành trong 

cõi Duy, cõi đồng nhất đánh mất nét Gấp Đôi. Đó là cái vòng đeo cổ Triết học Nhị nguyên. 

d.- Cách chữa bệnh Nhị nguyên 

Muốn thoát thì con người phải biết cách vun tưới hạt giống Tâm linh để nó mạnh lên và kéo 

những luồng sáng Tâm linh đến với mình đặng trở nên mạnh mẽ, không bị Lý trí tống cổ ra 

ngoài, nhưng làm chủ tình thế bằng tăng cường vòng Đại diễn Tâm linh để bao trùm lấy vòng 

Tiểu Diễn Lý trí, đặng làm nên Nhất Thể vâng theo nhất luật.  Đây là truyện khó nên Kinh Dịch 

chỉ có nói tới vòng này, vi vòng Ngoài ai cũng chạy theo rồi, nên ai cũng biết vì nó hiện hình ra 

trước giác quan. Còn vòng Trong vi tế vì vượt giác quan nên dễ bị chối đo hay quên lảng và dầu 

sao cũng khó biết, vì vậy Kinh Dịch chỉ chuyên bàn về số Sinh, vì hễ xuôi Trên là xuôi Dưới, vì 

Tổng hành dinh của con Người chính là ở vòng Đại Diễn này, còn Lý trí là Tổng hành dinh cấp 

Tiểu Diễn nằm trong vòng Đại Diễn. Vì lẽ đó Kinh Dịch đề cao Tâm linh. 

e.- Mầm bệnh Duy Vật 

Khi lảng quên Tâm linh, hoặc chuyên chăm cho Lý trí nảy nở đến độ lấn át Tâm linh thì là Duy 

Trí, nên thiếu Biến thông, và đó là tình trạng thông thường. 

Con người hầu hết là Duy Vật. Không phải chỉ có Cộng sản mới Duy Vật, tuy có thuộc 

những thứ Duy Vật khác nhau, nhưng bản chất vẫn là Một: Không còn là “ Đồng Dị vãng 

lai “ hay nói theo luận lý vẫn là luật “ Đồng Nhất ròng “, đánh mất trọn vẹn nét Gấp Đôi, 

nên cũng mất luôn Thái Hòa, không còn thể Biến hoá. 

Quẻ Thái ở cung Song Ngư, nếu giữ đúng luật Thái Hoà thì cá Chép sẽ hoá Long: Song Ngư 

mới biến ra “ Lưỡng Long chầu Nguyệt. Sao không chầu “ Nhật Dương “ lại chầu “ Nguyệt 

Âm “ ? 

g.- Hán Nho hạ đàn bà 

Cần đặt ra câu hỏi này để lộ mặt nạ sự xuyên tạc của Hán Nho đực rựa đã đưa vào câu “ Thiên 

cao Điạ ty “ và “ nâng Dương hạ Âm “. . . để hạ Đàn bà, lấy cớ Đàn bà là Âm, là Khôn, là Địa . 

. Đấy là xuyên tạc, vì trong khí nói “ Thiên cao Địa ty “ là nói trong Tiên Thiên thì Thiên chỉ 

Tâm linh, còn Địa ty chỉ Lý trí. Vậy không có nghĩa là “ hạ “ Đàn bà và “ nâng “ Đàn ông. 

h.- Đàn bà giàu Tâm linh hơn Đàn ông 

Nhưng ngược lại là khác, vì Thái Hoà không có phân ranh kiểu Nhị nguyên A = A , nhưng “ 

trong Âm có căn Dương “, trong con Trai có nhiều chất Âm, trong con Gái có nhiều chất Dương: 

“ Dương quái đa Âm, Âm quái đa Dương “ ( H.T 4 ). 

Thí dụ: Trưởng Nam là quẻ Chấn ( số 4 ) thì 1 Dương 2 Âm, còn Trưởng Nữ là quẻ Đoài ( 

sồ 2 ) thì 1 Âm 2 Dương.   Như vậy là trong Nữ có nhiều Tâm linh hơn Nam, nên cái Quy là 
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Tâm linh lại nằm tron tay Nữ Oa chứ không trong tay Phục Hy chỉ có cái Củ thuộc Địa, 

dùng để đo đếm.  Bởi lẽ đó Đàn bà luôn luôn được dùng để biểu thị nền Minh Triết. Vì 

Minh Triết phát xuất từ Nông nghiệp giàu tính chất Mẹ, nên về sau gọi là Âu Cơ, rồi đến Mỵ 

nương và Mỵ Châu. Mỵ với Mễ đều chỉ Minh Triết nông nghiệp là một, nên khi Mỵ Châu bị giết 

thì cũng là lúc nền Minh Triết Việt Mễ bị đàn áp trước Hán học đực rựa và tất nhiên nó đàn áp 

luôn Đàn bà. 

i.- Tam tòng đực rựa của Hán Nho 

Và cái luật Tam tòng Tiên Thiên chỉ sự tuân theo ba luật Vũ trụ là Biến Dịch, Loại tụ và Giá sắc 

dốc ra tòng 3 cái đực rựa:   “ Tại gia tòng Phụ.  Xuất giá tòng Phu.  Phu tử tòng Tử “. 

Thế là trận khỏi đường rầy tiến hoá: Tòng 3 đực là 3 Địa, tòng 3 cái Củ (Địa ) còn chi nữa là 

cái Quy ( Thiên ). Hán học nhi dĩ hĩ !” 

4.- Luật Giá sắc 

“ Đây là luật tối quan trọng, nên Lạc Thư đặt nó ở Trung cung hành Thổ với câu “ Thổ 

viên Gia Sắc “. Cốt ý để người học chú ý đặc biệt, nhưng trong thực tế người ta vẫn quên luôn, 

mặc dầu tuân theo những chỉ thị của luật đó trên bình diện Hình nhi Hạ mà quên Hình nhi 

Thượng, mà thực tế ra là hai đợt y như nhau theo luật Nhất Thể: “ Thiên Nhân tương dữ “ . 

Muốn diễn tả hai chữ Giá Sắc ra tiếng thông thường thì là Gieo Gặt.  Đây là một luật rất phong 

phú mà ta có thể gồm vào những câu sau: 

 

  Thứ nhất là Gieo Gặt 

  Thứ hai là Ai Gieo tất Kẻ đó Gặt 

  Thứ ba là Gieo Gì Gặt Nấy 

  Thứ tư Gieo Một Gặt Trăm. 

 

Đó toàn là những sự thực hiển nhiên trước mắt, đến nỗi không ai thèm chú ý đến nữa. Vì thế 

cũng quên luôn rằng nó hiệu nghiệm trong khắp Hoàn vũ trên mọi phương diện, nên bất kỳ ở đâu 

cũng phải chú ý chọn giống, vì nó quan trọng cả trăm lần. Ngạn ngữ có câu: “ Gieo Gió Gặt Bão 

“.      Câu nói tuyệt hay vì diễn tả được ý niệm then chốt của luật Giá Sắc, một là Gieo gì gặt 

Nấy: Gieo Gió Gặt Bão. Hai là Gặt được gấp Bội: Gieo Gió Gặt Bão. Bão là Gíó được tăng 

cường gấp Trăm lần. 

a.-Luật Loại tụ Giá sắc ở đợt Linh tượng 

Chúng ta cần giải thích ý niệm hai này trên bình diễn đại diễn của Linh Tượng. Ở đây nó cũng 

vận hành theo hai luật Biến Dịch là Loại Tụ nói trên.  Vậy trước hết theo luật Biến Dịch hễ cái 

gì Có là Có trong dạng thức, trong mô hình : Thí dụ khi ta làm một cử động bất kỳ nào dù chỉ là 

một ý nghĩ thoáng qua thì liền tạo thành ( Nguyên ) một mô hình đầy chuyển động tính, nên tỏa 

ra xung quanh một Trường để hoặc bị thu hút bởi những ý nghĩ tương tự, hoặc nếu nó mạnh hơn 

thì sẽ lôi cuốn các ý khác đồng loại mà nó gặp được trên con đường Tuần hoàn ( luật I ) để cùng 

với nó tăng thêm ( Hanh ) và do đó lại kéo thêm nhiều ý tưởng khác để gia tăng thêm nữa hầu 

hướng đến chỗ Gặt vào gấp Trăm, nhờ đó biến thành điều Lợi ( Lợi hay Hại tùy nghi ). 

Nếu Ý nghĩ ban đầu do Tâm linh thì nó sẽ kéo theo Ý nghĩ loại Tâm linh. Nếu Ý nghĩ do Lý 

trí thì nó sẽ kéo theo những Ý nghĩ thuộc Lý trí. 

Và cứ như thế càng đi càng trở nên mạnh mẽ, để có thể trở thành một Trường, một bầu khí và 

bao quanh người phát xuất cũng như những người cũng cùng loại ý tưởng đó,tiếng Tây quen nói 
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là : “ une idée en l’air “ là vô tình ám chỉ điều đó.  Điều này ta có thể kiểm soát phần nào thí dụ 

nhiều khi ta có một ý tưởng như người khác: Đôi khi nói lên rồi ta mới biết nhưng ít khi nói ra 

nên ta tưởng là ít có, mà thực ra nó có rất nhiều phát minh được phát hiện cùng một thời ở nhiều 

nơi . . . thì chính là do luật Loại Tụ Giá Sắc này. 

b.- Về Khí hạo nhiên của Mạnh Tử 

Chính trong ý này mà Mạnh Tử nói về khí Hạo Nhiên được nuôi dưỡng thì tràn ngập Trời 

Đất.   “ Kỳ vi Khí dã, chí đại chí cương. Dĩ Trực dưỡng nhi vô hại, tắc hồ Thiên Địa chi 

gian “ ( Mạnh. II )      Khi bầu khí này đã đạt độ mạnh đủ thì nó làm thành tác động. Vì thế 

nhiều việc tuy ta không đích thân làm mà vẫn mang trách nhiệm, vì đã hoặc phát khởi ý 

nghĩ đầu tiên hoặc tham dự vào những ý nghĩ tương tự . 

Suy nghĩ điều trên ta mới hiểu lý do tại sao tiên Hiền đặt nặng “ Thành Ý “: vì nó là đầu dây 

mối nhợ cho những việc rất hệ trọng. Thế nên cần phải giữ ý cho thuần hành. Để được vậy cần 

vươn lên tới đợt Tâm linh. 

Vậy khi con người đi theo đường Lý trí thì gieo những hạt giống nặng, giống lạnh. . . , nên 

gặt những cái nặng nề, lạnh lẽo và nếu chất Lý trí nhiều quá thì sẽ phá vỡ mất thế Quân 

bình và trật ra khỏi hai đường rầy làm nên trục Tiến hoá.  Hai đuờng rầy này là Thiên và 

Địa mà con người phải tham dự cả hai ở một mức độ “ Bình Quân Chất Lượng “ .   Có duy 

trì nổi Bình quân mới giữ được cái đạo Biến thông. Biến thông là sự trao đổi giữa hai vòng 

Ngoài và Trong hay là bình diện Thể Chất và Tâm Linh. Có Biến thông mới là Nhất Thể 

sống động. 
Ở trên đã nói rằng vòng Đại Diễn bao gồm vòng Tiểu Diễn, nên hễ Đại Diễn xuôi thì Tiểu Diễn 

cũng xuôi. 

c.- Tầm quan trọng của luật Giá sắc: Gieo chủng tử Thiện 

Nếu vậy để cho chắc ăn thì ta nên gieo toàn chủng tử Thiện chăng?   Được lắm, nhưng vì con 

người là vật Lưỡng thê, nếu không gieo xuống Đất thì gieo vào đâu ? Và nếu không gieo xuống 

Đất thì làm sao Biến động theo Tuần hoàn: tức là trước khi trở lại phát xuất điểm nó phải đi hết 

một vòng của Địa lẫn Thiên . Chính cái vòng Địa này có sống cho đầy đủ mới làm chín hoa quả 

do Hạt gieo ra, vì theo luật Giá Sắc thì hạt gieo xuống có thối ra mới đơm bông và nở ra trăm hạt 

khác. 

Vậy khi trốn đời cũng lại là trái luật Giá Sắc là luật nền móng, nên phải hiện thực nó trong 

hết mọi chiều kích. 

Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức ra được tầm phổ biến của luật này: nó ăn sâu 

vào cõi Tâm linh. Vì cõi này nằm bên ngoài tầm giác quan nên con người hay lơ đảng và vì đó 

nay mới gặt biết bao là Bão do chính mình gieo ra, vô thức mà gieo ra. 

Ngày nay những khám phá mới của Khoa học đã mở ra chân trời trên những thế giới vi 

trùng, luồng sóng điện, từ trường. . . là những cái trước kia người ta không ngờ đến là có, 

thì nay đã thành một thực thể thông thường. 

 

Hy vọng rằng nhờ đó người ta sẽ chú ý đến luật Giá Sắc để nó cũng phải trở nên một thực 

thể thông thường như vậy, để con người chỉ gieo những hạt giống Tốt, những ý nghĩ Yêu 

thương, Công bình, Kính trọng lẫn nhau, và cố tránh những ý nghĩ ghen ghét, Oán hờn, 

Cừu địch, Hận thù, vì không một cái gì trong Trời Đất dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua mà 

không nằm trong vòng 3 luật của Càn Khôn đã trình bày ở trên.  Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ 



148 

 

và tìm hiểu trên mọi sự vật chung quanh mình thì sẽ nhận ra tầm quan trọng của luật Giá 

Sắc. 

d.- Gieo và chờ 

Bây giờ bàn đến điểm chót của luật Giá Sắc là biết chờ đợi nuôi dưỡng những hạt giống tốt mình 

đã gieo ra: không nên “ vật trợ trưởng “đừng có giúp cho nó mau mọc nhưng biết tuỳ thời, có 

thời Gieo rồi thời Gặt nghĩa là tin chắc vào luật Giá Sắc. Đã có Giá tất có Sắc. 

Nếu đã gieo hạt Tâm linh thì tất chính mình sẽ gặt Tâm linh: những chất cao cả, sáng láng, an 

vui, thanh thoát. . . toàn là những chất giúp ích cho tiến hoá mạnh.   Điều quan trọng là biết chờ 

đợi chờ thời Gặt. Đã có Gieo thì có Gặt. 

e.- Quẻ Nhu: Tồn Tâm dưỡng Tính ( Làm ăn và làm Người ) 

Vì thế mà có quẻ thứ 5 là Nhu trong Kinh Dịch mà Nho giáo đã đặc biệt chú ý bằng dùng tên quẻ 

Nhu để đạt cho Đạo là Nho: Nho đem quẻ Nhu áp dụng cho con Người, nên Nhu thêm bộ Nhơn 

thành ra chữ Nho ( 儒 = 亻+ 需 ). Điều quan trọng nhất trong quẻ Nhu là “ Hữu phu “ nghĩa là 

tin vào khả năng Tâm linh nơi con người . Đó là điều tối quan trọng cho sự tiến hoá, vì có tin 

như vậy thì mới đủ nhẫn nại cường kiện để đạt sự sáng láng hanh thông bền vững tốt lành. Đây 

là điều kiện để thành công trong mọi việc lớn mà việc lớn nhất của một đời người là Tiến hoá.  

Lời Kinh của quẻ Nhu: “ Nhu: Hữu phu quang hanh trinh cát: Lợi thiệp đại xuyên “  

Quan trọng của đạo Nho là Hữu phu, tức tin tưởng vào khả năng vô biên của mình , thiếu đức tin 

đó thì một là chờ đợi một cách thụ động vô vọng, hai là không đủ dài hơi để chờ đợi. Chỉ những 

con người có chương trình dài hạn tin chắc vào khả năng của mình mới dễ nhịn nhục chờ đợi lâu 

dài. Vì lúc ấy không còn chờ cho qua, nhưng là chờ đợi để mà vun tưới những hạt giống Tốt mới 

được gieo ra và cần phải nuôi dưỡng, nên tượng quẻ Nhu gọi là “Ẩm thực chi đạo”.  

Tượng viết : Vân thượng ư Thiên Nhu quân tử dĩ ẩm thực yến lạc “ . Nhu là đạo nuôi dưỡng 

ăn uống hiểu theo cả vòng Ngoài thuộc “ làm Ăn “ , lẫn vòng Trong thuộc “ làm Người “ là 

nuôi dưỡng bằng “ tồn Tâm dưỡng Tính “, dưỡng Khí phách cho tới độ Tròn Đầy và luôn luôn 

tin tưởng vào kết quả tốt lành.   Đó là ý của quẻ Nhu. 

Tượng của quẻ Nhu là chờ đợi, vì trên Trời quẻ Càn có Nước ( quẻ Khảm ) nên chữ Nhu viết 

với bộ Văn và nhu là có nghĩa là Chờ vì sắp có mưa . “ Vân thượng ư Thiên “ trên Trời có mây 

tức sẽ có mưa. Có mưa là sẽ có gặt.     

Vì thế mới nói quẻ Nhu là tinh hoa của luật Giá Sắc. Giá Sắc gốm thâu hai luật trước là 

Biến Dịch và Loại Tụ. Cái lớn lao của Nho giáo nằm ở chỗ đó.   Ba luật trên ảnh hưởng rất lớn 

trên đời sống con người.” 

III.- Ảnh hưởng của Ba luật trên đời sống con Người 

 “ Tinh khí vi vật. Du hồn vi biến:  精 氣 爲 物 游 魂 爲 變 ( H.T.IV ) 

1.- Những đợt tiến hóa 

Câu trên diễn tả con Người tham dự Địa như Vật và Thiên như Hồn . Hồn là cốt cán nắm phần 

then chốt trong việc Biến. Chữ Biến đây bao hàm cả 3 luật căn bản là: 

 

   Biến Dịch: 變 易     Loại Tụ: 類 聚    Giá Sắc: 稼 穡. 
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Vì Biến Dịch nên cần phải Du là đi xuyên qua. Xuyên qua những gì?. Muốn hiểu thấu đáo 

chúng ta cần hiểu quan niệm Thái Cực đồ về khía cạnh tiến hoá theo hình rút gọn như sau: 

 

 
 

Trong bảng trên có 5 đợt.     Mỗi đợt chia ra hai cánh: Cánh Ra ( Mục ) , cánh Vào ( Chiêu ).  

Cánh Ra là Vô thức, cánh Vào là Tự thức.     Thí dụ:  

a.- Tầng 2 là Thần 

Thần  trở Lại ( Chiêu ) là Thần Tự thức, còn Thần trở Ra là Thần Tiềm thức.    Tự thức sinh ra 

Động trong Vũ trụ sinh sinh, đã Tự thức về mình. 

Tiềm thức tuy có Thần nhưng còn ở trạng thái phôi thai hay là Tiềm chế, cần được phát 

triển bằng đi xuyên qua các cuộc Tiến hoá Tiểu Diễn: Thành, Thịnh, Suy, Hủy, nói nôm na 

là tiến tự bé tới lớn rồi chín muồi. . . Đó là tình trạng con người khi nhập xác thân, nhưng còn 

trong tình trạng Tiềm thức, nên cũng gọi là Thần Cơ hay Thần Chủng Tử và chỉ có thể lấy lại 

được Tự thức bằng cách lớn lên, hay gọi là tiến hóa.  Đó là lộ trình mà Thần tự lúc phát xuất đều 

phải qua, nhưng ở giai đoạn Nào thì Thần vẫn là Thần, mà đặc tính của nó là Tự Nội, Tự Lực, 

Tự Cường. 
Nhưng ở đoạn khởi đầu phát xuất thì tính chất Nội khởi Tự Quyết hầu như không có, và nó sẽ có 

đến độ đầy đủ nếu người ấy biết sống đúng chiều Tiến hoá. Cứ nói chung ra thì Tự Tính này 

có mạnh nhất từ đợt Thần trở lên. Từ đợt Thần trở xuống thì bớt dần và lúc đó sẽ hành 

động ít do Tự Tính, Tự Nội nhưng là do mệnh lệnh bên ngoài dưới hình thức Bản năng ít 

còn Tự Ý định đoạt. 

b.- Sau đợt Thần là Linh khí ( Hồn Vía ) 

 * Hồn khóm, Vía 

Linh khí có thể coi là phát xuất điểm của Hồn con Vật gọi là Hồn Khóm (Âme groupe ). Tại 

sao con vật cần Hồn Khóm, vì chúng thiếu tính chất Tự Cường của Thần, nên cần nhiều Hồn hợp 

lại để nương tựa nhau nên gọi là Hồn Khóm. 

Với con Người thì đây là đợt có các loại Vỏ Hồn Thần gọi là Vía. 

 * Phách: Khí chất 

Bên dưới Hồn Khóm thì là Phách thuộc đợt Khí Chất. 
Khí Chất có thể chia 2 tầng là Tinh Khí và Chất Khí: Tinh Khí là tầng Trên, Chất Khí tầng 

Dưới.  Các vật tự đợt Khí Chất phát xuất thì phải trải qua cuộc Tiểu Diễn nghĩa là cuộc Tiến hoá 

theo điều kiện của Thời gian Không gian. 

 Thí dụ: con Người phát xuất từ tầng Thần Tiềm thức thì phải đi xuyên qua các đợt 1, 2, 3 

và khởi đầu việc đi trở lại nguồn từ 3, qua 2, rồí 1, như vậy là làm nên một vòng tròn ( luật Tuần 

hoàn ) chia ra làm 2 thời: một Thời Ra, một Thời Vào ( nhất Hạp nhất Tịch ). 

Thời Ra đi từ 1 đến 4, là thời Tiềm Thức.  Thời Vào là từ 4 trở về 1 gọi là Tự Thức. 
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Con Vật cũng phải tiến hoá theo vòng tròn như con Người, nhưng vòng của nó nhỏ hơn . 

 Thí dụ: Con Vật phát xuất từ đợt 2 thì cũng tận cùng ở đợt 2, nên thiếu Thần tức là thiếu 

Độc lập tính nên cũng chẳng cần Hồn Khóm. 

Con Người được định nghĩa như là “ Thiên Địa cho đức “, thì trong câu “ Tinh Khí vi Vật “ chỉ 

cái đức của Địa.  

Còn câu “ Du Hồn vi Biến “ chỉ cái đức của Thiên. Du hồn kết hợp với Tinh Khí làm nên 

con Người.    Nói kiểu thông thường thì Tinh Khí là Xác Thân, còn Du Hồn Là Hồn Linh.  

Tuy Hồn Linh là Tinh thần nhưng phải tuân theo luật Biến Dịch: nhất Hạp nhất Tịch: Một 

đi vào thế giới Vật chất, một nữa cùng với Vật chất thăng hoa đi vào thế giới Tâm linh.” 

2.- Lộ trình của Hồn Linh 

“ Vì thế mà cần phải “ Du “ là đi xuyên qua những gì?   Theo Kinh Dịch thì Hồn ở đợt Thần , 

mà Thần ở đợt Âm Dương: “Âm Dương bất trắc vị chi Thần “. “ Bất trắc “ không đo lường 

được, chỉ đo lường đường từ khi có hình thái, và chỉ có hình thái ở đợt Tứ Tượng. Với Tứ 

Tượng chúng ta mới khởi đầu có ý niệm về một vật gì, vì có ý niệm bao hàm một hình thái 

nào đó, vậy nếu mới là “ Âm Dương bất trắc thì cũng với Thần là một “, vì “ Thần vô 

phương “, nên cũng bất khả đo lường. Nhưng vì Hồn đã nằm trong cuộc biến hoá nên phải 

xuyên qua các đợt để đi hết một vòng: Từ “ Âm Dương bất trắc “ xuống đến đợt “Âm 

Dương bất khả trắc “ là Xác Thân hay những Vật Hiện hình tích ở các đợt giữa, biểu thị 

bằng hai ô Tứ Tượng và Bát Quái.   Những đợt đó trong con Người gọi là Vía và Phách.  
Theo luật Loại tụ thì một loại chỉ có thể tác động trong một bình diện khi có những khí cụ cùng 

một loại với bình diện đó.  Thí dụ muốn tác động trên Hiện tượng thì phải có khí cụ cùng loại 

Hiện tượng và Xác Thân.   Theo luật Loại tụ này thì mỗi Hồn khi đi qua đợt nào thì cần phải mặc 

Vỏ làm bằng Chất của bình diện ấy. Vậy khi Hồn khởi cuộc du hành trong cõi biến hoá thì 

đợt đầu tiên phải bước vào là đợt từ vùng ở đợt Hồn mặc cái Vỏ ngoài là Vía.    Vía thuộc 

loại Linh khí bên trên Tinh khí của Phách sẽ nói dưới.  Linh Khí cũng có nhiều độ thì Vía cũng 

thế, nhưng trong thực hiện chúng ta chỉ cần một chữ Vía để chỉ chung cho các Vỏ khác nhau của 

Hồn, càng đi sâu xuống thì Vía  

càng trở nên dầy đặc hơn, để cuối cùng có thể kết hợp với Phách. Vì thiên nhiên không nhảy vọt 

“ Natura non facit saltus “.    Tuy vậy cần bao nhiêu Vía thì chúng ta chưa vội tìm hiểu vì bao giờ 

đạt tới đó mới đủ sức, hiện nay chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được đợt Phách liền với Xác 

Thân trứ hình. Ví thế Phách là cái Vỏ cuối cùng mà Hồn phải mặc lấy để kết hợp với Xác, 

hoặc nói lối khác là nhà Tiền đường của Xác để Hồn Vía bước vào nhà Xác. Lúc nhập này 

được nhiều nhà truyền thống cho là xảy ra vào khoảng giữa kỳ thai nghén: ba bốn tháng 

sau khi có thai.  Như thế Phách đã thuộc Vật chất nhưng ở đợt trên nên gọi là Tinh Khí và 

chính với Tinh khí mà khởi đầu có Vật. Các Thú vật này cũng có Hồn, nhưng nhiều lắm là 

từ đợt Vía trở xuống, vì thế khác hẳn với con Người, nên nói con vật có Hồn là nói theo 

nghĩa rộng, vì thế truyền thống Tâm linh hay dùng chữ “ Hồn khóm “ cho con Vật.  Xét về 

mặt Vật chất thì con Người cũng như con Vật đều mặc một thứ Vỏ ( Xác ) tuy có hoàn bị 

hơn nhưng chất liệu là một, và có hai đợt Tinh khí và Khí chất. 

a.- Tinh khí 

Khởi đầu bằng Tinh Khí vượt giác quan nên không thấy, trừ một số người có năng khiếu riêng đã 

có thể thấy Phách như một bóng bao quanh Người vì thế nhiều môn phái kêu Phách là double 

éthérique.    Đó là một thứ Xác nhưng làm bằng Tinh khí, nên con mắt thường không thấy, tuy 

nhiên vẫn có: Khi một người cụt tay chân có lần cảm thấy như đau đớn hay nặng nề ở 
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những phần tay chân đã mất, thì chính là tay chân của Phách.  Sau khi qua đời thì Phách 

lìa khỏi Xác và nếu cuộc tiến hoá của người đó đúng mức thì Phách sẽ tan liền đi ít lâu sau. 

Khi ấy Hồn sinh hoạt trên đợt Vía (corps astral ). 

b.- Vía: Linh lực 

Vía thuộc đợt Tinh khí cũng gọi là Đức, nên Đức có nghĩa uyên nguyên là Linh Lực. 

Linh khí nằm ở giữa Khí chất và Thần. Bên trên Thần là Thiên hay Thái cực.  Vì Thái cực 

cũng chính là Vô cực, nên ta không thể nào quan niệm Nói, Nghĩ gì được cả, nên gọi là vô 

Thanh, vô Xú, vô Ảnh, vô Hình.   Bởi con Người chúng ta chỉ phát xuất từ đợt Thần. Thần thì 

trên giáp đợt dưới của Thiên, nên đủ Ý Thức và vì thế cũng bất biến, còn đợt dưới ( Thiên mệnh 

) biến hoá mới đạt bậc Tự Thức . Tự Thức như vậy chỉ có trên nẻo về, nẻo Sắc, còn nẻo đi ra gọi 

là Nhất Hạp hay là Giá thì mới chí là hạt giống gieo ra, có thể gọi là Cơ hay Chủng tử “ 

3.- Luật Liên Đới căn cơ  

a.- Phát triển  đều đặn mọi cơ năng  để sống sung mãn 

“Trong con Người tuy đã có Thần, nhưng mới là Thần ở trạng thái Cơ hay chủng tử nên chưa có 

Nhận thức. Vì Nhận thức chỉ có được lần lần qua những kinh nghiệm sống trong Xác Thân. Sống 

càng sung mãn thì càng dễ nhận thức. 

Sung mãn gồm hai ý niệm: Một là sống đến cùng cực.  Hai là sống hết mọi kích thước 

Người. 

Chính ý niệm sau làm nền tảng cho luật Liên đới Căn cơ; theo đó mọi cơ năng phài phát triển 

đều đặn không được cái nọ lấn át cái kia: ” Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại ” ( T D ).    Vì 

thế luật này không cho phép đi quá đà trong khi hiện thực việc sống cùng cực: thí dụ lấy cớ sống 

cùng cực Lý trí mà bỏ qua các cơ năng khác thì sẽ rơi vào Duy Lý, nên cản trở việc sống tất cả 

mọi chiều kích của con Người. 

b.- Luật căn cơ bị hiểu lầm 

Đây là luật tối quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm ngay ở những tôn giáo lớn. Người ta tưởng 

có thể siêu hoá bằng diệt trừ một số Cơ Năng hay là Thân Xác. Đấy là một lầm lẫn tai hại, khởi 

xuất do sự hiểu sai đức Điều độ, Quả Dục. 

Quả Dục nhằm điều lý tất cả mọi Dục, mọi Nhu yếu của con Người, nhưng khi hiểu sai thì 

biến Quả Dục ra các loại Diệt Dục, Hãm mình, Đánh Xác.    Hiện nay nhân loại đang nhận 

thức ra sự sai lầm đó, và đang cố công đi vào đường lối Tiến hoá bằng cách phát triển đầy đủ 

mọi Cơ Năng, mọi chiều kích. 

c.- Các cơ năng cần phát triển: Sinh lý và Tâm lý 

Các chiều kích đó ta có thể tóm vào hai mối là Sinh lý và Tâm lý: Tâm lý có thể gồm 3 chữ Ý, 

Tình, Chí. Cả 3 đều phải phát triển điều hòa.  Vậy mà Duy Lý hay làm hại Tình và nhất là 

Chí, nên gây ra ứ trệ, vì theo luật Liên đới uyên nguyên thì khi một cơ năng bị bỏ rơi không nảy 

nở thì nó ngăn trở sự nảy nở các Cơ Năng khác. Vì thế nếu con Người chỉ sống theo một chiều 

kích dù có sống đến tột chiều kích đó thì chưa gọi là sung mãn. Muốn sung mãn phải sống tất cả 

mọi kích thước Người, mà có sống sung mãn mới tiến hoá, hay là đạt cái Tâm thức mà Kinh 

Dịch gọi là Tự thức ( Quẻ Kiền ). 

d.- Ý thức và Tự thức 
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Chữ Tự thức nói lên một Chân lý nền tảng mà xưa nay ít người hiểu ra. Người ta thường lẫn Ý 

Thức và Tự Thức, cũng như đồng hoá Hồn với Lý Trí suy tư “ Tôi suy tư vậy là có Tôi : Je 

pense que je suis “ là một câu tai hại, vì nó cắt hoạn con Người mất phần Tâm linh và trói ghì 

Người vào mặt Đất. Bởi vì chỉ có Tâm mới đi với Thần với Thiên, còn Lý trí đi với Đất với Hiện 

tượng.  Dùng Lý trí ta mới được có Ý thức, Ý thức là nhận ra có mình, mình là một Cá thể khác 

với tha nhân tha vật, tuy nhiên đó mới là Cá nhân Thức. Chỉ đạt Ý thức là khi nào nhận thấy 

chiều kích Vũ trụ nơi mình ( Conscience cosmique ), biết mình là thuộc Tâm linh, cần phải hiện 

thực đước thì như Thần “ Chí Thành như Thần “. 

4.- Xác định tính chất Hồn 

“ Câu “ Chí Thành như Thần “ giúp ta xác định tính chất của chữ Hồn trong câu “ Du Hồn vi 

Biến “ Trên đã nói Hồn phát xuất tự đợt Thần là luận theo câu này. Và nhờ đó xác định nổi tính 

chất Hồn, vì chữ Hồn còn lơ mơ đến nỗi người ta có thể bảo con Thú vật cũng có Hồn.   Vậy có 

chi khác nhau giữa Hồn Người và Hồn Vật? 

Ta sẽ tìm được câu trả lời nhờ câu “ Chí Thành như Thần “. Chí Thành là chỉ bước đạt Thân 

hay là đợt cuối cùng của vòng Tiến hoá Tuần hoàn, theo đó Vật nào cũng trở lại xuất phát 

điểm. 

a.- Xuất diễn và nhập diễn 

Vì luật Tuần hoàn, nên bản chất của Vật lúc đi ra cũng như lúc trở về . Nếu lúc trở về là 

Thần thì lúc trở ra cũng là Thần. Vậy thì Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “ là thuộc đợt 

Thần, chỉ khác nhau một Ra một Vào: Ra gọi là Xuất Diễn (évolution ) cũng gọi là Tiên 

hay Giá.  Vào gọi là Nhập Diễn ( involution ) gọi là Hậu hay Sắc. 

b.- Vô thức và Nhận thức 

Cái khác nhau là “ Tiên Mê hậu Đắc “ ( Quẻ Khôn ) nghĩa là khi đi Ra thì Mê hay là Vô 

Thức, còn lúc trở về thì là Đắc hay là đã có Nhận Thức: Du Hồn là đợt Vô Thức: con Người 

sinh ra cũng Vô Thức và chỉ khởi đầu Ý Thức từ lối 12 đến 16 tuổi. Khi đó hắn thấy “ mình 

bị vất ra đấy rồi “, tức đã đi được 1/3 đường Tiến hoá mà không hay biết, vì thế gọi là Vô Thức. 

Bây giờ còn lại 2/3 phải đi cho xong. Nếu xong xuôi thì sẽ tiến dần đến Tự Thức ra khỏi cuộc 

Tiểu Diễn có Sinh Tử để nhập vào Vũ trụ Đại Diễn “ Sinh sinh bất tức “. 

c.- Đạt Thân: “Thần chủng tử “ đã trở thành “ Thần lớn tuổi “ 

Khi con Người chết thì gọi là “ Sinh thì “ tức là lúc “ Sinh Sinh “ vào cõi chỉ có “ Sinh Sinh Đại 

Ngã này “, để hoàn thành chặng đường chót trong cuộc đi về Thái Thất, tức là hiện thực trở lại 

mình là “ Thần Lớn Tuổi “, nghĩa là không còn là “ Thần Chủng Tử “ nữa, vì lúc ấy đã chín mùi 

để Tự Thức trọn vẹn.  Và đấy là cứu cánh con Người tức là đạt Thân cũng là đạt Thần.  Những 

điểm này thuộc cuộc Đại Diễn Tâm linh, vượt tầm Lý trí suy luận nên khi người ta bám riết Lý 

trí thì không nhận thấy, thành thử chỉ quan niệm sự vật im lìm trong thế đồng nhất. Và vì vậy dễ 

đánh mất chất Thần trong quan niệm Hồn Thiêng :  

d.- Bậc và loại của Xác và Hồn 

Con Người và Hồn Thiêng chỉ còn được quan niệm theo quan niệm Đồng nhất, có khác với Xác 

là khác về Bậc, chứ không về Loại. Để được khác Loại phải có Thần, còn đây chỉ là khác Bậc 

nghĩa là Xác thì cụ thể, còn Hồn thì trừu tượng , cả hai còn nằm trong tầm với của Lý trí, và do 

đó đánh mất tính chất căn bản hơn hết của con Người phát xuất tự Thần.”  
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5.- Thần bất Ỷ 

a.- Thần: Tự lực tự cường 

“ Bản chất của Thần là “ Bất Ỷ “ : Không cậy dựa vào đâu cả. 

Chính vì không cậy dựa vào đâu, nên nói “ Duy Thần dã cố bất tật ? nhi tốc, bất hành nhi chí 

( H.T.X ) :  Chỉ có Thần không vội mà mau, không đi mà đến “, là vì không lệ thuộc điều kiện 

Không gian và Thời gian, vì thế quan niệm con Người chỉ có Xác và Hồn như Descartes thì sẽ 

đánh mất Thần, tức là đánh mất Tự Lực Tự cường, và dẫn đến chỗ bắt con Người lệ thuộc vào 

Ngoại lực quá đáng làm suy yếu Tinh Thần con Người vô kể vì lý do đó trong nền Triết lý Việt 

Nho hay nhấn mạnh đến chữ Tự: Tự Lực. Tự Cường: “ Thành giả tự Thành dã nhi Đạo, tự 

Đạo dã “ ( T.D. 25 ) . 

b.- Cứu cánh của con Người là Người 

Còn rất nhiều câu khác, nhưng quan trọng hơn hết là chữ Tự Tin, miễn hiểu được cách sâu xa tận 

gốc. Tự Tin đây không chỉ nên hiểu theo đợt Luân lý có nghĩa là Tin vào khả năng của mình, 

nhưng còn phải hiểu đến cùng tột nghĩa Siêu Hình là Tự Mình đã đủ túc lý tồn tại, không quy 

chiếu vào cái chi khác như là Cùng Đích. Cái đó Kinh Dịch kêu là “ Hữu Phu “ . “ Hữu Phú “ 

là cái Đức Tự Tin đến bậc Siêu hình này, nghĩa là Con Người đã là Cứu Cánh của Mình, 

nói như Kant: “ Con Người là finalité sans fin ”.    Con Người là một thực thể tối vô ích, vì nó 

không dùng vào việc chi được cả, bởi chưng Cứu Cánh của Nó đã là Nó rồi, và Nó chỉ đạt Cứu 

Cánh khi Nó biết trở lại với Nó, Cứu Cánh của Người là Người, là trở lại với Nhân Tính của 

Mình, chỉ có thế thôi, chứ không trở thành khí cụ hữu ích cho cái chi cả, dù cho là Quốc gia, cho 

Nhà nước cho Đạo, trái lại Đạo cũng như Nhà nước, Quốc gia được thiết lập ra vì con Người. 

Bởi vậy có thể nói là Nó hoàn toàn Vô ích cũng như hoàn toàn Tự Lập, đến nỗi một mình Nó đủ 

là một Hồn rồi.”  

6.- Ý nghĩa sự Độc lập và Cô lập 

a.- Chân nhân: con người tự Chủ và Cô đơn 

“ Đây là lý do sâu xa tại sao những con Người Chân nhân ưa thích sự Độc lập Tự chủ nhất 

là sự Cô đơn.  Vì chính Cô đơn là những giờ phút con người tìm lại cái nguồn Chân thực 

của mình, Cội nguồn đó là Thần.  Vì thế mà Cô đơn được xưng tụng là Cơ hội Sáng tạo, là 

giúp thắp Ngọn Đuốc Soi Đường cho chúng nhân, là dịp xây dựng luồng Tinh thần cho 

nhân loại, là vì Cô đơn tạo điều kiện cho Hồn xuất hiện nguyên hình như chính nó là thế, 

nghĩa là Thần, và chỉ khi nào Thần tác động thì mới có sự Sống sự Sáng, sự Cao cả.  Bởi thế 

ta thấy trong lịch sử loài người chưa có công trình lớn lao vĩ đại mà không được thai nghén trong 

Cô đơn cũng như không có Đại nhân chân thực, nếu không được nuôi dưỡng trong Cô đơn.   Là 

vì chính Cô đơn giúp cho con Người tiếp xúc với Tinh thần nơi mình, cái Thần đó ẩn tàng 

trong thâm sâu và chỉ chịu nhô lên mặt Ý thức ở những Tâm hồn thanh thản vắng tiếng ồn 

ào của Thế tục và những rộn rã của Trần cấu. 

b.- Văn hoá và Văn học 

Vì Thần cũng tuân luật Loại tụ nên chỉ xuất hiện ở những tâm thức “ đồng thanh đồng khí “ 

nghĩa là Tự Tin, Tự lập, Bất Ỷ . Khi có bầu khí đó thì Thần xuất hiện kiểu của Thần nghĩa là 

bằng những tia chớp loé sáng mà người xưa quen gọi là “ Trực giác “ , là “ Triêu văn Đạo “ 

hay Linh Hứng, Thần Hứng . . . . Đấy là những phút rất ngắn ngủi chỉ như tia chớp nhưng 
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lại gây ra cả một bầu sáng nóng đầy chất sống, là những cái nền tảng cho Văn hoá chân 

thật, Văn hoá loại đó sẽ cải hóa, biến đổi con Người và hướng lên tầng cao.    

 

Còn hiện nay Văn hoá chỉ là Văn học nghĩa là những kiến thức do lý trí, tưởng tượng ra 

thiếu chất sống, sáng nóng, càng chồng chất lắm càng làm ngạt thở nhiểu, vỉ bản chất của 

chúng thuộc về Đất, thiếu chất Tự Chủ, nếu cần phải chất nhiều để chúng dựa nhau. Đâm 

ra lấy Lượng làm Phẩm, đó là điều vô ích, chỉ làm cho con Người gần với con Vật. 

c.- Con Vật và con Người trên nền móng Dịch 

Con Vật không có Thần nên Hồn chúng phải là Hồn Khóm (Âme groupe ). Hậu quả là cần 

phải có cả từng khóm mới đứng được, vì chúng không có túc lý tồn tại nơi mình, nên nó phải 

quy chiếu vào tha Vật, tha Nhân như khí cụ: Nó sinh ra để “ có ích cho “.  Vậy dù gọi là Hồn thì 

cũng gọi là gượng, vì Chủng tử của chúng phải xuất nhiều lắm là tự đợt Linh khí vô thức, sống 

trọn vẹn theo Bản năng, tức vâng theo các luật Tạo hóa cách vô thức không như con Người, nên 

nói “ Nhân linh ư vạn Vật “ là thế. Chữ Linh trong câu này hiểu là Thần, nhưng trong thực 

tế chưa là Thần Tự Thức, mới là Thần Vô Thức. 
Như trên đã nói, mỗi tầng mở rộng mênh mông hơn tầng dưới, nên mỗi khi một thực thể tham dự 

vào đợt trên thì cũng thông phần đó. Ta chì lấy sự di chuyển xác thân để hiểu phần nào sự di 

chuyển tâm thức. Các con vật vì chỉ tham dự vào vòng Đại Diễn Linh Khí cách Vô thức ( ở 

chỗ truyền chủng ) nên cũng chỉ di động một vùng nhỏ thường là cố định, không biến hoá 

kiểu con người. Đến như cây cỏ thì hết luôn và lệ thuộc trọn vẹn vào một nơi, đóng cọc 

xuống đó nên không có gì Tự lập nữa . Nếu lấy sự thoát lệ thuộc này làm thước đo, thì biết 

con Người vượt xa con vật cả một loại, và loại ấy ban cho con Người khả năng tự ý tham dự 

vào cuộc Đại Diễn tức cuộc tiến hoa trên giai tầng Linh Khí và Thần Linh. Các con Vật chỉ 

tham dự vào vòng Đại Diễn này cách Vô thức ở Truyền chủng, còn thì chúng Vô Thần 

cũng như Vô Thức. Nói cụ thể là không làm Chủ được vận mạng của mình, không có Tự do 

theo nghĩa Tự mình quyết định.   Cái đó là của riêng con Người, và Bản tính con Người là 

Tự do, vì Tự do phát xuất từ Thần, mà “ Thần vô phương “, nên là Tự do không lệ thuộc, 

tức là do mình định đoạt.  Đó là luật Loại tụ. Luật này cho, phép thâu nạp hay kết hợp với 

những gì cùng loại. Nếu bản gốc Người là Thần, là Tự do, thì chỉ có thể nuôi dưỡng để lớn lên 

để Tiến hoá bằng những yếu tố Tự Do, Tự Chủ. Ngoại giả các yếu tố tự ngoài chì có thể làm nẩy 

nở phần Thể Xác. Và như thế không giúp gì vào việc Tiến hoá ít ra sau 20 tuổi. Vì chỉ từ quảng 

này thì con Người mới đạt tuổi Thành Nhân, tức là đủ khả năng sống trọn vẹn Người.  Đại để đó 

là quan niệm con Người đặt trên nền móng Kinh Dịch: nó vừa Tiến hoá vừa Mở Rộng và chúng 

ta sẽ hiểu hơn giá trị của nó trong khi đem nó làm tiêu chuẩn để thẩm định các ý nghĩa con 

Người được Triết học đề ra. “ 

7.- Hậu quả khi thiếu Thần 

“ Trên ta nói qua về con Người được quan niệm như một con Vật biết suy lý của Aristote 

hay Descartes, chúng đã dẫn đến chỗ Vật hóa con Người, tức bóc lột trọn vẹn mất phần 

Thần là Tự Quyết, Tự chủ, mà chỉ là những Vật Thể.   Ở đây cần thêm một định nghĩa 

quen thuộc trong trong thời mới coi con Người , coi con Người như con vật có xã hội tính, 

chính trị tính hay kinh tế tính ( animal sociale, politicum, economicum ).   Tất cả các quan 

niệm này đều lấy Tuỳ làm Chính, sẽ cần quy hướng con Người vào Xã hội, vào Quốc gia, 

Nhà nước hay Đảng vào việc sản xuất. Như vậy là lấy Quốc gia làm cứu cánh cho con 

Người hoặc lấy năng xuất Đảng hay gì khác đều là đanh mất trọn vẹn tinh hoa con Người.   
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Những quan niệm đó sẽ dẫn đến giáo dục Từng Loạt (đồng nhất hoá ), những lối tổ chức 

vào Đoàn lũ hoá không để cho con Người còn những phút riêng tư : Tất cả muốn thay thế 

Hồn Thần bằng Hồn Khóm, ở Hồn Khóm không có suy tư riêng lẻ, không cần chi tới Cô 

đơn riêng biệt. Vì Cô đơn riêng lẻ cần cho suy tư, thế mà nơi con Vật đã có Bản năng thay 

thế cho suy tư nên không cần đến Cô đơn. 

Còn nơi con Người bị Đoàn lũ hoá thì đã có Ủy Ban suy tư hộ, cần tất cả dân chúng chỉ phải 

phục tùng Thượng cấp: Đấy chính là tước đoạt con Người mất Hồn Thần để gia nhập vào Hồn 

Khóm.   Tất cả Xã hội độc tài đều đi theo lối thay Hồn Thần bằng Hồn Khóm này. 

Theo luật Loại tụ thì “ Dị Khí tương Thù “, nên quan niệm này Thù ghét “ Suy Tư Riêng Lẻ “, 

những giờ khắc Cô đơn để cho Lòng nghe tiếng Lòng. Tất cả đều bị bãi bỏ hết. Như vậy là 

chặn đứng Tiến hoá của con Người. 

8.- Nền giáo dục của xã hội Tâm linh 

Vì những lý do đó nên các Xã hội Tâm linh, những nền Giáo dục có Tính Chất Giáo Hóa đều 

phải tạo điều kiện thuận lợi nảy nở cho Tinh thần. Đó là điều chúng ta nhận ra đã có Thể chế 

trong xã hội ta xưa . Tuy sự thực thì còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng ít ra đã có Thể chế như 

bốn Lễ gọi là: Quan, Hôn, Tang, Tế. 

a.- Lễ Gia Quan: giải phóng con Người 

Trong 4 Lễ này Thì Quan đứng đầu, vì nó nhằm giải phóng con Người ra khỏi quyền uy của 

Cha Mẹ, hay tất cả những quyền bính khác.  Đây là một Lễ riêng biệt của Văn hoá Việt Nho 

nó rất quan trọng nhưng cũng là một Lễ đã trụt mấy hầu hết ý nghĩa, vì ít được các quyền bính 

chấp nhận.   Gọi là riêng biệt Việt Nho ít ra trong vòng ba nền Văn hoá: Âu, Ấn, Viêm thì chỉ có 

Viêm Việt duy trì được ít ra Hình thái. Lễ này là hậu quả của quan niệm Hồn Thần.   Hồn 

Thần khác với Hồn Khóm ở chỗ Độc lập Hùng cường, nhưng vì Thần Tiền Thức nên mới 

khởi đầu phát triển Tính chất của Thần từ tuổi Dậy Thì.   Dậy Thì là là giai đoạn của con 

Người phát triển tạm đủ khía cạnh Cá nhân ( Nhân ) được biểu lộ ra ngoài bằng khả năng 

Truyền Chủng, mà dầu hiệu là có Kinh Nguyệt ở trẻ Nữ và Xuất Tinh ở trẻ Nam. Những 

hiện tượng đó thuộc Truyền sinh, có phạm vi rộng lớn hơn Bảo sinh ( Cá nhân ).    Trên 

phương diện Tinh thần là mở đầu cho sự trổi dậy của Óc Phê Bình , Óc Phê Bình biểu lộ 

nhu yếu khẳng định Sự Độc lập và củng cớ Nhân cách Biệt lập của mình, kéo theo sự muốn 

Thoát ly Gia đình, giữ bỏ mọi quyền uy và dễ coi những lập trường và chủ trương là lề thói 

đi trước là Cổ hủ, cần vượt qua vì thế cũng là tuổi dễ gây nên những và chạm vơi những ai 

muốn coi Hắn như Niên thiếu, và cư xử với Hắn cách Trịch thượng. 

Tất cả những thái độ đó bị người không hiểu cho là lố lăng, kiêu ngạo. Nhưng với ai hiểu được 

Nhân tính con Người thì không những chấp nhận mà còn coi đó như những báo hiệu tốt của một 

cuộc Tiến hoá mà Hồn Thần bắt đầu công cuộc nhận thức ra bản chất của mình. Do lẽ đó những 

xã hội được thầm nhuần Minh Triết đã đặt ra những Thể chế giúp cho sự nảy nở kia được gặp 

bầu khí thuận lợi và được hướng dẫn. Văn hoá Việt Nho đã thiết lập Lễ Gia quan trong ý đó. 

Vì Lễ Quan nhằm hướng con Người ra khỏi sự Ỷ lại, để bắt đầu cuộc sống Độc lập, không 

còn chịu quyền uy nào, trong đó phải kể trước hết tới quyền uy của Mẹ Cha. Quyền uy này 

cần thiết cho đứa trẻ từ lúc ra đời tới chung quanh tuổi Đôi Mươi ( có thể 15 – 20 ) , sau đó 

nên làm Lễ Gia quan để trả lại quyền Tự Định Đoạt cho Con Cái, và Cha Mẹ rút lui vào 

địa vị Cố vấn Bạn hữu. Lễ Gia quan như vậy là sự thoát ly quyền uy, được tổ chức do 

chính những người đang nắm quyền uy hầu giải phóng Người đến tuổi Thành Nhân thoát 

khỏi những ràng buộc tự ngoại không còn cần thiết nữa. 
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b.- Những mối liên hệ tương quan : Quân, Sư, Phụ 

Vì thế để cho Lễ Gia quan đạt được hầu hết hậu quả mong muốn thì cần có sự tham dự của hết 

mọi người liên hệ tới trẻ Thành Nhân như Quân, Sư, Phụ: 

 

 Quân: Về mặt Chính quyền chỉ được phép đòi ở người Dân những hy sinh tối thiểu để 

duy trì Nước, không bao giờ được xen lấn vào những địa hạt Tư Riêng thuộc Nhân. Chỉ có Dân 

thuộc Xã hội, còn Nhân thì không, nên kêu là Nhân Chủ. 

 

 Phụ: Hiểu là Cha Mẹ lo liệu cho Con Cái cả hai phương diện Tinh thần và Vật chất, 

nhưng cũng chỉ đến tuổi Gia quan là nên ngừng. Sau đó cần để cho Con Cái hiện thực đức Tự 

Cường Tự Lực, vì có vậy chúng mới đạt Cứu Cánh của con Người. 

Bởi thế ngay về đàng tài Sản Cha Mẹ đừng quá lo để lại gia tài lớn cho con, vì như thế làm 

làm cho chúng mất dịp Tự Lực Cánh Sinh, tức cũng là vô tình làm chậm bước Tiến hoá 

của chúng, nên theo luật Giá Sắc những Cha Mẹ đó cũng phải chịu trách nhiệm.  

Vì thế những Cha Mẹ hiểu thấu đáo không nên lo lắng quá nhiều về việc gây gia tài để lại cho 

Con Cái: Chỉ cần cho chúng một khởi điểm tàm tạm, còn chính chúng phải làm lấy: kể ngay từ 

những đò dùng trang trí trong nhà. Đấy là dịp để cho Con phát triển Tài năng: Sống đầy đủ mọi 

chiều kích: Trong đó có Lý trí cần phải tài bồi bằng Tự Lực Cánh sinh. Con cái nên được giáo 

dục để chúng ý thức tầm quan trọng của chữ “ Tự Cường “để sau này không những không phàn 

nàn về sự thiếu sản nghiệp Cha Mẹ giối cho, mà còn coi đó là dịp may để phát triển óc Tự 

Cường, Tự Lực. 

 

 Sư: Xét về Thầy thì trách nhiệm càng quan trọng hơn. Nhiệm vụ ông Thầy là hướng 

dẫn đại cương, còn để cho môn đệ phải tự tìm lấy đường lối Riêng Tư nhất là tự gây cho 

mình những trực giác rất cần thiết cho đời sống Tâm linh. 

Đem những ý nghĩ toàn Lý trí nhất là quá nhiều sự kiện về Hiện tượng nhồi nhét vào đầu óc trẻ 

là một Tội Ác mà hiện nay hầu hết các chương trình Giáo dục đểu phạm. 

Đã biết luật Giá Sắc “ Ai Gieo Nấy Gặt “, mà lại không để thì giờ cho “ Trẻ Gieo “, không 

giúp cho chúng gieo Hạt Giống Tâm linh, còn làm tê liệt khả năng gieo Hạt Giống bằng 

chồng chất Hạt Lý trí, bằng bắt lệ thuộc vào sự kiện Hiện tượng tức là Lệ thuộc vào Đất thì 

không thể đưa chúng đến chỗ Biến hoá, nhưng làm ứ trệ, làm ngảng đường Tiến hóa và 

lâm vào đủ loại bế tắc.  Con Người hiện đại đang bị khốn đốn, thì truy căn ra là do tất cả 

các ngành Giáo dục, Văn hoá đều đều toàn một chất Địa ( Duy Lý ) thì làm sao không phá 

vỡ mất cái mối Thái Hòa, tức Hoà với Tiết Điệu uyên nguyên cùng Trời Đất. 

 

Thuận theo Tiết Điệu đó là quẻ Khôn. Đi theo Tự Cường đó là quẻ Kiền, nên Kinh Dịch đã 

diễn tả cuộc Tiến hoá bằng quẻ Kiền.   Theo Thuyết quái VII thì Kiền là Tự Cường, Tự Lực: 

“ Kiền, Kiện dã “ , chữ Kiền viết với bộ Nhân ý nói lên tính cách Tự Chủ, Tự Lập, Tự Cường 

như câu giải nghĩa quẻ Kiên : “ Chung nhật kiền kiền “ và “ Quân tử dĩ Cường bất tức “. Vì 

vậy lấy tượng Kiền là Rồng. Rồng không lệ thuộc vào đâu cả : lúc lặn dưới nước, khi hiện lên 

ruộng, lúc bay lên Trời . Thực là Tự Cường, Tự Lập. 

Cần vâng theo luật Loại tụ mà tích chứa những tư tưởng cao đẹp, những cử động rộng 

lượng nhân ái để sửa soạn môi trường thuận lợi cho sự thức dây và bay lên của Rồng tức là 

của Thần.   Đấy chính là ý của “ Nhật tân chi vị thịnh đức “ trong Dịch. 

Để tóm lại. Đây là một bài nhằm phác họa lộ trình Tiến hoá của con Người.   Xác định nơi 

phát xuất của nó là Thần, hay là Hồn Thần để phân biệt với Hồn Khóm của con Vật. Đặc tính 
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của Hồn Thần là bất ỷ, là Độc lập, thường được biểu lộ vào lối chung quanh 20 tuổi.   Do đó Lễ 

Gia quan nhằm giúp vào việc phát triển đặc trưng của Hồn Thần là Tự lập, Tự do. . Tự do Tự 

Cường mới là điều cốt chính; còn lộ trình xuất phát điểm, quá trình Tiến hoá chỉ là những 

phương tiện suy tư nâng đỡ Tâm hồn không nên quan trọng hoá.”  

9.- Tự Do 

a.- Hai thứ tự do: Ngang / Dọc 

 “ Có hai thứ Tự do: Một Nội, một Ngoại. 

Tự do Ngoại cũng gọi là Tự do Chính trị ở tại nó không bị thằng thúc áp đảo tự bên 

Ngoài do Tha Nhân như Xã hội hay Gia đình ( libertas coertionis ).    

Tự do Nội cũng gọi là Tự do Triết lý hay Tâm lý đối diện với Định mệnh.  Khi ta 

không bị tha Nhân thằng thức ta có thể muốn làm chi tuỳ sở thích thì gọi là Tự do, nhưng 

có thực Tự do không, hay chỉ là Tự do bên ngoài, còn trong thực chất thì bị điều động do 

một định mệnh khắt khe không sao thoát ra được, nhưng vì không ý thức được, nên 

thường cho là mình Tự do, mà kỳ thực không Tự do! 

b.- Tây phương không phân biệt được hai bình diện Ngang và Dọc 

Vấn đề Tự do đã được đề ra và bàn cãi sôi động trong Triết học Tây phương qua hàng bao thế kỷ 

không những bằng tranh luận nhưng còn bằng đấu tranh đẫm máu và cho tới gần đây vẫn chưa 

tìm ra được câu trả lời.  

Sự thất bại ở chỗ các Triết học đó không phân biệt ra được hai bình diện Ngang và Dọc, 

nên đã không tìm ra giải pháp ổn thỏa. Đến khi ghé tìm bên Triết Đông lại hiểu lầm vì đã 

dùng phạm trù hàng Ngang, nên nhiều học giả đi tới kết luận là người phương Đông không có Ý 

niệm về Tự do, nhưng hầu hết theo thuyết Định mệnh. Chính vì đó mà phương ông bị ứ trệ trong 

chậm tiến. 

c.- Đông phương không có Ý niệm về Tự do? 

Có thực Đông phương thiếu ý niệm Tự do hay ngược lại vấn đề Tự do không còn sôi động 

chính vì đã giải quyết phần nào ổn thỏa?   Đáp câu hỏi đẩu ta không ngần ngại thưa là không 

phải thế, vì có hay không chỉ là phạm trù Nhị nguyên, hàng Ngang, còn triết Đông nhất là phần 

Việt Nho thì “ Có như Không, Không như Có “ như sẽ bàn dài trong phần Định Mệnh, ở đây 

chỉ xin nói đến phần Tự do, vì chỉ gần ghi nhận rằng :  Triết Nho hầu như không nói gì đến Tự 

do chính bởi phần nào đã tìm cho vấn đề một giải pháp ồn thỏa. Được như thế là vì đã theo một 

chiều hướng khác với triết Tây. 

d.- Tự do hàng Ngang của Tây và Tự do hàng Dọc của Đông 

Có thể nói Triết Tây tìm Tự do theo hàng Ngang, nghĩa là tự do với Tha Nhân, Tha Vật.  

Còn Triết Đông lại tìm Tự do hàng Dọc nghĩa là tìm ngay nơi Mình. 

Và dầu trước hết là đưa ngay ra một quan niệm về con Người rất Tự do. Thí dụ Định nghĩa 

Người như một ông Vua tức Nhân Hoàng đối với Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đó là hình ảnh 

ông Bàn Cổ to lớn hơn vô cùng quan niệm về con Người của Triết học Duy niệm. Vì Bàn Cổ có 

tham dự vào việc sáng tạo Vũ trụ, phần nào giống với đại Nhân Purusha bên đất Ấn. Cả hai 

đều khác với Vũ trụ Hy Lạp, trong đó tất cả đều là công việc của Thần minh, chứ con Người 

không có tham dự gì vào việc tạo thành chi cả .   Công việc vĩ đại hơn hết trong nền Nhân bản 

Hy La mà con Người có thể làm được là việc ăn cắp tí lửa do Prométhée thực hiện. Ăn cắp tí 
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lửa đã thấm tháp gì với sắp đặt Vũ trụ của Bàn Cổ, thế nhưng với quan niệm Tây Âu thì đã to lớn 

lắm, và do lẽ đó trong thời Phục Hưng Prométhée được ca ngợi như là Thần Linh vì đã có công 

thắp ngọn đèn Tiến hoá sửa soạn cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Pháp 1780. Cuộc cách 

mạng này được nhiều Sử gia, Triết gia đã chào mừng như một bình minh của sự trưởng thành 

con Người, trong đó con Người khởi đầu đòi quyền bất khả sang nhượng về sự định đoạt cho Số 

kiếp, của mình. Thế hệ đàn anh chúng ta vì nằm trong chế độ đô hộ nên cũng coi cuộc cách 

mạng Pháp như là biến cố độc nhất trong lịch sử. Thực ra thì một trăm năm trước cuộc cách 

mạng Pháp 1670 bản Nhân quyền của Anh đã ra đời rồi và năm 1787 có cuộc cách mạng 

Mỹ, nó đã sửa soạn gần cho cuộc cách mạng Pháp không đi tiên khởi và cũng như các cuộc cách 

mạng kia đều không gây ảnh hưởng lớn cho con Người mà không là người Da trắng. 

Lý do sâu xa là vì tất cả các Quyền lợi và Tự do mà 3 bản Văn trên đòi đều nằm trọn vẹn 

trong hàng Ngang, nên sự Tự do đó đều được chinh phục trên sự bóc lột và tiêu diệt các 

dân màu. Nói khác các dân màu đã bị tước đoạt không những Tự do mà cả đến mạng sống ngay 

chính trong quảng thời gian ra đời của những bản Nhân quyền và những Khẩu hiệu tuyên dương 

Tự do . Tự do đó tôi gọi là hàng Ngang.  Vì hễ  Người này Dân này đòi phần hơn thì Người kia 

Dân kia chịu phần kém. 

Chỉ có Tự do đích thực theo chiều Dọc như kiểu Đông phương. Đông phương đã từ lâu đi Vào 

con đường Tự do hàng Dọc này đến nỗi có thể nói chính Triết Đông đã góp phần lớn nhất 

vào việc làm cho cách mạng Pháp bùng nổ ( Xem Vữa Khổng hai chương cuối ). Tuy nhiên 

mới chỉ giúp được bước đầu, thì các Triết học gia đã ngừng lại không kịp khám phá ra 

chiều Dọc Tâm Linh vì thế mà cuộc cách mạng Pháp đã giũ bỏ được cái gông cùm thuộc 

loại Bái vật, chứ chưa thoát gọng kìm Ý hệ, nên chưa đạt quan niệm chân thực về Tự do. 

e.- Âu châu còn đong đưa giữa Tự do Cá nhân và Tự do Đoàn thể 

Lịch sử châu Âu cho tới nay vẫn còn đong đưa giữa hai Thái cực một là Tự do quá trớn 

buông thả thiếu hẳn Chủ Đạo, đến nỗi không biết phân biệt giữa Tự do Cá nhân và Tự do 

Đoàn thể.   Cái sau bị hạn chế bởi những luật lệ thiết yếu cho sự tồn tại của Xã hội  

Nhưng người ta không hiểu để cho Tự do Cá nhân lấn cả sang những phạm vi rất cần thiết cho sự 

trường tồn của nó như hiện nay Hippi là đại biểu dễ nhận hơn hết. Họ chối bỏ mọi luật lệ, mọi 

ràng buộc thói tục, mà không ý thức rằng cái đó cần cho cuộc sống chung mà không ngăn cản 

việc đi tìm Tự do.  Chính vì thế họ không bao giờ thiết lập được Tự do như ý vì thường đã gây ra 

phản động bằng Độc Tài đi tới chà đạp lên cả Tự do Cá nhân như Phát Xít đã làm xưa và Cộng 

sản làm hiện nay. Đó cũng chì là sự phản động lại những chủ trương Tự do thái quá cho phép “ 

Kẻ mạnh bóc lột kẻ Yếu “ .  Và như thế chỉ có đong đưa giữa hai Thái quá: Một bên là Tự 

do Cá nhân đến cùng tột, bên kia là Độc tài chen lấn vào tận Lương tâm tư nhân, gây nên 

một sự bất ổn Tâm hồn. 
Lý do là tại Triết học đã tự giam mình trong phạm vi Lý trí hạn cục hàng Ngang : quan 

niện Tự do Báo chí, Tự do suy tư chống đối kẻ khác, rồi chống đối nhau giữa Cá nhân và 

Xã hội mà không sao đưa ra được một quan niệm “ Tự do tích cực “ vươn lên khỏi hai hạn 

từ Cá nhân và Xã hội, hầu giúp nhau tiến trên đường Tự do chân thực nó hệ tại biết vươn 

lên đợt Tâm linh để nhận ra những Tần số cao hơn, rộng hơn, với những khả năng vô biên 

như quan niệm Đông phương.” 

g.- Tự do hàng Dọc 

Quan niệm này đặt theo hướng đi lên, càng lên càng Tự do, càng xuống càng Nô lệ, như có thể 

minh hoạ phần nào bằng Thái cực như sau: 
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Ta hãy ví đợt 5 với bình diện giác quan, trong đó phạm vi rất hẹp, vì cùng một lô mà trên cùng 

chỉ là một, còn ở dưới chia ra làm 32. 

Vì thế Tự do ở đợt này thường chỉ là thỏa mãn những nhu cầu cá nhân : Ăn, Uống, Tình dục. . 

. nhưng lên đến đợt 3 , 2 thì mở rộng và được quan niệm như sự thoát ra khỏi yêu sách của Cá 

nhân để hành động theo những lý lẽ rộng lớn hơn, thí dụ thuộc Gia đình hay Quốc gia, Nhân 

loại. Rồi khi lên nữa đến đợt 1 thì là vượt tất cả biên cương nhỏ bé của cả Nhân loại để bao hàm 

tất cả Vạn Vật trong một cái nhìn Nhất Thể, nên không còn gì ngảng trở sự Tự do.  Nên Tự 

do tối hậu đó được biểu thị bằng bảng trắng trên cùng: Bao nhiêu những giới hạn ở đợt 5 

đều biến mất khi lên đến đợt trên cùng để mình cùng Vũ trụ thông hội trong một Tiết nhịp, 

sống động đến nỗi mình không còn cảm thấy bị chống đối ràng buộc, hay hạn chế bởi cái 

chi nữa, nhưng tất cả đều hòa hợp với mình.   Trạng thái đó gọi là Thái Hòa và đấy mới là 

Tự do chân thực, Tự do xứng danh với Minh Triết, nên tuy nói là hàng Dọc, mà thực ra 

bao gồm cả hàng Ngang: không những nó ổn thỏa cả Thiên lẫn Địa mà cả Nhân nữa hay 

nói theo tiếng ngày nay là thích ứng với thế giới bao quanh sinh lý Hiện tượng với thế giới 

Nhân luân và thế giới Tâm linh nội Ngã : “ The umwelt of our biological and physical 

foundations. The mitwelt of social relations and the eigenwelt of one’s own inner life and self 

concious : . Psychotherapy East and West ). Alan Watts. Mentor book p. 95.    Sự phân biệt này 

giúp ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa Tam tài là điều cần thiết cho việc hiểu được Tự do chân 

chính là cái có tính cách co dãn và mở rộng ra mãi theo đà tiến của Tâm thức, của Triết 

lý.” 

h.- Bảo chứng 

 *Tự do chân thực: Không nô lệ Vật, nô lệ Tâm linh. 

“ Những điều bàn trên đây không chỉ là những lý lẽ suông, nhưng thực ra đã có những hiện thực, 

những thể chế làm bảo chứng: trong đó phải đặt nổi sự giải phóng con Người.    Khi con 

Người trong Xã hội được giải phóng khỏi vòng Nô lệ Người, Nô lệ Vật và Nô lệ Tâm linh thì 

phải kể là bấy nhiêu bước tiến lớn lao của Triết lý. 

Tuy những điều giải thoát đó chưa lan tỏa tới toàn dân vì trình độ học thức và kinh tế quá thấp. 

Nhưng khi đã có lý thuyết và một số thể chế để thực hiện thì ta có thể coi như những bảo chứng 

quý giá, chúng bắt ta phải kính nể và nghiên cứu về những tư tưởng đó. 

Vậy nền tư tưởng Đông phương nhất là phần Việt Nho đặt con Người trong Tam tài như 

một Vua trong Vũ trụ nên rất ít bị lệ thuộc, nhờ đấy vấn đề chỉ còn là cố hiện thực đến độ “ 

Chí Thành để được như Thần ”. Do lẽ đó ta hiểu tại sao Triết Nho đề cao vai trò con Người 

Đại Ngã có vẻ còn hơn cả Trời cùng Đất là cốt nhấn mạnh đến Nhân chủ tính con Người, vì 

nó là gốc nguồn của Tự do chân thực. 

Ta có thể thấy sự quan trọng đặt nơi con Người trong một số câu Minh triết, chẳng hạn: “ Thiên 

Thời bất như Địa Lợi, Địa Lợi bất như Nhân Hoà “. 

 * Chinh phục Tư do chân thức bằng hướng Nội 

Trên đây là một suy luận liên hệ tới tiêu biểu thuộc Thời gian nên ít người nhận ra, điều đó 

không mấy quan trọng, miễn người ta hiện thực được nội dung chân thực của quan niệm Tự do. 

Và lúc ấy người ta sẽ hiểu phải chinh phục nó theo chiều hướng nào: Không phải trong 

chiều hướng hàng Ngang buông thả các Dục vọng, hoặc vượt qua các pháp luật của Đoàn 

thể hay lấn chân vào Tự do của Lân nhân, nhưng bằng vươn lên, cũng có nghĩa là Hướng 

Nội để đón nhận những tia sáng Tâm linh tự nơi Lòng Mình.  Mỗi khi những tia sáng chớp 
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lên trong lòng là mỗi lần làm trụt xuống một số Thành Kiến có tính cách thu hẹp che khuất, 

không để cho sự vật hiện ra nguyên hình, không cho mình nhận ra như mình có trong Bản chất 

uyên nguyên. Nghĩa là một thực thể Lưỡng Thê  

có hai đời sống: Một Cá nhân trên bình diện Hiện tượng, một Đại Ngã Tâm linh trên bình diện 

Vũ trụ. 

Tự do phải biết tìm trên bình diện Vũ trụ thì mới thỏa mãn nguyện vọng sâu thẳm của con 

Người. 

Không nhận ra điều đó lại chỉ tìm cầu có bình diện Hiện tượng thì sẽ lấn chân sang địa hạt khác: 

Ở Cá nhân là một tài năng lấm sang tài năng khác , thí dụ Lý lấn Tình, còn với Tha Nhân là 

những bất công hoặc những lộn xộn làm rối loạn trật tự của đời sống công cộng.    Còn khi ý 

thức ra được Đại Ngã tâm linh thì mặc tình chinh phục và mỗi bước tiến lên được ghi nhận bằng 

một cuộc chuyển hoá Tâm thức được biểu lộ bằng sự rộng mở chân trời cho Hồn tung cánh bay 

lên.  Và như thế cuộc chinh phục Tự do đã không làm phiền Lân nhân hay Xã hội mà còn trở nên 

một cuộc Hành hương đầy hứng khởi nên cũng rất kiên trì hơn các lối tu trì của các Tôn giáo. Vì 

nó dẫn tới cái Tri chân thực đến chỗ “ Tam gia tương kiến “ ( Ba nhà xem tận mặt nhau ), 

không còn bị hình danh sắc tướng che khuất để nô lệ hoá mình. 

Đây là cái nhìn gây nên Tâm hồn thư thái an nhiên an lạc, cái nhìn ra chính Bản tính uyên 

nguyên của con Người, vốn là một Thực Thể đầy Tự do. 

 * Bản tính của con Người : Tự do - Thần - 

Chính với Tự do hàng Dọc Tâm linh này chúng ta mới có quyền nói Bản tính con Người là Tự 

do.  Nói thế hay nói Bản tính con Người là Thần cũng như nhau. Vì thần là tự ý định đoạt nên 

gọi là Tự do: có nghĩa là do tự mình phát xuất định đoạt; ngoại giả các loại Tự do hàng Ngang: 

Tự do theo Dục vọng, tự do theo Chèn ép Lân nhân, tự do phá rối Trật tự chỉ là những nẻo đường 

đưa tới Vong Thân, Thù hận.  Bấy nhiêu điều là sản phẩm của những nền Triết học bò Ngang.” 

IV.- Lời kết 

Bài trên hơi dài, vì phải diễn giải từ những câu chữ Nho, được phát biểu một cách quá súc tích, 

nghe như nhát gừng, nên phải đi theo cung cách Triết lý, phải dài dòng, việc này có thể làm cho 

nhiều vị khó lưu tâm, thực ra đây không phải là chuyện trên Trời dưới Đất, mà là chuyện về con 

Người chúng ta, thiển nghĩ chúng ta có thể rút ra được vài bài học hữu ích.: 

Tất cả nguồn tư tưởng trên đều được Triết gia Kim Định khai triển từ Lạc Thư là sách của Dân 

Lạc tức là Tổ tiên Việt.  

1.- Lạc thư 

“ Lạc thư được gọi là sách Mẹ đối lại với Hà Đồ là sách của Cha. 

 Cha cầm cái Củ Vuông đi theo vòng Ngoài, phải chịu điều kiện của Thời Không, có 

nghĩa là đi theo lối lần từng bước gọi là Diễn dịch, là Luận lý biện chứng. 

  Còn Mẹ Nữ Oa cầm cái Quy Tròn chỉ lối biết Trực thị, Trực giác, là cái biết riêng 

của Phụ nữ có sự mẫn tiệp Tâm linh và tế nhị hơn đàn ông.  Chính thế mà đàn bà yêu thích 

cái gì cụ thể, riêng tư vì do khả năng nhìn thấy trong cái Riêng tư có cái Phổ biến, nhìn 

được cái Vô biên trong cái Hữu hạn.   Chính bởi đó mà Lạc dân có thể hãnh diện là Dân 

tộc duy nhất trong thế giới mà không có Triết học. Sở dĩ không có Triết học là điều hãnh 

diện, vì Triết học đã được thâu nhập vào đời Sống, nên gọi là Giao Lạc hay Giao Chỉ theo 

nghĩa hai Chỉ giao nhau: Chỉ Trời ( số Lẻ ) giao với Chỉ Đất ( số Chẵn ), chỉ Phi thường 

giao với chỉ Thường thường, nói khác đi Triết học được hiện thực vào Đời Sống, nên không 
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còn Triết đứng riêng ngoài Đời Sống. Muốn thấy Triết Việt thì đừng có tìm trong Sách mà 

phải tìm trong Lối Sống .    Chính nhờ trực giác nên tinh hoa của Lạc Thư là nhìn ra Trời 

ngay trong Đất, bởi vậy ở Lạc Thư số Đất ( số Chẵn, chen lấn với số Trời ( số Lẻ ).   Điều ấy 

có nghĩa là nhìn thấy Đạo ngay trong đời khỏi tìm đâu xa, nói khác đi nhìn thấy cái Phi 

thường trong những cái Thường thường.   Nhờ thế mà Việt Nam Triết học đã được hiện 

thực vào Đời Sống trước dăm ngàn năm sớm hơn những nơi chỉ biết tìm cái Phi thường ở 

những cái Phi thường, nên thiếu hiệu nghiệm. Vì Phi thường không thường xẩy ra, nên mới 

gọi là Phi thường, nên khi tìm cái Phi thường trong cái Phi thường là chạy theo ảo tưởng. 

Muốn tránh ảo tưởng phải biết tìm Đạo trong Đời, tìm Phi thường ngay trong những cái 

Thường thường mới hiệu nghiệm.”   

  

( Lược trích trong Lạc Thư minh triết: Gia phả. Kim Định ) 

2.- Về ba luật lớn trong vũ trụ 

Những Tư tưởng trên là Minh triết xuất phát từ Dịch Lý, đây cũng là Việt lý đi sâu vào đời sống 

ở Nơi Đây và Bây Giờ, hàng ngày nên tập quen sống trong những cái Nhỏ Vặt Thường thường, 

vì trong cái Thường thường có ẩn chứa cái Phi thường, nhận ra được cái Phi Thường giúp ta đi 

vào đời sống Tâm linh, chứ không là thứ Dịch 64 quẻ chuyên về bói toán như người Tàu chuyên 

chú. 

 

 * Ba luật lớn trong Vũ trụ là luật thuộc về thế giới Tâm linh, giúp con Người trở về 

Nguồn mà sống cho sung mãn, đây là lãnh vực mà ngày nay người ta lảng quên hay khinh 

thường, nên gây ra bao nhiêu nan đề cho con Người và Xã hội. 

Còn các Định luật khoa học là những định luật trong thế giới Hiện tượng. Ta có thể nghĩ định 

luật Tâm linh là luật Mẹ và định luật Khoa học là những luật Con. 

Cả hai loại Định luật này đều là Dịch lý, là Thiên lý, đều là luật của Thượng đế của Thiên Chúa. 

Những định luật này cũng không thể nghịch với đức Tin về đấng Tối cao. 

Con Người có đi vào những định luật về Tâm linh mới tiếp cận được với nguồn Sống và nguồn 

Sáng, tức là nguồn Tình Yêu thương và nguồn Lý công chính. Đó là cốt tuỷ là Gốc của con 

Người. Khi đã thiếu nguồn Tình thì không còn là Người nữa, không còn Nhân Tính nữa, vì Tính 

Tình là Bản chất của Nhân.  Khi sống ngoài thế giới Hiện tượng con Người phải khám phá các 

định luật khoa học để nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần. 

Vì con Người là Vật Lưỡng Thê, nên phải sống quân bình giữa hai đời sống Tâm linh và Thế sự 

ngược chiều nhau, mới phát triển hết mọi cơ năng. Đời sống Tâm linh thì Hướng Nội, còn đời 

sống Thế sự thì lại Hướng Ngoại. Do đó ta không thể chỉ chuyên môn chỉ sống trong một lãnh 

vực chuyên biệt mà có đời sống quân bình được. Sống như vậy chẳng khác nào chúng ta đi trong 

cuộc Đời với một chân. Người ta bảo trong 25 thế kỷ nay, người Âu Châu chưa biết Quy tư ( 

hướng Nội ).  Có được phát triển toàn diện như vậy con Người mới có thể sống hoà nhịp với Tiết 

nhịp của Vũ trụ. Sống được như vậy, Cha ông Chúng ta gọi là Thuận thiên, vì có sống thuận với 

Thiên lý thì mới phát triển và tồn tại được, phải sống làm sao cho “ Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân 

Hoà “ thì con Người mới đạt tới Hoà bình, hạnh phúc chân thật.   Cuộc sống thuận Thiên hay 

hoà điệu với Tiết nhịp Vũ trụ đã được Cha ông chúng ta quảng diễn trên mặt Trống Đồng Đông 

Sơn, cũng như Ngọc Lũ. 

 

 *Theo luật Biến Động thì mọi vật trong Vũ trụ đều biến đổi hàng giây hàng phút, vậy 

muốn cuộc sống được viên mãn, thì con Người cũng phải hoạt động không ngừng để được Tiến 
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hoá theo nhịp điệu của Vũ trụ.  Vì vậy cho nên từ lúc mới sinh ra cho đến lúc từ giả cuộc đời, 

con Người không bao giờ ngừng nghỉ hoạt động được. Con Người không phải được sinh ra là 

đã Thành, mà là đang Thành suốt cả cuộc Đời, muốn Thành để Trưởng Thành thì phải biến 

hoá, vì vậy cho nên khi ngừng nghỉ hoạt động thì cuộc sống sẽ bị ứ trệ, một cơ năng không được 

phát triển sẽ làm đình trệ sự Tiến hoá của những cơ năng khác.  

 

Ngay khi còn là Ấu nhi, nếu Cha Mẹ không âu yếm nâng niu đủ thì đời sống Tình cảm không 

phát triển cân xứng cũng như không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ thì Lý trí cũng không 

được nâng cao. 

Đến tuổi vào Trường, nếu không chú ý trau dồi yếu tố Thành Nhân để giúp các em biết cách ăn 

ở xử trí ở đời cho phải Người phải Ta, cũng như trau đồi kiến thức thông thường để cho hai yếu 

tố Đức và Tài phát triển đồng đều thì đời sống sẽ không được quân bình. 

Việc Giáo dục ngày nay, hầu như các nước trên thế giới đều chú trọng về việc trau dồi kiến thức 

tức yếu tố thành Thân để dành nhau về kế mưu sinh, mà quên đi cách sống Hoà với mọi người. 

Đây là nguyên nhân gây ra Bất hòa và Bất công trong xã hội. 

Đến tuổi Trưởng thành là tuổi Tự lập, nếu Cha Mẹ cứ sợ con cái vấp ngả, mà ôm ấp trong 

cánh tay của mình thì lại ngăn cản sự phát triển tính chất Tự chủ, Tự Lực, tự Cường của con cái. 

Đây là phần quan trọng nhất của mỗi con Người, thiếu phần này con Người sẽ sa vào vòng Nô 

lệ. 

Nếu trong thời kỳ sống Tự lập mà cá nhân đó không biết tiếp tục trau dồi hai phương diện Tâm 

linh và Thế sự cho điều hoà thì đời sống sẽ mất quân bình: Hoặc sống nặng về Tình quá thì sẽ 

đối xử thiên lệch với những người này người khác, nếu nặng về Lý quá thì sẽ đi vào ngõ gian 

manh. Cả hai đều gây ra Bất Hòa và Bất công trong Xã hội. 

 

Sống trong Xã hội, nếu chỉ lo làm việc Bác ái, mà quên cổ võ và thực hiện Công bằng xã hội 

thì là là chọn Dễ tránh Khó, chọn Ngọn bỏ Gốc.  

Làm việc Bác ái tuy khó mà dễ, vì nó không đụng chạm tới ai, mà lại dễ mua cảm tình. Còn thực 

hiện lẽ sống Công bằng là đụng chạm tới cốt tuỷ của sự sống nhiều Người và cũng đụng ngay 

với chính mình, như một quán tính con Người dễ sa vào vòng sống Bất công. 

Thực hiện và bảo vệ lẽ sống công bằng là công việc bảo vệ Nhân quyền và Nhân phẩm cho 

mọi Người.    Xã hội ngày nay mỗi ngày một loạn thêm là vì Lý trí quá phát triển để tranh danh 

đoạt lợi một cách vô cùng tinh vi, mà quên yếu tố đối xử công bình với nhau, cứ mạnh được yếu 

thua, khôn ngoan hơn, thế lực hơn, nhiều tiền hơn thì dành được phần nhiều phần tốt. Toàn cầu 

hoá là cuộc chạy đua giao tranh lợi, cuộc giao tranh này có giúp cho Hoà bình Nhân loại không 

thì cứ để ý tất ta có thể thấy. Thường các Tôn giáo chỉ chú trọng đến việc dễ là làm Bác ái, mà 

quên cổ vũ và thực hiện Công bằng Xã hội.  

Mầm mống Cộng sản nằm trong Bất công xã hội Âu Châu cũng như các nơi khác. 

CS quốc tế cho mình là Phải và cho Đế quốc thực dân là Trái vì Bất công, Đế quốc thực dân thì 

kết tội CS quốc tế là tàn bạo, vì vô Thần, chẳng bên nào thấy cái xà trong con mắt mình, nên xã 

hội cứ triền miên rối ren.  Những người bên phía hữu Thần muốn tiêu diệt Cộng sản đến tận gốc 

thì phải thiết lập cho được Công bằng Xã hội một cách tương đối, chứ chỉ dùng vũ lực để tiêu 

diệt thì chính vũ lực lại là mầm mống cho thứ Cộng sản khác tinh vi và độc hại hơn. 

Phải có một tâm hồn nhạy cảm phát xuất từ lòng Bác ái, thì mới nhận ra lẽ Công bằng để ăn 

ở Hoà với mọi Người. Cử chỉ Bác ái thì dễ nhận thấy nhưng ăn ở công bằng trong mọi trường 

hợp thì lại rất phức tạp và khó khăn,, lại vì người ta có nhiều cách để tránh né che lấp. Nhân 

loại đang ngủ quên hay lờ đi vấn đề công bằng tương đối trong xã hội!  
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Liên hiệp quốc cũng theo con đường Bác ái mà cũng chưa chú ý đủ tới yếu tố Công bằng xã hội. 

Mầm loạn của Thế giới là Bất Công, và nguồn gốc của Hoà Bình là lẽ Công bằng trong mọi 

lãnh vực.  Bất công là do con Người gây ra, muốn sửa Bất công thì trước tiên phải sửa nơi 

mỗi con Người. Con Người không gieo Bất công là con Người “ Tình Lý tương tham “ , biết 

cách “ ăn ở phải Người phải Ta “. Vấn đề xã hội thật đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, vì nó 

liên hệ đến mọi người, mà bá nhân bá tánh, và mọi người phải chịu trách nhiệm sửa lại phần 

gây rối của mình bằng cách phải tìm cách sống Công bằng để Hoà với nhau, các quốc gia cũng 

vậy. Để cho mọi người tỉnh ngộ là điều còn diệu vợi. Cứ sống theo lối nhiều sãi không ai đóng 

cửa Chùa thì cả thế giới sẽ dắt nhau xuống hố.   Ta chỉ mong thực hiện được công bằng xã hội 

tương đối, để cho bất cứ ai cũng có điều kiện tối thiểu để sống xứng với Nhân phẩm, vì khi được 

sinh ra chúng ta đã gặp sự bất công ngay trong bản chất của chúng ta, vì mỗi người có những 

khả năng và tư cách hơn kém khác nhau.   CS đã có ảo tưởng muốn thực hiện công bằng xã hội 

tuyệt đối nên đã phá hoại “ cào bằng tất cả” mọi thứ từ con Người đến Xã hội, để rồi chết chìm 

trong đó. 

Chúng ta không thể CHỈ quy tụ với nhau tại nhà thờ hay nhà Chùa mà cầu Xin Chúa Phật 

ban Hoà bình cho chúng ta. Chúng ta không thể cứ theo thói ăn ở bất công, xả rác ra cùng 

Thế giới rồi ngồi mà cầu xin Chúa Phật dọn rác đi cho chúng ta được, mà chính chúng ta, 

mỗi người phải đứng trước mặt Chúa, mặt Phật đoan quyết với các Ngài rằng chúng ta sẽ 

cùng nhau sửa đổi đường ăn lối ở cho công bằng đề sửa chữa lại Bất công, để chấm dứt mầm 

loạn mọi nơi trong Xã hội.  Cầu xin Hoà bình nơi Chúa Phật mà không lo xoá đi Bất công 

trong tâm khảm mọi người ở mọi nơi thì là điều ảo tưởng, vì Thiên Chúa không thể xoá cái 

luật công bằng mà Ngài đã tạo dựng ra từ muôn thuở để sửa lại những bất công do những 

con cái hư như chúng ta gieo rắc ra mọi nơi, nguyên nhân đơn giản là chúng ta không vâng 

theo lời các Ngài dạy mà ra! Tay cứ làm chuyện bất công mà miệng cứ xin xỏ kêu nài Hoà 

bình, thì thật chúng ta không xứng đáng với bậc Con Cái cao quý của các Ngài.   Chỉ cần mỗi 

người tự mình thắp đuốc lên, cầu xin Ngài soi đường chỉ lối mà thực lối sống yêu thương và 

hành xử công bằng với nhau thì mọi dự sẽ được tốt đẹp.  Con Người ngày nay luôn tự hào về 

trình độ Văn minh của mình, nhưng cứ xét xem trong cách ăn ở với nhau có thực sự được 

Văn minh không? 

 

 *.-Về luật Loại tụ, người Bình dân bảo” Tuồng nào đi theo tập nấy “, Nho thì bảo là “ 

Mã tầm Mã, Ngưu tầm Ngưu”, còn Văn gia thì bảo “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương   

“. Luật này giúp chúng ta biết cách sống và giao tiếp ở đời với ai và thế nào để cho không bị sa 

vào con đường trái Đạo làm Người. Cha ông đã bảo “ Ở ống thì dài ở bầu thì tròn “, cho nên 

mình không thể nào thoát khỏi ảnh hướng của môi trường sống nhất là khi giao tiếp với lân nhân 

với tha nhân.   Sống trong Đời chúng ta luôn luôn trực diện với các đối cực như Thiện với Ác, 

Đẹp với Xấu, Chân thật với Giả dối, Cao cả và Thấp hèn, Lành với Dữ, May với Rủi. . .   Theo 

luật Loại tụ thì Thiện, Đẹp, Chân thật, Cao cả, Lành, May. . . .thường hay đi với nhau, còn Ác, 

Xấu, Giả dối Thấp hèn, Dữ , Rủi. . .lại cùng nhau tụ họp, chỉ vì “Đồng Thanh đồng Khí “. 

 

Nhưng nhờ có luật Biến động, con Người có thể thay đổi theo luật Tiến hoá để Đổi mới, để 

hoàn Thiện con Người. Nếu không có cặp Đối cực để Biến hoá mà Tiến bộ mà vươn lên Từ Thấp 

lên cao, Từ Xấu tới Tốt, từ Thiện tới Ác, từ Thấp hèn tới Cao cả, từ Bất Tài tới Đa Tài . . ( Nghĩa 

là luôn chú tâm vào công việc Perfect for being and perfect of things ), thì phỏng đời sống con 

Người còn có ý nghĩa nào nữa không?   Đây là phần thưởng cao quý Thượng Đế dành cho mọi 
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con Người có việc làm để nâng cao phẩm chất, để không những đời nay được yên vui hạnh phúc, 

mà chắc không thể mất phần Vĩnh cửu đời sau.  

Phải lấy thành quả Hiện tại bảo đảm cho cuộc sống Tương lai, chứ cứ mơ màng ở Tương lai 

mà bỏ quên Hiện tại thì chắc đời nay với “ Tay Trắng “ thì đời sau cũng vẫn “ Trắng Tay “!  

Giây phút nào trong đời cũng phải là Hiện tại, mà Hiện tại nào cũng rán biến đổi để vươn 

lên. Cha ông chúng ta gọi đó là Hiện tại miên trường. Quên Hiện tại miên trường là quên đời 

Sống! Cứ níu kéo cái Quá khứ vàng son hay đen tối, cũng như hy vọng hảo huyền về cái 

Tương lai xa vời là sống trong ảo vọng. 

Muốn đổi mới để tiến bộ thì hàng ngày ngay từ lúc còn măng non cho đến tuổi già lúc nào 

chúng ta cũng phải gieo giống: gieo những mầm Ý tưởng Tốt, những việc làm nhỏ nhặt Tốt, 

những lời nói nhỏ nhẹ “ cho vừa lòng nhau “ , . . . phải gieo luôn luôn để được Gặt luôn luôn 

những kết quả tốt gấp bội, nhờ đó mà có nguồn Vui, nguồn Hứng khởi cho cuộc sống hàng ngày.  

Trong khi gieo giống Tốt tất ta cũng phải biết tránh những mầm mống xấu, phải lấy” thói quen 

Tốt để thắng thói quen Xấu “.   Trong khi giao tiếp hàng ngày chúng ta cũng phải chọn những 

Người tốt để học hỏi trau dồi thêm và cũng phải biết người Xấu với những khuyết điểm của họ 

mà né tránh.  Ngay đến việc dạy dỗ con cái, Cha ông chúng ta đã bảo : “ Thói thường chọn Bạn 

mà chơi. Sông kia bên Lở nên Bồi biết chăng? “ Giàu vì bạn, sang vì Vợ “ cũng giúp chúng ta ý 

thức được vấn đề thiết thân với cuộc sống chúng ta. Để đến lúc con Người đã hư đi vì Thói quen 

thì khó mà sửa chữa được! 

Không biết đã bao lâu nay, sống trong môi trường Phân hoá trầm trọng, chúng ta cứ kêu gào 

Đoàn kết, kêu gào thì cứ kêu gào, nhưng Đoàn kết thì mãi tới nay vẫn chưa ló dạng, vì sao vậy? 

Lẽ đơn giản là con dân Việt đang ở trong tình trạng” Đồng Sàng Dị Mộng”. 

Sàng đây là sàng Quốc gia, mà mộng đây là mộng Cá nhân hay một Đảng phá, một Tôn giáo. 

Không lẽ cả toàn Dân của cả Quốc gia mà chỉ đi phục vụ cho một hay nhiều Đảng phái “ Lừa “ 

sao?  

Con dân chúng ta đã bị lừa đảo triền miên, nay cũng phải mở mắt ra chứ!   Thành ra có kêu gào 

“ rát cổ đổ họng “ thì rồi ra cũng chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc. 

Chỉ khi nào chúng ta thực sự biết cách lo cho bát Cơm manh Áo ( Quyền Tư hữu )và quyền 

Tự do phát triển Dân Sinh và Dân trí mà không cho ăn Bánh Vẽ thì nhân dân ai mà chẳng 

theo. 

3.- Tìm về Hồn thiêng Sông Núi 

Thỉnh thoảng có một số người cũng đã nhắc tới Hồn Thiêng Sông Núi, còn có vô số Người lại 

kêu gào: “ Lấy Hạ tằng cơ sở xây dựng Thượng tằng kiến trúc, hay nói dễ hiểu hơn là lấy Vật 

chất xây dựng Tinh thần “, nhưng đây là Tinh thần của Vật chất lạnh cóng đã làm băng giá hết 

Tình người!  

 

“ Hồn thiêng “ là “Hồn thiêng liêng “ thì ở đâu cũng có, nơi đâu cũng hiển hiện được. Vì có 

“ Thần “ mới có “Hồn Thiêng “, mà Thần thì vô phương, nên đâu đâu cũng ở.  

Nhưng Tổ tiên chúng ta đã sợ con Cháu khó tìm ra những thứ vô hình, nên đã cẩn thận chỉ cho “ 

nơi chốn của Hồn thiêng là ở nơi Sông / Núi “, đây là Sông / Núi của Tiên / Rồng. Vì cho 

Tiên / Rồng là chuyện hoang đường, nên con cháu mới để Lạc Hồn đi mất, nên cứ nhốn nháo 

đi tìm, chẳng khác nào như đàn Gà con mất Mẹ.  Theo Tổ tiên ta, thì Sông, Biển là chốn ở 

Sâu thẳm của Cha Lạc Long Quân, Núi Non là nơi ở Cao vời của Mẹ Âu Cơ, nói tắt là Non 

Nước của Tiên Rồng.  Tiên Rồng là Vật biểu của Tổ tiên Việt, nó chứa ý nghĩa Minh triết về 

đời sống con Người và cuộc đời, chứ không là chuyện Thần thoại, để kể cho trẻ con nghe, mà 
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là bài học muôn đời cho Người lớn.  Cha Rồng ở đáy biển là là Trí sâu thẳm, đó là nguồn Lý 

Công chính.  Còn Mẹ Tiên ở trên Núi cao, là nguồn Nhân ái vô biên, đây là nguồn Tình cao 

cả. Do đó mà có câu: “ Mẹ non Nhân Cha nước Trí “.   Cha Mẹ chia tay nhau theo lẽ Công 

bằng để phân cực để “ Bác hậu phối Địa, Cao thâm phối Thiên “ hầu phát triển hết khả 

năng của con Người. Sự chia tay này không phải là Ly dị như nhiều người lầm tưởng, vì họ 

quen mất là Cha Rồng Mẹ Tiên còn gặp nhau trên cánh Đồng Tương để cho “ hai nguồn 

Tình Lý tương tham “, có thế mới sinh ra con Hùng / Dũng.   “ Nhân / Trí, Hùng / Dũng “ 

mới là chất keo sơn gắn bó mọi con dân Việt lại với nhau.  Do đó mới có câu: “Mẹ Non Nhân, 

Cha Nước Trí, Con Hùng Dũng “.   Vậy khi nhắc đến nòi giống Tiên Rồng là ta nói đến nòi 

giống “ Nhân / Trí, Hùng / Dũng”  

 

Ngày nay người ta vẫn nói tới con cháu Rồng Tiên, là chỉ nhắc tới cái vỏ, còn cái ruột là nguồn 

Sống Nhân, Trí , Dũng có lẽ đã quên bẵng từ lâu!   \Khi đã đánh mất nguồn sống Nhân Trí Hùng 

Dũng thì Cha Rồng Mẹ Tiên chì còn là chuyện hoang đường chẳng ăn nhập gì vào đời sống 

chúng ta nữa.  Ai tin đây là chuyện hoang đường thì chính người đó đã đánh mất nguồn sống vô 

song!  Nếu con Người mà đánh mất nguồn Nhân, Trí Hùng Dũng thì chẳng còn là Người tự Chủ 

nữa, con Người này đã mất hết sức tự Lực tự Cường, nên trở thành yếu xìu chỉ có thể làm 

nhiệm vụ Nô lệ, làm nghề xin xỏ mà thôi. Bao lâu chưa phục hoạt lại nguồn sống dồi dào đó thì 

con Người còn đánh mất quyên làm Người, làm Chủ !  

 

Muốn trở lại với con Người của Tổ tiên thì chúng ta phải tìm cách gọi Hồn thiêng Sông Núi về. 

Vậy làm thế nào để chúng ta trở lại với Hồn thiêng Sông núi của Tổ tiên, mà chúng ta đã để 

lạc lối đâu đây? Vấn đề không phải là Hồn thiêng Sông Núi ở xa, đã biến mất, đã bỏ chúng ta 

mà đi, thực ra Hồn thiêng còn luôn ở đó, đâu đâu chẳng hiện diện,vì là vô hình nên ta chỉ có 

thể thấy bằng con mắt Tâm linh. Điều rõ ràng là chính chúng ta đã lìa bỏ những giá trị đó 

nên đã cắt đứt mối liên hệ với Tổ Tiên mà thôi. Vì vậy nhiều khi có Mắt mà ta chẳng Thấy, có 

Tai mà đâu có Nghe, có Trí mà đâu có Hiểu, có Lòng mà đâu có Động, mọi biến cố trái Đạo 

làm Người Xẩy ra trước mắt hàng ngày mà ta cứ dửng dưng, xem ra chẳng có liên hệ gì đến 

ta! 

 

Theo luật Giá sắc ( Gieo Gặt ) muốn có lại Hồn Thiêng thì chúng ta phải gieo: Gieo Chủng tử ( 

hạt giống ) Nhân, chủng tử Trí, hãy tập yêu thương mọi người, ăn ở công bằng với mọi 

người, từ gần tới xa, từ trong gia đình ra cộng đồng, rồi ra xã hội.  

Mọi Người đều là tinh hoa của Trời Đất, từ ông ăn mày đến bậc cao sang đều được quý trọng và 

yêu thương hết, mọi người đều cần được đối xử công bằng, những người thất thế cần được nâng 

đỡ, được chia sẻ, vì Thượng đế đã cho mình phần hơn rồi. Trong xã hội ta không có giai cấp mà 

chỉ có Tôn ti trật tự mà thôi. Mỗi người một Tư cách và Khả năng riêng, một nhiệm vụ và quyền 

lợi tương xứng, ai làm trọn nhiệm vụ tốt đẹp mới có danh dự, mới đáng được tôn trọng. 

 

Việc đầu tiên là ai ai cũng phải gieo điều Thiện bỏ điều Ác. Có gieo chủng tử Nhân , chủng tử 

Trí, và thực hành nhửng điều đó thì ta gặt được nhiều chủng tử Hùng Dũng. Ta phải liên tục 

cứ Gieo cứ Gặt, đến một mức độ nào đó khi Nhân Trí Dũng được trưởng thành thì tự nhiên 

Hồn sẽ tìm Hồn mà đến, Hồn chúng ta sẽ nối Kết được với Hồn Thiêng Sông Núi, theo luật “ 

Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu “ Chẳng cần phải chạy sang Tây sang Tàu, lên 

Bắc xuôi Nam mà tầm sư học Đạo, Đạo làm Người đã có ở trong mỗi con Người trong Dân 

tộc chúng ta rồi. Đây là con Người Phù đổng to lớn, biết sống ngang tàng trong Trời Đất để 
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xứng đáng là con cái của Trời Cao Đất dày. Chúng ta chỉ cần học những điều mà chúng ta 

chưa có, còn đã có thì lo mà tài bồi để phát triển thêm. Bỏ quên cái Hay ( Nhân, Trí, Hùng 

Dũng ) của Ta mà đi học cái Dở ( Giai cấp đấu tranh ) của Người thì là việc của giống người 

có trí lự như loài Tôm !! 

 

Nếu mọi người đều biết gieo và Gặt những chủng tử Nhân, Trí, theo luật Loại tụ thì tự nhiên 

tất cả con Dân Việt sẽ biết lối tìm về gốc Tổ, ở đó tất cả đều gặp gỡ nhau trong bầu khí hân 

hoan, và chắc chắn được gắn bó với nhau trong mối Tình Lý keo sơn, chẳng cần gì phải kêu 

gào la hét mới nhận ra mà tìm về với nhau.  Gương ngày xưa còn đó: “ Động vi Binh, Tĩnh vi 

dân “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, trăm người như một, mỗi người hai vai hai gánh, việc 

nhà việc nước đều tròn.  Vì vậy Nhân Trí Hùng Dũng là cai gốc của Tinh thần Dân tộc, bỏ 

gốc này thì dân tộc tan ra từng mảnh. 

Vậy Hồn thiêng Sông Núi là nguồn Sống Nhân / Trí Hùng / Dũng. 

Đây là vấn đề thiết thân với mọi Người, không là chuyện tán nhảm! 

4.- Vấn đề Định mệnh và Thiên mệnh 

( Lạc Thư minh triết: IV. Từ Định Mệnh tới Thiên Mệnh. Kim Định ) 

a.- Thuyết Định mệnh của Tây phương 

“ Người Tây phương cho rằng: Thuyết Định mệnh mang tính chất thụ động, cái gì cũng đổ 

cho Trời cho Đất. Trời Đất xếp đặt đâu đành chịu đấy: Trời bắt phải bần hàn cùng cực thì 

ráng mà chịu chứ không dám cựa quậy chi cả để thoát ra ngoài vòng khổ cực. Đó là Định 

mệnh, là niềm tin cố hữu đã trải qua bao ngàn năm. 

b.-Thiên mệnh của Hán Nho 

Còn Thiên mệnh thì Hán Nho hiểu theo nghĩa Chính trị tôn Quân quyền, nên Thiên mệnh hiểu 

là quyền Vua do Trời ban cho hoặc nữa hiểu theo nghĩa ngoại lực. 

c.- Thiên mệnh theo nghĩa nguyên sơ 

Theo nghĩa nguyên sơ thì Thiên mệnh chính là Tính:” Thiên mệnh vị chi Tính “ .   Vậy 

Mệnh là gì, nghĩa cao cả hơn cả là mệnh lệnh của Hóa công, hay cách khác là những luật 

tắc thiên nhiên có tính cách phổ biến, vì tất cả muôn vật trong vũ trụ hoàn toàn đều phải 

tuân theo.  Định mệnh là khi hiểu cái Mệnh từ ngoài đổ vào, con Người không có tham dự 

chi cả.   Vì con Người là một Tài, nên không những có Định mệnh mà còn có con đường Tính 

mệnh nữa. Tính mệnh là tự nội, con Người hoàn toàn nắm then chốt như một Vua tự quyết 

định lấy về Vận mạng của mình.” 

5.- Then chốt của Thiên mệnh 

( Lạc Thư minh triết: IV. Tử Định Mệnh tới Thiên Mệnh. Kim Định ) 

 

“ Theo luật Giá Sắc mỗi khi chúng ta làm một tác động nào, dù chỉ là một ý tưởng thì liền 

nảy sinh ra những luồng sóng rung chuyển đi một vòng rồi trở lại theo luật tuần hoàn, 

trong Chu trình đó nó quện theo những luồng sóng Thiên hay Địa và khi trở về nó trở về 

nơi phát xuất, nó sẽ ghìm người đó xuống nếu thuộc Địa, hay được nâng lên trên đã tiến 

hoá nếu thuộc Thiên.   
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 Địa là nói về những cái gì thuộc Hình và Lượng có tính chất hạn hẹp bé nhỏ, nói cụ 

thể là những gì cá nhân, ích kỷ, tư riêng, nhất là những cái gì gây thiệt hại cho lân nhân, dù chì là 

bằng tư tưởng như những ý nghĩ oán ghét ghen tỵ, làm hại người. . .   Những tư tưởng này khi 

phát xuất sẽ kéo theo những tư tưởng ô trọc cùng loại để trở về kéo theo tâm thức chùm sâu mãi 

trong Định mệnh, và nếu không có một cuộc phản công lại thì người đó bị cột chặt dần dần trong 

đợt Định mệnh, nói theo tiếng tôn giáo là đi lần xuống nẻo Âm phủ, Địa ngục. 

Vì thế muốn tránh Địa ngục hay nói theo Việt Nho muốn đi lên đường Tiến hoá để đạt 

Tính Mệnh, Thiên Mệnh thì cần phải có những yếu tố thuộc Thiên.  

 Thiên là những gì thuộc Phẩm, nói cụ thể là những gì trọn hảo, tốt đẹp, những gì có 

tính cách công cộng, những tác động vô vị lợi, những tư tưởng cao thượng theo nghĩa mưu cầu 

hạnh phúc chung cho tha nhân, cho nước, cho nhân loại.  

 Tất cả những cái đó ta có thể gói ghém vào hai chữ Nhân ái, hoặc Từ bi. 

Chính chữ Nhân là một của cao quý vô ngần giúp cho con Người thoát cảnh nô lệ của Định 

mệnh để vươn lên chốn tiêu dao của Thiên mệnh. Chính chữ Nhân quyết định hướng Tiến hoa 

của con Người, chữ Nhân là cái lái để con Người lái đi lên. 

Con Người sinh ra và lớn lên trong bình diện Hình, Danh, Sắc,Tướng tức là những cái 

thuộc về Địa, về Âm. . . , là những đối tượng tự nhiên của giác quan của trí não, không cần 

phải cố gắng nhiều cũng nhận ra.   Ngược lại Thiên thuộc về phần Thần, nhưng là Thần Cơ 

tức là cái mầm còn tiềm ẩn, nên tôi cũng gọi là Thần Nhộng chưa nở ra Thần Ngài, nên cần 

phải săn sóc tài bồi thì mới nở ra hết để đạt kích thước cân đối với bên Địa. 

Nhưng vì phần Thiên hay Thần chỉ là cái mầm trong trạng thái phôi thai, nên dễ khuất lấp con 

mắt thường tình, và vì vậy số người chăm sóc vun tưới cái mầm đó rất ít, nên cũng rất ít người 

đạt Tính Mệnh. 

Cách vun tươi tốt nhất là làm những công việc chính đáng nhằm mục đích vô vị lợi, nuôi 

dưỡng những tư tưởng tốt đẹp, chất nhiều khả năng làm phần chấn Tâm hồn, hướng đến 

Yêu thương. 

Mỗi tư tưởng như vậy được tung ra là nó kéo theo nhiều tư tưởng cùng loại để trở lại với mình 

và làm cho to dần phần Thiên để trước là gỡ mình ra khỏi Định Mệnh, và sau là giúp tiến mau 

trên con đường Tính Mệnh. 

Như thế bất kỳ ở đợt nào con Người cũng còn có thể làm chủ được Vận Mệnh của mình. 

Và chính trong ý hướng đó mà Tiên Nho có những câu như “ Đức năng thắng Số “ hoặc “ Đức 

trọng Quỷ Thần kinh “. Quỷ Thần hay Số đều chỉ cái Định Mệnh, tuy người thường nghe dễ sợ 

nhưng con Người có thể thắng vượt như thường. Khi còn chìm sâu trong Định Mệnh hay nói 

theo tiếng nhà Phật là khi Quả Báo còn quá nặng thì lúc ấy rất khó khăn, nhưng khi Quả Báo đã 

bớt huân tập, đã nhẹ đi, tức khi đã có đủ phần Thiên nổi lên mặt Định Mệnh, trên mặt Ruộng ( 

hiện Long tại Điền ) thì từ lúc đó con Người sẽ ung dung trúng Đạo, an nhiên thư thái như một 

ông Vua, vì cảm thấy mình nắm được vận hệ của mình để tiến lên cõi Thiên Mệnh.   Trên đây 

hay nói đến ý tưởng thì nên hiểu theo nghĩa rộng là bao hàm tác động. Sở dĩ nói đến tư tưởng 

nhiều vì nó là đầu mối dẫn tới tác động.. Khi một Tâm hồn nuôi dưỡng mình bằng những tư 

tưởng cao cả mênh mông thì đấy là những con đường rất tốt để dẫn tới cõi Thiên Mệnh.  

Chúng tôi đã viết bộ “ Triết Lý An vi “ trong ý đó. 

 

An vi là làm vì những mục đích cao cả, vì ơn ích cho nhân loại, vì vậy các vấn đề đề cập đến 

trong đó thường rất bao la. Khi Tâm hồn nào đã làm quen với những tư tưởng như thế sẽ 

có lúc cảm thấy mình an nhiên như hoà hợp với Thiên Địa. Đó chính là bước lớn trên con 

đường Tiến hoá, mà cuối cùng sẽ là Thần. mà Thần là Tự Cường Tự Lực, tự làm Chủ Vận 
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Mệnh của mình.  Như thế là muốn đi mạnh trên con đường Tiến hoá, thì không cần phải 

làm những việc Dị Thường, mà chỉ làm những việc Thường thường với ý hướng tốt lành 

cao cả, những cảm tình tao nhã thanh bai. Chính những ý tưởng, những cảm tình đó với ý 

chí cao thượng mới là cái lái con tàu Định Mệnh hướng vào cõi Thiên Mệnh. 

Một khi bước vào cõi Thiên Mệnh thì cũng là ngày khởi đầu hiện thực sứ mệnh mênh mông của 

con Người Đại ngã Tâm linh là “ Dữ Thiên Địa tham “ và “ Tán Thiên Địa chi hóa dục “ 

không gì cao cả hơn nữa.” 

6.- Đời sống Tu Thân  

Có một điều rất quan hệ đến đời sống tu Đức của bàn dân thiên hạ chúng ta, mà đa số tín đồ 

đều không mấy quan tâm. Đây là luật Giá sắc hay luật Nhân quả, là luật vô cùng quan trọng, 

mà chúng ta cứ lờ đi, thản nhiên sống theo lối mòn, không mấy hiệu quả về đường ăn lối ở.    

Đó là lối sống chỉ có chuyên lo Thờ phượng và Cầu xin, tuy đây là việc hình thức nên làm, nếu 

chúng ta không quan niệm vấn đề cho được rõ ràng. 

Thực ra việc cầu nguyện không phải để mà cầu xin những cái gì cụ thể ( ready made ), mà cả 

cộng đoàn ngồi lại với nhau, cùng nguyện cầu để cho lắng động Tâm hồn,giúp cõi lòng được 

yên tĩnh, hầu đón nhận được sự sáng soi từ Thiên Chúa về những gì mình muốn được sáng 

soi để có những hành động kế tiếp giúp cho sự sống được tốt đẹp hơn. 

Có như vậy mới tránh được những tư dục gây ra sai lầm đáng tiếc. 

Đó mới là việc chính yếu trong đời sống Đạo. Đạo là con Đường giúp cải thiện đời sống cho 

ngày một tốt đẹp hơn. Đã có “ Đạo nói” phải có “ Đạo làm “ để thực hiện.    Nếu chúng ta cứ 

đi Lễ cầu nguyện để xin những ơn chung chung như Hoà Bình chẳng hạn, hay chỉ để Tôn 

Vinh Chúa chẳng hạn, để Chúa ban Ơn cho một cách mơ hồ, thì đó là việc làm không chủ 

đích.   Thực ra Thiên Chúa đã có dư thừa mọi thứ, chẳng cần gì đến chúng ta phải Thờ 

phượng và Tôn vinh, thiển nghĩ trước tiên là chúng ta phải ăn ở với nhau làm sao để ai cũng 

nhận ra là tất cả đều là con Cái của Thiên Chúa đã , những người con Biết Yêu thương, Kính 

trọng và ăn ở Công bằng với nhau. Sự Tôn vinh và Thờ phượng chỉ cần khi chúng ta có đủ tư 

cách là những người Tôn vinh thực sự, khi là những con người đã biết sống Hoà với nhau, vì 

Đạo Chúa là Đạo Hoà Bình., Chưa biết sống san sẻ với nhau trong lúc con người ly tán,nhà 

đang tan, nước sắp mất thì thiết tưởng chưa phải là lúc đến trước mặt Chúa mà năn nỉ nài 

xin. Hãy trở về làm hòa với người gây bất hòa rồi hãy đến tế lễ. 

 

Trước thời sự nóng bỏng ngày nay trong nước cũng giúp chúng ta nên xét lại một đôi điều cần 

thiết:  Đức Phật thì bảo:” Ta là ngón tay chỉ Trăng”, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi tìm 

Trăng ( Không cần phải thờ phượng cánh tay ta ). Trăng đây là nguồn Giác ngộ để giải thoát. 

Muốn vậy thì hàng ngày phải dẹp bỏ lối sống “ Tham , Sân, Si “ có Phá chấp được các thứ tróc 

phược đó mới vén màn vô minh mà giác ngộ được. 

Còn Chúa Yêsu cũng phán: “ Không phải cứ lạy Chúa lạy Chúa mà được lên Thiên đàng, mà 

phải làm theo Ý Ta”, mà Ý Chúa là lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu Người và Tha thứ cho nhau“ 

.   Vậy cả Tín đồ Phật giáo Công giáo cũng như các tôn giáo khác cứ đi lễ thật nhiều, cầu 

nguyện liên miên, mà không lo cải thiện đời sống, cứ vui vẻ sống trong đời sống đầy bất công, 

thì liệu Chúa và Phật có kéo mình lên Thiên đàng, Niết bàn được không. Chắc chắn là tất cả 

chúng ta chưa thể đạt tới cuộc sống Công bằng, vì Bất công còn như núi Thái Sơn còn lù lù 

khắp nơi trước mặt chúng ta, tiên vàn hãy dọn đống rác khổng lồ đi đã.    Theo thiển ý chắc 

chắn là Chúa không thể làm gì được. Tuy rằng Chúa là đấng toàn năng, làm việc gì mà 

chẳng được, nhưng mà cả vũ trụ này đã được luật Thiên chúa điều hành từ thuở tạo thiên lập 
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địa rồi, mọi sự đã hoàn tất và hoàn hảo, Chúa không làm thêm bớt gì nữa, lẽ đâu còn ngồi 

nghe xin xỏ mà xoá tội theo lời cầu xin của từng người. Sao lại quan niệm Chúa như một 

người tầm thường như thế được? 

 

Cũng dựa vào luật Giá sắc: Có bao giờ chúng ta gieo mướp đắng mà gặt hái được vô số quả 

cam ngon không? 
Chúng ta có nghĩ rằng, theo lý đơn giản, khi cây mướp đắng đơm hoa kết quả, chúng ta thử cầu 

xin ngày đêm xem Chúa có biến quả mướp đắng thành quả cam cho chúng ta không? Lẽ dĩ nhiên 

là không, vì đây là luật Trời bất di bất dịch.  Lời này khác với lời của CS, hãy cầu xin với Marx 

Lenin sẽ có bành mì ăn! Đây chỉ là lời dối trá của con Người làm chính trị. 

 

Gieo Gặt là luật bất di bất dịch của Thượng Đế, nếu Thượng Đế sửa đổi Bất công thành Công 

bằng theo lời cầu xin là Thượng Đế đã phạm vào luật trọn hảo mà Ngài đã tạo ra từ ngày khai 

Thiên lập Địa.   Vì bất toàn, nên con Người cần được Tha thứ là để giúp nhau cải thiện mối liên 

hệ trong đời sống hàng ngày để giúp nhau hoàn thiện hơn, chứ không thể dựa vào lòng tha thứ 

hải hà của Thượng Đế mà xin xỏ xoá tội đi được. 

Việc xin xỏ kêu nài chỉ làm giáng cấp phẩm giá con cái của đấng Chúa tể Càn Khôn Vũ trụ, 

vì nó xoi mòn nhân cách làm cho con Người ngày càng ỷ lại, đánh mất tính chất tự Chủ, tự 

Lực, tự Cường.   Khi con Người mất tính chất Tự chủ, tự Cường thì sẽ sa vào vòng Nộ lệ, thì 

không những đánh mất cuộc sống Tự do, đánh mất quốc gia, và cũng bỏ Thượng Đế mà đi 

lang thang vô Hồn vô Hướng.  Cũng theo luật Giá sắc, ai gieo Gió tất phải gặt Bão, Bão là 

Gió được gấp lên hàng trăm lần.   Gió đây có thể là điều Thiện hay điều Ác.  

Gieo được điều Thiện chắc sẽ gặp may lành hạnh phúc,ít ai làm điều lành mà gặp Quả báo bao 

giờ.   Còn gieo điều Ác thì tất sẽ gặt được hàng trăm cơn Bão Ác ghê hồn:Ác hữu Ác báo. 

Ý nghĩ ác độc hại người, lời nói hung hiểm sắc như dao, hành động tàn bạo dưới trăm ngàn hình 

thức, nhất là cướp của giết người. Đây là loại ác thuộc lãnh vực cá nhân.  Ai vay kẻ ấy trả, nếu 

chưa trả hết thì “ Cha ăn mặn, con còn phải khát nước “, không thể nào tránh. Không Trời 

Phật nào cứu nổi, Tay làm thì Đầu phải chịu chịu trách nhiệm. 

Còn đối với tập thể thì Ác quả lại gặp trăm ngàn lần. Đây là nói về các tập thể tà giáo, cũng như 

các chính thể độc tài. 

Trong tất cả các thứ tội đối với Nhân dân, thỉ tội cướp đoạt quyền Tư hữu, quyền Tự do căn 

bản làm Người, quyền Xây dựng Gia đình là những tội lớn tầy Trời.   Cướp quyền Tư hữu là 

ăn cướp mồ hôi nước mắt, sức lực của con Người. Đây là tội lớn hàng đầu, vì nó huỷ diệt nền 

tảng sự sống của con Người.   Cướp đoạt hay hạn chế quyền Tự do căn bản của người dân là 

cướp đoạt cơ hội làm Người, vì con Người được sinh ra dưới dạng chưa Thành, mà luôn luôn 

là đang Thành, cần phải có cơ hội và phương tiện để tiến bộ để nâng cao Tư cách và Khả 

năng của mình. Tự do là bản chất của con Người Nhân chủ, con Người bị tước đoạt Tự do thì 

sẽ biến thanh Nô lệ. 

Phá gia đình hay bất cứ hành động nào làm nguy hại đến đời sống gia đình là phá con Người 

cũng như nền tảng quốc gia. Gia đình là Tổ ấm un đúc Tình Người, cũng là nơi un đúc tinh 

thần cộng thể cơ bản cho xã hội. Đây là hành động phá hoại nền tảng Quốc gia.   Những 

hành động cướp quyền Tư hữu, tước đoạt quyền Tư do căn bản cũng như phá hoại Gia đình 

dưới nhiều hình thức đều chống lại con Người cũng như chống lại luật tắc của Đấng Trời 

cao. 

Ngoài ra còn thêm tội buôn Dân dưới trăm ngàn hình thức, tội bán Nước trong nhiều lãnh vực là 

tội lớn nhất trong mọi tội. Tội cọng Rắn ( kẻ thù truyền kiếp: Chuyên dùng bạo lực để đàn áp và 



170 

 

cướp bóc ) cắn Gà nhà (Đồng bào ) không biết phải gọi tên là tội gì, đây là sự ác lớn nhất trong 

mọi sự ác.  Những tội này như những ngọn lửa đang hoả thiêu con Người và Đất nước chúng ta! 

Khi ngôi nhà Quốc gia đang bùng cháy thì tất cả mọi con dân, không kể trên dưới cao thấp 

sang hèn, tất cả vớ được cái gì thì đem hết khả năng nhào vô mà chữa cháy. Không có ngồi 

mà lý luận thuyết giảng hơn thua nữa!  Khi con Người đã tự cắt mối liên hệ của mình với 

Thượng đế, Thiên Chúa, tức là từ bỏ nguồn sống Nhân, Trí, Dũng thì cũng cắt đứt mối liên 

hệ với “ Hồn Thiêng Sông núi “ của Tổ tiên, tiếp theo là cắt đứt mối liên hệ với Đồng bào.  

Khi tôn “ kẻ Thù cường bạo” làm Cha làm Bạn “ để cùng nhau Đàn áp, Giết chóc và Cướp dật 

“, lẽ tất nhiện Đồng bào là nạn nhân của những kẻ Hung tàn.  Khởi đầu Quốc Nạn và Quốc 

Nhục bắt đầu từ đây!    Khi Hồn đã lạc rồi thì sẽ đi lang thang khắp chốn, rước thứ Văn hoá máu 

và nước mắt “ về mà phá hết mọi thứ: Từ con Người, đến gia đình rồi Tổ quốc. 

 

Các chế độ độc tài ngày nay cũng giống như loài chuột, nay đã chạy cùng Sào rồi. Đây là cái 

Sào của gian ác, nay chỉ có hai con đường hoặc quay trở lại con đường Lành, hoặc sẽ rơi xuống 

hố thẳm của sự Gian ác. 

Còn đa số chúng ta cũng phần nào đang ngủ mê, một số thì” Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ 

túi “, còn số khác thì đang làm phù thuỷ, vì quên Gốc, nên còn đôn đáo đi kiếm cây đũa Thần 

ngoại bang về mong cứu Người, cứu Nước theo cung Cách sửa chữa Hiện tượng vòng ngoài, để 

cho mau có kết quả, còn số nữa thì thấy con Người còn tốt chán, xã hội cũng đang yên vui, chưa 

có gì đụng tới mình thì cứ vui hưởng cuộc đời đi đã. . .   Nhưng theo tinh thần “ Liên đới trách 

nhiệm “đa số còn cứ vô Tâm để cho một thiểu số đàn áp hành hạ toàn dân trong đó có chính 

mình, thì theo luật Trời có ảnh hưởng gì không ? Rõ ràng là trong khi nguy khốn,mình không 

chịu cùng cứu nhau thì rồi ra sẽ chết chùm cả đống! 

Thử xem có ai “ Chạy Trời cho khỏi nắng được Không “ ?   Thử xem cái Câu: “ Thuận Thiên 

giả Tồn, nghịch Thiên giả Vong “ hiệu nghiệm đến mức nào? Thiên đây là các luật tắc mà 

chúng ta đề cập ở trên. 

 

Trước Quốc nạn và quốc nhục tày Trời như thế,các nhà đấu tranh Dân chủ trong Phong trào 

8406, các đảng phái đã dũng cảm đứng lên, đã bị bách hại tàn tệ, nhưng phong trào ngày càng 

lan rộng.  Đặc biệt là hành động nhập cuộc của các Giáo xứ trong các Giáo phận Công giáo là 

điều vô cùng Cấp thiết và Hệ trọng. Cấp thiết vì “ nước đã quá chân rồi “, Hệ trọng vì là “ 

ngọn lửa mồi rực sáng “ ! 

 

Hành động Cầu nguyện cho Công lý của Giáo dân Thái Hà là hành động khởi đầu cho công 

cuộc xây dựng Hoà Bình, là hành động đem Đạo lý vào Đời để được sống tốt đẹp hơn, nghĩa là 

xây dựng Hoà Bình từng bước. Nhưng muốn làm cho được hiệu quả thì chúng ta không thể 

không thực hiện theo bước Lưỡng hành: Đòi Công lý ở Người, mà cũng Hỏi Công chính ở nơi 

Ta.Công lý là bản chất của Hoà bình, muốn Hoà bình thì ai ai cũng phải sống theo Công lý.  

Chuá không bao giờ từ chối lời cầu xin của chúng ta. 

 

Những hành động đòi thực hiện Công lý để mọi người sống Hoà bình với nhau, đòi bảo vệ Môi 

trường để bảo vệ sự sống Lành mạnh, đều là nhu cầu thiết yếu cho toàn dân và đó chính là cốt 

tủy của đời sống Kitô giáo. Đó là cuộc Sống Đạo giữa lòng Dân tộc. 

Đây là cuộc đấu tranh Bất bạo động không thể bỏ qua, lúc thuận lợi nào đó,giáo dân của 26 

giáo phận cùng mọi thành phần dân chúng bị bóc lột và áp bức trong nước, một tay nắm tay 

người khác, một tay khác cầm hai biểu ngự “ đòi Công lý cho toàn dân, và bảo vệ tất cả mọi môi 
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trường sống “ im lặng ra đường để bày tỏ ý nguyện sắt đá của nhân dân để làm lay chuyển nhà 

cầm quyền và lũ Bá quyền “ Lòng chai Trí sạn “. 

Toàn dân không thể để bị tiêu diệt trước và sau lúc nền Kinh tế ảo XHCN phát triển! 

Không chế độ độc tài nào, kẻ bành trướng nào có thể bỏ tù hay giết hại hết hàng triệu người 

im lặng đòi Công lý cho 90 triệu nhân dân của một Quốc gia đầy Quốc nạn và Quốc nhục!  

Cầu xin Thiên Chúa, Đức Phật và Hồn thiêng Sông Núi mở Lòng mở Trì để mỗi chúng ta 

đón Hồn “ Nhân, Trí, Hùng / Dũng “ trở về trong Tâm khảm mọi con Dân Việt chúng ta, để 

mà vùng lên vực dậy! 

 

E.- Tổng luận 

 

Đế kết thúc chương “ Chủ nhân của kinh Dịch “ chúng ta có thể phát biểu mà không sợ sai lầm: 

 

“ Ai là chủ nhân của Kinh Dịch thì đương nhiên là Chủ nhân của Nho, vì Kinh Dịch là Linh   

hồn của Nho và Nho cũng là Cơ thể của Kinh Dịch. Nho nào phát xuất từ Vật biểu Độc 

Dương  thì không có đối cực để lập mối Tương quan Chính trung để Tiến bộ và Hoà với 

nhau, nên mất Quân bình mà bị sa đoạ thành Bá đạo. Đó là trường hợp Hán Nho của Thiên 

tử “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG SÁU 

KINH DỊCH  

A.- DỊCH TRONG VĂN HÓA TÀU, DỊCH TRONG VĂN HÓA VIỆT 

 T.. G. Kim Định đã bàn về Linh tượng Kinh Dịch như sau: 

 

            a.- Kinh Dịch là một sách dùng toàn Biểu tượng ( bằng Đồ hình và Số độ )   

 b.- Biểu tượng đã đạt đến mức đơn giản cùng cực, vì chỉ còn hai nét Liền và Đứt. 
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 c.- Nhưng lại biểu thị được hết cả mọi sự việc trên Trời, Đất, Người. 

 d.- Vì thế, nó biến hoá vô cùng. 

 e.- Thoạt tiên hai nét Đứt / Liền trở thành Dọc /  Ngang 

 g.- Rồi trở thành Vuông / Tròn. 

 h.- Rồi tự Dọc / Ngang, Vuông / Tròn biến hoá vô cùng với Số độ. . .  

Thứ đến sự biến hoá kia không phải là một trò chơi rổng, nhưng là diễn đạt những Chân lý 

sâu thẳm, những Chân lý thiết yếu cho con Người, vốn là Vật Lưỡng thê, vì thế cần đến 

sách bàn cả hai cùng một trật. 

 

B.- VIỆT DỊCH 

I.- Nguồn gốc của Việt Dịch từ Vật Tổ, Vật Biểu 

Nhờ sống bằng Nghề Nông mà Tổ Tiên Việt đã luôn quan chiêm Thời tiết để Gieo trồng mà nhận 

ra mọi Biến động không ngừng trong Vũ trụ.  

Những cặp đối cực trong Thiên nhiên như Đêm / Ngày, Mưa / Nắng Xuân / Thu. Hạ / Đông . . 

.cứ liên tực xoay vần theo Chu kỳ Tứ Thời Bát Tiết. 

Còn những cặp đối cực trong Sinh vật như Gái / Trai, Cái  / Đực, Mái / Trống, Nhụy Cái / Nhụy 

Đực là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa bất tận của Vũ trụ.  

Nếu không có các cặp đối cực như thế thì Quả Đất của chúng ta chỉ là một cõi hoang vu bất  

biến. 

Trong cuộc sống hàng ngày, nhận thấy những hiện tượng Thiên nhiên rất là vĩ đại, mà khả năng 

của con Người lại rất hạn chế,ngay các sinh vật  khác cũng có khả năng trội vượt, nên mới   

chọn Vật Tổ được tin là có Linh lực để tìm cách thăng hoa cuộc Sống. Một mặt muốn bay Lên 

cao như Chim với ước vong hoá thành Tiên vừa đẹp Thể xác lẫn đôn hậu Tâm hồn, và cũng 

muốn Khôn ngoan như Rắn để nâng cao Trí hiểu biết cách cải thiện đời sống..   

Lần lần chọn Vật Tổ kép như Chim Hồng, Chim Âu có khả năng bay Lên cao, lại thêm Vật Tổ 

Giao long ( Cá sấu có 4 chân) Xà long ( Rắn mình dài ), vừa Khôn ngoan lại có khả năng Lặn 

Xuống sâu. Các Vật Tổ đều là loài Lưỡng thê có thể sống cả trên Cạn lẫn dưới Nước. Chim bay 

lên Núi cao Trời rộng ngồi yên tịnh bất động để Đôn hậu Tình Người  để hóa Tiên vừa đẹp 

Người đẹp Nết hầu đạt  Nhân Tình tức là Lòng Yêu thuơng bao la  như Biển Thái Bình . Còn 

Giao Long Xà Long thì lặn lộn xuống biển sâu để trưởng Trí, thành Rồng. Rồng có thể tung 

nước lên Không trung làm mưa làm gió. nên có Trí sâu rất quyền biến.   

 Tiên đạt Nhân Tình, Rồng đạt Nhân Tính, Tiên Rồng đều Lưỡng thê, nên có thể tương hội 

tương giao, tương hợp, tương hòa, tương sinh. Khi sống chung vởi nhau, hai bên trao đổi Tình 

Lý cho nhau sao cho cuộc sống hai bên được “ Tình Lý tương tham”  thì đạt Hùng / Dũng, nhờ 

tinh thần Hùng Dũng giúp biết hành xử  theo Lẽ Công chính  mà sống Hoà với nhau mà xây Tổ 

ấm. 

Tình giúp hai bên tìm đến với nhau, Lý Công chính giúp hai bên sống Hoà với nhau, nên trở nên   

Hùng Dũng.  Từ đó mà Tổ tiên có Châm Ngôn làm Người: 

 

Mẹ Âu Cơ: Non Nhân 

Cha Lạc Long: Nước Trí 

Con Hùng Vương : Hùng / Dũng. 

 

Nhân, Trí, Hùng, Dũng vừa là Nhân phẩm vừa là Tinh thần lập Quốc của Dân tộc Việt Nam. 
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Tiên / Rồng, Nhân / Trí, Hùng / Dũng đều là cặp đối cực của Dịch lý . 

Nhân / Trí cũng là Nhân / Nghĩa cũng là Tinh thần Đồng bào. 

Làm Người là quá trình liên tục suốt đời, nên Tổ tiên đã có câu: “ Vi Nhân nan hĩ:làm Người 

khó thay ! “ 

 

Vậy Biểu tượng Tiên / Rồng là nền tảng của Dịch lý Việt. Ngoài ra trong Huyền thoại về Việt 

Tỉnh chúng ta còn có viên Ngọc Long Toại là cặp đối cực Trống / Mái cũng là nền tảng thứ 

hai của chủng Việt. Phục Hy tuy đã được đem vào Cổ sử Tàu, nhưng Phục Hy lại là Thanh 

Tinh cũng thuộc dòng máu Rồng, Phục Hy lại sáng tạo ra  Dịch bằng hai  nét Đứt / nét Liền. 

Đứt / Liền là cặp đối cực thứ ba. 

 

II.- Nguồn Gốc Dịch của Tàu 

Còn Tàu thời Hiên Viên Hoàng Đế thì có Vật Tổ là Chim Cú, đến đời nhà Thương thì có Bạch 

mã, đến đời nhà Hán mới nhận Vật biểu Rồng của Việt ( nhưng bỏ Tiên, vì không hợp với khẩu 

vị bạo động của Du mục ), mà Rồng là  “ Độc Dương bất sinh “, nên làm sao có Dịch? 

  

Vậy quả là Tàu không có gốc Dịch, nhưng Tàu lại có công trình Bốc phệ của Dịch rất đồ sộ ?. 

  

III.- Quá trình hình thành Dịch Việt: Nền tảng Việt Nho 

 

Dịch bắt đầu với Vật Tổ Chim / Rắn, được thăng hoa qua Vật Biểu Tiên / Rồng . 

 

Vật biểu được tổng quát thành Âm / Dương mang tên Thái Cực.   

 

Khi “ Âm / Dương hoà “  thì đạt Đại Đạo , nên Thái cực được tôn lên là  

“ Đại Đạo Âm Dương hòa” “ . 

 

Thái cực “ Âm Dương hoà “ là Nhất Nguyên Lưỡng cực “: 

 

Khi Thái cực phân cực thành Âm / Dương gọi là Thù đồ . 

 

Khi Âm / Dương kết thành Lượng nhất mà Hòa thì gọi là Đồng quy. 

 

Vậy:  

 

Thái cực → Âm / Dương ( Thù đồ ) 

 

 Thái cực ← Âm Dương Hòa ( Đồng quy )  

 

Đồng quy ↹ Thù đồ  

  

Tóm lại: 

Nhân / trí, Hùng / Dũng là Nhân phẩm của con Người Việt Nam 
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Nhân / Trí, Hùng / Dũng hay Tình / Nghĩa Đồng bào 

 cũng là  

 

Tinh thần lập Quốc của Dân tộc Việt Nam 

 

Và cũng là  

Tinh thần Hiến pháp của Quốc gia Việt Nam. 

 

Vậy Huyền thoại Tiên Rồng không là chuyện hoang đường, mà là cung cách Vi Nhân ( : làm 

Người ) bằng  cách thăng hoa cuộc sống hàng ngày suốt đời để lập mối Tương quan giữa con 

Người với Trời Đất và giữa con Người với con Người, nên mới có câu : “ Vi Nhân nan hĩ : 

làm Người khó thay ! “. Do lơi là cách Vi Nhân mà con Người tuột dốc Tinh thần, Dân tộc bị 

phân hoá ra từng mảnh do bỏ Tình / Nghĩa Đồng bào “ Tay đứt Ruột xót, Máu chảy Ruột mềm. . 

.”!. 

III.- Hai Bước đường  Hình thành Cơ cấu và Nội dung về Vũ trụ     

 

 Hai lối Hình thành Kinh Dịch: 

1.- Một theo Đồ hình < Cơ cấu > , ( Tàu )  

2.- Một theo Đồ hình < Cơ cấu > và Số độ kết hợp < Nội dung > ( Việt )  

 

IV.- Dịch với Bảng Tóm tắt về Các cặp Đối cực trong  Vũ Trụ 

Ngũ Hành Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ 

Thời Tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 

Ngũ 

Phương Bắc Nam Đông Tây 

Trung 

ương 

Ngũ Tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 

Tác Dụng 
Thị giác 

Thính 

giác Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy 

Ngũ Sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 

Ngũ Vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 

Ngũ 

Cung 
Vũ Chủy Giốc Thương Cung 

5 Số 6 7 8 9 5 

Thiên 

Can 

Nhâm-

Quý 

Bính-

Đinh 

Giáp-

Ất 

Canh-

Thân 
Mậu-Kỷ 

       

 

Đồ hình tượng trưng cho các Cơ cấu trong Vũ trụ 

 

  ( Bảng Nguyệt lệnh ) 

Nhìn vào Bảng Nguyệt Lệnh chúng ta thấy toàn là cặp đối cực: 

 Về Ngũ hành thì có 2 cặp  đối cực Thủy / Hỏa, Mộc  / Kim đối xứng qua Thổ 

Về Thời tiết thì có các cặp đối xứng Đông / Hạ, Xuân / Thu qua  Tứ quý   

Về Ngũ Phương thì có 2 cặp đối cực Bắc / Nam, Đông / Tây đối xứng qua Trung ương 
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Về Ngũ Tạng thì có: Thận / Tâm, Can / Phế  đối xứng qua Tỳ  

Về Tác Dụng thì có: Mặn / Đắng, Chua / Cay đối xứng qua Ngọt. 

Về Ngũ Sắc thì có : Đen / Đỏ, Xanh / Trắng đối xứng qua Vàng ( ? ) 

 Về Ngũ Cung thì có: Vũ / Chủy, Giốc / Thương  đối xứng qua  Cung 

Về  Ngũ số thì có: 7/ 6, 9 / 8 ( vòng Ngoài ) và  1/ 2. 3 / 4 ( vòng Trong ) đối xứng qua 5. 

Về Thiên can thì có : Nhâm qúy / Bính Đinh, Giáp Ất /Canh Thân  đối xứng qua Mẫu kỷ 

 

C.- DỊCH VỚI ĐỒ  HÌNH 

I.- Từ Vô cực → Thái cực →Lưỡng nghi 

    →          

         

II.- Từ Lưỡng nghi: Âm / Dương  → Tứ tượng  

III.- Tứ Tượng    

( Thái Âm < Hình Đen >/ Thái Dương <  Hình Trắng > , 

Thiếu Âm  < Điểm đen>/ Thiếu / Dương < Điểm trắng >  

 

IV.- Từ Tứ tượng sinh Bát quái 

 

Thái Âm → Khôn / Cấn 

 

      Thái Dương → Khảm / Tốn 

 

                                                          Thiếu Âm→ Chấn / Ly 

 

     Thiếu Dương→ Đoài / Càn. 

 

V.- Cách thành lập các quẻ Đơn 

Dịch của Phục Hy, Âm được tượng trưng bằng nét Đứt:  - - , Dương được tượng trưng bằng nét 

Liền: ―. 
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Từ Quan niệm Tam tài: Thiên Địa Nhân, mỗi Tài được tượng trưng bằng một Nét, nên một Quẻ 

đơn gồm 3 Nét .Chồng hai nét Đứt Liền lên nhau theo phép Hoán vị ( permutation Et 

arrangement  ) thì ta có 8 quẻ Đơn gọi là Bát quái. 

 

Bát quái  ( 8 Quẻ đơn ): Khôn / Càn, Cấn / Đoài, Khảm / Ly,  Chấn / Tốn   

( 4 cặp đối cực: Âm / Dương  ) 

 

乾 Càn 

☰ 

兌 Đoài 

☱ 

離 Ly 

☲ 

震 Chấn 

☳ 

巽 Tốn 

☴ 

坎 Khảm 

☵ 

艮 Cấn 

☶ 

坤 Khôn 

☷ 

 

 

  

Bát quái: Tiên Thiên / Hậu Thiên 

             
(Đối xứng )                    ( Bất đối xứng ) 

 

 Tóm lại ta có Đồ hình sau: 
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VI.- Cách thành lập Quẻ kép: 64 Quẻ kép 

 

Để thực hiện nét Gấp đôi,( Pli en deux, Two fold  ) Tổ Tiên Việt đã đem 8 Quẻ Đơn chồng lên 

nhau theo phép Hoán vị, chúng ta có 64 quẻ Kép. Nên nhớ nét Gấp đôi là nền tảng của Dịch 

cũng là của Việt Nho. 

 

Xếp 8 quẻ Đơn ( Bát quái ) lên trục Ngang và cả trên trục Dọc , rồi tuần tự chồng các Quẻ đơn  

3  nét ( 1 nét cho nét Thiên, 1 cho Địa và 1 cho Nhân ) lên nhau, ta được 64 Quẻ kép 6 nét ( 8 X 

8 = 64 ): 2 nét cho Thiên, 2 cho Địa và 2 cho Nhân. 

 

 
 

Dịch Tàu chuyên về Đồ hình với 64 quẻ dùng để Bốc phệ là chuyên đi theo đường lối Đồ 

hình. Tuy có đồ hình được thiết lập theo Dịch lý, nhưng Nội dung lại  mang theo Bản chất 

Độc Dương của Du mục, vì thiếu  Đối cực, thiếu tính chất Chính Trung, đánh mất mối 

Tương quan trong mọi lãnh vực, nên luôn hành xử theo  Bạo lực và Bành trướng. 

 

 

C.- DỊCH VỚI ĐỒ HÌNH VÀ SỐ ĐỘ KẾT HỢP 

 

Dịch của Việt không những có Đồ hình về Cơ cấu của Vũ trụ, mà mỗi Cơ cấu con kèm theo một 

số độ, mỗi số độ mang một ý nghĩa về Nhân sinh, do đó mà nền Văn hoá có Triết lý Nhân sinh. 

Hán Nho bá đạo là vì bỏ Tiên nhận Rồng, “Độc Dương Bất sinh, nên bất Biến hoá “ ,trở nên 
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Duy Lý, trọng Lý hơn Tình,  trọng Võ hơn  Văn, Chế độ Chính trị đời nào cũng đàn áp Nhân 

quyền ( Chuộng Bạo lực, Trọng Nam khinh nữ với ngu Hiếu, tôn Quân làm Thiên tử với Ngu 

Trung, suốt dòng Lịch sử chuyên gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng. ) 

 

I.- Đồ hình và Số độ kết hợp tượng trưng cho  

Ý nghĩa của các Cơ cấu trong Vũ trụ 

< 1 > . Numbers and their meanings. 

Mỗi Cơ cấu được gắn liền với một con số thập phân, mỗi con số mang một Ý nghĩa Huyền  niệm 

gọi là Huyền số, nền Văn hoá  có Cơ cấu  hay Bộ số Huyền niệm :2 – 3 , 5 là Việt Nho.  

Tinh thần Dịch lý trong Nho gọi là Triết lý An vi. 

II.-Ý nghĩa các số Huyền niệm 

Số 2 : tương trưng cho cặp đối cực của Dịch lý như Tiên / Rồng, Vợ / Chồng, Cái / Đực, 

Mái / Trống, nhụy  Cái / nhụy Đực Trời / Đất, Tán / Tụ, Vũ / Trụ, Sức Quy Tâm, / sức Ly tâm, 

Thời gian / Không gian. Đức /  Tài, Nhân / Trí, Hùng / Dũng, Bác ái / Công bằng, Từ bi / Trí tuệ, 

Số   Lẻ / số Chẵn . . . . 

Cặp đối cực là Nghịch số hay Nghịch lý, “ Dịch : Nghịch số chi lý “, nhưng vẫn có thể Lưỡng 

nhất,  hòa  hợp với nhau, nghĩa là tương tranh, tương hỗ để đạt tình trạng Quân bình động ở vị 

thế Chính trung để luôn Tiến bộ và Hoà với nhau. Vậy cái Lý của Dịch là luôn Tiến bộ trong tình 

trạng Hòa. 

 

 Số 3: 1 Trời, 2 Đất, 3 Người.   Con Người ( 3 = 1 + 2  ) là Tinh hoa của Trời ( 1 ) Đất ( 2 

) : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức” . Con Người giữ vị thế Chính trung giữa Trời Đất, không 

Duy Tâm cũng không Duy Vật để duy trì vị thế Tự Chủ, nên phải tự Lực, tự Cường, luôn sống 

bám theo Thiên lý ( cũng là Dịch lý )  để trở thành con Người Nhân chủ để làm Chủ Vận hệ 

Mình, Gia đình Mình và Đất nước Mình. 

 

 Số 5 ( Dynamic force ) : 5 thuộc Trung cung hành Thổ trong Ngũ hành, 4 hành xung 

quanh tương trưng cho  Hữu, hành Thổ tượng trưng cho Vô ( đối đãi với Hữu ),   Vậy số 5 tương 

trưng cho năng lượng Vũ trụ : E = mc2 ) 

 

Vậy :    Số 0 tương trưng cho Vô ( Đã bị phân cực ) đối đãi với Hữu.  ( Tương đối ) 

 Số O tượng trưng cho VÔ CỰC: Hỗn mang chi sơ vị phân Thiên Địa. ( Tuyệt đối) 

 Số 2: Thái cực: O / 1  ( Vô / Hữu ) . 

 

Cơ cấu nền tảng của Vũ trụ được tượng trưng bằng hình Thập tự nhai:  

 

┼ 

 

Trên / Dưới:  Trục Dọc: Tâm linh ( Inward world ) 

Tả / Hữu:  Trục Ngang : Thế sự hay Khoa học  ( Outward world ) 

 

 

Thập Tự nhai ( Con đường thông ra 4 ngả ) : Nét Dọc / Nét Ngang giao nhau 
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 Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

Hỏa: 2  

↑ 

Mộc: 3   ←Thổ: 5  ←  Kim: 4 

↓ 

Thủy: 1 

 

Ngũ hành được chi tiết hóa từ Thái cực 

 

Ngũ hành với các cặp Đối cực: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim   

Ngũ hành với cặp đối cực Lẻ / Chẵn: 1 / 2 ; 3 /4 

 Thổ : số 5: Dynamic force  

 

 
Số độ Ngũ hành 

 

Ngũ hành là Tạo hóa lư hay Lò cừ’ có: 

 

Trục Dọc gồm 

 

Thuỷ là Nước  ( Vạn vật chi nguyên ) tượng trưng cho Vật chất ( Địa ) 

                    Hỏa là Lửa tức là Năng lượng ( Thiên )  

 

                    Nhân thuộc Thổ ( Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức  ) 

 

Trục Ngang gồm 

 

                   Mộc tượng trưng cho Sinh vật  

                   Kim tượng trưng cho Khoáng chất 

 

Vậy Ngũ hành là Biểu tượng cho Nguồn Sinh Sinh Hóa Hòa trong Vũ trụ được gọi là Tạo  

Hóa Lư hay Lò Cừ. 

  

 

III.- Vòng Trong và Vòng Ngoài của Ngũ hành 

( Hợp Nội / Ngoại chi Đạo )  

 

  



180 

 

                                      
 

 

Hợp “ Nội + Ngoại “ chi đạo 

 

5 +1 = 6,    5 +2 = 7,     5 + 3 = 8,     5 + 4 = 9   

  

Vòng trong : ( 1, 2, 3, 4,  5 ) 

 

Vòng ngoài:  ( 5+1= 6,  5+2=7,  5+3=8, 5+4 =9 

 

IV.- Việt Tỉnh 

 

Khung Ngũ hành được kép nét  ╬ ( templum )  thành khung Việt tỉnh: 

( nét Gấp đôi: Two fold: Pli en deux ) 

 

 
Việt Tỉnh cương cũng là Lạc Thư 

Các Số Lẻ  ( 1, 3, 5, 7, 9 ) được xếp theo khung hình Chữ Thập, ( 4 Phương chính )  còn các số 

Chẵn  (2, 4, 6, 8 ) được xếp theo hình Chữ Thập chéo ( 4 Phương bàng ). 

  
Việt Tỉnh cương cũng là Lạc Thư, Hình này khoa học gọi là Ma trận ( Matrix ), cộng các số bất 

cứ chiếu nào cũng có Tổng số 15, nên Tổ tiên Việt lập nước Văn Lang có 15 Bộ. 

 

Việt Tỉnh cương ( là cách quân phân Điền sản trong xã hội xưa của Tổ Tiên Việt ) có 9  Ô , 8 Ô 

xung quanh thuộc về Nhân dân ( thuộc Tư sản ), còn Ô 5 ở giữa dành cho Vua ( thuộc Công 



181 

 

sản hay Công điền công thổ ) đây là phép Tỉnh điền trong chế độ Bình sản để thực hiện Công 

bằng Xã hội tương đối trong Xã hội Nông nghiệp. Còn trong xã hội Công nghiệp thì thiết 

lập quỹ An sinh Xã hội để thực hiện Công bằng Xã hội tương đối. 

 

Việt Tỉnh cương có 5 trù ( Số Lẻ: 1, 3, 7, 9 ) , cộng thêm 4 trù 4 góc ( Số Chẵn: 2, 4, 6, 8 ) 

thành Cửu trù Hồng phạm. ( các cặp đối cực Lẻ / Chẵn kết thành Lưỡng nhất  ) 

 

 

V.- Hồng phạm 

“ Hồng Phạm là mọi việc (  4 góc  mang số chẵn ) đều phải theo mẫu lớn ( Hồng phạm ) là 

Ngũ hành đặt ở giữa . 

VI.-Cửu trù    

Kể ra những việc cần làm cho một nước đời xưa, toàn là những việc Tinh thần, nên đáng 

gọi là Tâm linh sử quan. Ðây là việc mẫu kê theo con số 9 của dân Lạc Việt gọi là Cửu Lạc. 

 

Cửu trù Hồng phạm là đường lối  đi vào lãnh vực Chính trị, Xã hội và Nhân bản. 

 

VII.- Chữ Viên = Chữ Vãn + Chữ Vạn 

Các số trong Lạc thư có hai mạch nối: 

 

 

   
 

4 ━  9      2 

        ∣       ∣ 
3  ━ 5 ━ 7 

                                                                      ∣       ∣ 
8      1 ━ 6 

 

Mạch nối  hình chữ Vãn 
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4      9  ━  2 

                                                                               ∣        ∣ 
3  ━5 ━  7 

        ∣        ∣ 
8 ━ 1       6 

 

 

Mạch nối hình chữ Vạn 

    

Trong hai hình trên các số Lẻ được xếp theo 4 Hướng chính,( hình chữ Thập ), các số Chẵn 

được xếp theo 4 phương bàng ( hình chữ Thập chéo ). Theo Lạc Thư Minh triết khi các số 

Lẻ và các số Chẵn trong hình chữ Viên được quay ngược chiều nhau sẽ đan kết với nhau, 

cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. ( Xem cuốn Lạc Thư minh triết của Kim Định) 

Nếu ta liên hệ số Lẻ cho Thời gian và số Chẵn cho Không gian thì “ Lạc Thư Minh triết “ 

chẳng khác nào Time – Space – Continuum của Einstein . 

Theo Einstein thì Thời và Không gian là hai mô căn bản đan kết với nhau mà sinh ra Vạn 

vật.   

Lạc thư thì rất Xưa, Time – Space continuum của Einstein thì lại rất Nay, thế là Xưa / Nay 

đã gặp nhau. 

 

( Xem  SPACE.com.     Warping Time and Space  ) 

 

VIII.- Đồ - Thư hợp nhất 

 

    +      =   

 

Hà đồ + Lạc thư =  Đồ - Thư Lưỡng  nhất  

 

Mẹ Tròn ( Lạc Thư ) + Con Vuông ( Hà Đồ ) = Đồ - Thư hợp nhất. 

( Huyền thoại 100 Trứng 100 Con )  

 

Đây là Nền tảng của Gia đình và Xã hội Việt Nam, nên cũng là đỉnh cao của Dịch lý. 

“ Lạc thư Hà đồ có thể coi như bước tiến triển cuối cùng của Ngũ hành. Hà Lạc làm nên bởi 

chấm đen và trắng: Đen thay cho số chẵn hay Đất, Trắng cho số lẻ hay Trời:” 

“ Việt Nho nhấn mạnh trên Lạc thư hơn Hà đồ, Lạc thư còn có tên là “ Cửu lạc “ , Huyền sử kêu 

là “ Cửu Thiên Huyền Nữ “ tức ám chỉ rằng Lạc thư là tên Minh triết đặt trên nền số 3 ( Tam tài 

chỉ vị trí con Người.   Còn số 9 dạy con Người biết lối ở đời. Huyền thoại nói kiểu văn hoa bằng 

truyện Nữ Thần Mộc ( số 3 ) dạy Lỗ Bàn, Lộ Bộc  làm nhà chữ Đinh  ( 丁 ).” 

 

Tóm lại: Văn hoá Tàu hay Hán Nho không có: 
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 1.-  Gốc Dịch lý, vì Độc Dương trở nên Duy lý một chiều ( Bạo lực ), đánh mất mối 

Tương quan giữa Thiên - Nhân - Địa, trở nên Độc tài chuyên chế với ngu Hiếu và ngu 

Trung. 

 2.-  Ngọn Đồ -Thư hợp nhất, nên đã đánh mất nền tảng “ Gia đình thuận hòa “ trở 

thành “ Chồng Chúa Vợ Tôi “, nên đánh  mất luôn Triết lý Nhân sinh, nền Văn hoá thiếu nét 

Gấp đôi, không biết đặt sự quan trong vào những việc nhỏ nhặt ( Vật khinh hình trọng ) hay 

những cái thứ Tế vi, nên  đánh mất cái Vĩ đại, đó là “ Vi ngôn đại Nghĩa “, Vi ngôn to lớn và 

quan trọng nhất là Âm / Dương Hòa . ( Tinh vi / Vĩ đại →Lưỡng nhất )  

  

 

Xem thế, Dân Lạc Việt là Chủ nhân ông của Nho từ Gốc Dịch lý ( Tiên / Rồng ) đến Ngọn Hà 

đồ Lạc thư ( Mẹ / Cha với Tình Nghĩa Đồng bào ). 

 

Tóm lại Dịch của Việt Nam phát xuất từ Lưỡng Cực Tiên / Rồng, và phát triển cao độ tới Đồ- 

Thư hợp nhất và Cửu trù Hồng phạm, các đồ hình và số độ luôn duy trì theo đường lối   

Chính Trung bằng cách “ Chấp kỳ Lương đoan,( nét Gấp đôi )  không chọn một bỏ một, luôn 

giữ được mối Tương quan hoà điệu giữa các đối cực, nhờ vậy mà đường lối Chính trị, Xã hội 

đều mang bản chất Nhân bản.  

 

D.- Nho: Nền tảng của cuộc Sống Thái hòa 

Theo thiển ý, mỗi con Người được sinh ra ngoài Ý muốn của mình, Trời Trên Đất Dưới và 

Vạn vật xung quanh cũng đã có sẵn đó rồi, mình chẳng biết Mình được sinh ra có Ý nào 

không? 

Nên Mình phải tự mình ra tìm cách sống  giữa Ba môi Trường: Trời - Người – Đất  sao cho 

lập được mối Tương Liên Hoà mà tồn tại và phát triển, đó là con Người biết cách xếp đặt mọi 

thứ trong Vũ tru sao cho hợp với Thiên lý, được T.G. Kim Định gọi là Sắp Thế ký,  chúng ta 

có thể nhận thấy  ý đó trong chuyện Bàn Cổ nhất là trong sách Trung Dung: 

 

 

     “Trung giả, Thiên Hạ chi đại Bản : Sự sắp đặt mọi thứ trong Vũ trụ  đều theo các Cặp đối 

cực, vì có đối cực thì mới có thể lập được mối Tương liên, nhờ đó mà có thể  hành xử ( đối đãi 

với nhau ) theo lối Chính trung  tức là  cách sống Phải Người phải Ta.  . 

 

        Hòa giả Thiên Hạ chi đạt Đạo:  Khi hành xử với nhau bằng đường lối Chính Trung thì   

mới đạt được mối Tương quan Hòa giữa các đối cực của các Cơ cấu. 

. 

        Thiên Địa vị yên:  Khi mọi thứ trong Thiên Địa được xếp đúng vị trí ổn định.  

 

        Vạn Vật dục yên ( Thì Vạn vật được Nuôi dưỡng nghĩa là được tồn tại và phát triển điều 

hòa . 

         Chí Trung, Hoà: Có hành xử được Chí Trung mới lập được mối Tương quan ổn thỏa thì 

mới đạt Chí Hòa.”    

Đây là lối Sắp thế ký của Tổ tiên Việt. 

 

 Xã hội ngày nay bị rối loạn là do đã đánh mất mối Tương quan giữa các đối cực với nhau, 

mà nguyên nhân sâu xa là đánh mất cái Tâm để Lý trí lấn át mà trở nên Vô cảm. 
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Tuy Tổ Tiên Việt đã xây dựng nên nền Văn hoá Thái hòa có một: 

 

  1.-Chính lược Hòa với Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình rất là Nhất quán. 

            2.- Vũ trụ quan Động với Dịch lý có 3 Luật lớn : Biến  động, Giá sắc và luật Loại tụ.   

3.-  Nhân sinh quan Nhân chủ: Con người Nhân chủ: tự Chủ, tự Lực, tự Cường.  

4.- Tâm linh sử quan với nguồn Sống ( Nhân )  và nguồn Sáng  ( Nghĩa ), 

            5.- Đạt quan Phong (Thiên ) / Lưu ( Địa )  nên an nhiên tự tại. 

 

Đây không là Lý thuyết mà là công trình Vi nhân suốt đời không ngưng nghỉ mới đạt được. 

 

Thế nhưng trải qua gần 5000 ngàn năm bị nạn“ Dị cường lăng nhược”của Bắc và Tây  

phươnng ( Pháp ), cả hai đều theo nếp sống Du mục Bạo lực gây Chiến tranh và Bành trướng, 

do đó mà Dân tộc Việt Nam tuy không bị  đồng hóa, nhưng ngày một yếu dần, con cháu quên 

luôn cả  nền Văn hoá Thái hoà của Tổ tiên, do nếp sống Văn hoá bị suy đồi mà  tình trạng xã hội 

ngày càng phân hoá, khó tránh khỏi bị Nô lệ Bắc phương  lần nữa, nếu không lo canh tân đời 

sống  để phục hoạt lại Tinh thần Bất khuất của  Dân tộc.  

( Xin xem thêm 9 cuốn về  “ Nền Văn hoá Thái hòa “ của Việt Nhân và Nguyễn Quang trên 

vietnamvanhien.net ). 

 

1- Văn Hoá Đông Nam - Việt Nhân 

2- Văn Hiến Việt Nam - Việt Nhân 

3- Đạo Lý Xử Thế - Nguyễn Quang 

4- Việt Nho Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam - Việt Nhân 

5- Hội Nhập Văn Hóa Á Âu - Việt Nhân 

6- Đạo Lý Xử Thế II - Nguyễn Quang 

7- Sơ Thảo Về Vấn Đề Giáo Dục - Việt Nhân 

8- Tìm Về Cội Nguồn Văn Hoá Dân Tộc - Việt Nhân 

9- Khi Đông /Tây Giao Hội - Việt Nhân 

E.- Tóm tắt 

 

Dịch của Việt chú trọng về Triết lý Nhân sinh, còn Dịch của Tàu thì lại chuyên về Bốc phệ, về 

Nhâm, Cầm, Độn,Toán. 

 

Triết lý Nhân sinh được đặt nền tảng trên Bản năng của con người. Bản năng đó là “  Thực, 

Sắc , Diện:  “ Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã “ 

Từ định nghĩa “ Nhân giả kỳ Qủy / Thần chi hội . .  “ nên con người phải Thiện hóa mọi 

phương diện hàng ngày để có Nhân phẩm: Nhân / Trí, Hùng / Dũng. 

 

Thực  là nhu cầu ăn uống phải làm sao cho đạt được các tiêu chuẩn: Chân, Thiện, Mỹ để 

“ Có Thực mới vực được Đạo - Đạo làm Người -. 

 

Sắc là nhu cầu thành lập Gia đình thuận hòa để Vợ Chồng sống hạnh phúc với nhau, Gia 

đình là cái Nôi nuôi dưỡng Trai hùng Gái đảm cho xã hội bằng con đường hành xử theo Nhân 

Nghĩa. Gia đình được dùng làm nền tảng cho Xã hội. 
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 Diện là nhu cầu phải tu Thân làm sao cho cái Thể ( bên Trong ) con người được Tốt (  

Tức là Nhân / Trí ) thì cái Diện (  bên Ngoài ) mới được Lành ( Hùng / Dũng ). 

 

Nhân là Lòng kính trọng, yêu thương  nhau, Trí hay Lý Công chính là cách ăn ở có Đi 

có Lại với nhau nghĩa là Công bằng thì mới hòa với nhau, để được thế thì mỗi người phải hành 

xử sao cho Nhân / Trí hài hoà thì đạt Hùng / Dũng: Hùng là sức mạnh của Thể chất, Dũng là 

sức mạnh của Tinh thần. 

Để đạt tới Nhân phẩm Nhân / Trí, Hùng / Dũng thì ai ai cũng phải tu Thân hàng ngày 

cho đến suốt đời, chứ không thể tự nhiện mà có được. Nan đề của chúng ta cũng như của 

Nhân loại là ở nền tảng này chưa được vun đắp đầy đủ. 

 

Đây là nền tảng của Triết lý Nhân sinh. 

 

( Xem bài Minh Triết Việt ở dưới )  

 

Có một số Tôn giáo cũng như Triết lý coi thường Bản năng, cho là thô tục, nên tìm cách tránh 

xa. Thay vì tránh xa, Việt Nho lại chấp nhận Bản năng, và tìm cách đáp ứng nhu yếu Bản năng 

bằng lối Quả dục để hoàn thiện nếp sống con Người sao cho đạt tới Nhân phẩm: Nhân / Trí, 

Hùng / Dũng. 

Nhân / Trí, Hùng / Dũng là Nhân phẩm của con Người, là Tinh thần lập Quốc của Dân tộc 

và cũng là Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam. 

 

Từ khi tiếp xúc với Văn minh Phú Lạng Sa cũng như Liên Xô, tưởng rằng Khoa học có khả năng 

giải quyết mọi nan đề, nên đa số lớp tân học đã bỏ Gốc Tiên / Rồng  ( Nền tảng của Nhân /. Tri, 

Hùng / Dũng ), cho là chuyện hoàng đường, quê mùa lạc hậu, nên Dân tộc bị tan đàn xẻ nghé  

như ngày nay.  

 Trước cảnh rối loạn Nhân tình Thế thái cùng các Cơ chế xã hội rối ren, các vị làm Chính trị chỉ 

hò hét đa Nguyên đa Đảng với Pháp trị để cải thiện Xã hội, mà quên Gốc con Người, nên  những 

lời gào thét đó cũng chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc Lòng người, nên chẳng lạ gì con Người 

ngày càng xuống cấp, Xã hội ngày một điêu linh!  

Còn các vị trí thức cũng như đa số các vị Lãnh đạo Tinh thần, chỉ chuyên lo cho chuyện Đời sau, 

mà không màng soi sáng những nan đề trong Trần thế quá nhiễu nhương về mặt Công bằng Xã 

hội do  tình trạng Bất Nhân và Bất Nghĩa gây ra ! 

 

Những dòng trên chúng tôi chỉ bàn lý thuyết về Nội dung của Việt Nho, trong thực tế thì lại rất 

phức tạp.    Số là 70% dân Tàu vùng Nông thôn, sống về Nông nghiệp gồm thành phần Sĩ Nông 

là thuộc đại chủng Việt, còn thành phần Công Thương cũng như các nhà Cầm quyền Tàu ở 

Thành thị lại sống theo Văn hóa bạo động của Du mục. Vả lại sự giao lưu Văn hoá hai bên qua 

hàng ngàn thế kỷ cũng đã hoà trộn nhau phần nào.  Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm hiểu về  sự phân 

biệt giữa Văn hóa Việt và Văn hoá Tàu, chúng ta  vẫn có được những nét căn bản. 

( Xem bài Minh triết Việt ) 
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CHƯƠNG BẢY 

SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA VĂN HOÁ TÀU VÀ VIỆT  
 

A.- Nền tảng Văn hoá 

Về Văn hoá của Việt Nam và Trung Hoa chúng tôi đã viết 9 cuốn đã được đăng trên 

vietnnamvanhien.net, nay chúng tôi chỉ nêu lên trong cuốn này một số điểm Dị biệt mà thôi. 

 

I.- VIỆT 

Vật Tổ Chim / Rắn → Vật Biểu Tiên / Rồng 

 

Chim: Từ Chim Trĩ ( Ngũ  sắc, Tùy Dương Việt Trĩ ) tới Chim Hồng Hộc, Chim Hải Âu ( Loài 

Lưỡng Thê ) bay lên  Núi cao thăng hoa cuộc sống từ Lượng tới Phẩm thành Tiên. 

Rắn: Giao long  ( 4 chân )+ Xà Long ( mình dài  ) lăn lộn dưới Biển sâu để trưởng Trí có tài 

Quyền biến, tung nước lên Không trung làm mưa làm gió hoá Rồng có 4 chân mình dài . 

Đây là quá trình Vi nhân ( Tu Thân ) để thăng hoa cuộc sống từ Vật Tổ lên Vật Biểu hầu đạt 

Nhân phẩm cao  qúy Nhân / Trí, Hùng / Dũng ( 2 cặp đối cực theo Dịch lý ). Vật Biểu chỉ là 

Biểu tượng về cách thăng hoa cuộc sống Tinh thần thuộc Huyền sử, chứ không là  thực tế  Lịch 

sử .  

Tiên / Rồng ( hay số 2 ): Số 2  là nền tảng của Kinh Dịch Việt. 

 

Tiếp theo là Sách Ước. Sách Ước có 3 trang: 1 trang Hỏa ( số 2 ) , 1 trang Mộc  ( số 3 ) và một 

trang trống không ( số 0 ).   

 

Bộ số 2 – 3 và  5 ( 2+3 = 5 ) là Cơ cấu Việt Nho - nền Văn hoá Thài hòa Việt tộc -. 

 

Trong công trình xây dựng nến Văn hoá thì việc sáng tạo ra nền tảng hay Bộ số Cơ cấu là khó 

khăn nhất, vì khi đã có Cơ cấu rồi thì việc viết ra Nội dung được dễ dàng hơn, hai nữa khi đã có 

bộ số Cơ cấu thì không ai có thể xuyên tạc được Nội dung. Cụ thể, Đức Khổng Tử thuật lại Nội 

dung Nho (được gọi là Khổng giáo ) của nền Văn hoá phương Nam ( tức là Việt tộc ) bằng 

những câu quá súc tích, nên mơi bị các nhà cầm quyền Du mục Tàu xen dặm các yếu tố bạo 

động của Du mục vào cũng như xuyên tạc ý nghĩa thành Hán Nho bà đạo. 

 

Văn hoá Tàu không có 2 nền tảng trên của Nho. 
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II.- TÀU 

Vật Tổ của Tàu, thời Hiên Viên Hoàng đế là Chim Cú,tới Bạch mã vào đời nhà Thương, rồi 

mượn Vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. 

  

Thời Hiên Viên Hoàng Đế, Thủy tổ của Tàu  - lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua thanh toán 

các chủng Việt ờ vùng Trung nguyên bên Tàu - có Vật Tổ là chim Cú, đời nhà Thương có Vật Tổ 

là Bạch Mã ( Ngựa là phương tiện di chuyển của Tàu, thuộc Du mục, Hán Vũ Đế qua đánh bại 

Hai Bà Trưng tích thu Trống Đồng về đúc ngựa và đúc Trụ đồng với lời chúc dữ: Đồng  trụ 

chiết Giao chỉ diệt  ), đến đời nhà Hán mới nhận Rồng của Việt mà không nhận Tiên, vì Tiên 

thuộc tinh thần Nho có tính cách khoan hòa nhu thuận của Văn hoá Nông nghiệp, nên Tiên 

không hợp với  khẩu vị bạo động của Du mục . Rồng là Độc Dương, mà “Độc Dương bất sinh “, 

bất biến  hóa  nên Tàu không có Gốc Dịch mà chỉ có 64 quẻ Dịch để  Bốc phệ ( bói toán ), nên 

cũng  không có Ngọn Đồ - Thư hợp nhất - nền tảng của Đại Đạo Âm / Dương hoà, nên Bản 

chất của Hán Nho là Chiến tranh Cướp bóc và Bành trướng.  

 

Đây là vấn đề nhiêu khê, không đi sâu vào Huyền sử vào Khoa Tân Nhân văn thì không thể tẩy 

sạch lớp bụi Thời Không hàng ngàn Thế kỷ để nhận rõ Vấn đề . 

Số là Nho giáo thuộc chủng Việt đã được kết tinh tại Thái Bình Dương tự 12 ngàn năm đến 30 

ngàn năm trước, được gọi là Thái Nho của nền Văn hoá Hoà Bình, hình ảnh Tiên Rồng được 

nhận  diện qua Thao Thiết Văn Qùy Long đời nhà Thương. 

 
Thao thiết biến ra Rồng 

 

 
 

Biểu tượng Rồng         Biểu tượng Tiên ( Chim )  

 

Văn Quỳ long  

 

Vào giai đoạn Biến tiến cư dân Hoà bình di cư lên miền Đông Bắc thuộc Trung nguyên bên Tàu, 

họ lập nên Hoàng Nho với bộ sách Tam phần ( 3 ), Ngũ Điển ( 5 ) , Bát Sách ( 8 ) , Cửu khâu ( 9 

).   Sau đó, Khổng Tử đã thuật lại nền Văn hoá phương Nam gọi là Khổng giáo, thực ra là 

Nguyên Nho. Nguyên Nho là của Việt tộc. Không Tử  chỉ Tổ thuật Nghiêu Thuấn ( hai Tổ này 

thuộc Văn hoá Nông nghiệp, chứ không thuộc Văn hoá Du mục như Hiên Viên Hoàng đế của 

Tàu ) về nền Văn hoá có tính chất Khoa nhu: “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam 

phương chi cường dã, quân tử cư chi: Nền Văn hoá biết lấy điều khoan hòa nhu thuận để dạy 

bảo nhau, không báo oán người vô đạo, đây là nền Văn hóa hùng cường của phương Nam “, ( 

người Tàu ở phương Bắc, chủng Việt ở phương Nam ) người Quân tử nên sống theo tinh thần 
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đó”. Khổng giáo thực ra là Nguyên Nho, Nguyên Nho là Vương đạo, về sau các nhà cầm quyền 

Tàu một mặt bách hại Nho đến 5 lần, mặt khác lại xen dặm các nhân vật Văn hoá Nông nghiệp 

cùng yếu tố bạo lực vào, vừa  xoá dầu vết của Việt  để nhận làm của riêng của Tàu,hầu “ Dịch 

Chủ vi Nô “ Nho đó được gọi là Hán Nho. Hán Nho một mặt tôn Nho là Quốc giáo, mặt khác 

xuyên tạc Nho thành Hán Nho bá Đạo. 

Nhà Chu thêm các yếu tố Du mục vào như tôn Quân làm Thiên tử, lập Quân đội chuyên nghịệp, 

thiết lập luật Hình, tuyển Hoạn quan để canh giữ Cung nữ. 

Nhà Tần phần Thư khanh Nho (đốt sách chôn Nho sĩ ), Nhà Hán lập viện Thạch Cừ để xuyên 

tạc Nho,nhà Nguyên xếp Nho dưới hạng con Đĩ, nhà Thanh đạp lên áo mũ Nho, Mao trạch 

Động  của Trung cộng thì  bảo Nho là “ Khổng Khâu nghiết phẩn chi học : Học Không giáo 

của Khổng Tử là cái học ăn cứt “. 

Không kể âm mưu “ Dịch Chủ vi Nô “ , mà Cái trái khoáy là một mặt Tàu nhận Hán Nho là của 

riêng Tàu, mặt khác Tàu lại bách hại Nho đến 6 lần!  

 Nên nhớ 70 % dân Tàu đếu thuộc Đại chủng Việt, họ là anh em với Dân tộc chúng ta, nên họ 

cũng sống phần nào sống theo Vương đạo, còn các nhà cầm quyền Tàu thì đa số hầu như bá 

đạo, luôn gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng. 

 

B.- Con Người và Gia đình 

I.- TÀU 

Từ cách chọn Vật biểu đơn: Rồng, chúng ta nhận ra Văn hoá Tàu được đặt trên Nguyên lý Cha,   

con đường “ Độc Dương bất sinh “là con đường trọng Bạo lực hơn Nhu thuận,  trọng Tình hơn 

Lý, trọng Võ hơn Văn, họ “ Trọng Nam khinh Nữ, nhất Nam viết hữu, thập Nữ viết vô: Có 1 

con Trai là đã có đủ, có 10 con Gái cũng kể như không “.     Sự liên hệ giữa Trai Gái rất cách 

biệt “ Nam Nữ thụ thụ bất thân : Trai Gái vâng chịu cảnh không thân mật với nhau “ , Chồng 

được gọi tên trước Vợ: Phu < Chồng >  Phụ < Vợ > , người Cha trong gia đình là nghiêm Phụ, 

người Cha bảo người con Chết mà không chết là ngu Hiếu, người Anh thì được “ quyền Huynh 

thế Phụ: quyền người Anh thay thế ngưòi Cha  “, người Đàn bà được xem như tài sản của Đàn 

ông, nên người Đàn ông có 5 Thê 7 Thiếp, nên có cảnh “ Chồng Chúa Vợ Tôi “ , người Đàn bà 

phải bó chân để lệ thuộc hoàn toàn vào Đàn ông, còn Ông Vua thì được tôn lên làm Thiên tử - 

con Trời - để cai trị loài Người trong Thiên hạ với ngu Trung, Vua bảo bầy Tôi chết, mà bầy Tôi 

không chết là bất Trung.  Ông Vua coi cả Thiên hạ là của riêng Ông ta, Ông Tổng Tập ngày nay 

đang nối gót các Thiên tử ngày xưa qua cái gọi là  “ Nhất Đới nhất Lộ “! 

 

Tóm lai Bản chất của nền Văn hoá này là Bạo lực, là Chiến tranh, suốt dòng Lịch sử Tàu 4712 

năm ( kể từ Thuỷ Tổ Hoàng Đế ) họ luôn theo nếp sống “ Dĩ  Cường lăng Nhược “ gây Chiến 

tranh để Cướp bóc và Bành trường, đây là  Hán Nho thuộc Văn hoá Du mục. 

Thế nhưng, đa số Dân Tàu lại thuộc Chủng Việt, tuy sống dưới chế độ bị ảnh hưởng nặng Văn 

hóa Du mục, nhưng họ sống phần nào theo lối Khoan hoà Nhu thuận của Nho Vương đạo, nên  

xã hội cũng bớt nhiễu nhương, kể từ ngày Mao Trạch Đông tuyên bố “ Khổng Khâu nghiết 

phẩn chi học” đề làm cuộc Cách mạng Văn hoá  mà tiêu diệt Hán Nho lâm vào “ Khoảng trống 

Văn hóa “, nên Dân Trung hoa lao đầu vào  cuộc Thượng Hạ giao tranh lợi, bất chất Dạo lý 

làm Người, lao đầu vào cuộc thi đua Vũ trang với Tây phương, rồi ra không biết sẽ đi về  đâu ?  
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II.- VIỆT 

Từ Vật biểu kép Tiên / Rồng, nền Văn hoá được đặt trên Nguyên lý Mẹ, họ Trọng Tình hơn Lý, 

nhưng Tình / Lý tương tham hay Lưỡng nhất,  trọng Văn hơn Võ ( Trâu buộc thì ghét trâu 

ăn, Quan Võ thì ghét quan Văn dài quần . Ca dao ).  Nam Nữ đều được bình đẳng, chỉ phân 

biệt về Tư cách : “ Trai mà chi, Gái mà chi, Sao cho ăn ở Nhân / Nghì ( Nghĩa )  mới nên. Ca 

dao. “ , Trai Gái được giao du thân mật, những tục hát Trống Quân, hát Quan Họ Bắc Ninh, hát 

Ví, hát Ghẹo, hát phường Vải, xít đu, bắt Chạch trong Chum,. . .  cùng những cuộc hội hè đình 

đám đều là dịp để cho Gái Trai có dịp giao duyên trước cộng đồng. 

Cha Mẹ thì gọi là Song thân, Vợ được gọi tên trước Chồng thành Vợ / Chồng, trong Tế tự thì   

các Bà cùng đồng tế với các Ông, địa vị của người Nữ luôn được nâng cao..  

Đó là những nét căn bản, nhưng qua những cuộc giao lưu Văn hoá hàng mấy ngàn năm, không 

sao thoát khỏi ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt cứ  xem CSVN thì rõ, họ nhận kẻ thù truyền kếp làm 

bạn vàng , coi đồng bào là kẻ thù cần phải tiêu diệt, họ cúc cung làm tôi đòi Kẻ Thù để được 

vinh thân phì gia !    

Cái đau xót của Dân tộc Việt Nam là đã có một nền Văn hóa siêu việt như vậy , mà để cho lũ bá 

đạo làm cho tiêu trầm để “ Dịch Chủ vi Nô” , khiến  cho kẻ  thù  thực hiện âm mưu lấy “ Nồi 

Da nấu Thịt “  hay  lấy “ Vỏ Đậu nấu hạt Đậu “,  dùng Đồng bào  giết hại đồng bào mình”  

âm mưu tiêu diệt cả Dân tộc đã kéo dài 4714 ( kể từ Hiên Viên Hoàng Đế ) ! 

 

C.- Xã Hội 

I.- TÀU 

Văn hoá Tàu được đặt trên Nguyên lý Cha, ( Lãnh tụ Du mục Hữu Hùng là Thuỷ Tổ của Tàu ) xã 

hội Tàu do Thiên Tử “ Thế Thiên hành Đạo “.- Đạo tôn Quân - chứ không phải Ý Dân là Ý 

Trời, mà là Ý riêng : Thiên hạ là của Thiên tử. Từ quyền sinh sát con dân tới quyền lợi Vật chất  

đều thuộc về tay Thiên tử, Thiên tử lấy ruông đất phong cho các cận Thần đã có công xây ngôi 

Thiên tử để bảo vệ ngôi vị, nên Chế độ của Thiên Tử gọi là Chê độ Phong kiến, ngôi vị Thiên tử 

thì được Cha truyền Con nối, chứ không do những người Tài Đức, Thiên Tử đầu cơ Đàn bà làm 

Hoàng hậu, thứ phi, cung phi có khi với con số hàng ngàn như Tần Thủy Hoàng, những người 

hầu hạ Vua và cung phi phải là Hoạn quan, khi chềt Tần Thủy Hoàng đã phải chôn theo hàng 

ngàn phi tần cung nữ, Thiên tử còn lập ra luật Hình và Quân đội chuyên nghiệp từ đời nhà 

Chu.. 

 Cùng truyền thống ấy, Tổng Tập ngày nay cũng nắm trọn mọi Chức quyền của Quốc gia Trung 

Hoa trong tay để mong làm Thiên Tử của Thế giới. 

 

II.- VIỆT 

Tuy bị ảnh hưởng của Hán Nho bá đạo, nhưng nhờ nền Văn hoá Việt được đặt trên Nguyên lý 

Mẹ ( Mẹ Âu Cơ ),  Việt Nho khác Hán Nho ở nền tảng này ( lần nào qua Xâm chiếm, quân Tàu 

cũng tịch thu sách Nho của Việt Nam, vì thứ Nho này là nguồn của tinh thần bất khuất ). Việt 

Nam ngày xưa tuy cũng là chế độ Quân chủ, nhưng không phải là Chế độ Phong kiến, mà một   

thời gian dài đã là chế độ  Bình sản, Công điền Công thổ  không phong cho các cận thần mà 

quân phân cho những thành phần bất hạnh thất thế như Cô nhi quả phụ, cùng những kẻ tàn tật, 

có một số vị Vua rất nhân hậu, Vua là Phụ Mẫu chi Dân,  có Luật Hồng Đức rất tiến bộ.  Tuy 

nhiên dưới sự cai trị của Tàu  rồi tới Pháp, các chính quyền Việt Nam cũng bị sa đọa lần, trở 
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nên quê mùa và lạc hậu, ngày nay đang được thay thế bằng chế độ CS lại vô cùng dã  man như 

Thiên Tử ngày nay. 

Tiếc thay! Trong khi đó Tổ Tiên Việt đã có Việt Nho theo Tinh thần Triết lý An vi ( do T. G. Kim 

Định khám phá ) là nền Văn hoá có cả  một hệ thống về một Vũ  trụ quan Động theo Dịch lý,  

một Nhân sinh quan Nhân chủ, một lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình và một Đạt quan Phong lưu, mà 

nét Lưỡng nhất  của các cặp Đối cực là nét Nhất quán hay Mạch lạc Nội tại của nền Văn 

hoá, thế mà do nạn “ Dĩ cường lăng Nhược “ triền miên mà bị bỏ quên.  

Hy vọng chúng ta sẽ cùng giúp nhau phục hoạt lại tinh thần bất khuất của nền Văn hoá Tổ 

tiên để cứu Dân giúp Nước, chứ không chỉ đề cao Văn hóa xưa mà bất động để khứng chịu 

bao nỗi tủi nhục ngày nay!. 

Trên đây chỉ là vài net về sự khác biệt giữa hai nền Văn hoá Tàu và Việt hay giữa Hán Nho và 

Việt Nho. 

 

( Muốn tìm hiểu về Việt Nho và Triết lý An vi xin them xem Bộ sách 33 cuốn của T. G. Kim Định          

trên vietnamvanhien.net. ) 
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CHƯƠNG TÁM 

  NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 
Nhân loại ngày nay đang đối diện với nhiều khủng hoảng khó giải quyết.  

 

Ở cấp Cá nhân và Gia đình thì có nhiều cá nhân Bất Nhân, hành xử Bất công với nhau, 

nên cũng đã có nhiều Gia đình đã biến thành Tổ nóng hay Tổ lạnh.  

 

Ở cấp Quốc gia vì Lý tưởng khác biệt và tham vọng khác nhau mà nhiều quốc gia rẽ ngả 

thành Độc tài và Dân chủ. 

Trong chế độ độc tài nhất là CS, con Người bị tước mất quyền Tự do và Nhân phẩm nên 

phải tìm đường tẩu thoát. Vừa rồi có nạn Di dân từ Châu Phi qua Châu Âu, trước đây là nạn Di 

dân từ Châu Á qua nhiều Quốc gia khác,hiện nay gần 1 triệu Dân Miến Điện phải tràn qua lánh 

nạn bên Pakistan.  

Ở Hoa kỳ còn có hàng trăm ngàn Di dân bất hợp pháp của  một số quốc gia Nam Mỹ có thể bị 

trục xuất. 

Trong một số quốc gia tuy không Cộng sản nhưng cũng rất cực đoan  

 

  Ở cấp Thế giới thì sự đe doạ về tai nạn Hạt nhân  giữa Bắc Triều Tiên, Nam Hàn, Nhật 

Bản và Hoa Kỳ,. .  còn  giữa các siêu cường cũng đang âm ỉ với nhau, nước nào cũng thủ thế để 

dành phần hơn.  

Ngoài ra còn nạn ô nhiễm môi trường, các thiên tai ngày càng nhiều và nguy hiểm hơn, nhưng 

các nước gây ô nhiễm lại không đồng lòng cùng nhau giải quyết nan đề chung. 

Vừa qua lai thêm nạn Brexit do tư tưởng Dân túy dẫn đường để tranh dành Hơn Thua với nhau. 

Tất cả Thiên tai và Nhân họa đều do con Người làm ra, nên muốn tránh tai họa thì chính con 

Người phải cùng nhau đồng lòng giải quyết. 

 

Thế giới ngày nay đã có hơn 7 tỷ người, mỗi người là một thế giới khôn dò, nhờ khoa học Kỹ 

thuật giúp cho sự Giao thông và Truyền thông được dễ dàng nhanh chóng, nên cũng đã trao   

đổi và thông cảm với nhau được ph ầnn ào.  Trước đây đã có công cuộc Toàn cầu hóa với sự 

giao thương WTO để giúp cho nhân dân các nước hiểu biết nhau, cùng làm đối tác của nhau, 

trao đổi và chia sẻ moi thứ cần thiết cho nhau, giúp nhau ăn nên làm ra và mặt khác giữ an ninh 

chung nhằm hướng tới mục tiêu Thế giới Hoà bình.  

Nhưng sau một thời gian, xem ra những mục tiêu tốt đẹp đó chưa được đáp ứng thoả mãn, nên 

một số nước thụt lùi về nếp sống Dân tuý, thiết tưởng đây là một bước dật lùi,có thể đưa thế giới 

lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn, vì từ nền tảng tranh dành Hơn Thua nhau không ổn, nên phải 
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tìm cách lưu tâm và chia sẻ với nhau bằng con đường Toàn cầu hóa, nay lại không thể chịa  sẻ 

cho vừa lòng nhau được, lại rút về thế Hơn Thua. 

Rõ ràng lịch sử của Nhân loại xưa nay là lịch sử của “ Mạnh được Yếu thua, Kiến ăn Cá, rồi 

Cá ăn Kiến “ , Kẻ giàu mạnh đối xử với con Người nghèo hèn không xứng hợp với địa vị con 

Người! Những nước Lớn thường bắt ép nước Nhỏ để thủ lợi nhiều hơn. 

Những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và Chế độ Cộng sản của Tây phương và chế độ Phong 

kiến của Đông phương, chế độ Phát xít của Đông Tây  là những đại họa cho Nhân loại. 

Không biết khẩu hiệu” Make America Great again” của Hoa Kỳ có phải để nhằm Ăn Thua với 

nhau  hay để sống An hoà Công bằng với Nhân dân các nước khác.  

 

Nhân loại ngày nay đang đối diện với ba kẻ thù chung do chính conNgười gây nên: 

 1.- Con Người đang là nạn nhân của những con Người  ăn ở Bất công. 

 2.- Con Người đang là nạn nhân của những chế độ  Bạo tàn. 

 3.- Con Người còn là nạn nhân của những người Vô trách nhiệm gây ra ô nhiễm môi 

trường, khiến cho Thiên tai ngày càng nguy hiểm, mà kẻ làm ô nhiễm nhiều nhất lại là kẻ 

giàu mạnh. Họ sản xuất nhiều, xả rác nhiều để thủ lợi mà không muốn chi tiền để xử lý rác 

tránh làm bẩn môi trường. 

Vậy nguyên nhân nào gây ra những Nhân họa và Thiên tai như thế ? Thưa Nguyên nhân là con 

Người đã đánh mất mối Tương liên Hòa giữa con Người với nhau cũng như mối Tương liên giữa 

con Người với Trời Đất và Vạn vật, vì khởi đầu là  con  Người đã đánh mất Tâm, nên  không 

giúp Trí hành xử theo nẻo Công chính. 

 

Mối tương liên gồm hai lãnh vực:  Cá nhân và Tập thể. 

 

I.- Lãnh vực Cá nhân: Lối sống nghịch với Thiên lý 

Đây là hai loại Tội Tổ Tông: 

1.- Tội Tổ Tông của Viễn Đông 

Trọng Thuỷ ở phương Bắc giả vờ kết hôn với Mỹ Châu ở phương Nam để đánh tráo Nỏ 

Thần mà cuớp nước, kết quả Mỹ Châu bị chết dưới lưỡi gươm oan nghiệp của người Cha, rồi 

Trọng Thuỷ cũng đâm đầu xuống giếng Việt mà tự tử .  

Hành động này của Trọng Thủy đã phá tan  Đạo Vợ / Chồng cũng như  Tình / Nghĩa  Cha / Con. 

Phá Tình / Nghĩa Vợ / Chồng cũng như Cha / Con đều là hành động phá tan “ Đại Đạo Âm 

Dương hòa “, cũng là làm rối loạn Trật tự hòa của Vũ trụ: Cosmic rhthym . 

 

2.- Tội Tổ Tông của Tây phương 

Bà Eva bị Rắn dụ dỗ ra ngoài Vườn ăn quả cấm, rồi rủ chồng Adam cùng ăn. Theo Văn hoá 

Đông phương thì mỗi giới chuyên một lãnh vực khác nhau: Nữ Nội, Nam Ngoại. Nữ nặng về 

mặt Tình, con Nam thì nặng về mặt Lý. 

 Hành động Bà Eva ra Ngoài ăn quả cấm là bỏ lãnh vực Nội là Tình ra ăn quả Cấm ở Ngoài mà 

theo Lý, hành động bỏ Tình theo Lý này đã làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên, nên cũng làm đảo 

lộn Nhân Tình thuộc Nội tâm, vì đã đánh mất cái Tâm, nên cũng đám mất Tầm nhìn ( vision tức 

là cái Lý ) nên sống ngược với trật tự Thiên nhiên,  còn Ông Adam tuy không  làm nhưng theo lời 
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dụ dỗ của Bà, nên cũng chiụ Liên đới trách nhiệm, do đó mà  Ông Bà mới cảm thấy loả lồ và 

đau khổ. 

Tóm lại, hành động của Trọng Thuỷ cũng như Bà Eva đã làm đảo lộn Tình nghĩa Vợ / 

Chồng, cũng như trật tự Nội / Ngoại trong Thiên Nhiên, còn Mỹ Châu và Ông Adam thì a 

tòng, nên tất cả đều mới gây ra mọi nan đề cho con Người và Xã hội, do bỏ Nhân Tình làm 

sai lệch Nhân Tính gọi là Duy Lý, tức là trái với Dịch lý với cặp đối cực giao hòa, nhờ lối 

hành xử  Chính trung để Tiến bộ và Hoà với nhau, 

 

Vậy mỗi Cá Nhân có hai cái Tội: Một là do chính Mình làm ra, hai là Tội do Liên đới trách 

nhiệm. 

 

Nói tóm lại Tội đó là do bệnh Duy Lý một chiều trong thời đại ngày nay, vì đã phá tan “ Đại 

Đạo Âm / Dương hòa “ hay “ Tình / Lý tương tham “, khi đã để mất cái Tình thì cái Lý cũng 

mờ ám theo, nên Lẽ Công chính phải lạc nẻo. 

 

Tiên Nho đã có câu: “ Tâm bất tại yên, Thị bất kiến, Thính bất văn, Thực bất tri kỳ vị : Khi 

đã đánh mất cái Tâm, thì có có Nhìn cũng chẳng Thấy, có Nghe cũng chẳng Hiểu, có Ăn nếm 

cũng chẵng phân biệt mùi vị ngon dở “.  

Tâm thuộc nguồn Tình, còn việc Nhìn, Nghe, Ăn, Nếm thuộc lãnh vực Lý.  

Khi cái Tâm đã loạn thì cái Lý của Trí cũng mờ ám theo, nên thản nhiên làm chuyện Bất 

Công để thủ lợi nhất thời, nhưng kết quả về lâu về dài thì lại hại Mình, hại Nhà, hại Nước.   

Hễ bất cứ ai đã hành xử Bất công vì Bất Nhân thì đương nhiên làm cho mọi mối Liên hệ Dọc 

Ngang đều bị cắt đứt: Liên hệ với Trời Đất Vạn vật cũng như với Tha nhân. Cảnh nhà tan 

cửa nát, đất nước rối loạn bắt nguồn từ đây..  

 

Bệnh Vô cảm và  thiếu Tình Liên đới trách nhiệm của con Người là đại họa cho Nhân loại. 

 

3.- Nguyên nhân   

Không biết loài Người do Thượng đế tạo ra, hay từ đất dấy lên như CS tin tưởng, nhưng hơn 7 tỷ 

người là hơn 7 tỷ sinh linh hoàn toàn khác nhau:  

 

Về Thể xác người thì to lớn khỏe mạnh, kẻ thì nhỏ nhắn yếu đuối, người thì khuyết tật 

phần Xác, kẻ khác lại rối loạn Tâm thần. 

 

Về Trí tuệ người thì thông minh dĩnh ngộ, kẻ thì trí lữ trung bình, kẻ thì tối tăm dốt nát.  

 

Về Tư cách, người thì nhân hậu, kẻ thì ác độc, người thì gian manh, kẻ thì siêng năng, 

người thì  lười biếng, thật là mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai. 

 

Do Thiên bẩm hơn kém mà khi sống làm ăn trong đời thì mỗi người thủ đắc những nguồn lợi tức 

khác nhau, kẻ thì giàu, người thì ở mức trung bình,người thì nghèo nàn, nên mức sống các thành 

phần trong xã hội rất cách xa.  

Nhờ Thiên bẩm về Trí tuệ và Thể xác trội hơn mà một số người đạt được một số Quyền lợi và 

Chức vị lớn hơn, trong đó một số lại dùng những thủ đoạn bất chính tuy đã giàu nhưng còn cố 
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làm cho  ngày càng giàu hơn, sinh ra nạn  “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “được gọi 

là Bất công Xã hội. 

 

Vậy hiện tượng xã hội mà chúng ta thường cho là Bất công là do hai Nguyên nhân: 

a.- Nguyên nhân Thiên bẩm 

Khi một con Người được sinh ra  kém cỏi là  do cái  gen, thì mình có chấp nhận hay không cũng 

không biết tính sao, hỏi Cha Mẹ thì Cha Mẹ nào có muốn như thế, mà hỏi Trời thì Trời chẳng 

bao giờ trả lời ( Thiên hà ngôn tai! ), nên đành vui l òng an phận  về phần thua kém của mình. 

Còn số người được Thiên bẩm ưu đãi,  khi sống ở đời lại thủ đắc mọi thứ, nào là Tiền tài, Chức 

vị, Danh vọng, Sắc đẹp, nên họ vừa Giàu lại Sang, khi nhìn vào kẻ giàu sang thì một số người 

nghèo lại sinh ra căm tức thù hận, vì không hiểu nguyên nhân Thiên bẳm, lại đổ hết lỗi cho số 

người  được ưu đãi về Thiên bẩm mà làm cách mạng vô sản. 

 

b.-Nguyên nhân Nhân vi 

Trong số người được ưu đãi bằng Thiên bẩm, lại có một số người lại lợi dụng ưu thế của mình, 

làm chuyện Bất công  mà chiếm đoạt Quyến thế, Tài sản và Danh vị do cõi lòng Bất Nhân xúi 

dục. 

Những hạng người này  là thành phần Chủ trong Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân rồi đến CS ở 

Tây phương, chế độ Phong kiến chuyên chế ở Đông phương và  Phát xít ở Đông và Tây phương. 

Đó là những thành phần gây đại  tai họa cho Nhân loại. 

Vây Bất công xã hội không chỉ do sự bóc lột của người giàu mà còn do yếu tố Thiên bẩm nữa, 

một người thông minh và siêng năng mỗi giờ làm ra hàng trăm hàng ngàn, còn người Trung 

bình làm ra vài chục, còn một số người thì  không làm ra đồng xu nào, thì thử hỏi Công bằng 

xã hội là ở nơi đâu?   
CS cho sự bất công  xã hội chỉ  là do sự chiếm hữu Tư hữu của thành phần giàu có, nên phải làm 

cách mạng để cào bằng tất cả  để đảng sửa chữa lại Quan hệ sản xuất tức là phát tem phiếu thực 

phẩm cho công bằng!  Nhưng làm sao mà đòi hỏi công bằng xã hội  giữa một ông Tỷ phú với 

một người Vô gia cư  đây?  

Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi Ông Tỷ phú có nỡ nào làm lơ  khi biết có  người Vô gia cư còn 

chết đói dưới gầm cầu ?  Do không giải quyết  nổi vấn đề mà nhân loại lâm vào nạn Hồng thuỷ 

CS quá kinh hoàng, đến nay vẫn chưa giải quyết được. 

Vậy không bao giớ có Công bằng Xã hội tuyệt đối, mà chỉ có Công bằng Xã hội Tương đối thôi, 

vì lẽ đơn giàn con  Tâm / Trí con người nào cũng hữu hạn. Vấn đề chỉ được giải quyết khi nào 

mổi con Người sống theo Luật Quân Bình Tham Thiên < 3 > Lưỡng Địa < 2 > nghĩa là Tỷ lệ 

Tình / Lý là 3 / 2 

II.-Lãnh vực Quốc Tế 

Do nguyên nhân Thiên bẩm và Nhân vi mà Nhân loại ngày nay phải đương đầu với những tại 

họa lớn lao: 

1.- Chế độ Chính trị  

Vì sinh hoạt khác nhau, tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mà có những Chế độ khác 

nhau, như Chế độ Tư bản với nền tảng Tự do và Chế độ Cộng sản độc tài đối nghịch nhau, hai 

bên xung khắc nhau gây ra chiến tranh thảm khốc. 
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2.- Hố cách biệt Giàu / Nghèo  

Hố này ngày càng mở rộng, nên tình trạng Xã hội ngày càng bất ồn hơn: Người giàu thì giàu 

them, mà ngưòi nghèo thì nghèo thêm, cùng nạn Văn hoá suy đồi gây ra Nạn mãi dâm, nạn buôn 

người, nạn  Xì ke ma túy, nạn băng đảng cướp bóc, nạn bị áp bóc bóc lột phải rời bỏ quê hương, 

tàì sản mà di cư tới chỗ vô định khác, nhất là nạn khũng bố đang lan tràn khắp nơi!  

  3.- Nạn Thiên tai, Hỏa hoạn  

Nạn Thiên tai như Bão lụt và Hạn hán ngày  một nhiều hơn do Ô nhiễm môi trường mà gây nên, 

nguyên nhân là : Của Chung không ai chăm sóc hay nhiều Sãi không ai đóng cửa Chùa. 

Truy nguyên, tất cả đều do nếp sống Văn hóa suy đồi, đưa tới Chính trị Tà đạo, Xã hội suy 

tàn. 

Vậy nan đề của Nhân loại khởi từ nan đề về Văn hoá, Tôn giáo rồi mới  tới Chính trị, Kinh tế 

, Xã hội, mà nền tảng của mỗi Dân tộc là con Người Nhân chủ và Tinh thần Dân tộc kết 

đoàn. 

III.- Suy tư về nan đề với cách giải quyết nạn Bất Công Xã hội 

Là con Người thì con Người nào cũng phải được sống và đối xử với nhau như một con Người, họ 

cần phải có Tự do và Nhân phẩm mọi Người cũng phải được tôn trọng. Vậy để chuẩn bị cho  một 

đất nước yên hàn, thì không thể cứ lấy Luật pháp mà ép mọi người không hiểu luật pháp phải 

làm điều đúng luật pháp, đây chỉ là giải pháp tạm thời.  Xây dựng một Gia đình êm ấm đã là 

chuyện khó khăn, nói chi đến xây dựng một Quốc gia sao cho mọi người được sống  no ấm và 

yên vui. 

Thiển nghĩ trước khi lập Quốc, tuy chưa được viết ra, nhưng Dân tộc chúng ta đã có Lộ đồ như 

sau :  

 

   1.- Một nền Văn hoá Nhân bản  

Giúp biết cách xây dựng con Ngưòi Nhân chủ và Tinh thần Dân tộc Đoàn kết. 

 2.- Một chế độ Nhân trị  

Gồm Lễ trị (đáp ứng nhu yếu ,< need > của Nhân ) và Pháp trị ( đáp ứng nhu yếu của Dân ) cần 

được điều hòa. 

3.- Một Chế độ Xã hội với Công bình xã hội tương đối 

Chế độ Bình sản trong Xã hội Nông nghiệp và Chương trình An sinh xã hội trong Xã hội Công 

nghiệp để thiết lập “ Công bằng Xã hội tương đối “ hầu cho ai ai cũng được sống xứng với 

Nhân phẩm con Người . 

( Xem cuốn Khi Đông Tây giao hội của Việt Nhân )  

IV.- Cộng đồng Quốc tế  

Ngày nay nhờ phương tiện Giao thông và Truyền thông được phát triển cao độ, khiến Quả Địa 

cầu trở thành một cái Làng, như vậy Công dân của mỗi Nước sẽ  trở thành Công dân thế giới 

theo đà tăng cao của Dân số,  như vậy tài nguyên của Quả Đất có  trở thành tài sản Quốc tế thì 
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mới đáp ứng được nhu cầu chung. Việc toàn cầu hóa và  trao đổi thương mại  thế giới giúp nhau  

làm đối tác để  “ ăn nên làm ra “ và giúp nhau “ giải quyết những nan đề Quốc tế “ cho ổn 

thỏa  thì mới tránh được thảm hoạ tiêu diệt.  

Chủ nghĩa Dân tuý ( Nội ) và Toàn cầu hóa ( Ngoại )  của mỗi nước cần được củng cố và  điều 

hoà hay Lưỡng nhất để hoà nhịp với sự sống chung trong môi trường Toàn cầu. Thiết tưởng 

không một nước nào có thể sống cô lập nữa. Nhu cầu Hơn Thua sẽ nhường chỗ cho nhu cầu 

Sống chung chia sẻ hài hòa, nếu không muốn cảnh “ Bò chết thì Trâu cũng bị lột da “!  Cộng 

sản là thí dụ điển hình. 

V.- Bước đường Hy vọng của Nhân loại  

Hiện nay Nhân loại đã lan tràn khắp mặt Đất, có nơi đã  lâm vào tình trạng nhân mãn như nước 

Trung Hoa, nên đang tìm mọi thủ đoạn để bành trướng, các Khoa học gia đang tìm một Hành 

tinh khác thích hợp để mong Di cư tới, đó là chuyện mong ước không biết có đạt tới không và 

bao giờ mới đạt tới được. 

Theo Chu trình tiến hoá thì Nhân loại ngày nay phải “ Phục quy kỳ Căn”, vì đã hoàn thành lộ 

trình “Đồng quy nhi Thù đồ: Nhân loại đã từ Gốc Đông Phi mà phân bố ra sống nhiều nơi 

khắp thế giới.  Mỗi Dân tộc có một Quốc gia, nhân dân ở đó hay vùng đó có ngôn ngữ khác 

nhau, Văn hoá, Tôn giáo khác nhau và tập quán khác nhau,cuộc sống cũng khác nhau, nếu 

không tạo cơ hội để hiểu nhau, san sẻ cho nhau  thì những Dị biệt trên sẽ gây ra ngộ nhận mà 

gây ra nhiều khủng hoảng nhất là chiến tranh làm cho Quả đất hết là nơi chung sống với nhau. 

Nhân loại đã hầu như đã hoàn thành bước đường Phân cực để phát triển Lý Trí, nên nay phải  

Đồng quy để quay lại với nguồn Tình yêu với “ Tình Lý tương tham  “ hầu sống Hoà với nhau. 

Vậy muốn tồn tại và phát triển ổn định thì Nhân loại lại phải  “ Thù đồ nhi Đồng quy: Từ  lộ  

trình khác nhau phải đồng quy về  một Mối  “ Yêu Thương “. 

Trong bức thư gởi cho con gái Lieserl vào cuối 1980, Khoa học gia nổi tiếng Einstein đã viết: 

“ Có một loại Lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay khoa học cũng không thể tìm ra lời giải đáp 

chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác.  Nó thậm chí còn 

đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi Vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải. 

Đó chính là TÌNH YÊU 

Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho Vũ trụ, họ đã bỏ sót Lực Vô Hình 

nhưng mạnh mẽ nhất này. 

Tình Yêu là Ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận nó. 

Tình Yêu là Lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút bởi một ai đó. 

Tình Yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nẩy nở và giúp con người không bị vùi 

dập bởi sự ích kỷ mù quáng. 

Tình Yêu Hé lộ và Gợi mở. 
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Vì Tình Yêu chúng ta sẵn sàng Sống và Hy sinh. 

Thứ Lực này giải thích cho tất cả, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. 

  

Có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng đây là loại Năng lượng duy nhất trong Vũ trụ mà con người 

không thể học cách điều khiển bất kỳ lúc nào. 

Để có một hình ảnh tượng trưng cho Tình Yêu, Cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản trong  

phương trình nổi tiếng nhất của mình.    Thay vì sử dụng công thức : E = mc2 , ta chấp nhận  

rằng Năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng Tình Yêu sản sinh với tốc độ ánh sáng  

bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận:  

Tình Yêu chính là một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có một sự giới hạn nào. 

Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong Vũ trụ  

dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại Năng lượng   

khác. 

Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự Sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới  

và tất cả những loại hữu tình khác, Tình Yêu chính là chúng ta chưa sẵn sàng để chế một quả  

bom Tình Yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá hủy sự Ghét bỏ, Ich kỷ Tham lam 

đang tàn phá hành tinh này.   Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình một máy 

phát Tình Yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sang  để được giải phóng. 

Lieserl con yêu,  

Khi chúng ta học cách Cho ( Giving ) và Nhận ( Receiving ) nguồn Năng lượng Vũ trụ này,  

chúng  ta phải thừa nhận rằng Tình Yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng  

ngại nào, bởi Tình Yêu chính  là tinh tuý của sự Sống.”   

 

Tình Yêu chính là nguồn Sức mạnh nối kết mọi người lại với nhau, và cũng chính Tình Yêu 

có  khả năng hướng dẫn Lý trí hành xử theo nẻo Công chính để sống Hoà với nhau. Hòa là 

Bản chất của Tôn giáo và Văn hóa Thái hòa Việt, Hoà cũng chính là nguồn của Hạnh phúc 

con Người. 

Từ ngàn xưa, các Tôn giáo đều cổ võ Tình Yêu và lẽ Công bằng, ngày nay Khoa học gia lừng 

danh Thế giới Einstein cũng nhắc nhở  về Tình Yêu, phỏng những lời vàng ngọc đó có thấu tai 

Nhân loại. 
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Nếu không, thì mặc nhiên Xã hội đang âm thầm rước thần độc tài lên ngôi! 

Và Bài thơ sau lại có lời khuyên:    

BECOMING ONE 

( Hãy trở nên Một ) 

…………. 

“ Throughout the Universes, 

we are Many and we are One. 

We have come from Love and are returning to Love.”  

It is time. 

( Light Omega Productions ) 

Nay là lúc: 

“ Khắp trong hoàn vũ 

Chúng ta là Đa số và Chúng ta cũng chỉ là Một 

Chúng ta đã đến từ Tình Yêu và đang trở về với Tình Yêu “. 

 

VI.- Điểm Đồng quy của Tôn giáo và Văn hoá của Dân tộc Việt Nam 

Trước đây nước ta có Tam giáo Đồng nguyên, đó là Lão, Khổng ( Nho ) Phật . Ngày nay đạo 

Lão đã suy tàn, Nho giáo cũng đã suy vi, nhưng Nho đã thâm nhập vào cốt tuỷ đời sống dân 

Việt. Dân Việt lại có thêm Kitô giáo và một số Tôn giáo như Cao Đài Hoà Hảo. . . 

   Công giáo thì có Tôn giáo đại kết.  Nho giáo thì lại có Vạn giáo Nhất Lý, Nhất lý đó là Lý 

Thái cực Âm / Dương. 

Bản chất của các Tôn giáo cũng như Văn hoá là Hòa . 

 Phật giáo thì có Từ bi / Trí huệ. Khi sống với nhau sao cho cặp đối cực Từ bi / Trí huệ hài hòa 

thì đạt Hỷ xả mà hoà với nhau 

Kitô giáo thì có Bác ái / Công bằng. Khi sống sao cho Bác ái và Công bằng hài hòa thì có khả 

năng Tha  thứ cho nhau mà sống hoà với nhau. 

Nho giáo thì có Nhân ái / Trí tuệ hay Nhân / Nghĩa. Khi sống sao cho Nhân / Nghĩa hài hòa   

mà  đạt Lưỡng nhất thì Bao dung, đùm bọc lấy nhau . 

Các Tôn giáo khác thì cũng có những gía trị cao quý tương đồng . 
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Từ bi / Trí tuệ; Bác ái  / Công bằng;  Nhân / Nghĩa đều là Tiểu Thái cực thuộc Nhất Lý Thái 

cực : Thái cực Âm Dương hòa “.   

Hòa là nguồn Hạnh phúc của con Người, Bất hòa là nguồn Khổ đau của Nhân loại. 

Để  sống hài hòa với nhau, thiết tưởng Nhân loại phải “ Phục quy kỳ Căn: Lý Thái cực . 

Không Phục quy kỳ Căn để Đoàn kết, thì cứ Chia rẽ, mà Chia rẽ thì cứ dẫn nhau vào con   

đường Kiệt! 

Đây là vần đề xưa như quả đất, nó bắt đầu với Con Người và cũng sẽ kết thúc với con  Người. 

Vấn đề này ai mà chẳng biết, nhưng chỉ có Nói, có kêu gào, có la hét, khi la hét là khi gặp 

phải bế tắc không lối thoát nan đề, nhưng vẫn không có Làm, một người làm thì 10 người  

không, một số người lại phá nát, do đo mà từ con Người tới Gia đình, Cộng đồng và Thế giới 

đều lâm vào tình trạng  khủng hoảng và bị khủng hoảng dây chuyền do Vạn vật  tương liên. 

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề con Người, con Người của toàn thế giới có muốn đối xử 

với nhau như là con Người hay cứ Văn minh như thời mông muội? 

Nếu giải quyết được vấn đề con Người sống với con Người được ổn thỏa thì mọi lãnh vực đều 

sẽ từ đó mà được hanh thông . 

VII.- Tháo gỡ vòng vây Tâm Trí 

Xua nay, Dân tộc Việt Nam cứ tự Tôn là Dân tộc mình có 4 ngàn năm Văn hiến, nhưng không rõ  

Văn là thứ Văn nào và Hiến là gì và đồng thời cũng mang mặc cảm tự Ty là học phải cái Văn 

hoá  Khổng Mạnh quê mùa lạc hậu  làm cho Dân tộc mình thua kém người ta!   Các vị trí thức 

tân thời  đều chê trách Nho giáo đã làm cho Việt Nam lạc hậu qua hình ảnh của Vua quan thời 

Quân chủ với những ông Lý Toét qua ngòi bút chê trách của Tự Lực Văn  Đoàn, ngay các nhà 

Nho Việt Nam cũng không tin là Việt Nam có Nho. 

Có điều trớ trêu là Nho hủ lậu như vậy thì làm sao Dân tộc mình có Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê 

Đại Hành, các Vua nhà Lý với Lý Thường Kiệt, Trần Thù Độ với các vua nhà Trần, với Trần  

Quốc Toản, với Đức Trần Hưng Đạo, Vua Lê Lợi với Nguyễn Trãi, Vua Quang Trung với Nữ   

tướng Bùi Thị Xuân và bao nhiêu anh hùng liệt nữ khác, nên hào kiệt đời nào cũng có. Phải 

chăng các Vị  đó  là những Vị  đã “ Hy Hiến “ Thân Tâm cho Dân tộc, có những Hiến đó  suốt 

dòng Lịch sử thì lẽ nào mà không có Văn, nhưng khốn nỗi Văn này chỉ ẩn trong huyết quản 

mà chưa được viết vào Kinh Điển, vì viết vào Kinh Điển thì một mặt là chưa có đủ Văn tự và 

mặt khác chắc chắn bị Thiên Triều cướp mất . Nhưng quan trọng hơn hết là Tinh thần bất 

khuất của Dân tộc đã được kiện chứng qua việc đánh bại nước Tàu khổng lồ đến 20 cuộc chiến 

lớn nhỏ, và đánh bại cả  Pháp ở Tây phương. 

    Vậy tinh thần Bất khuất trải dài gần 5000 năm trước, nay có còn biết ở nơi  đâu? 

Tin hay không là một chuyện, nhưng T. G. Kim Định đã miệt mài 50 năm để cho chúng ta lời 

giải đáp khúc mắt sau đây:  

1.- Tìm ra nguồn gốc Nho và nhiều thứ Nho 
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Nho có nguồn gốc từ nền Văn hoá Hoà bình tại Thái bình Dương gọi là Thái Nho, tới Hoàng 

Nho thời Tam Hoàng Ngũ Đế thuộc Văn hoá Nông nghiệp, đến Nguyên Nho tức Khổng giáo do 

Đức Khổng Tử thuật lại nền Văn hoá phương Nam của Việt tộc, rồi Chu Nho, Hán Nho, và mấy 

lần Nho phục cổ như Tống Nho, Đường Nho, Minh Nho, Thanh Nho. 

2.-  Chủ nhân của Dịch 

Tìm ra gốc Dịch ở đâu thì người Chủ đó là Chủ nhân của Dịch. Gốc Dịch được kết tinh từ Vật 

Tổ qua Vật Biểu. Việt Nam  có Vật biểu kép là ngọc Long Toại là cặp Trống / Mái rồi vật biểu 

kép Tiên / Rồng. Tiên / Rồng là nguồn gốc của Dịch. 

Tàu chỉ có Vật biểu đơn, trước tiên là Chim Cú, tới Bạch mã, sau mới nhận Rồng của Việt. Rồng 

là Độc Dương nên bất Sinh , bất Biến hoá nên làm sao có Dịch?. 

Vậy thì Dịch chính là của Việt Nam 

3.- Cơ cấu của Nho: Sách Ước tại Thái Bình Dương  

Sách Ước có 2 trang Hỏa ( số 2 ) Mộc ( số 3 ) và một trang trống trơn tức hành Thổ ( số 5 ). 

Bộ số 2 – 3, 5 thuộc Cơ cấu Ngũ hành, Đồ hình và số độ Ngũ hành vừa là Cơ cấu và Nội dung 

của Nho, Ngũ hành cũng là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ, tương tự như Time - Space – continuum của 

Einstein. 

Vậy sách Ước gồm Bộ số huyền niệm 2 -3 , 5 là Cơ cấu ( thuộc Đồ hình Ngũ hành ) và Nội 

dung ( thuộc Số độ của Ngũ hành )  của Việt Nho. 

4.- Chủ nhân của Nho: Việt Nho 

Theo trên, thì Việt Nam vừa là Chủ nhân của Dịch cũng vừa là Chủ nhân của Nho. 

Việt Nam vừa có Dịch lý vừa có Viêt Nho: 

Dịch lý  ( hay Triết lý An Vi ) là Linh hồn của Nho, Việt Nho là Cơ thể của Dịch. 

Dịch Lý ( hay Triết lý An vi )  / Việt Nho được Lưỡng nhất kết thành nền Văn hóa Thái hoà 

Việt Tộc. 

5.- Nguồn gốc của Hán Nho  

Hán Nho được bắt nguồn từ Khổng giáo, mà Khổng giáo là do đức Khổng Tử thuật lại từ nền 

Văn hoá phương Nam của Việt tộc, được T. G. Kim Định gọi là Nguyên Nho, Nguyên Nho có nội 

dụng rất cô đọng gồm những câu ngắn gọn, Nguyên Nho là nền Văn hoá Vương đạo. Khi Hiên 

Viên Hoàng đế từ Tây Bắc tràn qua thanh toán các chủng Việt, thâu tóm hết mọi sự như Dân số, 

Lãnh thổ, các phát minh, nhất là Văn hoá, Hiên Viên tôn lên làm Vua xưng là Hoàng Đế. Vì 

Nguyên Nho là Vương đạo có những yếu tố “ Khoan hoà nhu thuận : chống lại nền Văn hóa Du 

mục bạo động của các nhà cầm quyền Tàu, nên các nhà cầm quyền Tàu lần lượt cho xen dặm 

các yếu tố bạo động của Pháp gia Âm Dương gia vào Nguyên Nho biến Nguyên Nho thành Hán 

Nho bá đạo.  Hán Nho thường gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành Trướng, nên trở thành Bá 

đạo. 
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 Chúng ta chống Tàu là chống chính sách bá đạo của các nhà cầm quyền xưa nay, họ luôn mang 

dã tâm tiêu diệt dân tộc Việt Nam, vì suốt dòng lịch sử 4714 của Tàu, họ không bao giờ ngừng 

nghỉ thanh toán Dân tộc Việt, chứ 70% dân Trung Hoa đều thuoc  Chủng Việt , họ đều là anh em 

trong Tứ hải của Lạc Việt chúng ta, nên nhớ chúng ta chống lại chế độ tà trị mà không chống 

chủng tộc. 

 

CHƯƠNG KẾT 

1.- Lý do “ Bơi ngược Dòng “ 

Trong khi người ta đua nhau sống xuôi dòng theo cao tốc của  Khoa học kỹ thuật để hoà nhập 

vào dòng Văn minh nhân loại ngày nay, còn chúng tôi lại bơi ngược dòng đời, hàng ngày cứ cắm 

cụi đào xới đống tro tàn Thời Không đã mất hút từ thuở xa xăm để tìm lại những dấu vết của nếp 

sống của Tổ Tiên xưa . 

 Có nhiều người đã bảo, những sách vở của chúng tôi viết toàn những chuyện cũ rích của thứ 

Nho quê mùa lạc hậu, thứ Nho đã kìm hãm Dân tộc chúng ta  trong cảnh  nghèo hèn u tối, nên 

chẳng ai thèm đọc, các anh viết làm gì cho nhọc xác! Họ nghĩ rằng chúng tôi đã không thức 

thời, làm những chuyện  ngược đời vô bổ. Chúng tôi ghi nhận những lời đương đại đó, nhưng 

chúng tôi không thể làm gì hơn là nên  có vài lời phân giải: 

Đây là lối ngộ nhận rất tai hại, vì những thứ chúng tôi đi tìm là những thứ Trường tồn trong 

những cái luôn Biến đổi, những thứ Phi thường nằm trong những cái Thường thường, cái Vĩ 

đại ẩn dấu trong cái Tinh vi, những thứ đó được gọi là “ Vi Ngôn đại Nghĩa “ : 

Vi Ngôn là  những lời mang Thiên lý ẩn dấu trong những cái Tế vi, mà cái Tế vi lớn lao nhất 

là “ Âm Dương hòa “ của Dịch lý.  Dịch lý luôn “ Chấp kỳ lưỡng đoan “, nên mang theo mối 

Liên hệ Chính trung tức là Đại Nghĩa hay Lý  Công chính “, do đó  mà  trong cuộc sống  mọi 

người cần phải biết đặt sự quan trong vào những cái Nhỏ nhặt Tinh vi, thứ chỉ có thể cảm 

nghiện bằng Tình mà không thể suy tư bằng Lý, chỉ những ngưởi có Lòng rộng Trí sâu mới 

lãnh hội được.  

Thiển nghĩ chúng ta đã lạc lối vì khinh thường những cái Nhỏ, những việc Gần, những gì Đơn 

giản, nhưng là những cái Vi diệu ẩn mình trong những cái Lớn lao, cái Phi thường ở trong  

những cái Thường thường, vì cho “Vi ngôn “ là thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm, nhưng ta có 

thể nhận ra khi  liên tưởng tới sự quan trọng của vai trò con Ốc trong Bộ máy, chỉ cần một con 

ốc bị long hay bị rơi ra là cỗ máy bị trục trặc không thể vận hành,  Vi ngôn đối với nền Văn hoá 

củng tương tự như thế..  

Điều quan trọng nhất là quên Tình trạng của con Người Nơi đây và Bây giờ là cần phải hoàn 

thiện hai Mục tiêu: Hoàn thiện mọi việc từ Nhỏ tới Lớn và hoàn thiện mọi mối Liên hệ  Dọc 

/ Ngang để Hoà với nhau trong Tương quan Thiên – nhân - Địa. 
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Có khi chưa lo cho cái sống chúng ta đã mê mãi lo cái chết, chuyện giải thoát những tróc 

phược đời này chưa khởi công đã lo đời sau, bỏ quên việc Nhỏ  mà cứ mê mãi tìm kiếm cái  

To, cứ mê mãi cái Lý tưởng xa xăm mà quên nhu cầu thực tế gần gủi với đời sống hàng ngày. 

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ quên cái To, cái Xa, Cái Lý tưởng, không biết 

ngẩng đầu lên mà cúi gầm mặt xuống, mà chúng ta hành xử theo Nghịch số của Dịch lý, 

nghĩa là sống làm sao theo tiêu chuẩn Âm / Dương Hòa hay nói khác đi  là làm sao cho các 

đối cực Nhỏ / To, Gần / Xa, Đơn giản / Phức tạp, Thường thường / Phi thường, Đời nay / Đời 

sau, Đạo / Đời . . . đều được Lưỡng nhất thì đời sống mới được quân bình ổn định.  

Thiển nghĩ chúng tôi không chỉ có tìm những gì hoàn toàn Cổ và hoàn toàn  Kim, mà là Cổ / 

Kim Lưỡng nhất để cho cuộc sống được viên mãn, để giúp cho cái Ngọn của chúng ta không 

bị Bật Gốc mà đi hoang. 

2.- Lý do phải phục hoạt lại Tinh thần Dịch lý Việt 

Chúng ta nên biết sở dĩ con Người ngày nay ngày càng trở nên Duy Lý, vì đã đánh mất đối cực 

Tình, vì có duy trì được đối cực để “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ bằng cách “ Doãn chấp quyết 

Trung” thì mới duy trì được mối Liên hệ vừa Hoà vừa Tiến bộ, nghĩa là luôn ở trạng thái Quân 

bính động ( dynamic equilibrium ) để không bị suy đồi. 

Khi có được nguồn Tình yêu thì con Người đã được trang bị một La bàn để định hướng cho Lý 

Trí biết cách hành xử theo Lý Công chính, nhờ đó mà Thân an Tâm lạc cũng như có khả năng xử 

Hòa với mọi người , đây là điểm vô cùng quan trọng cho cuộc sống. Khi con Người lập được mối 

Liên hệ Hoà với tha nhân, tất đã phải  tu Thân, nghĩa là đã đi vào nguồn Tâm linh để tiếp cận 

với  Nguồn Sống và Nguồn Sáng hay Tình Yêu và Lý công chính. 

 Dịch là sự Biến đổi Bất biến trong Vũ trụ, nguồn gốc của Dịch lại là Tình Yêu, vì Tình Yêu là 

Nguồn sáng tạo ra Vũ trụ muôn loài. ( xem Lá thư của Einstein gời cho con gái Lieserl ở trên ) 

tuy bản chất của con Người là Tình yêu ( Nhân Tình ) nhưng  không thể không có Lý Trí ( Nhân 

Tính ), nhờ có Nhân Tình  mà Nhân Tính được định hướng theo nẻo Công  chinh để hành xử sao 

cho Tình  / Lý tương tham, không Duy Tình để bị thiên lệch, không Duy Lý để hành xử Bất 

công, có thế mới lập được mối Liên hệ Hòa với toàn thể. 

  Sự Biến đổi Bất biến là Thiên lý, mà Tình yêu lại ở nơi Nhân Tâm, Người nào thiếu Tình Yêu thì 

mất Bản chất Người, vì họ sẽ làm điều Bất Công, hại Người, hại Nhà, hại Nước, Nho mách bảo 

cho ta hay: Thiên lý tại Nhân tâm, Thiên lý ở trong mỗi Người chẳng cần kiếm đâu xa  để có 

Tình Yêu. Bỏ cái Tâm mình là bỏ mất Tinh Yêu. Khoa học đã cho biết  tình Yêu không phải ở 

trong Tim, mà ở nới Bán cầu não: Bán cầu não Phải chủ Tình, bán cầu não Trái chủ Lý, hai 

Bán cầu được nối kết với nhau bởi Corpus colossum để trao đổi với nhau để giúp nhau sao 

cho Tình / Lý tương tham.  

3.- Lối hành xử “ Hai chiều ngược nhau “ theo Dịch lý của Tổ tiên xưa 

Lên / Xuống, Cổ / Kim  cần được Lưỡng nhất theo Dịch lý  

Ca dao có câu: 
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“ Ai về nhắn với nẩu nguồn 

Măng Le gởi xuống  Cá chuồn gởi Lên “ 

Măng le mọc ở trên Núi cao, quê của Mẹ Tiên Âu Cơ, Cá chuồn sống ngoài Biển sâu, quê của 

Cha  Rồng Lạc Long. Cha Rồng Mẹ Tiên gởi quà Lên / Xuống để lập nên mối Tương quan 

khăng khít Vợ / Chồng để xây Tổ ấm hầu sống hạnh phúc và nuôi dạy con cái thành trai 

hùng gái đảm cho xã hội. 

Hai câu trên chỉ diễn tả trạng thái “ Âm Dương tương thôi” theo Dịch lý, tức là nếp sống hai 

chiều đan kết với nhau để trở thành “ Âm Dương hoà “, mà Âm Dương hoà  là đạo Vợ / Chồng, 

Đạo Vợ / Chồng là Đại Đạo, vì Gia đình  thuận hoà là nguồn Hạnh phúc của Cha Mẹ và Con 

cái, và Gia đình thuận hòa cũng là nền tảng an vui của Xã hội. 

Mọi sự Nên / Hư đều bắt nguồn từ con Người tới Gia đình rồi lan ra ngoài Xã hội, một xã hội 

không biết cách xây dựng con Người Nhân chủ và Gia đình thuận hoà là xã hội thiêu nền 

tảng bền vững, khinh thường không tu dưỡng cái “Sảy:  Nhân Tình”  nơi con Người  thì sẽ 

nảy ra cái  “ Ung:  Vong Bản làm Tan Nhà mất Nước “. 

Hai câu trên cũng tương tự như Châm ngôn lập Quốc của Dân tộc Việt Nam thuộc hai dòng 

Chất gia và Văn gia . Văn gia  có Kinh Điển, Chất gia có kho tàng Ca dao Tục ngữ và Truyền 

kỳ, giúp cho Dân tộc có một nền Văn hoá thống nhất. 

Thay vì Chất gia nói Măng Le ( trên Núi ) gởi  Xuống ( Biển  ),  Cá chuồn  ( Dưới Biển ) gởi 

Lên ( Núi ) thì  Văn gia nói Non Nhân / Nước Trí “  kết đôi.” 

Đây là cách nói dùng Biểu tượng để diễn đạt Thiên lý tức là Dịch lý mà sống Thuận Thiên. 

Trong thời kỳ Pháp thuộc, trước cảnh “ Non ( Tình ) đi một đường, Nước ( Lý ) đi một nẻo “, 

thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã thở than trong bài thơ “ Thề Non / Nước:   

. . . . 

“ Dẫu rằng Sông cạn Đá mòn, 

“ Còn Non còn Nước hãy còn Thề xưa. 

  “  Non xanh đã biết hay chưa? 

“ Nước đi ra Bể lại mưa về Nguồn. 

   “ Nước / Non hội ngộ còn luôn, (Âm / Dương hòa ) 

“Bảo cho Non chớ có buồn làm chi.. . . “ 

Văn gia tóm tắt  Tình thần Dân tộc trong câu Châm ngôn : 

“ Mẹ Âu Cơ : Non Nhân 

“ Cha Lạc Long: Nước Trí 
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“ Con Hùng Vương: Hùng / Dũng “ 

Nhân / Trí →Hùng / Dũng  

Đây là cách diễn tả lối Tu Tâm dưỡng Tính của Tổ tiên: Muốn đạt nguồn Tình bao la như 

Biển Thái Bình dạt dào thì Mẹ Âu Cơ phải tập cách sống bỏ bớt Lượng để tăng Phẩm cho nhẹ 

mà bay lên Núi cao, ngồi Yên tĩnh và Bất động, gạt bỏ mọi phiền toái cuộc đời, để Tâm hồn hoà 

nhập vào Trời cao Đất rộng  mà “Đôn hồ Nhân, Cố năng Ái : Đôn hậu Tình Người mà Yêu 

thương mọi Người “, đó là cái Đức của Trời Đất được gọi là Tình Yêu Người hay Lòng Nhân ái. 

Mẹ Tiên còn có khả năng bay  xuống kiếm ăn nơi Biển sâu để gặp Cha Rồng. 

Muốn có được Trí sâu như đáy Biển , thì cha Rồng phải lặn lộn khắp Biển sâu để nhờ Kinh 

biến mà trưởng Trí hầu đạt Chu tri, tức là cái hiểu biết tròn đầy  ( Holistic knowledge ) hay Lý 

Công chính để có khả năng sống Hoà với mọi Người, Rồng cũng có  khả năng tung nước lên 

không trung làm mưa làm gió mà tương giao với Mẹ Tiên. 

Nhờ Mẹ Xuống / Cha Lên mà Cha Rồng, Mẹ Tiên có thể tương giao, tương hơp, tương hoà, 

tương sinh, đây là nếp sống hai chiều giúp cho  cuộc sống “ Tình / Lý tương tham “ hay Lưỡng 

nhất mà trở nên Tinh thần Hùng / Dũng.  Hùng là sức mạnh của Vật chất, Dũng là sức mạnh của 

Tinh thần. 

Tóm lại Tinh thần Bất khuất của dân tộc Việt Nam là : Nhân / Trí; Hùng / Dũng. 

Đây là nền tảng của Tinh thần lập Quốc của Dân tộc Việt Nam, cũng là nguồn của Tinh thần 

Bất khuất giúp Dân tộc Việt Nam giữ vững nền độc lập suốt gần 5 ngàn năm Lịch sử, trước 

kẻ thù truyền kiếp khổng lồ không bao giờ ngưng nghỉ thói tiêu diệt dần mòn  Dân tộc Việt 

Nam bằng mọi thủ đoạn thâm ác! 

Vậy nan đề của Dân tộc ta trước tiên là nan đề về Văn hoá suy đồi do đại Hán làm cho sa đọa.  

Nói tóm lại, chúng tôi miệt mài đi tìm Tinh thần Bất khuất của Tổ tiên xưa . 

4.- Xa rời Dịch lý là đánh mất  mối Liên hệ Dọc / Ngang: 

Dọc với Thiên / Địa, Ngang với Tha nhân  

Dân tộc chúng ta đã hai lần hầu như bị đánh bật ra khỏi mối Liên hệ Dọc / Ngang, nên đã sao 

nhảng “ Đại Đạo Âm / Dương Hòa “. 

 Lần thứ nhất do bị nền “ Văn hoá có “ nền tảng Dịch Độc Dương “ của Đại Hán đe 

doạ, nên phải chôn Ngọc Long Toại ở phương Nam cũng như  dấu Cơ cấu Văn hoá trong Huyền 

thoại và Cổ vật, làm cho con cháu mất dần ý thức về Nguồn gốc Dịch Lý của nền Văn hoá Tổ 

Tiên .  

Lần thứ hai là khi tiếp xúc với Tây phương, thấy nền Văn minh sáng lạng quá, tưởng 

rằng Khoa học Kỹ thuật có khả năng giải quyết được mọi nan đề của con Người và Xã hội, nên 

xa rời nguồn Tâm linh, mê mải cuộc sống Duy Lý một chiều, trở nên cực đoan, con Người trở 

thành Vô cảm,  nên cũng đánh mất tình Liên đới Đồng bào mà tan đàn xẻ nghé, không ngờ 

rằng Khoa học mà thiếu Lương tâm thì chỉ là sự đồi truỵ của Tâm hồn! 
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Thế nhưng trong trường kỳ Lịch sử, Dân tộc Việt Nam bị Bắc thuộc hơn 1000 năm và đương đầu 

với Bắc phương hơn 20 cuộc chiến lớn nhỏ, nhưng cuộc chiến nào cũng bị quân dân chúng ta 

đánh cho thảm bại, nhưng do lấy “ 10 dánh 1 không chột cũng què “, nên Dân ta yếu dần. 

Tiếp đó lại bị Pháp thuộc gần 100 năm, lại học được cái Văn chương lãng mãn, “ Mơ theo 

Trăng mà vơ vẩn cùng mây. Xuân Diệu “. Thứ văn hoá vô Hồn, cho Huyền thoại Tiên Rồng là 

chuyện hoang đường, nên bỏ Gốc luôn, bỏ Gốc là bỏ Tinh thần Tổ Tiên, bỏ luôn tinh thần Bất 

khuất theo Dịch lý của Dân tộc. 

Tự lực Văn đoàn  đã kích Nho  một cách kịch lịệt, họ chỉ thấy Nho qua hình ảnh Lý Toét quê mùa 

ở nông thôn ( của Hán Nho ) mà không biết đến Tinh thần Bất khuất của Nho ( Việt Nho ) qua 

hàng ngàn năm Lịch sử đã nằm trong huyết quản Dân tộc Việt Nam giúp chống chỏi được với 

giặc khổng lồ phương Bắc. Tiếp đó CSVN lại đem độc dược CS từ Âu châu và Trung Hoa về đầu 

độc mà tàn dân hại nước. 

Trước tình cảnh Quốc phá Gia vong như thế, chúng ta nên làm gì, hoặc bằng lòng đem thân làm 

Nô lệ Tàu cộng – kẻ thù muôn đời – lần nữa , hay là phải tìm lại tình thần Bất khuất để vùng lên 

vực dậy mà làm Người ?  

Chúng tôi đã chọn con đường thứ hai. Còn một lý do nữa mà chúng tôi phải kiên trì mà tìm tòi 

viết lách, mặc dầu ở nước ngoài, nhưng chỉ với hy vọng làm tròn nhiệm vụ công dân nhỏ nhoi 

của mình, nhờ sự đau khổ của đồng bào mà chúng tôi được chấp nhận sống trong một đất nước 

Tự do, nên có cơ hội học hành viết lách một cách Tự do, nhưng không phải là không gặp nhiều 

khó khăn trở ngại.  

Trước đại nạn “ Quốc phá Gia vong “ rõ ràng xuất phát từ nền Văn hoá suy đồi, đưa tới tình 

trạng phân hoá trầm trọng, trăm người với ngàn ý khác nhau, mà it ai chịu để ý tới Văn hoá, 

phần đông chỉ chú tâm đến Chính trị, đến Đảng phái, đến  Tự do, Dân chủ, mà không lưu tâm 

đến phần Gốc là con Người tranh đấu cho các mục tiêu đó, mọi sự tốt xấu trên đời đều do con 

Người gây nên, lại nữa một số con Người ngày nay đã xuống cấp đáng kể, họ chỉ lưu tâm tới vấn 

để đấu đá  hơn thua với nhau, mà không lưu tâm tới cách sống “ Phải Người phải Ta  “ mà Hoà 

với nhau, mà Bất hoà chẳng những  không thể xây dựng được gì mà còn phá tan mọi thứ đã xây 

dựng được. 

5.- Sự quan trọng về việc  khám phá ra Việt Nho 

Lý do sâu xa là Dân tộc chúng ta đã bị một Vụ Cướp khổng lồ và một vụ Lừa vĩ đại của Đại 

Hán, trải qua hàng ngàn năm mà không nhận ra, đó 1à Vụ cướp đoạt Văn hóa, làm cho sai lạc 

Bản chất  Việt rồi lại xoá vết tích Việt để Dịch Chủ vi Nô,  nên ngay đến khi âm mưu thâm hiểm 

của đại Hán đưọc vạch trần, đồng thời nhận ra Việt Nho, thế mà nhiều người Việt vẫn không 

dám tin, cái thảm họa của Dân tộc là ở chỗ chối bỏ Tinh hoa của Dân tộc, mà lại đi học thứ bá 

đạo của Văn hoá Du mục về tàn dân hại nước,( Hán Nho bá đạo cũng như Văn hoá Duy Lý Tây 

phương ) thế nên khi đã để mất Hồn Dân tộc, thì có nói gì đến Dân tộc cũng không tin mà 

cũng chẳng hiểu. Do đó mà việc phục hoạt lại tinh thần Dân tộc là bức thiết. 

Việc nhận ra nguồn gốc nền Văn hoá Hán Nho bá đạo và nền Văn hoá Vương đạo của Việt Nho 

sẽ giải tỏa được những ngộ nhận tai hại cho Nho, cho Dân tộc, bao nhiêu những tai họa của 
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Dân tộc đều đổ lỗi cho Khổng Tử, cho Nho, cho Tổ tiên Việt là quê mùa lạc hậu, mà nguyền rủa, 

xa lánh Nho. Thực ra qua trường kỳ lịch sử thuộc thời Quân chủ, ( chứ không phải chế độ Phong 

kiến như bên Tàu ), vì bị ảnh hưởng  Hán Nho bá đạo mà  làm cho Dân tộc chúng ta lạc hậu, mà 

không nhận ra Tinh thần Bất khuất của Việt Nho đã lưu truyền trong huyết quản đã giúp Dân tộc 

chúng ta chống chõi thắng lợi với kẻ thù khổng lồ phương Bắc suốt gần 5 ngàn năm  lịch sử với 

20 cuộc chiến lớn nhỏ, chúng ta đã chẳng nghe câu Ca dao: 

Sa cơ nên phải lụy Tào ( Tàu ) 

So về Tài Đức thì Tao kém gỉ?  

Rõ ràng bỏ Nho  là bỏ mất tinh hoa của Văn hoá Việt, tức là bỏ mất tinh thần Bất khuất. Thử hỏi 

từ khi bỏ Gốc Dân tộc, con dân Việt chạy khắp bốn phương tìm cây đũa thần cứu nước, nhưng 

ngoài độc dược CS và Văn hoá Duy Lý đã đưa Dân tộc chúng ta đang trực diện với nền Văn hoá 

suy đồi và một xã hội đồi truỵ,  thì chúng ta đã tạo ra được những những gì tốt đẹp hơn cho Dân 

tộc?.  Một số vị Trí thức cũng như một số vị trong một số Tôn giáo đang vùng lên cổ xúy Phong 

trào Dân chủ,  đang vận dụng tới Nhân quyền, Tự do để tập hợp nhân dân  kết đoàn để mong 

thiết lập nền Dân chủ, nhưng đây mới là Ngọn gió mà chưa là Nền tảng Dân chủ. Một Dân tộc 

chưa xây được Nền tàng Dân chủ thì chưa xây lên Ngôi Nhà Dân chủ được. 

6.- Sự lầm lẫn tai hại 

Thường người ta không phân biệt được sự khác nhau giữa  Khổng giáo với Hán Nho. 

 Trước hết nên biết chữ Nho: 儒 gồm 2 phần: Phần bên Trái là chữ Nhân đứng亻(人=亻), phần 

bên Phải là chữ Nhu.  

Chữ Nhân  là người, Chữ Nhu có hai nghĩa: Một là có tính chất “ Khoan hòa nhu thuận “, 

nghĩa thứ hai  là Nhu yếu thâm sâu của con Người.   Vậy Nho là nền Văn hoá có bản chất Khoan 

hòa nhu thuận,  con Người Nho có ba nhu yếu thâm sâu là Thực, Sắc, Diện thuộc  Thiên tính. 

 Nho là nền Văn hoá phương Nam của Việt tộc do Đức Khổng Tử thuật lại từ Nghiêu Thuấn, mà 

Nghiêu Thuấn lại là Nhân vật Văn hoá thuộc Nông Nghiệp, còn Tàu thuộc Văn hóa Du mục.     

Nho được định nghĩa : Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam Phương chi cường giả Quân 

tử cư chi:  Nho biết lấy điều khoan hòa nhu thuận để dạy bảo nhau, không báo oán người vô 

đạo, đó là nền Văn hoá hùng mạnh nhờ Khoan dung , ( Đức Khổng khuyên ) người Quân tử nên 

sống theo tinh thần đó”.   

Vây Nho là của Việt tộc, Chữ Nho cũng là của Việt tộc, mà Việt Nam là nơi Nho được ký thác 

nhiều hơn hết, chúng ta có thể nói mà không sợ lầm, Nho cũng là của Việt Nam, nói đúng 

hơn Nho là của chung Việt Tộc, nên chẳng có chữ Hán nào hết.  

Chúng ta nên biết Hán Nho là thứ hổ lốn giữa Nho Vương đạo của Khổng Tử được gọi là 

Nguyên Nho. Phần Vương đạo gồm tinh thần “ Khoan nhu dĩ giáo, Bất báo vô đạo. . .” của 

Việt, còn phần bá đạo của Hán Nho là Bản chất Bạo lực, chiến tranh, Cướp bóc và bành 

trướng do các nhà cầm quyền Du mục xen dặm  tư tưởng của Pháp gia và Âm Dương gia vào 

về sau. 
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Do đó bỏ Chữ Nho là bỏ mất tinh hoa của Văn hoá Việt, đã kích Khổng Tử cũng như bài trừ 

chữ Nho là đả kích chính Tổ tiên mình, Văn hoá mình, còn đả kích Hán Nho thì chỉ đúng 

một nửa về phần bá đạo của Tàu, còn phần Vương đạo trong Hán Nho thì không. Dân tộc 

mình đang mắc bẩy Tàu từ lâu  trong hố bùn lầy đó mà chưa gỡ ra được! 

7.- Chế độ Dân chủ  với nền tảng Nhân trị  

Tiên Nho  có bảo: Uý giả cưỡng Nhân, Trí giả Lợi Nhân, Nhân giả an Nhân. Đây là nhận xét 

về ba  chế độ chính trị: 

 Thứ nhất là chế độ chuyên dùng Bạo lực làm cho người ta phải sợ để buộc họ phải theo, 

đó là chế độ Độc tài toàn triệt khắp nẻo từ Cá nhân tới Gia đỉnh và Cộng đồng, họ xen vào 

mọi thứ, từ những cái Nhỏ như hạt gạo thổi cơm tới cái Lớn như Không khí Tự do để thở mà 

sống còn!  

Thứ hai là chế độ dùng mưu Trí để thủ đắc nhiều Lợi lộc, đó là chế độ Tư bản.  

Thứ ba là chế độ chính trị  dùng Nhân trị để giúp mọi người được sống an vui. 

Chế độ Nhân trị gồm hai phần: Lễ trị và Pháp trị:  

Lễ trị là cách cai trị dân bằng Lễ, mà Lễ là “ cung Kỷ kính Tha “  tức là trọng Mình và 

trọng Người, có biết cách trọng Mình thì mới có khả năng trọng Người, nhưng là con Người ai 

ai cũng bất toàn, nên đành phải Tu Thân để làm Người có Nhân phẩm, để biết cách sống Hoà 

với nhau. Muốn tu Thân thì mọi  con Người cần phải có Cơ hội và Phương tiện. Cơ hội là Tự do 

và Bình đẳng. Chế độ phải tôn trọng Tự do về Văn hóa và Tôn giáo bao gồm mọi Tự do căn 

bản giúp con Người phát triển toàn diện về mặt Thể chất,Tinh thần và Tâm linh.  

Nhân phẩm con Người gồm 2 lãnh vực:  

a.- Lãnh vực Cá nhân với Ngũ thường 

Ngũ thường là 5 đức tính mà mỗi cá nhân  phải tu cho đạt được : Nhân, Nghĩa Lễ, Trí, 

Tín:  

1.- Nhân là yêu Mình / yêu Người,  

2.- Nghĩa là bổn phận phải hành xử hai chiều có Đi / có Lại với nhau ( Công bằng ),  

3.- Lễ là trọng Mình /  trọng Người 

4.- Trí là hiểu Mình /  hiểu Người,  

5.- Tín là Mình  phải đáng tin và   /  Tin người.  

5 đức tính trên được gọi là Ngũ thường nghĩa là đức tính mà mọi người phải thường 

xuyên tu dưỡng, 5 đức tính có thể thu gọn lại thành Nhân / Nghĩa  ( Nghĩa gồm: Lễ, Trí, Tín 

). 

Tóm lại:  Nhân  long là Yêu thương, Nghĩa là Lý Công chính. 
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b.- Lãnh vực công thể với Ngũ luân 

Ngũ luân là 5 mối Liên hệ giúp mọi người sống Hoà với nhau theo tiêu chuẩn : Nhân / 

Nghĩa. Ngũ Luân của Việt Nam được sắp theo thứ tự ưu tiên:  

 1.- Luân Vợ / Chồng : Yêu nhau đến cốt rũ xương mòn ( nhờ Tình yêu )  và Phu 

Phụ tương kính như tân: Kính trọng nhau qua Lễ  Giao bái ( theo Lý Công bằng )   

 2.- Luân Cha Mẹ / Con cái : Phụ Từ Tử hiếu:Cha Mẹ Hiền từ Con cái Hiếu 

thảo  

 3.- Luân Anh Chị / Em: Huynh kính Đệ cung: Anh Em kính trọng và yêu 

thương nhau. 

4.- Luân Nhân dân / Chính quyền:  Dân vi qúy, Xã tắc thứ chi, Quân vu 

khinh, tru bạo quốc chi Quân nhược tru Độc phu.: Dân được quý trọng, Xã tắc tức là 

thứ  hai, còn Vua thì được coi nhẹ, giết một ôngVua bạo ngược cũng như giết một tên  

độc ác. 

5.- Luân Đồng bào với nhau: Tương thân, tương kính, tương Dung gọi nhau là 

Đồng bào, đây là nguồn Dũng lực của Dân tộc. 

Ngũ Thường và Ngũ luân là nền tảng  xây dựng Nhân quyền. 

Đây là lý do  các nhà Cầm quyền Tàu diệt Nho đến 6 lần và khi qua đánh chiếm Việt Nam bao 

giờ họ cũng tịch thu sách Nho  và phá bia ký bằng chữ Nho, tịch thu những thứ có liên quan đến 

Văn hoá Việt nhất là Trống Đồng, vì đó là những thứ chứa Tinh thần Bất khuất của Việt Nam. 

Pháp trị gồm luật pháp công minh để giúp chính quyền  tạo cho mọi người Dân có  nghề 

nghiệp cũng như có điều kiện thuận lợi mà xây dựng Gia đình và Quốc gia. Mỗi Công dân phải 

đóng góp phần mình cho Quốc gia trong việc Dựng nước và Giữ nước. Đây là lãnh vực Dân 

quyền. 

Sự khác nhau giữa Ngũ Thường và Ngũ Luân của Việt Nam và Tàu là ở điểm Quan 

trọng: Mối Liên hệ Luân / Thường của Việt Nam xuất phát từ Dịch lý Âm / Dương hoà , nên 

có  hai chiêu “ Phải Người phải Ta”, nguồn của sự Hoà. 

 Còn Mối liên hệ Luân / Thường của Tàu thì chỉ có một chiều từ Trên xuống Dưới,     

không có Dịch vì chỉ có độc Cực Dương ( Rồng ) , nên là nguồn của Bạo lực, gây Bất công và 

áp bức.  

Đây là những điều Tế vi cần được nhận ra mà tránh đi vào vết đổ. 

Tuy nhiên qua sự giao lưu Văn hoá hàng ngàn năm, nên đã có sự trộn lẫn, nếu đi vào 

nếp sống dân gian thì mới nhận ra.   

( Xem cuốn Văn Hiến Việt Nam của Việt Nhân. 5 Điển chương Việt ) 

Pháp trị là nền tảng thực hiện Dân quyền 
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Chính quyền phải dựa trên Luật pháp mà điều hành làm sao cho hai lãnh vực Nhân  

quyền / Dân quyền được điều hoà thì mới gúp cho Quốc gia được tiến bộ trong tình trạng ồn 

định. 

8.- Ngũ Thường và Ngũ Luân của Tàu  

Chúng ta nên biết Ngũ Thường phát xuất từ Ngũ hành, mà Ngũ hành có gốc từ Dịch lý Âm / 

Dương. Điểm chính của Ngũ Thường là Nhân / Nghĩa ( Lễ, Trí, Tìn ). 

 Ta có thể giải thích  Nhân / Nghĩa theo trục Tung ( trục Tâm linh ) Thủy / Hoả  của Ngũ hành: 

Thuỷ : Vạn vật chi Nguyên, nên Nước tượng trưng cho Vật chất tức là Nguồn Sống. Hỏa là 

Lửa là Năng lượng tức là nguồn Sáng, Nguồn Sáng được truyền đi theo Làn Sóng hình sin tựa 

như Lòng Nhân ái, và vừa truyền theo Đường thẳng tựa như Lý Công Chính hay Trí .  Do phát 

xuất từ Vật biểu kép Tiên / Rồng  của Dịch lý, nên Nhân / Nghĩa hay Nhân, Nghĩa , Lễ, Trí, Tín 

đều có mối liên hệ hai chiều : Phải Người phải Ta “. 

Còn Ngũ Thường của Tàu phát xuất từ Vật biểu Rồng, mà Độc Dương bất sinh, không có mối 

liên hệ Chính trung hai chiều theo Dịch lý nên chỉ có mối Liên hệ một chiều Độc  đoán từ Trên 

xuống Dưới, khiến Ngũ thường  mất Vi Ngôn đại Nghĩa tức là mất tác dụng Hoà của Âm / 

Dương, do đó mà đi theo ngả Chiến tranh, Cướp  bóc và Bành trướng.  

Còn Ngũ Luân của Tàu tuy được phát xuất từ Ngũ Thường trên, nhưng cũng đi theo chiều bạo 

lực : Tôn quân, trọng Nam khinh Nữ, nguồn của áp bức và Bất công. 

Ngũ Luân của Tàu được xếp theo thứ tự: 

 1.- Quân / Thần với Ngu Trung: Vua bắt Bề Tôi chết mà Bề tôi không chiụ chết là Bất 

Trung . 

 2.- Phụ / Tử với Ngu Hiếu: Cha buộc con chết mà Con không chết là Bất hiếu. 

 3.- Phu / Phụ với liên hệ Phu xướng Phụ tùy: Vợ phải tuyệt đối vâng lời Chồng và 

Chồng có quyền lấy năm Thê bảy Thiếp.  

 4.- Huynh / Đệ với “ Quyền Huynh thế Phụ : Người Anh có quyền thay quyến Cha.  

 5.- Bằng hữu hay Nhân Dân: Bằng Hữu  là Nhân dân.  Dân là Lê dân tức là dân ( bị 

trị ) tóc đen của đại chủng Việt , còn các nhà cầm quyền cai trị Tàu thì tóc he của Dân Du mục 

từ Tây Bắc tràn qua thanh toán Việt tộc ở Lưu vực Hoàng Hà và Dương Tử.  Còn Bạn bè cũng 

đối xử với nhau theo Chữ Tín. 

9.- Nhìn vào chế độ: Độc tài / Dân chủ 

  Trong chế độ Độc tài thì chỉ có Pháp trị, tuy nói là Pháp trị nhưng mà là thứ nguỵ biện, thứ 

luật pháp thiếu tính chất công chính, nên là Pháp trị  vô nền, vì thiếu Nhân trị. Trung Cộng và 

VC đều  cãi chày cãi cối cho Nhân quyền, cho rằng Nhân quyền phụ thuộc vào hoàn cảnh địa 

phương cũng như chế độ, vì họ chẳng hiểu hay không muốn hiểu hai chữ Nhân Dân: 
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 Là Nhân thì phải có Nhân quyền thì mới giup con Người  được phát triển toàn diện.  

Là Dân thì phải có Dân quyền để giúp người Dân xây Nhà Dựng và Giữ Nước hữu hiệu. 

Nhân quyền thì phổ biến cho Nhân loại, còn Dân quyền thì thuộc phần Tư riêng của từng 

hoàn cảnh Quốc Gia Dân tộc.   

Nếu có Nhân quyền Tư riêng thì có lẽ thứ đó thuộc về Thủy Tổ của loại người đặc biệt ngoài 

Nhân loại!   

Còn Chế độ Dân Chủ thì có đủ Nhân trị ( Tự do ) và Pháp trị, nhưng Tự do hàng Dọc / Hàng 

Ngang chưa được điều hòa, vì Tự do hàng Ngang phần nào đang lấn át Tự do hàng Dọc, nên 

mới có satanic cult. 

10.- Kết  
 Tuy chúng tôi đã đề cập tới nhiều lãnh vực, nhưng chỉ giới hạn trong lãnh vực Văn hoá, vì Văn 

hóa là mạch sống của Dân tộc, khi một đám người ô hợp nghĩa là thiếu Văn hoá thì không thể 

kết thành Dân tộc, nên Văn hoá còn là nguồn mạch sống cho Chế độ Chính trị cùng các Cơ chế 

Xã hội,  Văn hóa sẽ là Chính lược hay Chủ đạo Hoà giúp mọi con dân chung Lòng, chung Trí 

và góp Sực cùng nhau  xây dựng Gia đình và Xã hội.    

Do đó mà Văn hoá mới là nền tảng cho Chế độ Chính trị. 

Thường các nhà làm Chính trị chỉ loanh quanh với nhau qua các vấn đề như  Chế độ, Đảng phái 

Chính trị mà it ai quan tâm tới con Người và tinh thần Dân tộc, đây là hai yếu tố nền tảng thuộc 

Văn hóa giúp Dân tộc có đủ Nội lực để làm việc nước được thành  công.  Các vị cứ mặc nhiên 

xem như  mọi con Ngưòi đều là tốt lành, mà quên  đi mọi rắc rối gia đình và xã hội đều ở cách 

hành xử Bất Công của con Người Bất Nhân mà ra!  

Văn hóa là cái La bàn giúp các nhà Chính trị lái con Thuyền Quốc gia đi đúng hướng để mưu 

phúc lợi cho toàn dân. Do đó mà các nhà Chính trị phải luôn liên kết với các nhà làm Văn hoá, 

các vị lãnh đạo Tinh thần cùng với các nhà Truyền thông để giúp cho nền Chính trị được phổ 

biến đúng hướng rộng khắp và thực hiện thành công. 

Việc Nước là việc chung của toàn dân, không riêng cho một Tôn giáo, một Phe phái, một Đảng  

phái nào, đành rằng phải có lực lượng đầu tàu khởi động, đó là  thành phần thuộc Tôn giáo, Trí 

thức, Truyền thông, nhưng tiên vàn các thành phần phải liên kết với nhau theo tinh thần Văn hoá 

Dân tộc, Văn hóa là sức sống chung của Dân tộc, là giềng mối nối kết mọi con dân về một Mối: 

Mối Tình / Nghĩa Đồng Bào .   

Khốn thay! Nghe nhắc tới hai chữ Đồng bào chắc nhiều vị lại dè bỉu chê cười cho là đã  lạc hậu,  

không còn hợp thời nữa, đó là một ngộ nhận tai hại, thực ra, trên thế giới chưa có nước nào  có 

được 4 chữ “ Tình / Nghĩa Đồng Bào “  vừa  thân thương và vừa công minh như thế, vì nó tóm 

tắt được Minh Triết làm Người cũng như nền tảng tinh thần Dân tộc.  
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Có lạc hậu chăng là những con Người không chiụ tu Thân, nên chưa đủ  trình độ Tâm / Trí 

để hành xử với nhau cho được “ Tình / Lý tương tham “, mà cứ thiên ngôn vạn lý để  hơn 

thua với nhau, thì chỉ tổ gây phân hoá.  

Chỉ có Tình Người mới lôi kéo mọi con người lại với nhau. 

Chỉ có Nghĩa hay Lý công chính mới giúp mọi người hành xử công bằng mà Hoà với 

nhau. 

Chỉ có ăn ở với nhau sao cho “ Tình / Nghĩa vẹn tròn” thì mới mở miệng ra gọi nhau 

là Đồng bào mà  không ngượng. 

Chúng ta đang thật bại với nhau ở nền tảng này, chứ chưa phải ở Lý tưởng cao xa hay Chủ 

thuyết này nọ!  

Rõ là khi để cho Nguồn Tình khô cạn thì nguồn Lý cũng vụn vặt theo mà làm mất Lòng 

nhau, làm khổ nhau!   

 Rõ là khi nào con Người chưa đi về nguồn Tâm linh thì khi đó con Người chưa thể sống an 

vui với nhau để Xây Nhà Dựng Nước thành công.  

“ Pháp trị chay “ thì chỉ có thể đưa con Người  phạm pháp vào nhà Tù, mà chưa thể hoán cải 

được cải Lòng Oán thù của người Bất Nhân thành Lòng Yêu thương.   

Không sửa nạn Duy Lý thì không thể giải quyết được nạn Phân hoá, khi một Dân tộc còn bị 

phân hoá thì con dân cứ  chạy rông mà  đón Thần Nô lệ vào nhà! 

Thiết nghĩ chúng ta không thể không cùng nhau phục hoạt lại nền Văn hoá Dân tộc để rước 

Hồn  Thiêng Sông Núi về  với mọi Đồng bào, mà nền tảng của Hồn Thiêng lại  ở nơi Mối 

Tương quan của Dịch lý  Việt: “ Tiên / Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “  hay “ Âm / 

Dương Hòa “ .  

Bỏ Dịch lý là đánh mất mối Tương quan Dọc / Ngang, tức là mất mối  Tương quan Thiên - 

Nhân - Địa .   

Khi mối tương quan hàng Dọc bị đứt thì con người bị tách khỏi nguồn Tâm Linh ( Nguồn 

Sống và Nguồn Sáng tức là nguồn Tình yêu và Lý Công chính hay Nhân / Nghĩa ).   

Khi bị tách khỏi nguồn Tâm linh thì đương nhiên mối Liên hệ giữa con Người với con Người 

sẽ bị cắt đứt, do lúc đó con Người sẽ rơi vào tình trạng  “ Tình cạn Lý nông “ mà  bị Phân 

hoá, mà Sa đoạ.  

Nạn Vô cảm và thiếu Tinh thần Liên đới Trách nhiệm xuất phát từ đây! 

Không chỉnh đốn được hai yếu tố này thì Dân tộc không bao giờ vùng lên vực dậy được! 

Vậy nan đề của Dân tộc chính là nan đề về Văn hoá - Văn hóa sa đoạ - , đó là cái Gốc của các 

nan đề làm rối loạn các Cơ chế Xã hội!  Làm Chính trị mà không lưu tâm tới Gốc con Người 

và Dân tộc thì chỉ là “ Phất phơ trên ngọn cành đào “ ! 
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Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho mọi con dân Việt Nam biết quay về với 

Gốc Thiên lý hay Dịch lý để biết cách sống thuận Thiên trong mọi lãnh vực hầu cho cuộc Xây 

Nhà Dựng và Cứu nước thành công. 

11.- Nhiệm vụ bức thiết 
 

Qua hai bài của Mặc Lâm - Phóng viên RFA – và TS. Phan Văn Song trong phần Tham 

chiếu, hai vị đều nêu lên vấn đề cấp thiết của  Dân tộc chúng ta phải chống lại sự xâm lăng 

của đại Hán, nhất là  phần mềm thuộc Văn hoá .  

Trong cuốn này và 9 cuốn khác chúng tôi đều có nêu lên nền Văn hoá bá đạo của Tàu suốt 

dòng Lịch sử 4714  năm của họ.  Bản chất của nền Văn hoá Tàu nằm trong Hán Nho, mà 

Hán Nho là mớ hổ lốn giữa Vương đạo của Việt và Bá đạo của  Tàu, nhưng phần Vương đạo 

của Việt đã bị Tàu cộng dưới sự lãnh đão của Mao Trạch Đông phá sập.   Cứ xem hành tung 

của Trung công ngày nay qua cuộc cả nước vùng lên giao tranh lợi với bất cứ giá nào, cùng 

những tham vọng về Biển Đông và  công trình Nhất Đới Nhất Lộ thì  chúng ta rõ ngay mồn 

một bản chất của Đại Hán xưa nay: Bạo lực, gây chiến tranh xâm lược trên moi lãnh vực, 

Cướp bóc và bành trướng, cứ đọc Lịch sử tàu và Việt thì  rõ mồn một. 

Vần đề  chống Bá đạo của Văn hoá Tàu thì một mặt chúng ta phải chống bằng mọi hình thức 

Vương đạo của Văn hoá mình và đồng thời chúng ta cũng phải canh tân đời sống để có Nội 

lực mà vươn lên, Văn hoá Việt Nam và Tàu cứ trộn lẫn với nhau qua hàng ngàn năm, nếu 

không có tiêu chuẩn phân biệt thì chẳng biết đường nào mà gỡ. 

Ngày xưa Cụ Nguyễn Trãi đã phân biệt rạch ròi  rằng: 

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

“ Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

 ( BNĐC ) 

Ta có thể tóm tắt:   Vương đạo là : Đại Nghĩa và Chí Nhân 

                                    Bá đạo là:  Tham tàn và Cường bạo. 

 Chúng ta nên rõ là khi nào chúng ta có đủ: “ Chí Nhân và Đại Nghĩa  “  thì mới có đủ Nội 

lực để có thể thắng được “ Tham tàn và Cường bạo “. 

Chí Nhân là mọi người Dân đều biết thương yêu, quý trọng và bao dung nhau. 

 Đại Nhĩa là mọi Công dân đều biết cách hành xử Công bằng với nhau, được vậy, thì mọi 

người mới sống Hòa với nhau, mới Đoàn kết với nhau để chống Tham tàn Cường bạo. Đây là 

hai thứ Vũ khí không tốn tiền mua nhưng phải dày công tu luyện, nhưng lại vô cùng hiệu 

lực. 
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Vậy muốn làm được công việc lớn lao, khó khăn và lâu dài này thì phải có cuộc vận động của 

toàn dân, mà nhiệm vụ của các Vị Lãnh đạo tinh thần,các nhà làm Văn hoá, các vị Trí thức 

và nhất là các nhà Truyền thông phải cùng nhau góp sức hình thành cho được một  Phong 

trào Canh tân đời sống theo Vương đạo  thì nhất định sẽ đem lại kết quả, chứ cứ làm lẻ tẻ và 

rời rạc thì khó mà  thành công. 

Nếu cứ nại lý cho việc canh tân đời sống là lâu dài và khó khăn, mà thoái thác thì thật là vô 

vọng cho Dân tộc.  Trái lại, nếu đang lúc dầu sôi lửa bỏng như nay,  mà chúng ta có kế hoạch 

vừa đấu tranh cho Chính Nghĩa, vừa canh tân đời sống để hai mặt hỗ trợ nhau giúp cho Dân 

khí được nâng cao thì việc lớn nào mà chẳng thành. 

Trước đây CSVN đã có Phong trào Vận động quần chúng khá hữu hiệu, nhưng tiếc thay 

CSVN đã  xuất phát từ Động cơ Hận thù nhằm đạt mục tiêu Cướp dật Bất công mọi thứ, đó là 

Tà đạo, nên luôn tổ gây tang tóc và khổ đau cho cả những con người Cai trị lẫn Bị trị, chứ 

không biết gì đến Chính Nghĩa Quốc gia để thực hiện Công bằng tương đối cho Xã hội để mọi 

người đều được no ấm yên vui, vì đây là Công trình thực hiện Công bằng xã hội được phát 

khởi  từ  Lòng Nhân ái và Lý Công chính.   

Những người mang nặng lòng Hận thù  luôn bạo hành gây ra đổ nát và khổ đau cho nhiều 

người, còn Tình yêu thì có khả năng Xây dựng và tạo ra cảnh an bình, nên: “ Xây dựng thì 

khó như lên Trời, còn Phá hoại thì dễ như đốt Lông  “, do đó mà :     

CSVN rất tự hào lấy công trình phá hoại Thượng và Hạ tầng Quốc gia làm Sự nghiệp vĩ 

đại của Đảng, và lấy thành tích Chém giết và Cướp hiếp Đồng bào làm Đảng viên trung 

kiên anh hùng ! 

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho mọi con dân Việt Nam kể cả những 

người CSVN nhận rõ sự tồn vong của Quốc gia mà tìm về Chính nghĩa Dân tộc để tồn tại và 

phát triển.  

Việt Nhân 

Mùa Xuân năm Mậu Tuất ( 2018 ) nhân dịp Lễ Giổ thứ 21 của T. G. Kim Định. 

 

  

TÀI LIỆU THAM CHIẾU 
  

( 1 ) .- Numbers and their meanings 

Fibonacci Number: In mathematics, the Fibonacci numbers form a sequence defined by the 

following recurrence relation. That is, after two starting values, each number is the sum of the 

two preceding numbers. The first Fibonacci numbers are: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, 377, 610, 
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Zero 

Zero is a powerful number which brings great transformational change, sometimes occurring in a 

profound manner. It has much intensity, so caution is needed wherever it appears to ensure that 

extremes are not encountered.  

Zero represents the Cosmic Egg, the primordial Androgyne - the Plenum. Zero as an empty 

circle depicts both the nothingness of death and yet the totality of life contained within the circle. 

As an ellipse the two sides represent ascent and descent, evolution and involution.  

Before the One (meaning the Source--not the number) there is only Void, or non-being; thought; 

the ultimate mystery, the incomprehensible Absolute. Begins with meanings such as, Non-

existence; nothingness; the unmanifest; the unlimited; the eternal. The absence of all quality or 

quantity.  

Cultural References 

Taoism: It symbolizes the Void; non-being.  

Buddhism: It is the Void and no-thingness.  

Kabbalism: Boundless; Limitless Light; the Ain.  

Pathagoras saw zero as the perfect. Zero is the Monad, the originator and container of All.  

Islamic: Zero is the Divine Essence.  

Zero Number 

   

Fibonacci Numbers 

History of Zero 

Middle East  

By the mid 2nd millennium BC, the Babylonians had a sophisticated sexagesimal positional 

numeral system. The lack of a positional value (or zero) was indicated by a space between 

sexagesimal numerals. By 300 BC a punctuation symbol (two slanted wedges) was co-opted as a 

placeholder in the same Babylonian system. In a tablet unearthed at Kish (dating from perhaps as 

far back as 700 BC), the scribe Bel-ban-aplu wrote his zeroes with three hooks, rather than two 

slanted wedges.  
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The Babylonian placeholder was not a true zero because it was not used alone. Thus numbers 

like 2 and 120 (2X60), 3 and 180 (3X60), 4 and 240 (4X60), et al., looked the same because the 

larger numbers lacked a final sexagesimal placeholder. Only context could differentiate them.  

Greece  

Ancient Greeks seemed unsure about the status of zero as a number: they asked themselves 

"How can nothing be something?", leading to interesting philosophical and, by the Medieval 

period, religious arguments about the nature and existence of zero and the vacuum. The 

paradoxes of Zeno of Elea depend in large part on the uncertain interpretation of zero. The 

ancient Greeks also questioned whether 1 was a number.  

Early use of something like zero by the Indian scholar Pingala (circa 5th-2nd century BC), 

implied at first glance by his use of binary numbers, is only the modern binary representation 

using 0 and 1 applied to Pingala's binary system, which used short and long syllables (the latter 

equal in length to two short syllables), making it similar to Morse code. Nevertheless, he and 

other Indian scholars at the time used the Sanskrit word sunya (the origin of the word zero after a 

series of transliterations and a literal translation) to refer to zero or void.  

Mesoamerica  

The Mesoamerican (Mayan) Long Count calendar developed in south-central Mexico required 

the use of zero as a place-holder within its vigesimal (base-20) positional numeral system. A 

shell glyph was used as a zero symbol for these Long Count dates, the earliest of which (on Stela 

2 at Chiapa de Corzo, Chiapas) has a date of 36 BC. Since the eight earliest Long Count dates 

appear outside the Maya homeland, it is assumed that the use of zero in the Americas predated 

the Maya and was possibly the invention of the Olmecs.  

The Olmecs are most important.  

Many of the earliest Long Count dates were found within the Olmec heartland, although the fact 

that the Olmec civilization had come to an end by the 4th century BC, several centuries before 

the earliest known Long Count dates, argues against the zero being an Olmec discovery.  

Although zero became an integral part of Maya numerals, it of course did not influence Old 

World numeral systems.  

Greece  

By 130, Ptolemy, influenced by Hipparchus and the Babylonians, was using a symbol for zero (a 

small circle with a long overbar) within a sexagesimal numeral system otherwise using 

alphabetic Greek numerals. Because it was used alone, not just as a placeholder, this Hellenistic 

zero was perhaps the first documented use of a number zero in the Old World. However, the 

positions were usually limited to the cractional part of a number, called minutes, seconds, thirds, 
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fourths, etc. They were not used the integral part of a number. In later Byzantine manuscripts of 

his Syntaxis Mathematica (Almagest), the Hellenistic zero had morphed into the Greek letter 

omicron (otherwise meaning 70).  

Rome  

Another zero was used in tables alongside Roman numerals by 525 (first known use by 

Dionysius Exiguus), but as a word, nulla meaning nothing, not as a symbol. When division 

produced zero as a remainder, nihil, also meaning nothing, was used. These medieval zeros were 

used by all future medieval computists (calculators of Easter). An isolated use of their initial, N, 

was used in a table of Roman numerals by Bede or a colleague about 725, a zero symbol.  

India  

In 498 AD, Indian mathematician and astronomer Aryabhata stated that "Sthanam sthanam dasa 

gunam" or place to place in ten times in value, which may be the origin of the modern decimal 

based place value notation.  

The oldest known text to use zero is the Jain text from India entitled the Lokavibhaaga, dated 

458 AD. however, it was first introduced to the world by Al Khawarizmim, a Persian 

mathematician, astronomer and geographer. He was the founder of several branches and basic 

concepts of mathematics. In the words of Phillip Hitti, Al Khawarizmi's contribution to 

mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. His work on algebra initiated 

the subject in a systematic form and also developed it to the extent of giving analytical solutions 

of linear and quadratic equations, which established him as the founder of Algebra. The very 

name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-al-Muqabilah.  

His arithmetic synthesized Greek and Hindu knowledge and also contained his own contribution 

of fundamental importance to mathematics and science. Thus, he explained the use of zero, a 

numeral of fundamental importance developed by the Arabs. Similarly, he developed the decimal 

system so that the overall system of numerals, 'algorithm' or 'algorizm' is named after him.  

The first indubitable appearance of a symbol for zero appears in 876 in India on a stone tablet in 

Gwalior. Documents on copper plates, with the same small o in them, dated back as far as the 

sixth century AD, abound.  

One (1) 

1 (one) is a number, numeral, and the name of the glyph representing that number. It is the 

natural number following 0 and preceding 2. It represents a single entity. One is sometimes 

referred to as unity or unit as an adjective. For example, a line segment of "unit length" is a line 

segment of length 1. Is considered to be a primordial unity. The beginning. The Creator. It the 

First Cause or as some cultures refer, the First Mover. One is the sum of all possibilities. It is 
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essence, the Center. One is referred to isolation. One springs forth, upsurges. It is seen as the 

number that gives cause to duality as multiplicity and back to final unity.  

Chinese: refer to one as Yang, masculine; celestial. It is seen as an auspicios number. One is The 

Monad. Christian : God the Father; the Godhead.  

Hebrew: Adonai, the Lord, the Most High, the I am, hidden intelligence.  

Islamic: One refers to one as God as unity; the Absolute; self sufficient.  

Pathagorean: One as meaning Spirit; God, from which all things come. It is the very essence, the 

Monad.  

Taoism "Tao begets One, One begets Two, Two begets Three and Three begets all things."  

Two (2) 

Duality. Alteration; diversity; conflict; dependence. Two is a static condition. It is rooted, seen as 

balance (two sides); stability; reflection. Two are the opposite poles. Represents the dual nature 

of the human being. It is desire, since all that is manifest in duality is in pairs of opposites. As 

One represents a point, two represents a length. The Binary is the first number to recede from 

Unity, it also symbolizes sin which deviates from the first good and denotes the transitory and 

the corruptible.Two represents two-fold strength--that is symbolized by two of anything, usually 

in history, by animals in pairs.  

Cultural References 

In Alchemy, two are the opposites, sun and moon. King and Queen. Sulpher and quicksilver, at 

first antagonistic but finally resolved and united in the androgyne.  

Buddhist: see two as the duality of samsara; male and female. Two is theory and practice; 

wisdom and method. It is blind and the lame united to see the way and to walk it.  

Chinese, two is Yin , feminine; terrestrial; inauspicious.  

Christian: Christ with two natures as God and human.  

Revelation: Two is the number of witness. The disciples were sent out by two's (Mark 6:7). Two 

witnesses are required to establish truth (Deu 17:6, John 8:17, 2 Cor 13:1). Examples in 

Revelation are the beast out of the earth who has two horns like a lamb but spoke like a dragon 

(13:11). He is the false prophet. However the two witnesses are the true prophets of God (11:3).  

Hebrew: Two is The life-force. In Qabalism wisdom and self-consciousness.  

Hindu: Two is duality, the shakta-shakti.  
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Islamic: Two Spirit.  

Platonic: Plato says two is a digit without meaning as it implies relationship, which introduces 

the third factor.  

Pythagorean: Two is The Duad, the divided terrestrial being.  

Taoist says two is representative of The K'ua, the Two. Determinants, the yin-yang. Two is a 

weak yin number as it as no center. 

Three (3) 

The third dimension - we do things in threes so they will manifest in our physical realm.  

It's roots stem from the meaning of multiplicity. Creative power; growth. Three is a moving 

forward of energy, overcoming duality, expression, manifestation and synthesis. Three is the first 

number to which the meaning "all" was given. It is The Triad, being the number of the whole as 

it contains the beginning, a middle and an end.  

The power of three is universal and is the tripartide nature of the world as heaven, earth, and 

waters. It is human as body, soul and spirit. Notice the distinction that soul and spirit are not the 

same. They are not. Three is birth, life, death. It is the beginning, middle and end. Three is a 

complete cycle unto itself. It is past, present, future.  

The symbol of three is the triangle. Three interwoven circles or triangles can represent the 

indissoluble unity of the three persons of the trinity. Others symbols using three are: trident, 

fleur-de-lis, trefoil, trisula, thunderbolt, and trigrams.  

The astral or emotional body stays connected to the physically body for three days after death. 

There is scientific evidence that the brain, even when all other systems are failing takes three 

days to register complete shutdown.  

There are 3 phases to the moon. Lunar animals are often depcited as 3 legged.  

Three is the heavenly number, representing soul, as four represents body. Together the two equal 

seven (3+4=7 ) and form the sacred hebdomad. The 3x4=12 representing the signs of the Zodiac 

and months of the year.  

Pythagorean three means completion.  

There are three wishes, genies have three wishes, three leprecons, three prince or princesses, 

three witches, three weird sisters among others.  

Cultural References 

Africa Ashanti: the moon goddess is three people, two black, and one white.  
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Arabian, Pre-Islamic: the Manant is a threefold goddess representing the 3 Holy Virgins, Al-

Itab, Al-Uzza, and Al-Manat. They are depicted as aniconic stelae, stones or pillars, or as pillars 

surmounted by doves.  

Buddhist: tradition the theme of 3 is represented by, The Tri-ratna, The Three Precious Jewels, 

and the Buddha, Dharma, Sangha.  

Chinese: Sanctity; the auspicious number; the first odd, yang number....The moon toad, or bird, 

is three-legged.  

Celtic: Bridgit is threefold; there are the Three Blessed Ladies and innumerable Triads, often a 

threefold aspect of the same divinity.  

Christianity: Three represents the Trinity, the soul, the union of body and soul in human in the 

church. There were three gifts of the Magi to Christ as God-King-Sacrifice; three figures of 

transformation, temptations, denials by Peter (one of the 12 Apostles--- 12=3 (1+2=3). There 

were 3 crosses at Calvary, He died on The Hills, there were 3 days to the death process for 

Christ, and there were 3 appearances after his death. There were 3 Marys, and there are 3 

qualities or theological virtutes being Faith, Hope, Love or more commonly known as Charity. 

The number 3 gives to the meaning the embracing Godhead - Father, Mother, Son/Daughter.  

Egyptian: Hermetic tradition, Thoth is the Thrice Great, 'Trismegistus'. The Supreme Power.  

The opening line of the Emerald Tablets of Thoth the Atlantean  

Tablet 11  

Three is the mystery, come from the great one, 

Hear, and light on thee will dawn. 

In the primeval dwell three unities, 

Other than these none can exist. 

These are the equilibrium, source of creation, 

One God, One Truth, One Point of Freedom. 

Three come forth from the three of the balance, 

All Life, all Good, all Power. 

Three are the qualities of God in his light-home  

Infinite Power, Infinite Wisdom, Infinite Love. 
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Three are the circles (or states) of Existence: 

The Circle of Light where dwells nothing but God,  

and only God can traverse it, 

The Circle of Chaos where all things by nature arise from Death, 

The Circle of Awareness where all things spring from Life. 

All things animate are of three states of existence, 

Chaos or death, liberty in humanity, and felicity of Heaven. 

There is an ancient wisdom that's says; 'Messages or events that come in three's are worth 

noticing. 'Whenever anything is mentioned three times it is a witness to us that these things are 

of utmost importance.  

Three symbolizes manifestation into the physical. It is the triangle - pyramid shape in the vesica 

pisces - see image below.  

The TV Show 'Charmed' deals the 'Power of Three Sister Witches', known as the Charmed Ones. 

Their job is to vanquish evil forces in their many forms and sometimes non-forms.  

  

The above symbol, called a Triquetra (tri-KET a Latin word meaning 'three cornered') appears on 

The Book Of Shadows.an ancient book of spells that assists these 'Charmed Ones' in dealing 

with the evil forces they are continually encountering. In some episodes so called evil and good 

must work together to bring balance to a situation. They cancel each other out in the end - poof - 

gone - disappeared!  

A powerful confirmation occurred as we walked back along the trail, unexpectedly encountering 

a huge grandmother tortoise seemingly waiting beside the trail to greet us. That's when I knew I 

was to share about the 'Power of Three' for those who may feel inspired to consciously work with 

this powerful element of sacred geometry.  

'Power of Three' has to do with Alchemy. The Egyptian god Thoth or the Greek Hermes 

Trismegistus (Thrice Blessed or Thrice Great) are the progenitors of the Emerald Tablets 

describing the mysteries of Alchemy. The alchemy of three is demonstrated by its power of 

multiplicity. For example, in understanding the numbers - One gave rise to Two (1+1=2) and 

Two gave Rise to Three (2+1=3) and Three gave rise to all numbers (3+1=4, 3+2=5, 3+3=6, 

3+4=7, 3+5=8 3+6=9). Thus in addition to being a number of good fortune, Three is also the 

number of multiplicity and alchemy among other things.  
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Many believe the Triquetrais an ancient symbol of the female trinity, because it is composed of 

three interlaced yonic Vesica Pisces (a.k.a. PiscisSLatin for "Vessel of the Fish") and is the most 

basic and important construction in Sacred Geometry, which is the architecture of the universe.  

A Vesica is formed when the circumference of two identical circles each pass through the center 

of the other in effect creating a portal. 'The Triquetra' represents the 'Power of Three' or the 

threefold nature of existence i.e. body, mind and spirit; life, death and rebirth; past, present and 

future; beginning, middle and end; Sun, Moon and Earth; and the threefold co-creative process 

described as thought, word, and deed.  

Sphere=ovum  

Vesica Pisces - Oval opening of the penis 

The creation process as described in the Vedas is unfolding, maintaining, and concluding as in 

birth, life and death. There are innumerable trinities and triads throughout myth and religious 

traditions, such as the triple goddess; maiden, mother, crone. One example in Greek mythology 

is Kore, Demeter, Hecate. The Christian trinity is Father, Son and Holy Ghost. Vedic trinities 

include Brahma, Vishnu and Shiva with their consorts Saraswati, Lakshmi and Kali to name just 

a few.  

I have often referred to triple planetary and celestial alignments as a Triune Council. This month 

we have several Triune Councils including the important Venus retrograde in Scorpio that will 

join up with Mercury and the Moon. Scorpio is the archetypal sign of the powerful Sorceress 

Witch (the crone aspect also linked with Kali, Hecate, Pele, the Cretan Snake Goddess, 

Cerridwen and all the goddesses linked with death and rebirth).  

Her job is to align with divine will for the purpose of commanding life force energy so 

powerfully that she is fully the mistress of magic and manifestation generating ecstatic life 

experiences through the Shamanic Process of death and rebirth. It is worth noting all the Triune 

Councils that occur regularly 'Above and Below' as they energize the 'Power of Three.'  

When we are seeking direct experience of these energies we can then work with them more 

consciously. If you feel inspired by and connected to the 'Power of Three' it may be worthwhile 

to experiment with gathering in groups of three with a common intent and then invoke the Power 

of Three and notice what happens. This just may be one simple key to planetary transformation 

utilizing the Power of Three to catalyze the alchemy of our world into the fully embodied, living 

experience of Heaven on Earth.  

Greco-Roman: Fate, the Moirai, who are three-in-one as Moira; Hecate is three-fold; the Erinyes 

are three-in-one as Erinys, as are the Gorgons as Medusa. There are three charities, graces. There 

are 3 sirens, Horae, Hesperides, Graiai. Cerberus is a triple-headed and Scylla has a 3 bitch tail. 

The Chimera has a three part body. Three, four and their sum, seven are sacred to 
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Aphrodite/Venus as queen of the three worlds and four elements. Orphic symbols has the triad of 

Being, Life, Intelligence.  

Hebrew three is symbolized by Limitless Light; sanctifying intelligence. In the Kaballah three 

represents understanding and the trinity of male, female and uniting intelligence.  

Hindu: The Trimurti, the triple power of creation, destruction, preservation, of unfolding, 

maintaining and concluding. There are various trinities of gods. The moon chariot has three 

wheels.  

Japanese: The Three Treasures are, Mirror, Sword and Jewel--that being Truth, Courage and 

Compassion.  

Maori: the Great Spirit, the Divine Creator, is a trinity of sun, moon earth, the god of nature, of 

past, present, and future. It is mind, character, physique symbolized by three raised fingers.  

Mexican: the Trinity is represented by three crosses, one large, two smaller.  

Scandinavia: Fate as the Three Norns, Mani, Nyi and Nithi, who denote the full, new, and 

waning moon.  

Teutonic mythology: the moon is Fate, and Holda, the lunar goddess, is trine with her two 

daughters. Thor is sometimes depicted with three heads and the triskele is a symbol of 

Odin/Woden. Three is the number of good fortune. In Carthage, the Great Goddess, as lunar, is 

represented by three aniconic pillars.  

Slavic: The moon god is triple-headed.  

Taoist: The Great Triad is Heaven-Man (Human)-Earth. Three is the strong number in Taoist 

symbolism because it is the center point of equilibrium.  

Four (4) 

Four is the 4th dimension = time which is illusion. 

Four is seen as the first solid number. Spatial in scheme or order in manifestation.  

Static as opposed to the circular and the dynamic  

Wholeness; totality; completion; solid  

Earth; order 

Rational - relativity and justice 

Symbol of measurement  
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Foundation  

The are four cardinal points; four seasons; four winds; four directions (as in North, South, East, 

West); four elements (Fire, Water, Air, Earth) in the western culture.  

There are four sides to a square; four arms to a cross. There are four rivers to Paradise, that 

formed a cross (the Garden of Eden was said to be within the four rivers). Within Paradise were 

four infernal regions, seas, and sacred mountains. There are four watches of the night and day, 

quarters of the moon. There are four quarters to the earth. There are four tetramorphs. The 

Divine Quaternity is in direct contrast to the Trinity. Four is a symbolic number used throughout 

in the Old Testament. The quaternary can be depicted as the quatrefoil as well as the square and 

the cross.  

Cultural References 

Native American: As in other cultures, ceremonies and ritual acts are repeated in fours. The 

Native Amercican cultures have used the number 4 most frequently as in the four cardinal 

directions. The four winds are depicted by the symbol of the cross and by the symbol of the 

swastika. The swastika as some misbelieve was not created by Hitler. It was instead borrowed 

from the Native American and occult beliefs of which Hitler had great interests. Hitler derived 

his "insanity" of power from his misdirected interpretation and use of metaphysical principles. 

He used knowledge that his human consciousness couldn't possibly understand and the use of 

this knowledge for personal gain is part of the imbalance that creates the chaos and karma.  

Buddhism: The Damba Tree of Life has four limbs and from its roots four sacred streams of 

Paradise that represent the the four boundless wishes of compassion, affection, love impartiality. 

It also represents the four directions of the heart as well.  

Chinese Buddism: there are four celestial guardians of cardinal points are Mo-li Ch'ing, the 

East, with the jade ring and spear; Virupaksha, the West, the Far-gazer, with the four-stringed 

quitar; Virudhaka, the South, with the umbrella of choas and darkness and earthquakes; 

Vaisravenna, the North, with the whips, leopard-skin bag, snake and pearl.  

Chinese: Four is the number of the Earth, symbolized by the square. There are four streams of 

immortality. Four is even an number. It is Yin in polarity.  

Christian: Four is the number representing the body, with three representing the soul. Again we 

see the theme of the four rivers in Paradise. There are four Gospels, Evangelists, chef arch-

angels, chef-devils, four Fathers of the Church, Great Prophets. There are four cardinal virtues--

prudence, fortitude, justice, temperance. The are four winds from which the One Spirit is said to 

come. There are four horsemen of the Apocalypse.  

Revelation: There four angels standing at the four corners of the Earth, holding back the four 

winds of the earth (Rev 7:1). The great multitude from every nation, tribe, people and language 
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(four-fold description) - Rev 5:9 11:9 13:7 14:6 the four-fold description indicates that these 

people come from all over the earth.  

Egyptian: Four is the sacred number of Time, measurement of the sun. Four pillars support the 

vault of heaven. There are four canopic jars placed around the dead at the four corners guarded 

by the four sons of Horus who are associated with the cardinal points. In the Hermetic it is the 

divine quaternity. It represents God.  

Gnostic: belief in Barbelo, the Four-ness of God.  

Greek: Four is the sacred number of Hermes.  

Hebrew: Four represents measuring; beneficence; intelligence. In the Kabbalah four is memory; 

four represents the four worlds of the Kabbalah.It also represents the four directions of space and 

the four levels of the hierarchical organism of the Torah.  

Hindu: Four is Totality; plenitude; perfection. Brahma, the Creator is four faced. The temple is 

based on the four sides of the square, symbolizing order and finality. There are four tattvas the 

four bodies bodies of human and kingdoms of nature which are animal, vegetable, mineral, mind. 

There are four yugas. Four is the winning throw of the dice. There are four castes and pairs of 

opposites.  

Islamic: tradition the four terms of the quaternary are the Principle which is Creator; Universal 

Spirit; Universal Soul; and the primordial matter. These correspond to the four worlds of 

Kabbalism. There are four angelic beings and four houses of death. There are four levels to the 

Bardo.  

Mayan culture four giants support the celestial roof. Four is seen as the number of support .  

Pythagorean: Four is Perfection; harmonious proportion; justice; the earth. Four is the number 

of the Pythagorean oath. Four and ten are divinities. The Tetraktys 1+2+3+4=10.  

Scandinavian: there are four rivers of milk flowing in Asgard.  

Sumero-Semitic: Four astral gods are indentified with the four cardinal points.  

Teutonic: four dwarfs support the world.  

Taoist: There are four celestial guardians, Li, with the pagoda; Ma, with the sword; Cho with 

two swords; Wen with a spiked club.  

Five (5) 

Five is the symbol of human microcosm. The number of the human being. Human forms---the 

pentagon when arms and legs are out stretched. The pentagon is endless ---sharing the 

symbolism of perfection and power of the circle. Five is a circular number as it produces itself in 
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its last digit when raised to its own power. The pentacle, like the circle symbolizes whole, the 

quincunx being the number of its center and the meeting point of heaven, earth, and the four 

cardinal points plus the center point.  

Five is also representative of the Godhead - Central Creator of the four fours plus itself equalling 

five. Five is the marriage of the hieros gamos as combination of feminine and the masculine. 

Feminine being even, as 2, in frequency and masculine being odd as 3 in frequency = 5.  

The number five symbolizes meditation; religion; versatility. It represents the five senses 

(taste, touch, smell, sight, hearing) everywhere except in the East. In the East there are six---the 

extra being Mind. We find meanings to five in the five petaled flower, five pointed leaves--

especially the ROSE. The Rose has much symbolism, but also the lily, vine, all of which 

represent the microcosm.  

The five pointed star depicts individuality and spiritual aspiration, and education when it points 

upward. The five pointed star pointing downward represents witchcraft, and it is used in black 

magic. Noted: There is a very broad difference between witchcraft and black magic.  

The number five formed the first counting process from which all else came.  

Cultural References 

Alchemy: The five petaled flower and five pointed star symbolizing the quintessence.  

Buddhist: belief the heart has four directions-- the heart center makes five, symbolizing, 

universality. This idea is also symbolized by the Sacred Mountains surrounded by the four 

islands. There are five Dhyani Buddhas: Vairocana, the Brillant, who is represented by the 

wheel, the witness; Akshobhya, the Imperturbable, with vajra, the East and blue; 

Ratnasambhava, the Jewel-born, jewel, south, yellow; Amitabha, Boundless Light, lotus, West, 

red; Amoghasiddhi, Infallible Success, sword, North, green.  

Chinese: There are five elements. Five atmospheres; conditions; planets; sacred mountains; 

grains, colors, tastes, poisons; powerful charms; cardinal virtues; blessings; eternal ideas; 

relations to human kind.  

Christian: Five depicts human beings after the Fall in the Garden of Eden. There are five senses; 

five points to the cross; wounds of Christ; fishes feeding five thousand; and books of Moses.  

Egyptian: There are five crocodiles of the Nile.  

Graeco-Roman: Five is the nuptial number of love and union.. It is the number of Venus. Venus 

years are completed in groups of five. Apollo as god of light has five qualities: omniscience, 

omnipresence; omnipotence, eternity, and unity.  
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Hebrew: Five represents strength and severity; radical intelligence. In kabbala five represence 

fear.  

Hindu: Five is the quinary groups of the world; the five elements of the subtle and coarse states; 

their primary colors; of senses; five faces of Siva and the twice-five incarnations of Vishnu.  

Islamic: There are five pillars of religion; five Devine Presences; five fundamental dogmas; five 

actions; and five daily times of prayer.  

Parsee: Five is a significant number in Parsee and Mandaean rites - possibly connected with the 

five sacred intercalary days of light.  

Pythagorean: Hieros, gamos, the marriage of heaven, earth. It represents Apollo as God of light 

and his five qualities.  

Crystalinks: The Pentagram Pentagrams often show up on palms - hands.  

Six (6) 

Six represents equilibrium; harmony - balance. It is the perfect number within the decad: 

1+2+3=6. It is the most productive of all numbers.  

It symbolizes union of polarity, the hermaphrodite being represented by the two interlaced 

triangles, the upward- pointing as male, fire and the heavens, and the downward-pointing as 

female, the waters and the earth.  

Six is the symbol of luck; love; health; beauty; chance. It is a winning number at the throw of the 

dice in the West.  

There are six rays of the solar wheel and there are six interlaced triangles. There are six pointed 

stars or Seal of Solomon - and Star of David - Merkabah  

Cultural References 

Chinese: Six represents Universe, with its four cardinal points and the Above and Below - 

making it a total of six directions. Chinese culture there are six senses: tastse, touch, smell, sight, 

hearing, the sixth being mind. The day and night each have six periods.  

Christian: Six is perfection; completion because man was created on the sixth day. Six is man's 

number The most obvious use of this number is in the notorious passage containing 666.  

(Rev 13:18 NIV) This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of 

the beast, for it is man's number. His number is 666. 

Hebrew: There are six days of creation. It symbolizes meditation and intelligence.  
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Kabbalism: Six is creation, and beauty.  

Pythagorean: Luck  

Sumerian: Six days of creation  

Seven (7) 

If 6 represents humanity then 7 - the center of the spiral is humanity's connection to its source, 

god, Christ consciousness - or whatever name you prefer.  

Seven is the number of the Universe. It is the three of the heavens (soul) combined with the 

four (body) of the earth; being the first number containing both the spiritual and the temporal. 

In looking over the list of meanings it doesn't take long to figure out why the seven has become 

significant in metaphysical, religious and other spiritual doctrines - as seven represents the 

virginity of the Great Mother - feminine archetype - She who creates.  

There are 7 ages of man ancient wonders of the world  circles of Universe cosmic stages days of 

the week heavens hells  pillars of wisdom rays of the sun musical notes - sound as frequency 

plays a key roll in matters of Universe. There are over 80 octaves of frequency - each governing 

a specific manifestation in Universe.  

Cultural References 

In all cultures, myths and legends seven represents...   completeness and totality macrocosm 

perfection plenty reintegration rest security safety synthesis  

The writings about the seven-headed dragon appear throughout India, Persia, the Far East, 

especially Cambodia, but also Celtic and other Mediterranean myths.  

The seventh ray of the sun is the path by which the human beings pass from this world to the 

next. Seven days is the period for fasting and penitence. The seventh power of any number, both 

square and a cube and thus was given great importance.  

Alchemy - There are seven metals involved with the Work.  

Astrology: There are seven stars of the Great Bear which are indestructible. There are seven 

Pleiades-- sometimes referred to as the, Seven Sisters.  

Buddhist: Seven is the number of ascent and of ascending to the higest; attaining the center. The 

seven steps of Buddha symbolize the ascent of the seven cosmic stages transcending time and 

space. The seven-storied prasada at Borobadur is a sacred mountain and axis mundi, culminating 

in the transcendent North, reaching the realm of Buddha.  

Chinese culture the meaning and symboligies are intertwined throughout in their myths and 

legends of fairies and animal spirits.  
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Christian: Seven is idealogogy. God is represented by the seventh ray in the center of the six 

rays of creation. There are seven sacraments; gifts of spirit; the seven of 3+4 theological and 

cardinal virtues; deadly sins, tiers of Purgatory (in metaphysical belief this would be one of the 

lower astral planes - or in Buddhism, one of the Bardo planes). There are 7 councils of the early 

church - crystal spheres containing the planets - devils cast out by Christ - joys and sorrows of 

Mary the Blessed Virgin, mother of Jesus - liberal arts - major prophets - periods of fasting and 

penitence - seventh day after the six of creation  

In the Old Testament there are the seven altars of Baalam; oxen and rams for sacrifice; trumpets; 

circuits of Jericho; seven times Naaman bathed in the Jordan. Seven is the number of Samon's 

bonds; the child raised by Elisha sneezed seven times. The Ark rested on the seventh month and 

the dove was sent out after seven days.  

The number seven is used 55 times in Revelation. It usually means fullness or completeness as in 

seven days of the week. God rested on the seventh day. Examples abound: seven churches, seven 

trumpets, seven seals, seven bowls, seven eyes etc etc.  

Egyptian mythology: There are seven Hathors as Fates and the priestesses of Hathor have seven 

jars in their seven tunics. Ra has seven hawks representing the seven Wise Ones. Six cows and a 

bull represent fertility. There are seven houses of the underworld, as depicted in Egyptian myths, 

with three times seven gates. Seven is the sacred number of Osiris.  

Graeco-Roman: Sacred to Apollo, whose lyre has seven strings, and to Athene/Minerva and 

Ares/Mars; Pan had seven pipes (again a reference to seven musical notes and frequency); there 

seven Wise Men of Greece.  

Hebrew tradition: Seven is the number of occult intelligence. There are seven Great Holy Days 

in the Jewish year; the Menorah has seven branches; the Temple took seven years to build; and 

there are seven pillars of wisdom.  

Hinduism there are Seven Jewels of the Brahmanas and seven gods before the floods and seven 

Wise Men saved from it.  

Islamic: The perfect number is seven. In Islamic tradition there are references to seven: 

heavens climates  earths and seas colors  prophets (active powers) states or stations of the heart 

The Ka'aba is circumambulated seven times representing the seven attributes of God.  

Magic: There are seven knots in a cord for "spellbinding" and incantations are sevenfold. Certain 

orders of Brotherhood use theme of tying seven knots in their rope sash worn around their waist.  

Mithraic: The cave of Mithras has seven doors, seven altars, and a ladder with seven rungs 

depicting the seven grades of initiation into the mystery schools.  

Pythagorean: Seven is a cosmic number with three of heaven and four of the world.  
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Sumero-Semitic: There are seven lunar divisions and days of the week. "Thou shalt shine with 

horns to determine six days and on the seventh with half a crown.", the seventh thus becomes 

opposition to the sun and symbolizes darkness and balefulness and therefore is dangerous to 

undertake anything on the seventh day because that is the day of rest. We can see here the 

influence of this belief in other religious contexts. There are seven zones of earth; heavens, 

symbolized by the planes of ziggurat.  

There are seven branches to the Tree of Life each having seven leaves. Leaves are symbols of 

fertility, renewal and growth. There are seven gates of hell, seven demons of Tiamat and seven 

winds to destroy her---interesting to note that in many belief systems it is said that the astral 

plane has seven levels to it--one sound on one of those levels is "wind".  

Seven is a mystic number traditionally associated with Venus and more recently with Neptune. It 

is the number of feelings and of instincts - of the Group Mind, of Love, whether that strange, 

indescribable but pervasive feeling of love is towards another person, a pet, oneself or one's God. 

'Love' embodies tremendous sexual energy, the emotions of which may be directed in various 

ways.  

Heptagon 

Heptagon is the inward directing of that emotion, the containment, the 'love inside', that is 

symbolized by the heptagon. It is the love we 'hold' and can equally signify a deep religious 

conviction, a forming of our God in our own image or an infatuation with another. It is feeling 

contained.  

  

Heptagram 

The 7-pointed star or heptagram is a mystical occult symbol. Like the pentagram, it has been 

called the Witch's Star, also the Astrologer's Star. Beyond six points, the polygrams all have 

multiple configurations and the heptagram may be drawn in two different ways - an obtuse form 

and an acute angled form; both forms are unicursal, here shown together with the third 7-point 

figure, the heptagon.  

In cabalistic terms, the number '7' is attributed to Venus. It relates to Man's mundane feelings and 

his instincts - to his sexuality . It relates to Man's place in the pattern of Nature and to his linking 

with the Group Mind - the undifferentiated Soul of Mankind.  

Man's pattern of mundane life is much ruled by the seven day cycle of the week. The seven 

classical 'planets' : Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturlend their names to the 

days of the week and may be arranged around the figure of the heptagram.  
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Placed around the acute heptagram in the order of their apparent speed of movement in the 

heavens, the 'planets' are ordered along the unicursal line in the order of days of the week.  

The heptagram also relates to the seven chakras of the body. These are the energy nodes that rise 

up the course of the spine from the basal node, where is coiled the Kundalini serpent, to the point 

at the top of the head. The mundane well-being of the body and its aura are linked to the chakras. 

The heptagram is symbolic of this balanced, flowing of bodily energies and of health. It is a 

symbol relating to healing and dynamic balance of the body physic.  

There are two forms of heptagram: 

The obtuse form suggests passivity, contentment and attuning with nature and its forces; of 

healthy rhythms and normal sexuality; of balanced feelings and satisfied desires; of normal 

receptivity and awareness of the feelings of others.  

The acute, active form suggests an outgoing interaction with nature's forces, making progressive 

use of them and directing sexual energy. It suggests strong feelings and strongly expressed 

desires; likewise perhaps, heightened sensitivity to the emotions of others. It is a symbol of the 

empath and the healer.  

Combining the three seven - pointed figures together, creates a beautiful mandala of meditation.  

Eight (8) 

Spiritually eight is the goal of the initiate, having gone through the seven stages. Eight is Infinity 

- Paradise regained.  

Eight is solidarity as the first cube and it denotes perfection by virtue of it's six surfaces. There 

are eight winds and intermediate directions of space. Eight represents the pairs of opposites. The 

octagon is the beginning of the transformation of the square into a circle and vice versa.  

Cultural References 

Eight in many cultures and ideologies seems to have similar meanings: Felicity 

Perfect rhythm 

Regeneration 

Resurrection 

In some myths the eighth day created the new "man" of grace. After seven days of fasting and 

penance the eighth day becomes plenty and renewal. 7+1 is the number of the octave which is a 

continual theme in all esoteric belief systems. The knowledge of frequency and sound are a vital 

key in the ancient "mystery schools".  
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Buddhist tradition: eight is completion, all possibilities. There are eight symbols of good augury.  

Chinese system of belief eight represents the whole. It is all possibilities in manifestation. Eight 

is seen as a good luck number. The PAKUA is the design depicting the eight trigrams and pairs 

of opposites, usually in a circle, the circumference of which symbolizes time and space. There 

are eight delights of human existence.  

Christian: Eight is regeneration and rebirth. The font is usually octagonal as symbolizing the 

place of regeneration. There are eight beatitudes.  

Egyptian: Eight is the number of Thoth.  

Hebrew: Eight is perfect intelligence; splendor. The digit value of "IHVH" is the "Number of the 

Lord". The Temple was sanctified in eight days.  

Hermetic: In their system there is one chief God, (eight minor gods) Thoth/Hermes was the 

inventor of numbers and geometry.  

Hindu: 8x8 symbolism is the order of the celestial world established on earth. Temples are built 

on the pattern of the MANDALA, which is the 8x8 symbol. In their belief system there are eight 

regions of the world, suns, divisions of the day, and eight chakras.  

Islamic: The throne which encompasses the world is supported by eight angels, corresponding to 

both the eight divisions of space and the groups of letters in the Arabic alphabet.  

Japanese: Eight is the "many". There are eight Gods in the heavens.  

Platonic: Plato has eight spheres of different colors surrounding the luminous pillars of the 

heavens.  

Pythagorean: Eight is solidarity and stability.  

Sumero-Semitic: Eight is the magic number of Nebo.  

Taoist: Eight to be All possibilities in manifestation with the Pa Kua representing the forces in 

the phenomenal world. There are eight Taoist genii or immortals.  

Nine (9) 

Nine is composed of the all-powerful 3x3.  

It is the Triple Triad - Completion; fulfillment; attainment; beginning and the end; the whole 

number; a celestial and angelic number - the Earthly Paradise.  

It is the number of the circumference, its division into 90 degrees and into 360 for the entire 

circumference.  
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Nine is symbolized by the two triangles which are a symbol of male, fire, mountain and female, 

water, cave principles.  

Cultural References 

Buddhist tradition holds nine to be the supreme spiritual power, and a celestial number.  

Celtic legend symbolizes nine as a highly significant number. It is a central number with the 

eight directions with the center making nine. The Triple Goddesses are thrice three. There are 

nine Celtic maidens and nine white stones that symbolize the nine virgins attendant on Bridgit. 

Nine is connected with the Beltane Fire rites which are attended by 81( 8+ 1= 9) men, nine at a 

time.  

Chinese: Nine is qa celestial power. It is 3x3 being the most auspicious of all the numbers. Nine 

also signifies the eight directions with the center as the ninth point known as the Hall of Light. 

There are nine great social laws and classes of officials. In land divisions for Feng Shui there are 

eight exterior squares for cultivation of the land by holders and the central, and ninth, square is a 

"god's acre", dedicated to Shang-ti, the supreme ruler. It is also known as the Emperor's Field, 

giving homage and respect denoting the position of heavenly power.  

Christian: Nine is one of the numbers that appears scantly in Christian symbolism. There are the 

triple triads of choirs of angels and nine spheres and nine rings around hell.  

Egyptian mythology nine represents The Ennead.  

Graeco-Roman: There are nine Gods and later nine muses.  

Hebrew: Nine is pure intelligence ( eight was perfect intellingence ). Also represents truth, since 

it reproduces itself when multiplied.  

Kabbalism nine symbolizes foundation.  

Hindu: Nine is the number of Agni, fire. The square of the nine forms the mandala of eighty-one 

squares and leads to, and encloses the Universe.  

Mayan: There are nine underworlds each ruled by a God. We find this reference to "nine 

underworlds" present in many cultures and beliefs.  

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. 

ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.  

Scandinavian: Odin/Woden hung for nine days and nights on the Yggdrasil to win the secrets of 

wisdom for humankind. Skeldi, the northern Persephone, the goddess of snow, lives in her 

mountain for three months and by Niord's sea for nine months. Nine is the sacred number in 

Scandinavian-Teutonic symbolism.  
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Ten (10) 

10 = 1 = Rebirth - that which stirs and awakens your soul at this time.  

Ten is the number of the cosmos---the paradigm of creation. The decad contains all numbers and 

therefore all things and possibilities. It is the radix or turning point of all counting.  

Ten is all-inclusive representing law; order and dominion. The tetraktys 1+2+3+4= 10 

symbolizes divinity and one represents a point; two, length; three, a plane or surface (as a 

triangle); four, solidity or space.  

It is seen as the perfect--the return to unity. When based on the digits of the two hands, it is 

completeness and the foundation of all counting. Its highest ranges of completeness, 100 and 

1000, are the basis of all Hindu cosmology, and in China the Ten Thousand Things, ie: the 

uncountable, symbolize the whole of manifestation.  

Ten is also the number of completion of journeys and returns to origins: Odysseus wandered for 

nine years and returned on the tenth. Troy was besieged for nine years and fell on the tenth. Ten 

is the sum of the number nine of the circumference with the one of the center---being perfection. 

We see ten also being symbolized in rituals like the ritual of the Maypole - the one of the axis 

with the circle danced around.  

Cultural References 

Chinese: Represented by a cross formed centrally by the character chi, symbolizing the self 

facing both ways as both Yin and Yang, which is considered to be the perfect figure. The Ten 

Celestial Stems (Kan) are possibly connected with the names of the ten-day week on the 

prevailing cyclic calculations, as evident in the number sixty.  

Christian: There are ten Commandments of the Decalogue; as there are ten parables of the ten 

lamps, virgins, and talents. Tithes were to be given to God.  

Gnostic: The ten Aeons become Sephiroth, emanating from the Pleroma.  

Hebrew: In Qabalism ten is the numerical value of Yod, the Eternal Word, the first letter of the 

Divine name. Still in keeping with the Qabalist theme, ten, is representative of ...  

- The Decalogue  

- Divine support  

- Intelligence  

- The Kingdom  

- The ten names of God  
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- Resplendent  

- Sephiroth The spheres or emanations from the Ein Soph, symbolized by the Tree of Life. The 

first being the Monad, the First Cause of the other nine which are composed of three trinities, 

each being an image of the original Trinity of male-female and uniting intelligence. The tenth 

Adoni represents the mystic return to unity. In Solomon¹s Temple there were ten lavers, tables 

and candlesticks. The cherubim were ten cubits high and ten Levites minister before the Ark.  

Islamic: Tithing holds an important place.  

Hindu: Ten is based on the higher ranges of ten, ie: 100 and 1000.  

Pythagorean: Ten is The Monad, the recommencement of a series and infinite expansion. Ten is 

perfection.  

Roman: Ten is represented by X, the perfect figure and is seen as completion.  

Sumero-Semitic: The tenth day of the Spring Festival was celebrated by a procession comprising 

the whole of the Gods.  

Religion and culture 

Christian 

There are traditionally Five Wounds of Jesus Christ in Christianity: the Scourging at the Pillar, 

the Crowning with Thorns, the wounds in Christ's hands, the wounds in Christ's feet, and the 

Side Wound of Christ. 

Jewish 

The book of Psalms is arranged into five books, paralleling the Five Books of Moses. 

The Khamsa, an ancient symbol shaped like a hand with five fingers, is used as a protective 

amulet by Jews; that same symbol is also very popular in Arabic culture, known to protect from 

envy and the evil eye. 

The Torah contains five books—Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy—

which are collectively called the Five Books of Moses, the Pentateuch (Greek for "five 

containers," referring to the scroll cases in which the books were kept), or Humash (חומש, 

Hebrew for "fifth"). 

Islamic 

Muslims pray to Allah five times a day 
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In Islam, particularly Shia Islam, the Panjetan or the Five Holy Purified Ones are the members of 

Muhammad's family: Muhammad, Ali, Fatima, Hasan, and Husayn and is often symbolically 

represented by an image of the Khamsa. 

There are five basic "pillars" of Islam. 

Sikh 

The five sacred Sikh symbols prescribed by Guru Gobind Singh are commonly known as Panj 

Kakars or the 'Five Ks' because they start with letter K representing Kakka in the Punjabi 

language. They are: Kesh (unshorn hair), Kangha (the comb), Kara (the steel bracelet), Kachh 

(the soldiers shorts), and Kirpan (the sword). 

Discordianism 

In Discordianism, 5 is seen as a very important number. This is demonstrated in the Law of 

Fives, as well as in the Pentabarf, which contains five rules. 

Each page of the Principia Discordia —the primary religious document in Discordianism— is 

labeled with five digits. 

Other 

According to ancient Greek philosophers such as Aristotle, the universe is made up of five 

classical elements: water, earth, air, fire, and ether. This concept was later adopted by Medieval 

alchemists and more recently by practitioners of Neo-Pagan religions such as Wicca. 

The pentagram, or five-pointed star, bears religious significance in various faiths including 

Baha'i, Christianity, Satanism, Taoism, Thelema and Wicca. 

In Cantonese, "five" sounds like the word "not" (symbol: 唔). When five appears in front of a 

lucky number, e.g. "58", the result is considered unlucky. 

In East Asian tradition, there are five elements: (water, fire, earth, wood, and metal). The 

Japanese names for the days of the week, Tuesday through Saturday, come from these elements 

via the identification of the elements with the five planets visible with the naked eye. Also, the 

traditional Japanese calendar has a five-day weekly cycle that can be still observed in printed 

mixed calendars combining Western, Chinese-Buddhist, and Japanese names for each weekday. 

Members of The Nation of Gods and Earths, a primarily African American religious 

organization, call themselves the "Five-Percenters" because they believe that only 5% of 

mankind is truly enlightened.  

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

-- 
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( 2 ) . Minh Triết Việt 

Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và  Chính trị  “ 

của Ts. Lê Công Sự “ cùng bài phản biện của  Ông Phạm Khiêm Ích ( 1 ) với lời yêu cầu Góp ý 

của Ông Lê An Vi, tiếp theo chúng tôi lại nhận thêm bài Thơ “ Đất nước mình ngộ lắm phải 

không Anh ? của người con Gái nơi quê Mẹ của tôi cách nửa vòng trái Đất  “ ( 2 ), cùng những 

tin dồn dập vế Cá chết hàng loạt ngoài biển miền Trung, chúng tôi không có ý phản biện bài viết, 

cũng không họa thơ, mà chỉ nhận cơ hội góp vài ý về Minh triết Việt để làm sáng tỏ một vài vần 

đề về Văn hoá Việt, hy vọng sẽ phần nào đáp ứng được ước vọng của những người còn thiết tha 

với tiền đồ của Dân tộc. 

Tuy với Hình thức Cũ rất Cũ, nhưng với Tinh thần Minh triết, Bài viết sẽ mang tới Nội dung rất 

Mới, rất hợp với thời đại Khoa học ngày nay, Kính xìn quý vị cảm phiền chịu khó đọc Kỹ cho 

hết.  Đa tạ. 

A.-  MINH TRIẾT 

I.- Định nghĩa: Triết: Triệt dã: 

Theo Nho thì Triết cần phải “ suy xét cho tới cùng triệt “mọi vấn đề, nên phải Triệt Thượng và 

Triệt Hạ.  Triết gồm có hai lãnh vực ngược chiều: 

 Triệt Thượng là : Cao minh phối Thiên: Có vươn Lên chỗ Cao mới Sáng soi thấu được 

cõi Trời hay linh phối với bầu Trời để tiếp cận với nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và Nguồn Sáng 

( Có thể suy từ trục Thủy / Hỏa của Ngũ hành ) thuộc Đời sống Tinh thần. 

 Triệt Hạ là: Bác hậu phối Địa: Có lăn lộn Xuống  khắp chốn Rộng Sâu mới bao quát 

được bờ cõi mặt Đất để khai thác các định luật Vật chất trong Vũ trụ cần thiết cho đời sống Vật 

chất. 

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất ( Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ),tuy Tinh hoa Trời Đất 

được kết tụ nơi Mình, nhưng Tinh thần và Vật chất có được kết hợp với nhau làm Một (: Body 

and Mind in One ) thì mới giúp  cho“ Thân an Tâm lạc “, nhờ đó mà con Người có “ một Cơ 

thể tráng kiện trong một Tâm hồn minh mẫn “, cũng nhờ đó mà con người có khả năng sống 

theo Tiết nhịp “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa. “. 

Nói cách khác, khi có cái nhìn Cao Sáng và Sâu Rộng đủ cả Trên lẫn Dưới, cả Trong lẫn Ngoài, 

từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ nơi Rõ ràng tới chốn Sâu kín. . .  thì con Người mới được Chu tri 

( holistic knowledge ) hay có cái Nhìn viên mãn để tránh cảnh “ triết lý sờ voi “ mà đưa tới cảnh  

bị phân hoá. 

Khi kết hợp được hai chiều ngược nhau của:   Trên / Dưới , Cao / Thấp, Trong / Ngoài, Rộng / 

Sâu, Trước / Sau . . . thì con Người mới có cái nhìn toàn diện, giúp quán thông được cả ba cõi 

Thiên, Địa, Nhân , do đó  mà bảo : ”  Thông Thiên, Địa, Nhân, Viết Nho. “. 
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II.- Minh bằng cách  nào? 

Minh là “ làm  rõ ra “ phải làm sao cho Triệt Thượng và Triệt Hạ ngược nhau mà giao hòa hay 

được kết hợp với nhau thành nét Lưỡng nhất: ( Dual unit: 2 →1 ).  

Chúng ta dùng hình Thái cực để giải thích về nét Lưỡng nhất: “ Âm Dương hòa “ 

 

                                                                     Hình Thái cực 

 

Thái cực gồm Âm ( màu Đen )  /  Dương ( màu Trắng ) kết lại làm một, gọi là “ Nhất Nguyên 

Lưỡng cực”. 

Nho có các câu về Thái cực :  

“ Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn: Trong Âm màu Đen có mầm Dương 

màu Trắng, trong Dương màu Trắng có mầm Âm màu Đen  “. 

“ Thể / Dung nhất Nguyên, Hiển vi vô gián: Cái Thể ( Bên Trong ) và Diện ( Bên Ngoài ) có 

cùng một Gốc, Cái Hiện rõ ( Dương ) và cái Ẩn tàng ( Âm ) liên kết với nhau, không có chia 

cách “. 

 

 *Âm ( màu Đen ) trung hữu Dương căn ( có chấm màu Trắng ): Trong Âm có mầm  

Dương. 

Tuy Âm có Thể bên Trong màu Đen, nhưng Dụng hay Diện bên Ngoài lại có chấm Trắng, nên 

Diện mang tính chất Dương, do đó Âm trở thành  ion + 

 

 *Dương ( màu Trắng ) trung hữu Âm căn ( có chấm màu Đen ): Trong Dương màu 

Trắng lại có mầm Âm màu Đen, cái Diện bên ngoài mang tính chất Âm, nên Dương là ion –. 

 *Ion + kết hợp với ion – thành dòng Điện tức là ion – và ion +  đạt trạng thái Hòa ở thế 

Quân bình động. 
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 Triệt Thượng liên hệ với Âm, Triệt Hạ với Dương, khi Thượng Hạ giao thoa thì «  Âm Dương 

hoà «.  Khi “Âm Dương hoà “thành luật phổ biến thì trở thành «  Đại Đạo Âm Dương hoà « .. 

Khi Triệt Thượng và Triệt Hạ kết giao thành nét Lưỡng nhất thì Triết mới được Minh, ta gọi 

là Minh triết.  Minh triết là làm sáng tỏ luật Biến dịch trong Vũ trụ hay Thiên lý, chứ không 

ai có Minh triết.  Đông phương thì có Minh triết «  Đại Đạo Âm Dương hoà «.       

Tây phương cũng suy tư theo nghịch lý Diễn dịch / Quy nạp hay Phân tích / Tổng hợp, nhưng 

không thấy đề cập tới nét Nhất quán hay Lưỡng nhất của Vấn đề.  Mối Liên hệ của Tây phương 

theo Khoa học thuộc loại Liên hệ Cơ khí ( mécanique ) chứ không phải mối Liên hệ Cơ thể 

hai chiều theo Dịch lý như như Đông phương ( organique ) . 

 Tổ tiên chúng ta đã sống thuận theo Thiên lý bằng cách sống sao cho «  Tình Lý tương tham 

», Cụ Nguyễn Du đã ví von : " Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình . 

Khi sống ngoài Xã hội thì phải Suy tư ( Thinking ) theo Khoa học để khám phá vũ trụ Vật chất 

mà nâng cao đời sống Vật chất, nhưng trong từng Cá nhân thì phải Quy tư về  nguồn Tâm linh (   

feeling ) mà  nâng cao đời sống Tinh thần  bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, bỏ vương vấn 

cuộc đời mà  « Đôn hồ nhân, cố năng ái : Đôn hậu Tình người để mà yêu thương nhau « tức là  

un đúc nguồn Tình «.   

Khi sống với nhau trong Gia đình và ngoài Xã hội thì lại phải dùng Lý, nhưng Lý cần được sự 

bao bọc che chở  của nguồn Tình để cho Lý được công chính mà đạt tới trạng thái Hòa .  

Tình Và Lý hoạt động như sự truyền đí của Ánh sáng : Theo nhà vật lý Brooglie thì Ánh sáng 

được truyền đi vừa theo Đường Thẳng của dòng Hạt photon vừa theo làn Sóng hình Sin bao 

quanh dòng photon. Làn Sóng bao bọc che chở cho dòng Photon tựa như nguồn Tình, còn 

dòng Photon truyền theo đường thẳng tựa như Lý công chính.  Đây là lối sống hòa «  Hợp 

Nội Ngoại chi Đạo: kết hợp Trong / Ngoài vào nhau làm Một  « . 

Tình thôi thúc con Người tìm đến với nhau, Lý giúp con người sống «  có Đi có lại cho toại 

lòng nhau «  nghĩa là sống công bằng mà Hoà với nhau, khi hành xử Tình / Lý kết đôi thì 

sống hoà vui với nhau. Hoà là nguồn mạch của hạnh phúc. 

Nếp sống theo Việt lý này đã được thẩm nhập vào huyết quản của Dân tộc Việt trong mọi lãnh 

vực qua hàng ngàn năm. Các cặp đối cực của Dịch lý hay nét Lưỡng nhất là sợi chỉ hồng xuyên 

suốt nền Văn hoá Việt, nét Lưỡng nhất đã thẩm nhập vào mọi sinh hoạt của dân Việt như các 

huyết quản chu lưu khắp thân thể con người . 

Đây là nếp sống vừa Chu tri theo tinh thần Triết lý ( Lý )  vừa có  tính chất Tế vi của Nghệ thuật 

( Tình ) để giúp sống hòa với nhau, nên là việc không dễ làm, xin đừng  lầm là nếp sống nhà quê 

lạc hậu. 
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III.- Ví dụ điển hình 

Để làm sáng tỏ Vấn đề, chúng ta xét tới sự giao thoa thành nét Lưỡng nhất của một số  cặp đối 

cực : 

 1.-Trong Con Người:  Khi em bé vừa được sinh ra, bắt đầu hơi Thở Vào và hơi Thở Ra 

được điều hòa thì mới khóc oe oe,báo hiệu là cuộc sống bắt đầu . Hơi thở Vào do Thần Kinh 

Giao cảm ( sympathetic ) làm cho quả tim đập nhanh, hơi Thở Ra do Thần kinh đối Giao cảm ( 

parasynpathetic ) làm cho qua tim đập chậm, do vậy mà  hơi Thở Vào và Thở ra  có  điều hòa 

theo Quân bình động thì  áp suất máu mới điều hoà, sức khỏe con Người mới ổn định. Những 

người có hơi thở không điều hoà thì bị bệnh áp huyết cao hay thấp. 

 Người ta thường ngồi Thiền tập hơi Thở Vào / Thở Ra để duy trì thế cân bằng trong Cơ thể hầu 

thư dãn, hầu loại trừ những ý tưởng làm vương vấn cuộc đời cho Thân an Tâm lạc hay Thân 

Tâm hợp nhất  ( Body and Mind in One ) . 

 2.- Trong cây cối: 

 Rễ cây thì mọc Xuống 

 Thân, Cành , Lá thì mọc Lên 

Rể cây hút Nhựa Thô dưới Đất chuyển Lên Lá cây, ở đây nhờ năng lượng ánh sáng mặt Trời, 

Nhựa Thô được quang hợp thành Nhựa Luyện.  Nhựa luyện lại được chuyển Xuống khắp nơi 

trong cây để cho cây sinh tồn và phát triển. Nhờ Hiện tượng luân chuyển Lên Xuống để cho 

nhựa Thô biến thành nhựa Luyện để cây phát triển mà đơm Hoa kết Trái. Hoa Trái là hệ quả 

cao nhất của hoạt động Lên Xuống của nhựa cây. Hoa được kết Trái là Tinh hoa của sự 

Lượng hợp Lên Xuống của nhựa cây. 

 3.-Trong Sinh vật: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực , nhụy Cai / nhụy Đực là những 

cặp đối cực ( opposite term ) kết hợp với nhau mà sinh ra Con Cái . Con Cái là hệ quả của nét 

Lưỡng nhất . Con cái ( 1 ) mang nhiễm thể  X  / Y của Cha Mẹ ( 2 )  mà thành là nét Lưỡng nhất 

( 2 → 1 ) 

 4.- Trong Không gian:  Các Thiên thể di chuyển  không ngừng trong không gian theo 

hướng vô cùng vô tận nhờ  sự cân bằng động của sức Quy tâm và Ly tâm. 

 5.- Trong một Nguyên tử: Một Nguyên tử được trung tính nhờ sự cân bằng giữa sức Quy 

tâm của hạt Nhân ( proton ) và sức Ly tâm của  điện tử ( electron ). 

 6.- Trong Điện học : Những ion – và ion +  chạy ngược chiều trong dây dẫn điện giao 

thoa nhau mà sinh ra dòng Điện. 

 7.- Trong Từ học: Từ lực của Cực Nam và cực Bắc của một Nam châm giao thoa nhau 

mà sinh ta Từ phổ. 
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 8.- Trong Hoá học thì có Base ( pH: 7 - 14 ) và Acid  ( pH : 7 – 1 ) phản ứng với nhau 

mà có phản ứng Trung tính. 

 9.- Trong Âm học thì hai âm có Tần số thích hợp thì giao thoa với nhau mà sinh ra tiếng 

Bổng tiếng Trầm cũng  như cộng hưởng với nhau. 

 7.- Trong Toán học thì có số Âm - và số Dương + đối xứng kết hợp với nhau thành số 0.      

Trong toán học cũng có phép Vi phân và Tích phân. 

 8.-Trong Vũ trụ cũng có năng lượng Tối và năng lượng Sáng, năng lượng Tối là nguồn 

Sống, nguồn Tình, năng lượng sáng là Nguồn Lý .. . . 

 10.- Trong Khoa học Vật Lý hiện đại thì có Thời / Không nhất phiến ( Time – Space – 

Continuum ) của  Einstein.  Thời gian và không gian là hai mô căn bản ( tissu fondamental ) như 

sợi Dọc và sợi Ngang đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. 

 ( Xem SPACE.com. Warping Time and Space ). 

 11 . Trong Nho thì có Cơ cấu Ngũ hảnh: 2 cặp đối cực ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) của 

Tứ  hành nhờ sự Dung hoá của hành Thổ mà đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. Ngũ hành 

chính là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, hay Tạo hóa lư hay Lò Cừ . 

 13.- Trong Lạc thư của Lạc Việt thì có các cặp số Lẽ và số Chẵn thuộc vòng Trong và 

vòng Ngoài của số độ Ngũ hành được xếp theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn, quay ngược chiếu 

nhau, đan kết với nhau cá biệt hoá mà sinh ta vạn vật, đó  là Lạc thư Minh triết  ( xem cuốn Lạc 

thư Minh triết của Kim Định ). 

Những ví dụ trên nói về sự kết hợp của những cặp đối cực làm Một để thành môt hợp thể Tiến bộ 

mang tính chất Hòa, gọi là nét Lưỡng nhất . 

IV.- Dịch lý 

Tất cả các cặp đối cực được Nho tổng quát bằng Âm Dương.  Cặp đối cực Âm Dương  được gọi 

là Nghịch số của Dịch ( sự biến hoá ) , nên có câu: “Dịch : Nghịch số chi Lý “ ,  Lý Biến dịch 

của “ Âm Dương tương thôi “ ( Tương thôi là níu kéo và xô đẩy nhau ) lập nên thế Quân bình 

động, nhờ trạng thái quân bình động mà thay đổi để tiến bộ và luôn được ổn định trong trạng 

thái cân bằng động tức là trạng thái Hoà, do đó mà có  : “ Âm Dương hoà “, Âm Dương hòa là 

luật phổ biến, nên trở thành “ Đại Đạo Âm Dương hòa “ hay còn gọi là Tiết nhịp hòa của Vũ 

trụ ( cosmic rhythm ). 

Ta có thể lấy một thí dụ đơn giản để gợi ý về sự Biến dịch của “Âm Dương tương thôi” như sự 

kéo dây của hai phe. Hai phe là cặp đối cực mà sức Níu / Kéo của hai bên không quá cách biệt, 

khi hai bên kéo nhau thì cái dây cứ liên tiếp xích bên nầy rồi xích bên kia, mỗi lần di chuyển rồi 

lại ngừng giây lát,và cứ dằng co như vậy.  Sự di chuyển tạo ra sự “ Tiến bộ “  và sự ngừng lại ở 

mỗi thời điểm và không điểm là Trạng thái “ giao Hòa nhau “,  điểm Ngừng lại không ở một chỗ 
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mà cứ di chuyển qua lại liên tiếp, đó là trạng thái Quân bình động.Như vậy,sự Biến dịch theo 

Dịch lý tạo ra sự Tiến bộ ở Trạng thái tạm ổn định mà Hòa ở từng Thời và Không điểm gọi là 

Quân bình động. 

Vợ Chồng là Nghịch số, là cặp đối cực. Vợ Chủ Tình, Chồng chủ Lý, khi sống sao cho Tình / Lý 

vẹn toàn với nhau thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “. Mối Tình giúp hai Vợ Chồng tìm đến kết đôi 

với nhau, Lý giúp hai Vợ Chồng hành xử công bằng với nhau mà sống Hòa với nhau để “ Thuận 

Vợ Thuận Chồng, sống Hạnh phúc bên nhau, Hạnh phúc là mục tiêu cao cả  của con Người. Vợ 

Chồng là đầu mối của đời sống của người Quân tử  

( Quân tử cho Đạo, tạo đoan hồ phu phụ ), vì Gia đình là  nếp sinh hoạt cao nhất trong Vũ trụ 

và cũng là nền tảng của Xã hội. Gia đình “ thuận Vợ thuận Chồng “  là  Hạnh phúc con Gia 

đình cũng là nền tảng Hoà bình của Xã hội. 

 Cặp đối cực Âm Dương kết thành Thái Cực .Nho lại có câu:  “ Nhân nhân, vật vật các  hữu 

Thái cực “ : Người nào, Vật nào cũng đều có Thái cực, vì Người nào, Vật nào cũng do cặp đối 

cực đã kết thành Lưỡng nhất.   

 Do đo mới có câu: “ Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi   vô gián “: Cái Thể bên Trong và 

cái Diện bên Ngoài của mỗi Vật đều có nguồn Gốc Nhất thể.  Con Người chân tu có cái Thể ( 

Lòng ) Nhân ái thì mới có bộ Mặt ( Diện ) hiền lành, Ăn Nói từ tốn, Hành động khiêm cung. Nhất 

thể của Vạn vật là Vật chất và Năng lượng.  Vật chất có thể biến ra Năng lượng theo công thức ( 

của Einstein ) :E= MC2 . 

M là khối lượng Vật chất được biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh sáng: 300.000 km / giây . 

MC2:  bình phương của tốc độ ánh sáng là số năng lượng phát ra từ khối lượng vật chất M.  E  

là Năng lượng từ khối lượng M  phát ra, đó là năng lượng Nguyên tử . 

Con Người có Cơ thể là Vật chất. Vật chất và Tinh thần ( siêu Vật chất ) đều hoạt động được là 

nhờ năng lượng. Vật chất và Tình thần có là Một thì con Người mới quân bình. 

Cùng một lẽ, Đạo và Đời cũng là Một, không thể ly cách, vì: “ Đạo bất viễn nhân: Đạo không ở  

xa con Người mà ở trong Tâm con Người “,  muốn tu thì cứ đi vào Tâm mình bằng cách ngồi yên 

tĩnh và bất động, xóa bỏ màn Vô minh Tham, Sân, Si cho cõi Lòng trống rổng mà tiếp cận với 

Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên ai cũng phải Tu, mà Tu Đạo là để có Nhân Nghĩa mà sống Hoà 

trong  Đời, ở Đời mà không Tu để tìm về Nguồn Gốc.“ thì mất Gốc Nhân Nghĩa thuộc Tâm linh 

mà sống xào xáo với nhau . Chữ Đạo theo Nho là đi về Nguồn  ( Tâm linh ). 

 Do đó  “ Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ: Việc Lià Xa sự Vật mà cầu Đạo là chuyện hão 

huyền “  ( Hồ  Như Phong.  Đại cương 145 ). 

Cũng thế, những cái Hiện rõ ( Dương ) cũng như cái Ẩn tàng ( Âm ) đều không có chia cách vì 

cùng Nhất thể, do Nhất thể, nên “ Vạn vật tương liên “, giữa con Người với các môi trường 

Không khí, Nước, Đất cũng như  ( môi ) trường Tần số ( do ba động của làn Sóng ) đều có Liên 
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hệ Cơ thể với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, một cái dơ nắm tay của chúng ta cũng ảnh hưởng đến 

cả Vũ trụ, vì vật nào nặng nhẹ đều phát ra Tần số, vật nặng có Tần số Thấp, vật Nhẹ có tần số 

Cao, các Tần số  thích hợp có thể giao thoa với nhau và cộng hưởng với nhau, do đó mà Tổ tiên 

chúng ta có câu: Hồn Thiêng Sông Núi.   Hồn thiêng  là khi nào và ở đâu Hồn cũng hiển hiện 

được, và hiển hiện cùng một lúc ( cùng Thời gian ) ở  nhiều nơi trong Không gian ( ubiquitous ), 

đó là nhờ tần số của Tư tưởng.  Tần số do năng lượng của các electron phát ra khắp vũ trụ. 

Người ta biết được khả năng hiển hiện của Tần số do năng lượng của electron phát ra khắp nơi, 

vì tổng số pin của hai electron ở gần hay cách xa vạn dặm vẫn bằng không, số pin là số vòng 

quay ngược chiều của hai electron. Nhờ có năng lượng mà con người Suy tư được, năng lượng 

gây ra ba động tạo ra tần số.  

Theo Huyền thoại Việt Nam, chúng ta có Châm ngôn: 

Mẹ: Non Nhân / Cha:  Nước Trí, Con Hùng Vương : Hùng / Dũng . 

Mẹ / Cha , Nhân / Trí là Nghịch số trong Thái cực.  Khi mình Ăn Ở biết yêu thương nhau ( theo 

Tình: Nhân  ) và hành xử Công bằng với nhau (  theo Lý: Nghĩa  ) thì mình bắt gặp được Tần số 

tư tưởng của Cha ông qua cảm nhận của Trực giác. Khi luôn sống theo Tình Lý kết đôi thì con 

Người trở nên Hùng Dũng: Hùng là sức mạnh của Cơ bắp, Dũng là sức mạnh của Tinh thần. 

Nhân, Trí, Hùng - Dũng là tinh thần Đoàn kết cũng là Nội lực của Dân tộc để lập Quốc Việt 

Nam . 

Vua Hùng là Quốc Tổ Hùng Dũng của ViệtNam 

Lối Quy tư và Suy tư  của Tổ tiên Việt cũng là Triệt Thượng và triệt Hạ: 

 Một là hướng Ngoại thì Suy tư để khám phá định luật trong thế giới Vật chất mà nâng 

cao đời sống. 

 Hai là hướng Nội là Quy tư về Tâm mình để tiếp cận với nguồn Tâm linh: nguồn Sống 

và nguồn Sáng. Nguồn Sống là Động lực ( Tình ) giúp cho  Hướng đi của nguồn Sáng ( Lý ) 

được Công chính mà Hoà với nhau. 

 Khi kết hợp được Nghịch số Quy tư và Suy tư theo Dịch lý “Âm Dương hòa “ thì cuộc sống 

con Người mới bắt nhịp với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ mà sinh tồn và phát triển.  

Trên đây là vài nét về Minh triết Việt theo Việt Nho. 

B.- MINH TRIẾT TRONG CẤU TRÚC NGÔN TỪ: NÉT GẤP ĐÔI 

 Người Việt Nam có thói quen Nói theo lối gấp đôi ( twofold ) thành cặp đối cực của Dịch lý.  

Khi để ý tới Cơ cấu và cách Vận hành của Ngôn từ Việt thì chúng ta nhận ra được cuộc sống 

nhịp theo Thiên lý Thái cực của Dân tộc Việt. 
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Chúng ta thường nói: Ăn / Ở, Ăn / Nói , Ân / Uống, Ăn / Làm, Ăn  / Ngủ,  Làm  / Lụng, Đi  / 

Đứng, Học / Hành, Vợ / Chồng, Mẹ / Cha, Tiên  / Rồng, Tình / Lý  hay Nhân / Nghĩa , Núi / Sông  

hay Sơn / Hà,  Nhà  / Nước, Thời gian /  Không gian hay Vũ / Trụ . . .  

 Ăn / Ở 

 Ăn ( vào ) / Ở ( ra )  

Ăn là nhu cầu đầu tiên của con Người để tồn tại và phát triển, đó là Thiên tính, không ai có thể 

Sống mà không Ăn.  Đã sinh ta thì ai cũng biết Ăn, nhưng Ăn cho khỏe Xác thì thức ăn phải gồm 

đủ hai yếu tố ngược nhau Ngon / Lành. 

  Thức ăn Ngon phải thoả mãn năm giác quan: Đẹp mắt ( Thi giác ) , Ngon miệng ( Vị 

giác ), Mùi thơm ( Khứu giác ), Dòn tan khi nhai  ( Thính giác ), Dễ chịu khi cầm lấy ( Xúc giác 

), có vậy Dịch vị mới tiết ra giúp sự tiêu hóa được tốt. 

 Thức ăn lành thì dễ tiêu hóa không gây bệnh. Đồ ăn Ngon thì không mấy lành,  đồ Ăn 

Lành thì ít Ngon. Có điều hòa được hai yếu tố Ngon và Lành thì sức khỏe mới luôn ổn định , khi 

đó  thì Cơ thể mới khỏe mạnh, làm giá đỡ cho Tinh thần minh mẫn.( Body and Mind in One ).  

 Còn cách ăn thì ngồi chỗ chung, ăn chung, không mỗi người một đĩa như Âu Tây.  Khi ăn mọi 

người quây quần xung quanh bàn ăn, các thực phẩm có nhiều món để chung trên mâm, chỗ ngồi 

cũng như thức ăn cũng được để ý về cách “ Kính già yêu trẻ “. Khi ăn  mọi nguời đều “  lưu 

tâm mà chia sẻ mọi thứ “ như  về Lời Ăn tiếng Nói cùng san sẻ thực phẩm cho nhau  sao cho 

thuận Tình hợp Lý mà sống hoà vui  với nhau, đó là cách xữ Lễ với nhau, “ Ăn xem Nồi, Ngồi 

xem Hướng “ là vậy.     Ăn còn là bài học Lưu tâm và Chia sẻ hàng ngày cho tuổi trẻ.  

 Thường sau khi ăn buổi tối là những lúc cả gia đình hàn huyên với nhau về những sinh hoạt ban 

ngày của mỗi người trong gia đình, đây cũng là thời gian quan trọng làm cho mối dây ràng buộc 

buộc mọi người trong gia đình với nhau. Do đó mới có câu:  “ Có Thực mới vực được Đạo “  

làm Người . 

Ở là cách hành xử với nhau hàng ngày cũng phải có hai chiều Đi / Lại, cho công bằng mà 

Hoà với nhau.  Khi giao tiếp với nhau phải “ cẩn ngôn cẩn hành: cẩn trọng trong Lời Nói, đắn 

đó trong việc Làm “  vì  “ Bệnh tòng khẩu nhập, họa do Ngôn xuất: Bệnh do của “ ăn vào “ 

không lành hay tham thực, Họa do lời “ Nói ra “ sắc hơn dao gây tổn thương nhau. “  

 Cha ông căn dặn cách sống ở đời: “ Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở “. 

Ăn Vào, Nói Ra. Ăn dể cho Khỏe Xác và để “ Vực được Đạo làm Người “. Nói điều Nhân 

Nghĩa cho vừa Lòng nhau.   

Gói Vào cho Kín để  khỏi bị rơi ra, Mở ra cho hở rộng  để không còn bị che lấp, tức làm việc 

nào cũng đến nơi đến chốn.   
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 Tất cả đều Học và Hành theo cách sống hợp với Dịch lý.  

Có kết hợp được cả hai cách Ăn Ở được hài hoà thì mới “ Thân An Tâm  Lạc”  tức là “ mạnh 

Hồn khỏe Xác “  hay “ Một cơ thể tráng kiện trong một Tinh thần minh mẫn “.   Ăn Ở là 

một nghệ thuật sống thường xuyên rất tế vi,có vậy thì cuộc sống mới được an hòa hạnh phúc. 

Trong bài Viết: 

“ Khắc kỷ phục Lễ “ đâu đó, T.G. Kim Định có câu nhại Kiều: 

“ Ở / Ăn thì Nết phải hay 

“ Nói điều “ ràng buộc “  thì Tay phải Già “ 

Ở Ăn phải hay là phải làm sao cho hai chiều Ngược Xuôi được êm thắm. Tay Ràng buộc phải 

Già là phải có nghệ thuật làm sao kết hợp được nghịch số cho vừa đủ hài hoà, chứ  cứ “ già néo 

thì đứt dây” “. 

 Ăn / Nói 

 Ăn / ( vào ) / Nói ( ra ) 

Ăn  vào  thì  phải có thực phẩm Ngon / Lành. Nói ra  điều Nhân / Nghĩa theo cách “ Lời Nói 

chẳng  mất tiền mua, liệu Lời mà Nói cho vừa Lòng nhau “  

Ăn Nói  cũng đều có hai chiều vào ra,  cần phải được hài hòa thì mới giúp cho cuộc sống  được 

an vui thoải mái. 

 Ăn / Uống 

 Ăn ( chất Đặc ) Uống ( chất lỏng ) 

Ăn Uống sao  cho hai chất  Đặc / Lỏng được trỗn lẫn cân bằng cho sự tiêu hóa tốt thì mới có sức 

Khỏe, “ Sức Khỏe là vàng “, có “ Tiền mua Tiên cũng được” , nhưng nhiều khi có vàng  cũng 

không mua nổi sức khỏe .  

 Ăn / Làm 

 Ăn ( Trong ) Làm ( Ngoài ) 

Ăn để có năng lực mà làm việc, Làm việc thì tiêu hao năng lượng, nhưng  có Làm thì mới có Ăn, 

nên:  “ Tay Làm hàm Nhai, Tay quai miệng trễ.”   Ăn Làm phải kết hợp vừa sức thì cuôc sống 

thoải mái, có Ăn mà không làm  thì miệng trễ nghia là không có Ăn hay cướp lấy của người khác 

mà Ăn, có Làm mà chẳng được Ăn thì sống kiếp Ngựa Trâu.  Thái quá cũng như Bất cập cũng 

đều bị Lạm dụng làm cuộc sống mất quân bình, nên cần phải sống Tiết độ  ( No more , no Less ) 

trong mọi lãnh vực 
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 Ăn / Ngủ  

 Ăn  ( Động ) / Ngủ ( Tĩnh )  

Ăn  ( Ban ngày ) để có năng lực  mà Làm việc để nuôi sống và phát triển, khi làm Ban Ngày thì 

tiêu hao năng lực, nên phải Nghỉ ( Ban đêm ) cho cơ thể hết mệt,nhất là giấc Ngũ ngon ( sound 

sleep ) thí hấp thụ năng lượng ( năng lư 

ợng là  Chi trong cách tập Tai chi để tăng năng lượng cho sức khỏe ) trong không khí được 

nhiều hơn thức ăn vào. Qua giấc ngủ ngon lúc sang thức dậy tinh thần con người rất thoải mái.  

“Ăn được ngủ được là Tiên, mất Ăn mất Ngủ là Tiền mất đi “. 

 Làm / Lụng 

 Làm ( Thực tự: Hữu  ) /  Lụng ( Hư tự : Vô ) 

 Trong  Các Lời nói  Gấp đôi có nhiều cặp có tiếng đầu có nghĩa thuộc Thực tự ( Hữu ) và tiếng 

sau là Hư tự ( Vô ) thì vô nghĩa, cặp này cũng diễn tả Dịch lý: “ Thực nhược Hư, Hữu nhược 

Vô: Có mà như Không, Không mà dường như Có  “ . Đây là Lời nói về  sự Biến hóa bất biến của 

Vật chất trong Vũ trụ, có đó rồi không đó, nên trong cuộc sống không thể bám chặt vào những 

cái Biến đổi từng sát na như của cải Vật chất mà tranh dành sát phạt nhạu làm cho xã hội rối 

loạn, con Người khổ đau. 

 Đi / Đứng 

 Đi  ( Động ) Đứng  ( Tĩnh )  

  Chân Này phải Động mới bước tới được, nhưng Chân kia phải Đứng yên, để làm Điểm tựa cho 

chân Kia Động mà bước tới.  Chân Động bước tới được là nhờ Chân Tĩnh, nên “ Hữu sinh ư Vô 

“:Cái Có từ cái Không mà ra .   Cứ chân này Tĩnh giúp cho chân kia Động bước tới, hai chân cứ 

luân chuyển Tĩnh Động như thế thì bước đều nhịp nhàng mà đi được quảng đường dài.      Nếu 

hai chân đều đứng yên thì không bước tới được, nếu hai chân cùng bước thì chỉ có thể nhảy  

được một số bước là đã mệt nhoài, một chân làm việc đễ cho chân kia nghĩ thì hai chân mới làm 

viêc được lâu dài. Đó là sự phân công hợp lý trong mọi trường hợp. 

 Học / Hành 

 Học  ( vào ) Hành  ( Ra ) 

Học để có kiến thức  ( information ) giúp cho phát triển Khả năng ) và có cả kiến thức về sự đào 

luyện Tư cách ( formation ) , 

 Hành là đem hai loại kiến thức trên thể hiện vào cuộc sống hàng ngày để trau dồi Tư cách và 

Khả năng để nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần. 
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Học mà không Hành là cái Học vô bổ. Hành mà vô học thì làm càn, vì “ Bất học vô thuật: không 

học thì không biết cách làm “, thường  gây rắc rối trong xã hội, vì không kết hợp  được Học và 

Hành  hay  “ Tri Hành phải hợp nhất “. 

Những nhà cầm quyền mị dân thì chỉ Nói Hay mà Làm không được Tốt vì “ Lực bất  tòng Tâm “ 

hay Tâm nông Trí cạn . 

 Vợ / Chồng 

 Vợ ( Gái, Mẹ  ) /  Chồng  ( Trai, Cha  ) 

Gái / Trai là cặp đối cực kết nên Vợ Chồng. Vợ Chồng tìm đến với nhau bằng Tình qua lễ Thành 

hôn, sau lễ Thành hôn, trước khi vào phòng riêng trao thân gởi phận cho nhau, hai Vợ Chồng 

cùng uống chung với nhau một ly rượu và hai bên bái nhau gọi là  lễ  Giao Bái như là lời kết 

hứa tôn trọng nhau suốt đời cho đến  khi “ cốt rủ xương mòn, răng long đầu bạc “ với nhau.   

Đây là  lời  giao ước  sống Hoà  với nhau theo Lý  công bằng Do đó mà có câu : Quân tử chi 

Đạo tạo đoan hồ phu phụ :  Vợ Chồng là đầu mối cho người Quân tử. 

 Nhờ yêu nhau bằng Tình yêu khăng khít,sống Hoà với nhau bằng Lý Công chính, nên “ Thuận 

Vợ thuận Chồng, biến gia đình thành Tổ ấm, Vợ Chồng cùng nhau xây dựng Gia đình và Xã hội 

mà vui sống bên nhau cùng sinh Con đẻ Cái, đó là nguồn sinh sinh hoá hóa cao nhất trong Vũ 

trụ.  Sự phân công trong Gia đình thì: Nữ Nội, Nam Ngoại: Người Vợ chủ Tình được phong 

làm Nội Tướng, quán xuyến mọi việc trong nhà , người Chồng chủ Lý đóng vai Ngoại Vương 

lo toan xây dựng phần Ngoài thuộc Gia đình và   Xã hội.  

Ngày nay người ta cho lễ Giao bái là cổ hủ, nên bỏ đi Lẽ sống tôn trọng và công bằng với nhau, 

nên bỏ luôn cuộc sống Hoà. 

Liên hệ với câu chuyện Bà Eva ăn trái Cấm nơi vườn Địa Đàng gây ra Tội Tổ tông cho Nhân 

loại, chúng ta cũng có cách lý giải theo Dịch lý: Số  là Bà Eva  là Nữ bỏ Chức Nội tướng chủ 

Tình,  Bà đã  bỏ Tình ra Ngoài là lãnh vực của Lý để ăn trái Cấm, lại còn rủ Ông Adam cùng ăn, 

để hai bên cùng sống theo “ Lý chay “ ở bên Ngoài. Hành động của bà Eva đã làm đảo lộn trật 

tự  “ Tình Trong Lý Ngoài  “ hay “Âm Dương Hoà “ của Vũ trụ. 

 Nan đề của Nhân loại ngày này là quên Tình, sống theo “ Duy Lý một chiều “, vì đã đánh 

mất  cái “ Hướng sống Công chính “ từ nguồn Sống Tình thuộc Tâm linh.  

Khi mất Tình thì con người trở nên Vô cảm và đánh mất luôn mối Liên đới trách nhiệm. 

Gia đình có là Tổ ấm thì mới là Trường học đầu đời ươm Tình đơm Lý cho người con khi lớn lên 

biến thành Trai hùng Gái đảm.  Gia đình Tổ ấm được chọn làm nền tảng cho xã hội yên vui.    

Văn hóa Việt được đăt trên Nguyên lý Mẹ  ( Mẹ Âu Cơ ), trọng Tình hơn Lý,  vì người Nữ yếu 

hơn  nên phải “ phù yểu trọng nữ “ giúp cho  cuộc sống Nữ Nam được cân bằng, do đó mà  đặt 

Vợ trước Chồng, tục này  được gọi là Tả nhậm tức là thói quen quay về phía bên tay Trái hay cái 
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nút áo về phía Tay Trái, bên tay yếu hơn và có quả Tim, tức là trọng Tình, chứ không gọi là Phu 

phụ hay Chồng / Vợ  như Tàu  “ Trọng Nam khinh Nữ “, tức là thói quen Hữu nhậm ( Tay phải, 

tay mạnh hơn  ( Trọng Lý hơn ). Tục Hữu nhậm của Tàu thì lại cài nút áo về phía tay Mặt, vì 

giao lưu Văn hoá qua hàng ngàn năm, dân Việt Nam quên mất Thói quen quan trọng này. . 

 Nhân ( Tình )  / Nghĩa ( Lý )  

Nhân ( Trong: Từng Cá nhân ), Nghĩa ( Ngoài: Những người trong Gia đình và Xã hôi ).  Nhân 

là Lòng Yêu thương do tác động hướng Nội níu kéo mọi Người lại với nhau. Nghĩa là cách hành 

xử hướng Ngoại giúp mọi người hành xử Công bằng để sống hòa với nhau.  Sống trong Nhân 

Nghĩa thì con Người có Dũng lực tự chế đễ không làm chuyện Bất công mà làm rối loạn Gia 

đình và Xã hội. 

Nhân  (Âm ) Nghĩa ( Dương ), Hùng Dũng ( Hòa ) tức là “ Âm Dương hoà “ theo Dịch lý. 

          Bao / dung 

 Bao  ( Bọc ờ Ngoài ) / Dung ( Chứa ở Trong )  

Bao là Bọc lại trong bao để che chở, Dung là Chứa, là chấp nhận cùng sống Công bằng trong 

Bao ( theo Lý )  nhờ  được nuôi nấng bằng Tình  Bao la của Mẹ. 

 Muốn sống theo tinh thần Bao dung phải có Dũng lực của Nhân Nghĩa. 

 Dìu ( Níu, Nâng )  / Dắt ( Kéo, lôi )  

 Dìu là Nhờ Tình yêu mà giúp đỡ ai bước đi hay làm một điều gì, mà ngưới đó không làm 

nổi, Dắt  là  hướng dẫn  đi cho đúng hướng để đạt mục tiêu nhờ lẽ Phải của Lý.   Có Dìu mà còn 

phải Dắt nữa mới đạt mục tiêu.   

Dìu Dắt cũng hàm ý Tình Lý tương tham. 

 Bây Giờ ( Thời gian ) / Nơi Đây ( Không gian ) : Vũ / Trụ 

Trong cuộc sống cũng nên nhớ kết hợp hai yếu tố : Nơi đây ( Here : Không gian )  và Bây giờ ( 

Now : Thời gian ) mà làm Người ( Vi Nhân ) bằng cách bám theo Hiện tại miên trường ( ever 

present  ) mà  «  hoàn thiện mọi việc Làm «  ( perfect of things ) từ Nhỏ đến Lớn và «  hoàn thiện 

mọi mối Liên hệ Hoà với nhau « ( perfect for being ) trong Không gian đang sống, ngay đến cả 

việc sống Hòa vạn vật và Vũ trụ nữa .  Chứ không bám vào Quá khứ mà than khóc hay tự hào 

suông cũng như hy vọng hảo huyền về Tương lai mà thản nhiên tự lừa dối mình. Có Vi nhân như 

thế ở đời Này mới mong có sự cứu rỗi đời Sau, chứ không thể ngồi bất động mà cầu xin được. 

Những lời Nói nhịp đôi ngược nhau:  Núi / Sông, Non / Nước, Nước / Nhà, Tiên / Rồng, Ông 

Đùng / bà Đà, ông Cồ / bà Cộc. . . .Hồn thiêng Sông / Núi . . .  đều là nhắc nhở  về sự  sống 

làm sao cho các cặp đối cực đó luôn được hài hòa theo Dịch lý.  
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Đa / Nhất cũng chỉ là Một, trong cái Vĩ đại có chứa cái Tinh vi mà trong Tinh vi cũng có cái Vĩ 

đại ( Xem Holograph cũng như  “ The wisdom of the cells “, và  cấu trúc của Nguyên tử cũng 

như cấu trúc của Thái Dương hệ ), mọi vật  liên hệ chặt chẽ với nhau, không bị chia cách phân 

ly, sống trong Vũ trụ mọi sự đều biến hoá không ngừng, nên hàng ngày con người  phải nhớ kết 

hợp được hai yếu tố trái ngược ( Nghịch số chi lý ) đó mới tồn tại và phát triển điều hòa..  

Ngày nay đa số chúng ta bị choáng ngập bởi sự hào nhoáng của khoa học, quên đi nguồn u linh 

man mác của Tâm linh ( Nguồn Tình và Lý công chính ) chỉ miệt mài  theo văn minh «  Duy lý 

cực đoan một chiều «,đánh mất phần Tâm linh - phần quan trọng của  Thiên lý - gây ra bất hòa  

trong nhân quần xã hội. Đó là nan đề của Thời đại. 

 Ngày nay Khoa học đã khám phá ra không những có năng lượng Sáng mà còn có năng lượng 

Tối, năng lượng Tối chiếm phần lớn, trong năng lượng Sáng, Khoa học chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.  

 

Nói rộng ra, Tĩnh ( Silence and stillness )  là phương thế giúp Quy tư về nguồn Tâm linh để 

được Mạc khải.     «  Tĩnh lặng là sự Mạc Khải lớn lao «  .(  Lão Tử ) 

Động giúp cách Suy tư ( hướng Ngoại )  về Khoa học. Tĩnh giúp Quy tư ( hướng Nội )  về  nguồn 

Tâm linh.  Tâm linh và Khoa học  như hai mặt của đồng tiền  phải nương tựa vào nhau mới có 

thể biến hoá trong trạng thái cân bằng.   

Mê mãi theo ánh sáng Khoa học mà bỏ quên nguồn Tâm linh u linh man mác là mất Gốc, mất 

Hướng của Lương tâm, nên “ Khoa học không có Lương tâm “ chỉ đem lại sự hủy hoại của Tâm 

hồn, khiến con người Vô cảm, làm cho  Tinh thần Liên đới Trách nhiệm chi cắt đứt. 

Đây là nguồn rối loạn của Xã hội.  

Xin đừng tưởng VÔ ( Nguồn Tâm linh ) là không có gì, mà VÔ là nguồn cội của mọi Động lực 

thuộc Hữu, đừng lầm VÔ Tuyệt đối với Vô tương đôi. 

VÔ = Thái Cực nhi VÔ CỰC 

Chúng tôi thấy mấy câu về “ Sắp Thế ký “ trong bài Vịnh Ông Bàn Cố cũng có phần  tương tự 

như “ Sáng Thế ký “ trong Cưu Ước :  

1.- VÔ CỰC: Vô, Hữu vị phân: Tuyệt đối . 

a.-  Hỗn mang chi sơ , vị phân Thiên / Địa. ( Vịnh Ông Bàn Cổ ) .  

 b.- “ Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên Trời và Đất.  Ðất thời trống không mông 

quạnh,và tối tăm trên mặt uông mang và khí Thần ( Hỏa: Năng lượng: Nguồn Sáng )  là là trên 

mặt Nước ( Thủy: vạn vật chi nguyên:  Nguồn Sống.”       
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( Cựu Ước. Sách Khởi nguyên  ) 

Những chữ Xiên do chúng tôi ghi vào. 

“ Hỗn mang chi sơ “ là cái thuở hộn độn ban đầu khi khai Thiên lâp Địa chẳng khác nào “ 

Thời trống không mông quạnh và tối tăm trên mặt uông mang “. 

2.- Thái cực: Vô, Hữu phân cực: Tương đối. 

a.- * Thủy phán Âm / Dương .  ( Vịnh Ông Bàn Cổ .) 

b.-  *  “ Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có Ánh sáng!" và Ánh sáng đã có.  Và Thiên Chúa 

đã thấy rằng Ánh sáng thực tốt lành,và Thiên Chúa đã tách Ánh sáng ( Dương )  với Tối tăm ( 

Âm  ) .  Và Thiên Chúa đã gọi Ánh sáng là Ngày ( Dương ) , và Tối tăm thì Người gọi là Ðêm ( 

Âm  ). Và đã có một buổi Chiều ( Âm ) và đã có một buổi Mai.( Dương  )  “            

( Cựu Ước.  Sách Khởi nguyên  ). 

 

“ Thuỷ phán Âm Dương “ là  lệnh truyền phân chia ra Âm / Dương chẳng khác nào khi Chúa 

phán thì có ngay các cặp Đối cực: Khí Thần / Mặt Nước, Ánh sáng / Tối tăm, Ngày / Đêm, Chiều 

/ Mai. 

Đó là phương cach diễn tả khác nhau về sự Tạo Thiên lập Địa của Đông Tây, nhưng cùng một ý, 

những cặp đối cực đó cũng chẳng khác  Đạo  / Đức, Nhân / Nghĩa « . 

Đạo / Đức, Nhân / Nghĩa cũng là Thái cực, luật Trời : nên «  Thuận Thiên giả tồn, nghịch 

Thiên giả vong : Sống thuận với luật Trời thì tồn tại, ngược lại là tiêu vong « vì đó là  «  Thiên 

võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu : Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không để cho một thứ nào chui 

lọt  «  

Cách sống tiệm tiến theo Dịch lý như trên của Cha ông  là cuộc sống  theo Thiên lý Thái cực hay 

Nhất Nguyên lưỡng Cực, cuộc sống được bắt đầu từ nơi Gần là Tâm mình tới cái Lý nơi Xa, từ 

cái Nhỏ nhất tới cái To, từ cái Đơn giản tới Phức tạp, từ những cái Tầm thường để hướng tới cái 

Phi Thường, chứ không « Chưa biết Đi đã lo Chạy «, con người chưa Thân an Tâm lạc, gia đình 

đang lục đục mà đã đi xây dựng xã hội hoà bình, lòng còn rặc lửa Hận thù mà hăm hở đi xây 

Hòa bình thế giới, có bao giờ  Lòng mình còn rực Lửa Hận thù mà hăm hở đi xây dựng được Xã 

hội Hoà bình, có bao giờ dùng Lửa mà chữa được cháy!    

Vì vậy cho nên cái khó của chúng ta là ở ngay cái Lòng của mỗi chúng Ta, đó là cái Lòng «  

Ngại Núi ( xa Nhân ) e Sông ( rời Nghiã ), đơn giản chỉ có thế mà xem ra  còn khó hơn công 

trình vá Trời lấp Biển. 

            . . . 
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 Trong ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta thấy không biết có cơ man nào những Danh từ gấp đôi như 

thế mang Tinh thần Biến hoá muôn màu muôn vẻ theo Dịch lý Việt. 

C.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI 

Con Người Việt Nho được Định vị  trong Tam Tài :Thiên – Nhân - Địa như trong Cơ cấu về Đồ 

hình của Ngũ hành.   Con Người được định nghĩa:  

“ Nhân già kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương cho giao, Quỷ / Thần chi hội, Ngũ hành chi 

tú khí “. 

( 2 ) Hỏa ( Lửa: Năng lượng ): Thiên ( hoàng ) 

↓ 

( 5 ) Thổ : Tâm linh: ( Nguồn Sống và nguồn Sáng ): Nhân ( hoàng ) 

↑ 

( 1 ) Thủy  ( Nước: Vật chất  ): Địa ( hoàng ) 

 

Vị trí con Ngưòi qua trục Chí ( Tung ) của Đồ hình và Số độ trong Ngũ hành .Con Người là Tinh 

hoa của Trời Đất. 

 1.- Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, vị trí con 

Người ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng, nhờ đó mà “ 

Nhân linh ư vạn vật “. Nguồn Sống là Đạo Nhân ( Tình Yêu ) , nguồn Sáng là Đức Nghĩa ( Lý 

Công chính ). Vì  Ở giữa Thiên Địa, con Người không không để  bị kéo Lên Thiên thành Duy 

Tâm mà mê tín dị đoan, cũng như không bị lôi Xuống Địa trở thành Duy vật, coi của trọng hơn 

Người ( con Người Bolchevick, con Người CS ) mà xâu xé chém giết nhau, nhờ không để bị thiên 

lệch  mà Duy trì được vị thế ở giữa, nên phải tự Lực, tự Cường để Tự Chủ mà làm Người Nhân 

Chủ.  

Theo Nho, Trời là Thiên hoàng, Đất là Địa hoàng, thì con Người – tinh hoa của Trời Đất - 

cũng là Nhân hoàng. Không có con người to lớn và cao cả như Bàn Cổ, như thánh Gióng - Phù  

Đổng thiên vương - thì không làm nổi việc Tu thân cũng như việc to lớn “ kinh bang tế thế “. 

Người Nhân chủ nhờ biết sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý để đạt Đạo Nhân và Đức Nghĩa 

nên có Dũng lực làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình. 

 2.-Nhân giả kỳ Âm / Dương chi giao: Con Người là nơi kết giao của Âm Dương hay 

Tình Lý.  Nhờ nguồn Tình  thôi thúc mà Gái Trai “xe tơ kết tóc “  mà Thành hôn với nhau làm 

nên Vợ Chồng”, và cũng nhờ Lý Công chính mà Vợ Chồng hành xử công bằng với nhau như lời 

giao ước trong Lễ Giao bái mà hoà với nhau cho đến lúc “ đầu bạc răng long “. 
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Nhờ “ Phu phụ hòa gia đạo thành “, giúp gia đình thành Tổ Ấm mà vui sống bên nhau , nhất là 

sinh Con ( Trai ) đẻ Cái ( Gái )  mà tham gia vào cuộc Sinh sinh Hóa hóa của Vũ trụ. Gia đình 

là trường đầu đời để Cha Mẹ giúp con cái trưởng thành theo Nhân Nghĩa, hay lò luyện Trai 

hùng Gái đảm cho Dân tộc. Do đó mà Gia đình được chọn làm nền tảng Hoà cho Xã hội, Xã hội 

làm nền tảng cho Thế giới Hoà bình. 

 3.- Nhân giả kỳ Qủy / Thần chi hội. Con Ngưới là nơi Qủy / Thần hay Ác / Thiện hay 

Ngợm / Người luồn kề lưng xô đẩy níu kéo nhau, lúc này còn là Thiện, phút sau đã là Ác, nên 

mọi người ai ai cũng phải Tu thân đễ lột xác Ngợm mà thành Người có Nhân phẩm..  Nhờ có 

Nhân phẩm “ Nhân Nghĩa  “ mới giúp con Người Thiện không cho Ác lấn át hay vượt lên cả 

Thiện Ác, không những sống hòa với nhau mà còn hòa với cả Vạn vật nữa. 

Giá trị của con Người là Vi nhân làm sao Tu thân cho đạt Nhân Nghĩa mà sống hoà cùng mọi 

người và vạn vật trong Vũ trụ.   Theo luật Giá sắc  thì; “  con Người gieo Thứ nào thì gặt Thứ 

nấy, Ai gieo thì kẻ ấy gặt, Gieo Một thì Gặt Trăm “ , do đo mà muốn Hạnh phúc thì  phải Tu 

Thân mà làm điều Lành, ngược lại làm điều Ác thì lãnh  nhiều tai họa. Lưới Trời lồng lộng, tuy 

thưa mà không có thứ nào lọt qua được ( Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu ), không ai lọt qua 

Luật Giá sắc hay Nhân quả được.. 

 4.- Nhân giả kỳ Ngũ hành chi tú khí: Con Người là “ Hoa Trái “ của Ngũ hành.  

Ngũ hành gồm 2 cặp đối cực của Tứ hành ( Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim ) và Hành Thổ. Tứ hành là 

Thế giới Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, Hành Thổ tượng trưng cho Vô thuộc nguồn Tâm 

linh, khi Hữu Vô giao thoa với nhau thành nguồn sinh sinh hóa của Vũ trụ, nên Ngũ hành được 

xem là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ .  (  Hành thổ đưọc xem như Black hole .). 

Hỏa ( Năng lượng ). Trời 

↓ 

( Sinh vật ) Mộc ← Thổ (  nguồn Tâm linh: con Người ) → Kim ( Khoáng chất ) 

↑ 

Thủy ( Vật chất ). Đất 

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim thuộc thế giới hiện tượng ( Hữu ). Thổ thuộc lãnh vục Tâm linh ( Vô ). 

Chúng ta thấy con Người được kết cấu toàn bằng những yếu tố trái ngược nhau, nhờ biết hành 

xử theo Dịch lý “ Âm Dương hoà “ mà trở nên con Người Nhân chủ .  

Ngoài ra nhờ định vị được vị thế  “ Nhân hoàng “cao cả giữa Trời “ Thiên hoàng “ và  Đất  “ 

Địa hoàng “  nên con người có Điểm tựa hay Bàn nhún nơi Địa, cũng như có Hướng siêu việt  

nơi Thiên  mà vươn lên làm Người. Con dân của nước không phải đôn đáo tung ra tứ phương 

rước độc dược về mà tàn dân hại nước! Nguy tai! Hại tai! 
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 Văn sĩ  ( Albert Camu ? )  Pháp có viết cuốn sách : “ L’homme, cet inconnu « , quả thật Lòng 

Người khó dò, vì do con người chứa trong mình những cặp mâu thuẫn nội tại được hài hòa hay 

bất hòa ở muôn vàn mức độ khác nhau! 

 

D.- MINH TRIẾT TRONG HUYỀN THOẠI LẬP QUỐC TIÊN / RỒNG 

 

I.- Hai Biểu tượng ngược nhau 

Tiên ( Mẹ Âu Cơ ).  Rồng  (  Cha Lạc Long ) 

Mẹ Tiên Âu Cơ là Tổ Mẫu, Cha Rồng Lạc Long là Tổ Phụ, Tổ Mẫu Tổ Phụ kết hôn sinh ra con 

Hùng Vương.  Hùng vương là Quốc Tổ của Dân tộc Việt Nam.           

Huyền thoại Tiên / Rồng là Biểu tượng về Tinh thần Dựng nước của Dân tộc Việt Nam.   

 Châm ngôn về tinh thần Dựng nước hay tình thần Đoàn kết của Dân tộc Việt Nam: 

Mẹ Tiên: Non Nhân / Cha Rồng: Nước Trí, Con Hùng Vương: Hùng / Dũng 

 Chúng ta nên nhớ, nền Văn hoá của Tổ tiên chúng ta là nền Văn hoá Biểu tượng xây trên Huyền 

thoại cũng như Đồ hình và Số độ. 

Huyền thoại có hai loại: Thần thoại là những câu chuyện về Thần linh. 

Nhân thoại là những câu chuyện về con Người. con Người to lớn như Ông Bàn Cổ, Ông Đùng 

Bà Đà,Ông Cồ Bà Cộc, Phù đồng Thiên Vương hay ông Thánh Gióng, vì họ đều là con của 

Thượng Đế.  Con Người to nhất lớn của Việt Nam là Vua Hùng. 

Huyền thoại chỉ là câu chuyện dùng Biểu tượng để diễn tả Vấn đề, khi nói nơi đây thì ý lại ở chỗ 

kia, nói Vật Chất để chỉ Tinh thần hay từ Hình tượng, Biểu tượng để vươn lên Linh tượng.  Lý do 

phải dùng Biểu tượng là vì thời xưa Lý trí chưa phát triển để diễn tả nhất là về phương diện Tâm 

linh u linh man mác, không thể lấy lời lẽ để “ Ngôn truyền” mà chỉ có  thể  “ Hội ý “được bằng 

Tình để cảm nhận “, lại nữa  tuy là cùng một Biểu tượng nhưng mỗi người khi nhìn tới Biểu 

tượng thì cảm nhận được một cách sâu nông khác nhau. 

Nhìn Hình Đức Bà Maria thì liên tưởng tới lòng Bác ái, nhìn Hình Đức Quan Thế Âm Bồ tát thì 

liên tưởng tới lòng Từ bi. Khi nhắc tới Tiên Rồng là nhớ đến Tam cương: Nhân, Trí, Hùng -

Dũng. Đó là Nhân phẩm của con Rồng Cháu Tiên. 
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Cũng vậy, Nho là Đạo trường chung của Đông Nam Á châu cũng là nền Văn hoá bằng Biểu 

tượng Đồ hình và Số độ. Không giải mã được Ý nghĩa từ Đồ hình và Số độ thì khó mà hiểu cặn 

kẽ được nguồn gốc của Nho. Đó là các Biểu tượng về Thái cực viên đồ, vòng Trong, vòng Ngoài, 

Ngũ hành, Bát quái, Hà Đồ, Lạc Thư, Cửu trù, Hồng phạm . 

Nên nhớ nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là nét Nhất quán hay Mạch lạc Nội tại của Việt Nho. 

 

II.- Phân cực để thăng hoa cuộc sống theo Dịch lý 

Âm  Dương  hòa hay “ Thuận Vợ thuận Chồng “. 

 Chim Hải Âu, chim Hồng ( Hồng Bàng ) là Vật biểu thứ nhất tượng trưng cho Mẹ Tiên 

Âu Cơ.  Chim Hải Âu, chim Hồng đều là loại chim Lưỡng thê, có khả năng sống trong hai môi 

trường và có khả năng bay Cao.  Chim Âu bay  lên Núi cao, chốn yên tĩnh  ( silence ), ngồi bất 

động ( stillness ) quên hết sự  đời để thăng hoa cuộc sống bằng cách  “Đôn hồ Nhân, cố năng ái 

:: Đôn hậu Tình Người mà yêu thương nhau, đó là Lòng Nhân ái, nên” Nhân giả ái Nhân : 

Lòng Nhân là lòng yêu thương con Người.   Chim Âu cũng có thể kiếm ăn dưới Biển để gặp 

Cha Rồng. 

 Giao long  ( Cá sấu ) và Xà Long ( Rắn )  là Vật Tổ thứ hai, là Biểu tượng cho  Cha 

Rồng Lạc Long. Rồng cũng là loài Lưỡng thê. Rồng có thể lăn lộn sâu dưới biển Rộng để có kiến 

thức viên mãn để trưởng Trí hay Chu tri , nên đạt Đức Nghĩa .  

Rồng cũng có khả năng làm mưa làm gió tung lên Không Trung để gặp Mẹ Tiên. 

Huyền thoại bảo Tiên Rồng gặp nhau trên cánh Đồng Tương để Tiên Rồng tương kiến, tương 

giao, tương hợp, tương hòa, tương trợ, tương thông để sinh ra con Tinh thần Hùng Vương.  

Trong Cuộc Sống, Mẹ tu Nhân, Cha luyện Trí, khi sống gần nhau hai bên bù đắp Nhân Trí cho 

nhau cho nhau  để ai ai cũng có Tình Lý vẹn toàn hầu trở nên con Người Hùng Dũng.  

 Vậy câu chuyện Mẹ lên Non ,Cha xuống Biển cũng chỉ là Biểu tưọng diễn tả việc “ Phân 

công theo Giới Tính “ để  trau dồi Bản Sắc của  Mẹ Cha. 

Tình bao la giúp Mẹ Cha sống khăng khít với nhau, Lý Công chính giúp Mẹ Cha sống Hòa 

với nhau . Khi sống theo Tính Lý hài hòa với nhau thì đạt Đức Hùng Dũng: Hùng là sức 

mạnh Cơ bắp. Dũng là sức mạnh Tinh thần. 

 Chẳng có Chim nào biến thành Tiên, nhưng Chim là Biểu tượng “ bay cao “ để giúp cuộc sống 

bớt Lượng của Vật chất mà vươn lên Phẩm của Tinh thần, cũng như chẳng có Giao Long Xà 

Long nào biến thành Rồng, nhưng đó là những Biểu tượng phải học rộng nghĩ sâu như lặn dưới 

biển sâu rộng để trưởng Trí mà đạt Chu tri ( holistic knoeledge ), tránh cảnh triết lý sờ voi, mà 

bị phân hoá.  
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Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái, Rồng là biếu tượng của Trí hay Lý Công chính. Không 

tin Tiên Rồng cũng được nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con Người Hùng Dũng. 

 Nhân, Trí, Dũng là Tinh thần lập Quốc cũng là Nội lực của Dân tộc Việt Nam. 

Cha Lên Non, Mẹ Xuống Biển và gặp nhau để tương Hợp là quá trình rèn luyện Tình Lý  của 

Mẹ Cha theo Dịch lý.  

Đây là Biểu tượng Phân cực hay Phân Công Giới tính theo của Mẹ Cha; Mẹ chủ Tình, Cha 

nặng về Lý. Nữ Nội được phong làm Nội tướng, quán xuyên việc Nhà, Nam Ngoại được chỉ 

định làm Ngoại Vương, lo viêc Kinh bang tế thế .   

Đây không là việc Mẹ Cha ly dị như một số người tưởng lầm, mà là sự phân công để Tu thân 

hầu phát triển bản sắc riêng theo Giới tính. 

III.- Tinh thần Dân tộc hòa nhịp theo Dịch lý 

Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm con trong một cái Bọc, các con sống trong Bọc Mẹ gọi là Đồng bào, 

trăm là nhiều, 100 không là con số toán học.   Trăm con trong trăm họ đều được Yêu thương 

đùm bọc nhau trong lẽ sống Công chính và bao dung nhau để sống hoà với nhau.  

 Tình Đồng bào được Văn gia gọi là Đạo Nhân, Chất gia giải thích Đạo Nhân   bằng 

những câu Ca dao Tục ngữ ngắn gọn dễ hiểu, để truyền qua cửa miệng cho nhau. Dân Việt Nam 

có ba lối Tu: Thứ nhất thì Tu tại Gia, thứ nhì Tu Chợ, thứ Ba Tu Chùa. Tu tại Gia và Tu Chợ 

là lối tu của dân gian.  Về Đạo Nhân thì có:  

“ Lá Lành “ đùm “ Lá Rách 

Máu Chảy Ruột Mềm 

Tay Đứt Ruột Xót 

Anh Em Như thể Tay Chân  “. . 

Lành / Rách, Máu / Ruột, Tay / Ruột, Tay / Chân là nghịch số, các động từ Đùm, Chảy, Mềm, 

Đứt,  Xót, Như thể  nói lên mối Liên hệ Cơ thể thiết tha.  

 Nghĩa Đồng bào được Văn gia gọi là Trí hay Đức Nghĩa. Nghĩa là trách nhiệm hai chiều 

có Đi có Lại với nhau. Nghĩa còn có Định nghĩa : Nghĩa : Nghi giả : Nghĩa  là phải thích nghi 

với từng Người từng hoàn cảnh từng sự việc mà ứng xử Hòa với nhau, Chất gia diễn tả Đức 

Nghĩa bằng câu Ca dao ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu về mối Liên hệ hai chiều: 

“ Có Đi / Có Lại “ cho Toại Lòng nhau “ 

“ Cục Đất  “ ném Đi “  Hòn Chì “ ném Lại “ 
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“  Ở cho Phải Phải  Phân Phân. 

“ Cây Đa “ cậy Thần “, Thần “ cậy Cây Đa “ 

 Có Đi / Có lại, Cục Đất / Hòn Chì, Cây Đa / Thần là những cặp Đối cực.  Danh từ : Ném Đi / 

Ném Lại, cậy Thần / cậy Cây Đa, cho Toại Lòng nhau diễn tả mối liên hệ Công bằng. Phải Phải 

/ Phân Phân diễn tả mối Liên hệ thích nghi. 

Những câu Ca dao trên mang đậm tinh thần Dịch lý trong Tâm hồn nhân dân Việt Nam. 

 Non Nhân là Biểu tượng cho Tình yêu Bao la của Người Mẹ tu Nhân trên Núi cao. ( 

Nhân giả nhạo Sơn: Nhân thì Yêu thích Núi, do đó mà có danh từ Non Nhân  để chỉ cho Tình 

Mẹ ) .  

 Nước Trí là Biểu tượng cho Lý công chính hay Đức Nghĩa của người  Cha nhờ luyện 

Trí dưới Biển sâu. ( Trí giả nhạo Thuỷ: Trí thì yêu thích Sông Nước,  do đó Nước được kết đôi 

với Trí thành Nước Trí, chỉ cho Lý Cha )  .   

 Nhân, Trí, Hùng - Dũng là Biểu tượng cho Tình thần lập quốc đoàn kết của Vua 

Hùng, Quốc Tổ của Dân tộc Việt Nam. 

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng Triết lý Nhân sinh của Việt Nam để giúp mọi người sống 

Hòa với nhau, chứ không là kiến thức suông, là chuyện hoang đường . 

IV.- Cái Sảy nảy cái Ung 

Chẳng có Chim nào biến thành Tiên, chẳng có Giao Long Xà Long nào biến thành Rồng nhưng 

đó chỉ là những Biểu tượng thăng hoa cuộc sống. 

 Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái, Rồng là Biểu tượng của Trí hay Lý Công chính. Tiên 

Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương là Biểu tượng cho việc rèn luyện Tinh thần Nhân 

Nghĩa. Nhân Nghĩa là Tình thần Đoàn kết Dân tộc.  

Không tin Tiên Rồng cũng được, nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con Người Hùng 

Dũng. Mất con người Hùng Dũng của Vua Hùng là mất Gốc Nội lực Dân tộc, nên phải bôn 

ba đi tìm nhiều Gốc khác, gây ra cảnh phân hóa, nên trước sau gì Dân tộc cũng bị sa vào 

tròng Nô lệ để “ Nước Mất “ ! 

 Cứ nghĩ Tiên Rồng chia con lên Núi, xuống Biển là Ly dị cũng được, những xin đừng quên 

mất việc trau dồi Bản sắc của nhau, tức quên mất vai trò Nội Tướng và Ngoại Vương của Mẹ 

Cha, để đối xứ với nhau “ vơi Tình cạn Lý “, đánh mất luôn Tình Nghĩa son sắt Vợ Chồng, 

làm tan Nhà nát Nước, nguyên do ly dị là quên đi lời căn dặn Cha ông: Nào là : Nồi nào úp 

Vung  nấy “ với “ Non thể Bể hẹn “, nào là  “  Vợ Chồng phải  sống với nhau cho  đến lúc «  

Răng long đầu bạc, cốt rũ xương mòn « , nào là «  Trai mà chi, Gái mà chi. Sao cho Ăn Ỡ 

Nhân Nghì  ( Nghĩa ) mới nên” ! Sự  quên đi này làm  cho “ Nhà Tan “!  
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Quả là: “ Vi Nhân nan hĩ : Làm Người khó thay! “ 

Ngày nay chúng ta văn minh hơn, chúng ta có thể bỏ thứ Văn hóa chi li rắc rối nầy, cho là cũ kỹ 

lạc hậu, nhưng đừng quên là chúng ta phải tìm cho ra những giá trị tốt đẹp hơn cho hợp với thời 

đại thay vào, hay những phương cách theo Khoa học thay thế  cho Nhân Nghĩa để giúp sống 

Hoà với nhau, nhưng xin đừng  xài Luật rừng trói buộc con người lại thành đàn mà kéo cày cho 

một phe phái Bất Nhân làm chuyện Bất công, chúng ta  không thể lờ đi Quốc nạn và Quốc nhục 

mà chạy quanh, mà phải tìm cho ra đáp đề  của Dân tộc, chứ  không chỉ hô hào đoàn kết suông ! 

V.- Sự nguy hại của cái Ung mất Gốc 

Đất nước của chúng ta có Đền thờ Hùng Vương ở Núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Phú Thọ, ở hải ngoại 

nơi một vài nước cũng có Đền thờ Hùng Vương, nhưng hình như một số chúng ta chỉ nhớ ngày 

mồng 10 tháng 3, tới «   thờ cúng Tượng Vua Hùng « , nhưng đa số con dân Việt Nam đã lờ quên 

«  Tinh thần: Nhân / Trí, Dũng của Vua Hùng «  .  Tình trạng này được gọi là “Lạc Hồn Thiêng 

Sông Núi “: Hồn Thiêng Sông là Trí hay Nghĩa, Hồn Thiêng Núi là Nhân. Khi lạc Hồn Nhân 

Trí kết đôi thì mất  Tinh thần Hùng Dũng, do tình trạng mất Gốc này mà Dân tộc Việt Nam 

ngày nay như đàn gà con lạc Mẹ, không được  còn nấp dưới cánh gà Mẹ để chống chõi với sự 

bắt bớ để ăn thịt của loài Diều. Ngày nay Tình Nghĩa Đồng bào đã phai hồng nhạt thắm thành 

Đồng hương, có khi thành kẻ thù không đội trời chung ! 

D.- MINH TRIẾT VỀ GỐC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

Sau thời gian sống trong Bô lạc thì con người quy tụ lại với nhau mà thành lập Quốc gia, nhu 

cầu đoàn kết là điểm mấu chốt để thắt chặt mọi con dân của nước lại với nhau.   Tinh thần 

Huyền thoại Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “ là nền tảng của Tinh thần “Đoàn 

kết“của Dân tộc . Tương là Tương ái, tương Kính, tương thân, tương dung, tương giao, 

tương hợp, tương hòa, tương thông nhờ đó mà mọi người được bao bọc, che chở, nuôi dưỡng 

trong bọc Trăm Trứng của Mẹ Âu Cơ với tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào mà sống 

khăng khít với nhau, nên hư, xấu tốt gì cũng là Đồng bào với nhau, không có được Tình bao 

la của người Mẹ thì không  thể sống được như thế !.  

Cuộc sống Duy Lý một chiều là «  chẻ sợi tóc làm tư, đếm từng hạt gạo để thổi cơm, và là 

giai đoạn người ăn thịt Người «, ai không tin thì cứ sang Trung Hoa mà kiểm chứng! 

Châm ngôn dựng nước : Mẹ Tiên:  Non Nhân, Cha Rồng: Nước Trí, sinh ra con Hùng 

Vương Hùng Dũng. Hùng là sức mạnh của Bắp thịt, Dũng là sức mạnh của Tinh thần. 

Hùng Dũng là cột trụ của Tinh thần Dựng nước và Cứu nước của Vua Hùng. 

 Khi mọi công dân làm người sao cho Nhân Trí kết đôi hài hoà thì tạo ra Đức Hùng, Dũng để 

có Nội lực. Đó là Minh triết dựng nước và cứu nước. 
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Không có con Người Nhân chủ, không có Minh triết sống trong mọi lãnh vực theo Thiên lý “Âm 

Dương hoà “ thì con Người và Dân tộc không có đủ Nội lực để  Dựng và Cứu nước qua hàng 

ngàn năm và cũng chẳng đạt Hạnh phúc vì không sống  theo Quả dục của nền Văn hoá Thái 

hòa. 

Rõ ràng Huyền thoại Tiên Rồng không phải là chuyện hoang đường cũng không là chuyện trâu 

ma thần rắn như Vua Tự Đức quan niệm.  

Chỉ vì Lòng con Dân đã  “ ngại Núi ( quên đi Lòng Nhân của Mẹ Âu Cơ ) e Sông ( bỏ Trí công 

chính của  Cha Lạc Long ) mà Dân tộc phải tan đàn xe nghé thương đau! 

 

G.- MINH TRIẾT TRONG NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA 

VIỆT NHO 

 

I.- Nguồn mạch của Văn hoá Việt: Tiềm thức cộng thông Nhân loại 

Khi đi vào Khoa Tâm lý miền sâu, chúng ta bắt gặp Ba Sơ nguyên tượng ( archetype ). 

Sơ nguyên tượng là những ấn tượng ( impression innée ) được khắc ghi vào tâm khảm con người 

từ nhỏ đến lớn.   

 1.- Sơ nguyện tượng thứ nhất là mối Tình bao la của người  Mẹ, một Tình yêu không 

điều kiện như Tình Cha. 

 2.- Sơ nguyên tượng thứ hai là  mối tình khăng khít giữa đôi Gái / Trai từ lúc Hẹn hò 

cho đến lúc Kết hôn thành Vợ Chồng. 

 3.- Sơ nguyên tượng thứ ba là “ Tứ hải giai huynh đệ : Mọi  người  trên thế  giới  đều 

là  Anh Em“ , mọi người  nên hành xử với nhau theo nguồn Tình / Nghĩa hay Tinh thần “ Dĩ  

Hòa vi quý  ”, hay «  Chín bỏ làm Mười «   giúp mọi Người sống Hoà với nhau. 

Đây là nguồn Tiềm thức cộng thông của Nhân loại cũng là nguồn gốc của Việt Nho.     

 

Chúng ta thử đi vào Văn hoá Việt Nam tức là Việt Nho để xem có ăn nhập gì  với Tiềm thức 

Cộng thông của Nhân loại không . 

 1.-  50 con  theo Mẹ Âu Cơ lập nên Nước Văn Lang  tức là theo Nguyên Lý Mẹ, nên nền 

Văn hoá trọng Tình hơn Lý có nguồn gốc từ nếp sống Nông nghiệp, trái với nền Văn hóa đặt trên 

Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình có nguồn gốc từ  nếp sống Du mục. 
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Vì vậy mà mọi người trong Dân tộc được xem cùng chung một Mẹ, chúng ta gọi nhau là Đồng 

bào. Dầu chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng khi đi ra nước ngoài hễ gặp nhau là tỏ Tình thân 

thắm thiết. 

 2.-  Trong khi Xe Tơ  kết Tóc thành Vợ Chồng thì phải cử hành  hai Lễ: Lễ Thành hôn 

hai bên được nối kết nhau bằng Tình, còn Lễ Giao bái thì hai bên hành xử với nhau theo Lẽ 

Công bằng( Lý )để sống Hoà với nhau bằng Lý cho đến lúc “  Đầu bạc Răng long, cho tới lúc 

Cốt rủ Xương mòn “. 

Ngày nay có số người quên sống sao cho «  Tình lý vẹn toàn với nhau  «  nên Gia đình mới thành 

Tổ Lạnh hay Tổ Nóng mà chia ly. 

 3.-  Trong công cuộc Vi Nhân tức “ Tu Nhân, Luyện Trí “ để có Nhân phẩm, theo Nho 

giáo thì có hai lãnh vực trau dồi Nhân phẩm: Một cho Cá nhân, một cho Cộng đồng. 

 a.- Về Cá nhân thì mỗi Người phải tu sao cho có Ngũ thường, tức là thường xuyên phải 

cho tu cho được 5 Điều gọi là Đạo Đức : Đạo Nhân ( Tình ) và Đức Nghĩa  ( Lý ). Nghĩa có thể 

chia ra thành : Lễ,Trí, Tín.   

Nhân là lòng Thương Người và Vạn vật trong  Vũ trụ . 

Nghĩa là Bổn phận phải hành xử Công bằng theo hai chiều  có Đi có Lại. Nghĩa được 

chia ra làm Lễ, Trí, Tín. 

 Lễ là Cung Kỷ kính Tha tức là trọng Mình và trọng Người, có trọng Mình mới biết cách 

trọng Người, 

 Trí là Tri Kỷ tri Bỉ  tức là Biết Mình và biết Người, có biết Minh thì mới hiểu Người 

khác. 

 Tín là tin Minh và tin Người, mình có thủ tín với người thì Người  khác mới tin Mình, vì 

“ Nhất ngôn bất trúng, Vạn ngôn vô dụng: Nếu một lời đã nói không đúng thì nhiều lời khác 

cũng không đáng tin, hay nếu bất tín trong điều nhỏ thì làm sao thủ tín được trong những việc 

lớn lao. 

Tóm lại, tuy có 5 Đức như trên nhưng gọn lại cũng chỉ có hai chữ : Tính / Lý 

 b.- Về Cộng đồng thì mối Liên hệ Hoà được lập trên Tinh thần Nhân Nghĩa mang Bản 

chất hòa, đó là 5 mối liên hệ gọi là Ngũ Luân. Ngũ luân là 5 mối Liên hệ Hòa giữa các thành 

phần trong Gia đình và  Xã  hội  theo tiêu chuẩn Tình / Nghĩa: 

 1.- Vợ / Chồng sống Hoà theo Tình / Nghĩa 

 2.- Cha Mẹ / Con cái:  Phụ ( mẫu ) Từ, Tử Hiếu cũng theo Tình / Nghĩa.  
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Phụ Từ  là Cha Mẹ Yêu thương con cái theo Lẽ Công chính bằng cách biến gia đình 

thành Tổ ấm, làm trường học đầu đời ươm Tình đơm Lý cho thành Trai hùng Gái đảm về sau. 

 Tử Hiếu là con cái phải theo Lý mà vâng lời Cha Mẹ để trau dồi Tư cách và Khả năng 

gọi là Thành Nhân và Thành Thân, và nhất là khi Mình còn Trẻ  phải Biết ơn Cha Mẹ bằng cách 

vâng lời, chăm lo xây dựng con Ngưòi mình và khi Cha Mẹ về Gia thì nhớ Yêu thương  mà 

phụng dưỡng Cha Mẹ cho tròn chữ Hiếu, đó là cách sống Công bằng: “ Trẻ cậy Cha, Già cậy 

Con “ . 

 3.- Anh Chị / Em:Huynh kính Đệ cung : Kính là trọng Người, Cung là trọng Mình, 

nghĩa  là Anh  Chị / Em phải Kính trọng nhau và hành xử Công bằng với nhau. 

  4.-  Nhân dân / Chinh quyền.  Chính quyền phải tôn trọng Nhân quyền để giúp dân phát 

triển Tư cách và Khả năng. Nhân dân phải thực hành Dân quyền để giúp Chính  quyền có 

phương tiện để Dựng nước và Cứu nước để cải tiến Dân Sinh và nâng cao Dân Trí. 

 5.- Đồng bào với nhau: Mọi người sống theo Nhân Nghĩa để hòa với nhau, theo quan 

niệm  « Thương Người như thể thươngThân «  và biết cách sống «  Dĩ Hòa vi quý «,đoàn kết với 

nhau mà Dựng nước và Cứu nước.  

Tuy có 5 mối liên hệ như trên nhưng rút cuộc cũng chỉ có một chữ HÒA 

Còn Hán Nho của Tàu được xây dựng trên Nguyên Lý Cha có bản chất Bạo động, gây Chiến 

tranh, Cướp bóc và Bành trướng, Ngũ luân theo Hán Nho của Tàu được xếp theo thứ tự sau : 

 1.- Quân Thần: tôn quân làm Thiên tử, trọng Bạo lực với Ngu Trung. 

 2.- Phụ Tử: Cha Mẹ với con cái :  Phụ Từ Tử  Hiếu với Ngu Hiếu.  

 3.- Phu Phụ : Chồng trước Vợ sau, trọng Nam khinh Nữ, Chồng Chúa Vợ Tôi. 

 4.- Huynh Đệ: Quyền Huynh thế Phụ. 

 5.  Bằng Hữu:  Thủ Tín: “ Nhất Ngôn bất trúng, Vạn Ngôn vô dụng.” 

Đây là mớ hổ lốn giữa Bá đạo và Vương đạo. 

Đó là sự phân biệt nền tảng giữa Hán Nho bá đạo và Việt Nho Vương đạo. 

Qua sự giao lưu Văn hóa qua hàng bao ngàn năm Việt Nho cũng đã bị Hán Nho uy hiếp  xem 

dặm trộn lẫn với nhau mà biến chất đi nhiều, hầu như bị mai một vì mất ý thức !. 

II.- Nội dung Văn hóa Việt: Việt Nho 

Nội dụng Việt Nho nằm trong Kinh Điển và Ca dao Tục ngữ tuy rất phức tạp, nhưng theo Triết 

gia Kim Định thì gồm những điểm chính sau 
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 1.- Vũ trụ quan Động, Nguồn biến dịch theo Dịch lý  ( số 2 ) của các cặp đối cực thành 

nét Lưỡng nhất ( Dual unit : 2 →1 ) được tổng quát bằng “ Âm Dương hoà “ hay “Thuận Vợ 

thuận Chồng “.   Nét Lưỡng nhất là động lực giúp Tiến bộ trong trạng thái ổn định ( trạng thái 

quân bình động ).  

 2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ  ( số 3: Tam tài  ): Sống giữa Trời Đất, con Người 

duy trì được vị thế Tự Chủ, nên phải tự Lực, tự Cường. Đó là con người Nhân chủ. 

 3.- Nguồn Tâm linh ( số 5 ) là  : * Nguồn Sống ( Nhân ái hay Bác ái hay Từ bi  ): Tình  

* Nguồn Sáng ( Lý công chính hay Lẽ Công bằng hay Trí tuệ ): Lý. 

 4.- Một Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để tất cả Cơ chế thì các cặp đối cực riêng phải được 

vận hành “  đồng bộ “ với nhau để tiến lên mà Dựng và Cứu nước. 

 5.- Một Đạt quan An nhiên tự tại nhờ sống theo Quả dục ( Chiết trung giữa Diệt dục /  

Đa dục ) và hành xử theo An hành ( Chiết trung giữa Cưỡng hành / Lợi hành ) .  

Nét Lưỡng nhất  là nét Nhất quán xuyên suốt nền Văn hoá Việt có bản chất Thái Hòa. 

Nét Lưỡng nhất là “ Âm Dương hoà “, là viên Ngọc Long Toại, là “ Tiên Rồng gặp nhau trên 

cánh đồng Tương “, là “ Thuận Vợ thuận Chồng “, giúp  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

“ . 

 Sống thuận với Thiên sinh tức là sống thuận theo Luật Biến dịch trong vũ trụ. Có ba 

luật lớn: Luật Biến dịch, luật Giá sắc và luật Loại tụ.  

 Sống thuận với Địa dưỡng là suy tư theo Khoa học để  khai thác tài nguyên thiên nhiên 

mà sống, nhưng không lạm dụng thứ nào làm ô nhiễm môi sinh, làm lỗi «  Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ «. 

 Còn Nhân hòa thì phải làm sao khai thác và sữ dụng nguồn Địa dưỡng thuận với luật 

Thiên sinh cũng như hành xử sao cho Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất  thì mới có đủ Nội 

lực để mà Xây dựng nước và cứu nước. Nói gọn muốn sống được công bằng với nhau thì đòi hỏi 

mọi người phải tu tỉnh cho có Lòng Nhân để thực hiện lẽ Công bằng tức là đức Nghĩa vào đời 

sống xã hội. 

Đó là lối sống theo Minh triết. Minh triết là cách làm sáng tỏ Thiên lý để sống theo mà tồn tại và 

phát triển, chứ không ai có Minh triết. 

E.- MINH TRIẾT TRONG NẾP SỐNG QUẢ DỤC 

Chúng ta biết trên Thế giới đại loại có ba nếp sống: Diệt dục, Đa dục và Quả Dục.  
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Diệt dục là nếp sống Xuất thế, sống khắc khổ để chăm lo cho cuộc Sống đời sau, nên 

chưa lo sống đã lo chết, quên mất thực tại cần thiết của đời sống Nơi Đây và Bây Giờ.  Đây là 

sự Lạm dụng thiếu, nên nhiều khi đưa tới nạn bị Cưỡng hành. 

 Đa dục là nếp sống Nhập thế , con Người lăn lưng vào cuộc đời, chăm lo làm cho được 

nhiều của cải vật chất, có thể đưa tới cuộc sống lạm dụng nhiều thứ, làm cho đảo lộn trật tự Gia 

đình và Xã hội, và làm ô nhiễm môi trường. Đó là nếp sống Lợi hành. 

 Quả dục là nếp sống Chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục. Con Người Không hoàn toàn 

theo Diệt dục để giúp làm phát triển toàn diện con người mà lo cho cuộc Sống Nơi đây và Bây 

giờ được êm xuôi thoải mái.  Con Người cũng Không theo lối sống Đa dục để lạm dụng mọi thứ 

làm tha hóa con người, rối loạn Xã hội và làm ô nhiễm môi trường. Do đó mà con người phải Xử 

thế theo lối vừa Xuất vừa Nhập, Xuất một phần theo Diệt dục và Nhập một phần theo Đa dục để 

cho đời sống được điều hòa Tiết độ. Muốn thế phải An hành nghĩa là  trong cuộc sống hàng 

ngày, thấy sự việc hợp với Nhân Nghĩa thì cố làm cho được, còn những điều trái với Nhân Nghĩa 

thì nhất định không.Chỉ có con Người sống thực sự theo Nhân Nghĩa mới có  Dũng lực để  An 

hành được. 

Đây Không là cuộc sống ba phải mà đòi hỏi phải có tinh thần Triết học rõ ràng thấu đáo   và 

Nghệ thuật tế vi uyển chuyển như nét cong Duyên dáng của Việt tộc ( xem sau ) mới đạt được. 

Đây là nếp sống theo Dịch lý, thuận theoThiên lý để Sống hòa nhịp với Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.  

G.- MINH TRIÊT VỀ CHẾ ĐỘ 

Về Chế độ Chính trị  thì chọn Chế độ Nhân trị, 

( ” Nhân giả An nhân, Trí giả Lợi nhân, Úy giả Cưỡng nhân “. Lão  ). 

Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị. 

 Lễ trị: Lễ là “ cung Kỷ kính Tha “ :  trọng Mình trọng Người. Không biết trọng Mình 

thì không thể trọng người khác. Lễ là hàng rảo cản tự nội, giúp con người tự ý không làm chuyện 

bất Nhân và bất Công. Lễ trị thuộc về lãnh vực Văn hoá và Tôn giáo cùng Giáo dục. 

 Pháp trị là dùng luật pháp công minh mà trị dân.  Vì con người luôn bất toàn, nhiều khi 

không tự chế được mà làm chuyện phạm pháp, nên pháp luật giúp con ngưòi bất toàn sống theo 

lẽ công bằng của Hiến pháp. Thiết tưởng chỉ có Pháp trị thì không thể giúp cho xã hội được luôn 

an vui, vì pháp luật nào cũng có kẻ hở.Phần này thuộc trách nhiệm Xã hội. 

Nền tảng của chế độ Nhân trị: “ Dân duy bang bản, bản cố bang ninh: Dân là Gốc của nước, 

Gốc có được củng cố nghĩả là mỗi người dân phải được có Ăn có Học để có Tư cách và Khả 

năng thì Gốc nước mới được vững mạnh, Nước có được vững mạnh  thì Dân mới an vui hạnh 

phúc. 
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Hạnh phúc cũng đòi hỏi phả Thân an Tâm lạc: Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác khỏe 

mạnh. 

Nếu một chế độ chính trị mà tham tàn bạo ngược thì người dân phải trừ khử như giết một những 

tên phàm phu tục tử  ( Trụ bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu ).  

Chế độ Độc tài và CS rõ  là chế đô « Úy giả cưỡng nhân «. 

 

H.- MINH TRIẾT TRONG SÁCH LƯỢC  QUỐC KẾ DÂN SINH 

Bất cứ một Tổ chức nào cũng đều có một Tôn chỉ và Mục đích. Để thực hiện Mục đích đã ấn 

định thì phải có một Tổ chức từ Gốc tới Ngọn, nên phải có Tổ chức Nhân sự được phân Công 

phân Nhiệm để điều hành Tổ chức. Một Chế độ chính trị cũng vậy không thể thoát ra ngoài 

khuôn khổ đó.   

 1.- Tôn chỉ hay Chính lược thì nhằm thực hiện cặp đối cực:  Phú chi / Giáo chi « để cải 

tiến Dân Sinh,nâng cao Dân Trí hầu chấn hưng Dân khí, đó là  nguồn Nội lực của Dân tộc. 

 2.-Mục đích để thực hiện Chính lược thì có Chiến lược / Chiến thuật  : 

  a.-  Chiến lược thì :   * Thiết lập Chế độ Dân chủ với nền tảng  Lễ trị / Pháp trị 

với Tam quyền phân lập theo Dịch lý : Trong Tam quyền phân lập thì : 

 Các ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp là những cặp đối cực  vừa được vận 

hành theo Tiêu chuẩn «  Thiểu số phục tùng đa số « và vừa theo Tiêu chuẩn « Đa số phục tùng 

thiểu số  ( xem [ 13 ]  The Living constitution  )  

 Đường lối thực hiện thì lấy Chí Nhân / Đại Nghĩa thay cho «  Tham tàn / Cường bạo để thực 

hiện Công bằng xã hội. 

  b.- Chiến thuật thì: * a.- Thiết lập các Cơ chế xã hội theo các cặp đối cực theo 

Dịch lý để giúp  cho Cơ chế được tiến bộ và quân bình và đồng thời giúp  các cơ chế vận hành 

đồng bộ với nhau : 

Chính trị với sự điều hòa giữa Nhân quyền / Dân quyền 

Kinh tế với sự điều hòa giữa Công hưu / Tư hữu 

Giáo dục với sự điều hòa giữa Thành Nhân / Thành Thân 

Xã hội với sự điều hòa giữa Dân sinh / Dân trí. 

Tất cả các cặp đối cực phải được điểu hành đồng bộ với nhau.  
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   * c.- Nghệ thuật Cai trị thì phải vừa quán triệt mọi vấn đề  nhờ tinh thần Triết lý 

( Lý  ) và cũng vừa phải thực hiện uyển chuyển như Nghệ thuật ( Tình ) giúp  mọi sự được đến 

nơi đến chốn.   

I.- MINH TRIẾT TRONG  THUẬT CAI TRỊ 

Trong việc cai trị của chế độ Dân chủ thì dùng Nghệ thuật Cai trị, trong chế độ CS thì dùng xảo 

thuật và bạo lực để Tà trị. 

Để hiểu nghệ thuật cai trị của Tổ tiên ra sao, chúng ta nên truy nguyên từ cái Thuật dùng chữ 

Nghệ. Chữ Nghệ:   ( 乂 = 丿< nét phẩy > +乁< nét Mác > )  gồm nét Phẩy ( cùng chiều Kim 

đồng hồ: Hữu nhậm ) và nét Mác ( Ngược  chiều kim đồng hồ: Tả nhậm) giao nhau, tức là cặp 

đối cực Tả và Hữu nhậm giao nhau , đó là cặp đối cực của Dịch lý “Âm Dương hoà “ tức là 

Thiên lý  mang bản chất Hòa . 

Vậy Nghệ thuật Chính trị là cách cai trị thuận với Thiên lý để mưu phúc lợi cho toàn dân 

trong trật tự Hòa mà sống an vui với nhau.  

Nghệ thuật  Chính trị cũng rất tế vi vì phải chu toàn mọi góc cạnh của đời sống mới đem cả Dân 

tộc tới cuộc sống Hoà vui hạnh phúc. Hoà là đỉnh cao của Văn hoá  Thái hòa được thể hiện vào 

Đời sống Chính trị.   

Để hiểu cái tế vi của Nghệ thuật chúng ta lấy ví dụ một Họa sĩ vẽ bức tranh, người Họa sĩ chỉ với 

mấy nét vẽ cùng với sự kết hợp màu sắc ( vật chất ) mà làm nổi bật lên Tinh thần của bức tranh, 

bức tranh vô giá là bức tranh có Hồn. Một bức tranh tuyệt tác là một bức tranh làm sao cho cái 

Xác hiện lên được cái  Hồn của bức tranh. 

Nghệ thuật Chính trị là sự kết hợp rất uyển chuyển giữa tinh thần Triết lý ( L ý  ) và Nghệ 

thuật ( Tình ) sao cho công trình “ Phú chi và Giáo chi “được hài hòa, giúp cho toàn dân 

sống sung mãn tương đối công bằng mà hòa với nhau cho được hạnh phúc.    

Còn Xảo thuật Tà trị là cách hành xử đi ngược với Thiên lý, là đảng thay Trời cướp quyền Tự do 

và quyền Tư hữu của Dân thuộc Thiên tính về cho đảng gây ra  cảnh Bất Hòa gây ra khổ đau 

tang tóc cho con Người và Dân tộc. 

Xảo thuật Chính trị là cách Nói “ Nhân Nghĩa “ mà Làm ngược lại theo lối “ Tham tàn và 

Cường bạo” , nghĩa là “ nói Ngược làm Xuôi “:  

 Nói Độc lập vì đã làm Nô lệ kẻ thù,  

 Nói Tự do là chuẩn bị tước Nhân quyền,  

 Nói Hạnh phúc là hô cải cách để tước quyền Tư hữu hầu Ngu hóa và Bần cùng hóa nhân 

dân để cho dễ cai trị và trường trị,  
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 Nói Đổi mới là để rước Tư bản vào làm ăn mà cùng nhau Tham nhũng, 

 Nói làm ăn theo kinh tế Thị trường nhưng theo định hướng  XHCN là nói bừa để bảo vệ 

đảng trong lúc bế tắc không biết tiến thối ra sao!  

Tất cả mọi sự dối trá nghịch với Thiên lý cứ lần lượt bị phơi bày vì không có gì dưới mặt trời có 

thể  thoát khỏi cái Lưới Trời lồng lộng Nhân quả hay Giá sắc! 

K.- MINH TRIẾT TRONG CÁC CƠ CHẾ XÃ HỘI 

Theo quan niệm Nhất nguyên Lưỡng cực thì mỗi Cơ chế xã hội phải làm sao cho cặp đối cực 

trong từng Cơ chế  được điều hòa và điều hòa cùng các Cơ chế khác trong xã hội thì  mới giúp 

cho các Cơ chế vừa Tiến bộ vừa Ổn định. 

 1.- Trong Giáo dục thì khi điều hợp được cặp đối cực Học ( Học Lễ : vào )  và Hành ( 

học Văn: ra ) thì sự Học mới trọn hảo, giúp  ích cho cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục là điều 

hòa được cặp đối cực thành Nhân ( Tư cách do Lễ  )  và thành Thân ( Khả năng do Văn ). Giáo 

dục mà chỉ đào tạo khối óc để thành Thân thì sẽ sản sinh ra  nan đề Duy Lý. 

Tiên phải học Lễ ( Lễ : biết Trọng Mỉnh để biết trọng Người ) bằng cách Huấn linh, ( thuộc 

lãnh vực đào luyện Tư cách : Formation  ). Hậu chỉ học Văn bằng Bác vấn ( thuộc kiến thức để 

trau dồi Khả năng  : Information ), thì sự học mới giúp cho con Người phát tiển toàn diện. 

 2.-Trong Chinh trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyền và Dân quyền  thì 

Dân mới giàu nước mới mạnh.    

 Có tôn trọng Nhân quyền để con Người có Tự do mà trau dồi Nhân phẩm cho có Tư 

cách và Khả năng. Do đó mà đòi hỏi phải có nhu cầu Tự do Tôn giáo, Tự do Văn hóa và các 

quyền Tự do căn bản.   

 Về  Dân quyền thì xã hội phải cung cấp cho mọi công dân Cơ hội và Phương tiện phát 

triển toàn diện con người, tức là giải phóng cái Tâm cái Trí của mọi công dân thành con người 

Nhân chủ, khi đó mọi công dân mới có đủ Tư cách và khả năng để  đóng góp tương xứng vào 

công cuộc Cứu nước và Dựng nước. 

Nhiệm vụ của chính quyền là “ Phú chi, Giáo chi “. Phú chi để nâng cao Dân Sinh, Giáo chi 

để nâng cao Dân Trí và Dân Khí. 

Đó là công trình giải phóng toàn dân để cứu nước và Dựng nước, chứ không chỉ giải phóng giai 

cấp nghèo đói và ngu dốt, khi giải phóng xong rồi  không biết làm gì tiếp cho con Người và Dân 

tộc, mà chỉ theo “ phường đạo tặc lưu manh truyền kiếp”  mà giết người cướp của để lấp đầy túi 

tham không đáy theo Lý tưởng Kách mệnh vô sản! 
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Nhân quyền là phổ biến cho Nhân loại, còn Dân quyền mới phụ thuộc vào hoàn cảnh địa 

phương, nhưng khi nào cặp đối cực tương xứng này tương tranh tương hỗ để kết hợp với 

nhau thì mới đem lại  ích lợi cho con Người và Dân tộc. 

 3.- Về Xã hội thì phải điều hoà Dân sinh và Dân trí cho đồng bộ thì mới phát triển điều 

hòa được. Khi Dân sinh được cải tiến thì mới giúp nâng cao Dân trí để cho mỗi Công dân đều 

có Tư cách và Khả năng nhờ có học, có thế  mới mong Dân giàu nước mạnh.  Một nước giàu 

mạnh không chỉ ở đông binh lính và nhiều súng đạn, mà chính cốt ở Dân sinh, Dân trí và Dân 

khí được cao.  

 4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà giữa Công hữu và Tư hữu để giúp cho hết mọi người 

dân có cuộc sống tối thiểu có Nhân phẩm, tức là mỗi công dân đều  có cơm no áo ấm và tiện 

nghi tới thiểu cũng như Tự do căn bản.  

Thiếu quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị giáng cấp thành súc vật Nói cách 

khác là Tự do và Bình sản là hai nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con người. Tự do để phát triển 

Nhân cách và Khả năng của con Người, Bình sản để ai ai cũng có nhu cầu tối thiểu như các yếu 

tố  “ Ăn, Mặc, Nhà ở và Việc làm “ để sống xứng với Nhân phẩm. 

Chê` độ điều hòa giữa Công điền Công Thổ với Tư điền gọi là Bình sản.   

Nếu Xã hội cứ lờ đi cảnh “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì đến khi Bò chết ( người 

nghèo )  thì Trâu cũng bị lột da ( người Giàu ). Chế độ CS là một hệ quả quá đau thương của 

Dân tộc do Lòng Vô cảm và thiếu tinh thần Liên đới trách nhiệm mà ra !  

 Do đó mà Tài sản Nhân dân  không còn là Công hữu và Tư  hữu của Nhân dân mà trở thành  “ 

đảng hữu “ qua  “ Mẻ cướp Lý tưởng Quốc tế  trá hình.  

Khi bị tước mất quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị thiến hoạn mất Nhân 

Tình và Nhân Tính, nên trở thành súc vật. Hai quyền này thuộc Thiên bẩm.   

Mao đã dùng phương pháp Tẩy não hòng để tẩy xoá Lương tâm, xóa mất quan niệm Tư hữu 

trong đầu, đặng nhét quyền Công hữu vào đầu vô sản mà làm Kách mệnh triệt để, nhưng  kết 

quả là đưa Trung hoa vào khoảng trống Văn hóa như hiện nay, Trung Hoa đã bán đứt 

Lương tâm của Dân tộc qua việc sản xuất và xuất cảng hàng độc hàng giả để hòng tiêu diệt 

thế giới mà chiếm đoạt Không gian sinh tồn ( space for life ) ,cùng nhiều mưu mô bành 

trướng vừa trâng tráo vừa thâm độc chỉ vì bất Nhân và bất Nghĩa.! Ảo tưởng “ Biển Đông là 

ao nhà của đại Hán “ đang đưa dân Trung Hoa vào ngõ cụt! 

L.- MINH TRIẾT TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC 

 

I.- Mục tiêu 
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Tiên học Lễ: THÀNH NHÂN. 

Hậu học Văn: THÀNH THÂN 

II.- Phương pháp.- Hai lối giáo dục: Đồng nhất và Khai phóng 

1 .- Giáo dục đồng nhất 

“ Ở đây chỉ xin làm sáng tỏ vấn đề bằng so sánh đường lối giáo dục ( tức sự sửa soạn xa ) : Một 

theo Tâm Lý đồng nhất của Hạ trí, một theo lối Thái hoà của Tâm Linh.  Lối Giáo dục  đồng 

nhất có 3 nét đặc trưng sau: 

 a.- Trước hết là nhồi sọ : Nhồi sọ cho thực đầy, nhét cho thực chặt, không còn để một 

quảng thì giờ trống nào để tâm hồn rảnh rang, hầu có thể tự suy nghĩ lấy cách tư riêng . Hết giờ 

học thì đến giờ làm việc, hết lao tác thì đến học tập. 

 b.- Thứ đến là lối độc hữu: Do quan niệm chân lý có một, vì thế một là cấm đoán triệt 

để tất cả tư tưởng khác với chân lý được chấp nhận, như ta thấy rất rõ trong chế độ cộng sản. 

Hai là không dành cho chút thì giờ rảnh nào, đặng nhìn ra ngoài. 

 c.- Thứ ba là hệ quả của sự không để giờ cho suy nghĩ thì tất nhiên phải suy nghĩ hộ : 

không ai có quyền suy nghĩ nữa, đã có Đảng và Bác suy tư .   Tất cả chỉ có việc theo lý trí của 

người trên. Như vậy là lý trí ròng làm sao lý trí gặp được tâm linh.  Biết bao người Việt Cộng đã 

nghĩ đến tình đồng bào, tình huynh đệ, cha con, muốn ngừng tay đâm chém phá hoại, nhưng Bác 

và Đảng đã bắt phải từ khước những ý nghĩ đó , cho đấy chỉ là những tàn tích của phong kiến, 

của tư bản, cần đoạn tuyệt, để được hướng trọn vẹn tai mắt, trí, ý vào chân lý của Đảng mà thôi 

Vì thế nhìều đảng viên phải giả điếc trước tiếng nói của tâm tình, của lương tâm để tuân theo chỉ 

thị cấp trên, bắt phải hoạt động như cơn sốt rét để khỏi nghe tiếng lòng . . . 

2.- Giáo dục khai phóng 

Bây giờ chúng ta trở về với chân lý khai phóng của Việt Nho, nó có những đặc tính sau đây :  

 a.-Trước hết là sự thanh thoát trong đường lối giáo dục , được tượng trưng trong việc 

“Đi tắm sông Nghi, hóng mát trên dài Vu Vũ, ca hát mà trở về ” .       Thật là nhẹ nhàng cởi mở, 

giàu tính chất Tâm linh thanh thoát ( xem Tâm Tư , chương IV ) . Còn về sách vở tuyệt nhiên 

không bao giờ lấy nó làm tiêu chuẩn tối hậu kiểu Mặc Địch để chúng chắn đường con người trở 

lại với tâm mình. Nếu có dùng sách thì cũng không có những sách chặt chẽ kiểu ý hệ, mà là 

những sách có lối văn lỏng lẻo, cởi mở như Thi , Thư , Lễ , Nhạc , không có chút chi trói buộc 

tâm hồn. Đã vậy cũng không có nhịp điệu chung nào Anh này ra một ý chưa múc cạn, thì cứ múc 

đi; vài ba tuần dăm ba tháng mới trở lại gặp thầy cũng được. 

 



267 

 

 b.-Điểm thứ hai, đối với những tư trào khác, thì nên tránh công kích : “ Công hồ dị 

đoan, tư hại dã dĩ đoan ” . Vậy có nghĩa là Dung thông . Tất nhiên chỉ Dung thông những tư 

trào nào vẫn để cho mình được phép mãi mãi dung thông. Vì nếu bừa bãi chấp nhận những 

thuyết đầy chất độc hữu, thì ngày nào thắng thế, nó phải bắt mình cũng phải độc hữu . Y như 

Việt cộng hiện nay, biết bao người chỉ đón rước cộng sản như để mở rộng đường suy tư, có ngờ 

đâu đến lúc nó thắng thế , thì dù muốn dù chăng mình cũng phải trở thành một chiều như nó .   

Vì thế nhân danh tinh thần Tương Dung mà chấp nhận bất cứ tư trào nào là một thứ “ ba phải ” 

rất tai hại. 

 c.-Cái nét cuối cùng của Việt Nho là đề cao việc trở lại với Tâm tư mình.  Có theo 

ông thầy thì chẳng qua mình thấy ông nói hợp tâm trí mình chứ không phải vì là của ông. Vì thế 

có đi cùng một đường với ông, cũng chính là đường của mình. Đại để đó là mấy nét biểu thị nền 

Giáo dục của Nho giáo Nguyên thuỷ, tức cũng là Việt Nho. 

III.- Hai nền tảng của Giáo dục: Huấn linh và Bác vấn 

Để được  xứng danh là một nền Giáo dục phải có hai phần Huấn linh và Bác vấn : 

1.- Huấn linh ( Chỉ sự Đào luyện: formation ) < THÀNH NHÂN > “ 

Muốn đào luyện phải có Cơ sở tinh thần để y cứ và để tài bồi vun tưới trở lại rồi trở đi mãi mãi, 

có thế mới là Huấn, mới là Luyện.  Chữ luyện nói lên sự đi lại nhiều lần mãi mãi cho tới độ đạt 

thuần thục và tinh ba, nên cũng gọi là Thần là Linh, gọi tắt là Huấn linh. 

2.- Bác vấn (  Chỉ sự Quảng vấn: information )  < THÀNH THÂN > 

Song song với Huấn linh như Hồn, thì cần phải có Bác vấn như Xác, tức là Bác học Quảng 

vấn ( information ).      Bác học là chiều Rộng, còn Huấn linh là chiều Sâu. Chiều rộng càng 

lớn thì giúp cho chiều sâu vào sâu hơn nữa.  Hiện nay các nền giáo dục hầu hết đều rộng quá 

rộng, đến độ để cho Bác vấn lấn át Huấn linh, khiến cho giáo dục thiếu mối Quán nhất Nội tại.  

Thực ra sự biết rộng ( bác vấn ) là một điều hay dành cho một số nhỏ có khả năng bách khoa mà 

không hợp cho phần đông chỉ cần một tầm học vấn thông thường, cùng lắm là hai ngành chuyên 

môn mà thôi.  Nhờ có óc thiết thực, mà Mỹ Anh Nga đã dám làm cuộc Cách mạng giáo dục.  

Chương trình trung học mà nặng về Bác vấn mà bỏ qua Huấn linh là nền giáo dục bì phu, bỏ 

gốc ôm ngọn, như thế thì làm sao gây nên những cán bộ Văn hoá, tạo được niềm tin tưởng để 

gắn bó người trong nước thành một mặt trận Tinh thần.” 

( Dịch Kinh Linh Thể. Kim Định) 

M.- MINH TRIẾT VỀ QUYỀN HÀNH 

Trong bài trên Ts. Lê  Công Sự có đề cập tới Vấn đề Minh triết và Quyền lực Chính trị. 

 Phần trên chúng tôi đã bàn về Minh triết qua nhiều lãnh vực trong Văn hóa Việt, còn Quyền lực 

Chính trị thiết tưởng phải lần tới Nguồn Gốc của Văn hóa Việt đề làm sáng tỏ. 
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Nền tảng Tinh thần lập quốc của Việt Nam là Hùng / Dũng hay sức mạnh Vật chất / Tinh thần 

của cả Dân tộc 

Sức sống của  mỗi cá nhân là Tình / Nghĩa . 

Sự phân công Giới tính hay phân công Trách nhiệm tuy là bình đẳng nhưng là Nữ Nội Nam 

Ngoại: Đàn Ông là Nhà, đàn Bà là Cửa. 

Mối liên hệ Hoà giữa mỗi người trong nước là Tình Nghĩa Đồng bào. 

 Theo Tôn ti trật tự mà mỗi người có Nhiệm vụ và Quyền lợi tương xưng khác nhau trước hết mỗi 

người phải lo sao cho thành Nhân có Tư cách và thành Thân có Khả  năng. 

 Trong lãnh vực Gia đình.  

 Nhiệm vụ của Cha mẹ đối con cái là nuôi nấng và dạy dỗ con cái cho nên người có Tư 

cách và Khả năng để không những người con khi trưởng thành có thể sống tự lập mà còn sống 

được hạnh phúc.  Quyền hành của Cha Mẹ phải nằm trong lãnh vực Tình Lý, nghĩa là Yêu 

thương theo lẽ Công bằng để giúp con cái un đúc lòng Yêu thương và hành xử công bằng. Không 

ai có thể nhân danh lý do nào mà cướp quyền dạy dỗ con cái của Cha Mẹ.  Tổ chức Thiếu niên 

quàng khăn đỏ và đoàn Thanh niên CS  là Tổ chức cướp đoạt quyền Giáo dục Thành Nhân và 

thành Thân của Cha Mẹ, cách này ngược với Thiên lý, làm mất phẩm giá con Người và làm rối 

loạn Xã hội. 

 Còn Nhiệm vụ của con cái với Cha Mẹ là vâng lời Cha Mẹ để được Quyền lợi  đào 

luyện thành Nhân ( Tư cách ) và thành Thân ( Khả năng ) để trở nên trai hùng gái đảm mà xây 

dựng Gia đình và đất nước, nên người con phải biết Ơn  ( nhờ Tình )  và báo Hiếu với Cha Mẹ  ( 

theo Lý công bằng ) cho phải Đạo làm con. Do đó mà có câu: “ Trẻ cậy Cha, Gìa cậy Con “  

 Còn  nhiệm vụ của Chính quyền đối với Nhân Dân thì phải tôn trọng Nhân quyền để 

giúp người Dân phát triển Tư cách và khả năng đồng thời đỏi hỏi người Dân phải thực thi Dân 

quyền như đóng thuế cùng những nghĩa vụ hợp hiến khác cho nhà nước đề cứu nước và xây 

dựng nước. Muốn thực thi nhiệm vụ đó thì Chính quyền phải có Quyền: 

 Quyền đó do toàn Dân giao cho, một là chính quyền phải là người có tư cách và khả 

năng do Dân bầu chọn tự do. 

 Quyền của chính quyền cũng do người dân trao cho qua Hiến pháp do người dân soạn 

thảo.  

 Hiến pháp chẳng qua lẽ Công bằng xã hội xuất phát từ Lòng Nhân ái để trị quốc an dân, 

chứ không là thứ luật rừng để hãm hại những người yêu nước chống kẻ thù Dân tộc. 

 Chính quyền chẳng qua là công bộc của dân, Quyền nào thì Lợi nấy, Lợi nào thì phải 

Hành nấy, Hành theo luật Công chính.  
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Như thế là Dân lãnh đạo đảng chứ sao đảng lại lãnh đạo Dân? 

 Sao có chuyện động trời “ chưa sinh Cha đã là sinh con “, ngược ngạo đến thế là cùng!?  Các 

chức vị hàng đầu trong chính quyền Trung ương mới được đảng bày bản chỉ định trước khi hết 

nhiệm kỳ của chính phủ cũ cũng như cuộc  bầu cử Quốc hội cho chính phủ mới, chỉ có Chủ 

nghĩa Mác –Mao- Hồ  mới có lối “ Dân chủ đến thế là cùng !“  

Trong chế độ Dân chủ, quyền hành thuộc về Dân, chính quyền chỉ là kẻ được Dân giao cho 

nhiệm vụ điều hành mọi Cơ chế xã hội cho được Tiến bộ và Quân bình, quyền của chính quyền 

càng ít càng tốt, vì là nền Dân chủ, quyền hành  có nền tảng nơi toàn Dân, mọi việc đều do Dân 

làm, Dân xây dựng,  chứ không có Dân chủ tập trung, dân chủ này là Dân chủ cuội lộn đầu trở 

xuống, nên thành Đảng chủ ! 

Nên nhớ Giai cấp là tàn tích tệ hại của chế độ Nô lệ, Đảng của Giai cấp lại càng tệ hại hơn, vì 

bản chất của Đảng theo Văn hoá Du mục là bạo hành, gian manh, cướp đoạt, và bành trướng.  

Ngày nay ngưòi ta bị áp bức quá nên cứ kêu gào đa đảng, cho được Tự do, nhưng Tự do không 

đủ hai chiều gồm: Tư do hàng Dọc ( Vô biên về Tâm Linh: Nhân quyền ) và Tự do hàng Ngang  ( 

Hữu hạn qua Thế sự, Khoa học: Dân quyền ) thì trở nên hỗn loạn, vì “ lắm <  thầy thiếu Lương 

tâm> thì rầy ma “. Trong một nước có thể nhiều đảng để các đảng phát triển bản sắc riêng, 

nhưng các đảng nên quy tụ thành hai nhóm, một chuyên về Nôi trị, một chuyên về Ngoại giao, 

hai bên đóng vai trò cặp đối cực tương tranh tương hỗ để  giúp cho Quốc kế Dân sinh luôn được 

cân bằng và tiến bộ.  

Theo quan niệm Nhất nguyên lưỡng cực như: Trên / Dưới, Trong / Ngoài, Trước / Sau, Thân / Sơ 

hay Gần / Xa, Già / Trẻ . . . thì  mỗi người ở Vị trí khác nhau có Chức vụ hay Nhiệm vụ khác 

nhau, nên có Quyền Hạn, Quyền Hành và Quyền Lợi tương xứng khác nhau.  

 Nhiệm vụ kết đôi với Quyền Hạn: Nhiệm vụ lớn thì hải có quyền hạn lớn, nhưng 

không thể lạm quyền làm điều trái với Luật Công bằng .  

 Quyền Hạn kết đôi với Quyền Thế.  Quyền hạn lớn thì phải có cái Thế lớn tức là ảnh 

hưởng lớn. 

 Quyền Hạn đi với Quyền Lực.  Quyền hạn nhỏ thí cần quyền lực nhỏ, quyền hạn to thì 

phải có quyền lực lớn . Những người làm việc cho Quốc gia thí phải có hai Lực; Quân  đội để 

bảo vệ ngoại xâm cho Đất Nước. Công an để bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân. Còn những 

người làm công ích thì tuỳ theo nhiệm vụ mà có nhân viên phụ tá nhiều hay ít. 

 Quyền Lực đi với Quyền Hành. Phải có Quyền lực tương xứng thì mới thi hành 

Nhiệm vụ được.  
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 Quyền Hành đi đôi với  Quyền Lợi.  Làm được việc lớn  đưa tới lợi lớn chung thì sẽ 

được hưởng lợi lớn tương xứng. Hành nào đi với Lợi nấy  

 Tất cả đều là cặp đối cực tương xứng đi đôi với nhau, nếu không tương xứng là lạm dụng  

trái với luật Nhân quả hay Giá sắc tức là nghịch với Thiên lý. 

Trong các chế độ độc tài hay CS thì sự lạm dụng tràn lan hầu hết trong mọi lãnh vực.  

  

N.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH VẬN HÀNH CƠ CHẾ XÃ HỘI 

Đất nước Hoa kỳ có Tam quyền phân lập : Lập pháp  ( đa số ) và Hành pháp ( Thiểu số ) là 

cặp đối cực, trong Lập pháp thì Thượng viện ( Chuyên về Ngoại giao ) và Hạ viện ( Chuyên về 

Nội tri ) cũng là cặp đối cực. Các cặp đối cực luôn tương tranh tương hỗ để  duy trì tình trạng 

check and balance.  ( kiểm soát nhau để cho các Cơ chế được quân bình ). 

Còn Hành pháp và Tối cao Pháp viện cũng như Lập pháp với Tối cao Pháp viện cũng là những 

cặp đối cực, một  bên  là đa số như Lập pháp và Hành pháp, còn bên thiểu số  là Tối cao Pháp 

viện, trong trường hợp này thì phe ( Đa số ) Hành pháp, Lập pháp  phải phục tòng Tối cao Pháp 

viện ( Thiểu số ) vì yếu tố thông thạo vấn đề nhờ hiểu biết sâu rộng ( competency ). 

Trong Thượng và Hạ viện thì Đa số phục tòng Thiểu số . Trong Lập pháp và Hành pháp thì 

Đa số phục tòng Thiểu số Tối cao Pháp viện.   Đó là  chính sách check and balance.   

 ( Xem ra Tinh thần Kitô giáo trong chế độ Dân Chủ Hoa kỳ đã gặp Tinh thần Dịch lý của Việt 

Nho.  Xin xem thêm  cuốn “ Hội nhập Văn hoá Á Âu “ của Việt Nhân trong Bộ sách Văn hóa 

Dân tộc trên vietnamvanhien.net ). 

Tóm lại, Quyền hành Chính trị bắt nguồn từ Chế độ Chính trị, mà Chính trị lại có gốc xa từ nếp 

sống Văn hoá: 

  Nền Văn hoá Nông nghiệp có bản chất Hoà bình thì chế độ Chính trị dầu với Danh từ 

nào cũng mang bản chất Dân chủ,  

 Còn nền Văn hoá Du mục có bản chất Chiến tranh là nguồn gốc của chế độ độc tài mang 

tiếm danh Dân chủ .  

 

O.- MINH TRIẾT TRONG CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

I.- Vấn đề Công bằng 
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Công bằng xã hội là Vấn đề quan trọng hàng đầu của con Người trong xã hội và của cả  Nhân 

loại. Một xã hội bất công thì Đất nước bị rối loạn, làm cho mọi người đều bị đau khổ. Chế độ Nô 

lệ và Đế quốc thực dân của phương Tây cũng như chế độ Phong kiến chuyên chế phương Đông 

đều chứa muôn vàn bất công, gây khổ đau cho con người..     

Dựa vào  những bất công trong các chế độ đó  mà  CS cũng đã giết hàng trăm triệu con người 

bằng cách thực thi công bằng xã hội để giải quyết bất công xã hội, nhưng xã hội càng ngày càng 

bất công hơn. Xã hội càng bất công thì các nước càng tìm cách thi đua vũ trang để lập Hòa bình 

thế giới với ý tưởng “ muốn Hoà bình thì phải chuẩn bị Chiến tranh “, nên đem bao nhiêu mồ 

hôi nước mắt của nhân dân mà sắm vũ khí giết Người hàng loạt, chứ không chuẩn bị chỉnh 

đốn con Người và tinh thần Dân tộc cho hợp với Thiên lý. 

Thực ra vì chưa có sách lược nào giải quyết nạn bất công xã hội thật ổn thỏa .    

II.- Nguồn gốc của Bất công xã hội 

Muốn bàn tới và giải quyết vấn đề bất công xã hội thì tìm cho ra nguồn gốc Bất công là do đâu, 

chứ không thể nhìn các hiện tượng bề ngoài trong Xã hội mà sửa chữa . Bất công xã hội là con 

bệnh trầm kha, phải chữa tận gốc chứ không thể như việc chữa bệnh nội thuơng, chỉ lấy dầu Cù 

là mà thoa xát ngoài da, mặt khác sống trong thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối, không 

thể đem cái nhìn tuyệt đối vào đây. Do sự bất toàn của mỗi con Người mà gây ra tình trạng Bất 

công Xã hội. 

Cái bất toàn một phần là do Thiên bẩm, phần khác là do Nhân vi trong cách hành xử Lạm dụng 

của con Người. 

1.-Nguyên do Thiên bẩm 

Có người được sinh ra rất thông minh mẫn tiệp, có người lại dốt nát tối tăm, có người thì ở mức 

trung bình, có người thì siêng năng, có người lại chây lười. Về thể chất người thì khỏe mạnh 

người thì yếu đuối người thì bất lực. . .Nhân loại có hàng 8, 9 tỷ ngừời, mỗi người một khác khác 

nhau về mọi phương diện, người kém phần này, kẻ trôi phân kia. Quả là nhân loại muôn màu 

muôn vẻ, dường như Thượng Đế sáng tạo ra loài người chứa nhiều bất công, nhất là về 

phương diện sản xuất ra Tư hữu: Mỗi ngày, Kẻ thì làm được hàng trăm hàng ngàn, người thì 

làm được vài trăm, vài chục, thậm chỉ có kẻ  không làm ra đồng nào . 

2.- Nguyên nhân do Nhân vi 

Trong giòng lịch sử Nhân loại thường xẩy ra việc người có quyền thế áp bức bóc lột người 

nghèo đói, gây ra rối loạn xã hội. Những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, chế độ Cộng sản ở 

phương Tây, chế độ Phong kiến chuyên chế ở phương Đông với thành phần giàu có  đã gây 

không biết bao nhiêu khổ đau cho những người nghèo khó yếu thế. 
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CS Liên Xô, Đông Âu, CS Trung Hoa và và CSVN . . . đã đẩy sự bất công xã hội lên đĩnh cao 

chót vót. Khi con Ngưòi bị tước mất quyền Tự do làm Người và tước mất quyền Tư hủy để sống 

thì con Người sẽ trở thành Ngợm. 

Vậy Vấn đề bất công xã hội có hai nguyên nhân: 

 1.-  Sự bất công  là do Thiên bẩm từ bản chất  mỗi con Người. 

 2.- Do  sự áp bức bóc lột  là do con người Bất nhân gây ra Xã hội Bất công. 

III.- Cách giải quyết Vấn đề Công bằng Xã hội 

1.- Thuộc lãnh vực Tôn giáo 

Trong  Phúc âm đã có Dụ ngôn giúp chúng ta giải quyết vấn đề :   

Phúc Âm Thánh Mátthêu 

“ Đoạn Mátthêu 25:14-30 kể về một ông chủ sắp đi xa nhà. Trước khi đi, ông liền giao cho ba 

người đầy tớ trông coi một số lượng tài sản của mình. 

 Người thứ nhất thì nhận được năm yến (còn gọi là 5 talent),  

người thứ hai thì hai ( 2)  yến, người thứ ba thì một ( 1 ) yến, tùy theo khả năng của họ.  

Một thời gian sau, ông chủ quay về nhà và gọi những đầy tớ này đến để tính toán sổ sách. Hai 

người đầy tớ đầu tiên giải trình rằng với những yến bạc được giao, họ đã làm việc và sinh lời gấp 

đôi cho ông chủ. Do đó, họ được ông chủ khen thưởng rằng: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và 

trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh!"  

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, người đầy tớ thứ ba lại đem yến mà mình nhận được chôn 

dưới đất rồi giải trình rằng: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu 

nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, 

ông cầm lấy!".  

Ông chủ nổi cơn thịnh nộ với hắn: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ 

không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi 

đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho 

người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, 

thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm 

bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 

Theo Thiển Ý, đây là Dụ ngôn Chúa Yêsu dạy cách làm Người “ Bác ái và Công bằng “. 
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Thể xác và Tinh thần của con Người tuy do Cha Mẹ sinh ra, nhưng đều là tạo vật của Thiên 

Chúa, có được sinh ra  mỗi người có Thể xác và Tinh thần không ai giống ai, thì Nhân loại mới 

có muôn hình muôn vẻ, trong Dụ ngôn trên Ông Chủ giao cho 3 người đầy tớ: Người thứ nhất 5 

yến ( lạng bạc ) , người thứ hai 2 yến, người thứ ba 1 yến, Yến đây  tượng trưng cho Thể xác và 

Tinh thần mỗi nguời, đây là vốn liếng Chúa tặng không ( free gift )  cho mỗi người, Chúa bảo 

làm lời chẳng khác gì bảo làm người sao cho Vật chất và Tinh thần  được ngày càng phát triển  

tốt đẹp cho xứng danh với con Chúa. 

 Người được cấp nhiều Yến thì phải làm Lời nhiều, người được cấp ít thì làm Lời ít, người 

nhận Vốn  mà  không làm Lời là người sống trái với luật Chúa, tất cuộc sống của mình đã tự 

mình làm cho  sa vào nơi Tối Tăm.    

 Chúa không đánh giá vào số vốn yến nhiều ít, mà Chúa đánh giá vào tỷ lệ làm Lời ( Vốn / 

Lời ) của từng Người, tức là cách làm Người có hiệu quả với số vốn đã giao mà đánh giá Giá 

trị từng người.  Thiên Chúa đã căn cứ vào Tỷ lệ làm Lời qua phương cách làm Người, chứ không 

phải số vốn đã giao cho nhiều ít.   

Người có Tư chất là người được  giao nhiều Yến, người có Tư chất kém hơn thì được giao ít Yến, 

nhưng công lao của mỗi con Người là chỗ làm cho tỷ lệ Lời nhiều ít, chứ không bằng cứ vào nơi 

Vốn mà phân  biệt hơn thua ,cao thấp. 

Mặt khác khi con Người được sinh ra, Chúa đã sắm sanh “ Quà biếu cho Không”  dư dật mọi 

thứ: môi trường Khí quyển bao quanh quả Đất để thở, môi trường Nước 5 Đại dương là vật chất 

nền tảng của sự sống, môi trường Đất với muôn ngàn tài nguyên để nuôi sống thể chất, cùng 

nguồn năng lượng vô biên của Mặt Trời để hoạt động, nhất là  vô số Định luật bất biến trong vũ 

trụ để giúp con người khai thác vật chất mà đi vào Không gian vô cùng lớn cũng như đi vào thế 

giới vô cùng nhỏ nơi vật chất mà sống cho sung mãn. 

Tất cả Chúa đều” cho Không “ và “cho đến muôn đời “, sau cuộc sáng tạo đến ngày thứ Sáu, 

mọi sự đã hoàn tất, Chúa không sáng tạo gì thêm, Chúa không nói thêm điều gì nữa ( Thiên 

hà ngôn tai ! )  .  

 Vả lại con người có năng Cử động chân tay thì Cơ thể mới khỏe mạnh, có biết Suy tư  để  Trí Óc 

làm việc thì tinh thần mới minh mẫn, có Quy tư vào Lòng mình thì Lòng mới Động để biết Yêu 

thương San sẻ với nhau nhờ Lòng Bác ái và Lẽ Công bằng. Con Người có Vi Nhân như thế mới 

xứng danh với con Trời con Chúa. Nếu không định vị được như thế và không  hiểu được vai trò 

làm Người quan trọng của mình như thế, thì tuy là đã có xác người nhưng Tinh thần con Người 

vẫn chưa xứng  là con Người.     

Quan trọng nhất là con Người nên hiểu, số Lời đó con Người chỉ  có công một phần, còn 

phần khác là nhờ vào Vốn cho không, Chúa đâu có thu lời,(  nhưng Chúa âm thầm yêu cầu 

sống theo luật Chúa để Nhân loại được hạnh phúc ) , do đó mà mỗi Người phải theo luật 

thiên nhiên trước mắt mà ứng xử công bằng với nhau mà sống cho được hạnh phúc. 
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Luật hàng ngày đó là  nước chảy từ Cao xuống Thấp, gió cũng thổi từ chỗ Áp suất cao xuống 

Thấp, nên phải tự biết lấy Cao bù Thấp, lấy Nhiều bù Ít để cho lập được thế cân bằng chung 

mà sống hòa với nhau, có lẽ đến khi không có Hiện tượng biến hoá nữa do vật chất hết cách 

biệt thì khi đó là ngày chung thẩm, do đó mà con Người phải có Lòng Bác ái, để biết san sẻ 

với nhau cho tương đối Công bằng mà sống cùng nhau , nếu cứ để cho xẩy ra tình trạng “ kẻ 

ăn không hết, người lần không ra “ thì sinh ra đại loạn mà chiụ khổ nạn cùng nhau.  Nếu 

con người không chịu sống Hoà theo Thiên lý, mà cứ quen thói “ mạnh được yếu thua” mà “ 

Cá Lớn cứ nuốt cá Bé “, mà cứ theo thói “ Khôn Độc Dại Đàn, Sống chết mặc bay, Tiền thầy 

bỏ túi “  thì Nhân loại chỉ diù nhau chết đuối trong “ vũng nước chân trâu” !.+ 

CS là  bài học đau thương thấm thía cho nhân loại, Việt Nam đang gánh chiụ triền miên  muôn 

vàn Quốc nạn và  Quốc nhục do “ Thù  trong giặc Ngoài CS gây ra“!. CS rõ là cây Roi của 

Thiên chúa để quất vào những con Người Bất nhân gây ra Xã hội Bất công ! 

Chúng ta nên hiểu, con Người được sinh ta dường như Bất công, đó là Thử thách của Thiên 

Chúa mặc nhiên buộc con người thăng hoa cuộc sống hàng ngày  cho có Nhân phẩm để “ Nhân 

linh ư vạn vật “. 

Đó là tiến trình con Người thăng hoa cuộc sống cho đạt Lẽ sống Công bằng theo tinh thần Bác 

ái.  

Tóm lại Công bằng xã hội chỉ đạt được mức Tương đối mà thôi, nhờ vào Lòng Bác ái  Lưu tâm 

và Chia sẻ cho nhau  để ai ai cũng  đều có phương tiện tối thiếu để sống xứng với nhân phẩm.  

Không có  Tình Yêu  điều hướng lẽ Sống với nhau cho tương đối công bằng thì không bao giờ 

giải quyết được Vấn đề Công bằng Xã hội. Lẽ đơn giản là trong thế giới Hiện tương đối này 

không có cái gì là Tuyệt đối. CS đã không hiểu công bằng xã hội là gì, nên hùng hục đi cứu con 

Người bằng cách tước quyền  

Tự do và quyền Tư hữu  làm cho con Người mất hết Nhân phẩm! 

 

2.- Thuộc lãnh vực Văn hóa Việt 

Để giải quyết Vấn đề, theo Văn hóa Việt thì cần phải đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu của con 

người, nhu yếu đó là Thực, Sắc, Diện. 

Thực để  Sống và Thực để “ vực được Đạo Nhân sinh “ qua chế độ Bình sản. 

Sắc để xây Tổ ấm Gia đình giúp nhau thăng hoa cuộc sống mà đào tạo Trai hùng Gái  

đảm . 

Diện là trau dồi Thể Diện cho có Nhân phẩm: Nhân, Trí, Dũng để sống biết Lưu tâm và Chia sẻ 

mọi sự với nhau theo tình Đồng bào. 
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Đó là cách đáp ứng nhu yếu Thiên bẩm của con Người, giúp con Người phát triển toàn diện. 

Đó là ba Thiên tính giúp con Người phát triển toàn diện đễ biết cách ăn ở tương đối công bằng 

mà Hòa với nhau, chứ không luôn dơ quả đấm ra mà dành mếng ăn, làm cho nhà tan nước nát.. 

Ngoài ra bộ số 5, 2, 1 ở Dụ ngôn trên cũng giống như bộ số Huyền niệm ( Myth numbers ) của 

Văn hoá Việt tộc:  

 5: Thuộc hành Thổ là Nguồn Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng tương tự như Bác 

ái, Công bằng. 

 2: cặp đối cực của Dịch lý: nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ. 

           3: ( =  5 - 2  ): con Người Nhân chủ.  

           1: Nét Lưỡng nhất : Thái cực “Âm Dương hòa “: nguồn của mọi thứ Hoà gọi là Thái 

hòa .  

Với con Người Nhân chủ, luôn tiếp cận vói nguồn sống Tâm linh, nên có khả năng sống Hoà với 

nhau. 

3.- Thuộc lãnh vực Xã hội 

a.- Trong Chế độ Nông nghiệp 

Trong Chế độ Nông nghiệp trong Xã Thôn, các thành phần giàu có cũng lắm kẻ bất nhân, họ áp 

bức bóc lột người nghèo thậm tệ. 

Do Thiên bẩm và Nhân vi mà trong xã hội xẩy ra tình trạng “ Kẻ ăn không hết người lần không 

ra “, nên trong chế độ Nông nghiệp Tỗ tiên ta đã dùng Công hữu để điều hòa với Tư hữu 

bằng cách dùng Công điền Công thổ để cấp phát cho những người Cô nhi, quả phụ, những 

người tàn tật . . .  mỗi người một số sào ruộng để họ tự canh tác hay cho rong canh ( cho thuê 

cày cấy để lấy hoa lợi ) lấy hoa lợi mà sống, tuy lợi tức không nhiều nhưng ai ai cũng có miếng 

ăn, không để cho cá nhân hay chính quyền dùng miếng  ăn mà áp bức họ.  Chế độ này gọi là chế 

độ Bình sản, chế độ “ Được Ăn Được Nói “: Ai ai cũng Được Ăn nhờ biết điều hòa giữa Công 

và Tư hữu. Được Nói vì đến 50 tuổi ( Ngũ thập nhi bất hoặc ) thì ai ai cũng được tham gia 

vào Hội đồng kỳ mục mà lo việc Làng Xã. 

b.- Trong Chế độ Công nghiệp 

Trong Chế độ công nghiệp những công nhân cũng bị các Hãng xưởng, các Công ty áp bức bóc 

lột và đối xử bất công dưới nhiều hình thức khác nhau, gây đau khổ cho nhiều người, làm xã hội 

rối loạn.  Để giải quyết tình trạng này  các nước có chế độ Dân chủ Tây phương nhất là Hoa kỳ 

cũng có cách điều hoà giữa Công và Tư hữu bằng cách đánh thuế Lũy tiến để có Ngân khoản 

điều hành các Cơ chế xã hội trong đó có chế độ An sinh xã hội ( Social security ) để giúp các 
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Gia đình có lợi tức thấp trong việc cung cấp tiền ăn tiêu, nhà ở có trợ cấp, trợ cấp về y tế và 

huấn nghệ .  

Luật pháp các nước Dân chủ cho phép giới Công nhân có quyền tổ chức Công đoàn độc lập để 

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình , không để ngăn ngừa  giới Chủ  áp bức bóc lột Công 

nhân.. 

Ngoài ra Quốc hội còn ấn định mức lương tối thiểu hàng giờ cho những người lao động yếu kém 

tay nghề. 

Đây là phương cách để thiết lập Lẽ sống Công bằng xã hội, nhưng vẫn chỉ là  tương đối.  

Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối, đừng đem Ý tưởng cực  đoan đoán 

xét mà phạm sai lầm như CS. 

c.- Cách nhận định và giải quyết của CSVN 

CS cho rằng sự Bất công Xã hội là do sự Chiếm hữu tài sản cá nhân gọi là quyền Tư hữu. nên  

để giải quyết Vấn để Công bằng Xã hôi  thì phải tước quyền Tư hữu sung vào Công Hữu, mọi 

ngườì làm ăn tập thể, mọi tài sản do đảng quan lý với lời hứa “ Làm theo Khả năng hưởng theo 

Nhu cầu “.Đấy là lới hứa về Thiên đàng CS. 

Không cần bàn đâu xa, chỉ nhìn vào công cuộc Cải cách xã hội của CSVN thì rõ chân tướng 

CSVN. 

Màn đầu của Cải cách là cuộc phát động Phong trào “ đấu tranh Chính trị “, ở mền Trung mỗi 

Làng Xã đều có vụ bắt một số người treo lên xà Đình hay Xả nhà đập đánh tra khảo vu cho hoạt 

động cho Quốc Dân đảng là  phản quốc . Thực ra đó là cuộc thăm do xem phản ứng của thành  

phần chống đối ra sao để phát động phong trào cải cách. 

Trước khi phát động Phong trào, CSVN cao rao là vì Lòng Nhân đạo mà đảng CSVN đã phát 

động phong trào Quần chúng để thiết lập công bằng Xã hội. 

Phong trào cải cách có 3 giai đoạn: 

 1.- Giai đoạn I  là Phong trào Giảm Tô giảm Tức với thuế Nông nghiệp; Mục tiêu của 

cuộc phát động này là “ Tịch thu của nổi “ của thành phần  ( chứ không có gia cấp ) nhà giàu, 

gọi là Địa chủ và Phú nông.  Sau khi bầu lại Diện tích và Sản lượng điển thổ thì thuế Nông 

nghiệp của Địa chủ và Phú nông  không những  phải nộp hết thóc cả vụ mùa rồi, mà  còn phải 

bán cả nông cụ như trâu bò  ngay cả đồ phụng tự nữa cũng không đủ. 

 



277 

 

 2.- Giai đoạn II là phong trào Cải cách ruộng đất với ấn định là làng nào cũng phải có 

5 %  Địa chủ, có như thế mới phát động được toàn diện với mục tiêu là tich thu của Chìm của 

Điạ chủ như ruộng vườn nhà cửa. 

 3.- Giai đoạn III là “ Làm ăn tập thể “, để tước nốt quyền Tư hữu và Tự do của toàn 

dân, mọi tài sản do đảng Quản lý, người Dân chỉ còn lại “ số Hộ khẩu để  buộc người dân phái  

< Đi Thưa Về  Trình đảng >  “, cùng “  Tem phiếu thực phẩm < làm bữa nào thì đảng đong cho 

ăn bữa nấy >, khiến con Người trở lại thành Ngợm như thời mông muội . 

Tuy sau này có Chính sách gọi là Đổi mới, bỏ làm ăn tập thể, nhưng vẫn có “ Tổ Dân phố”  với 

“ số Hộ khẩu”  với “ Công  an tràn lan khắp ngõ “ và “ Công an đội lốt côn đồ ”  cùng chính 

sách “  Quy hoạch mặt bằng “để cướp nốt Tư hữu của Nông dân, - thành phần cột trụ của đảng  

- biến cả dân tộc thành bầy Nô lê, không những Nô lệ CSVN, mà còn Nô lệ cả CS Tàu !!!  

 

Quả đúng với tuyên ngôn của CS là “ cướp Chính quyền “, từ Cướp chính quyền tới cướp 

quyền Tự do và Quyền Tư hữu toàn dân là “ Liền một Ngõ “, thế là đảng CS đã làm tròn 

nhiệm vụ Quốc tế Vô sản đã biến “  Tư bản Trắng thành Tư bản Đỏ “ ! 

Qua đó chúng ta mới hiểu đảng CSVN là đảng gì !!! 

Nguyên nhân tai họa là do con Người CS là vô thần, họ từ chối nguồn Tâm linh là nguồn Tình và 

Lý công chính, con Người chỉ còn lại lốt Ngợm với Hận thù, CS đã kiên định lập trường trút bỏ 

Tinh / Lý của Người, nên trở thành Ngợm tinh ranh, không từ tội ác tày trời nào mà không ra 

tay! 

( 4 ) .- MINH TRIẾT TRONG SINH HOẠT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

I.- Trong Nét Cong duyên dáng của Việt tộc 

 (  Văn Lang Vũ bộ. Kim Định .) 

II.-  Trong Phong tục tập quán 

Tết ( Tiết ), Lễ, Hội. 

“ Thanh Minh trong Tiết tháng ba. 

“Lễ là Tảo mộ, Hội là Đạp thanh.” 

( Kiều : Nguyễn Du ) 

I .- Danh Từ 

 Qua hai câu thơ lục bát trên, ta thấy ba chữ: Tiết, Lễ, Hội  
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Tết ( Tiết ) , Lễ, Hội đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con Người Việt tộc.  Con ngươi Việt 

tộc sống theo đạo Nho: Nho là nhu thuận, nho nhã ; mà Nho cũng có nghĩa là nhu yếu, thứ văn 

hoá đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con người : Đó là Thực, Sắc, Diện.  Ta hãy lần lượt 

đi vào từng chữ: 

1.- Tiết: là thời tiết : Tết 

Tổ tiên ta xưa sống theo nông nghiệp, nên phải theo dõi thời tiết để gieo trồng cho kết quả, cha 

ông chúng ta không dừng lại đó mà còn tìm mọi cách sống theo nhịp điệu huyền vi của vũ trụ, vì 

thâm cảm rằng “ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong “ .   Tết là tiếng nói trại của Tiết, 

Tiết nhịp của Vũ trụ, dân ta tổ chức ăn Tết trải dài theo các mùa trong năm, nghĩa là theo Thời 

gian, nhất là hai mùa Xuân Thu, theo thuyết Tam tài hai mùa đó ngày và đêm dài bằng nhau 

thuộc về trục ( trục Phân ) thuộc về con Người ( Nhân ), còn mùa Hạ ngày dài hơn thuộc về Trời 

( Thiên ), mùa Đông thì đêm dài hơn thuộc về Đất ( Địa ). Mùa Hạ và muà Đông thuộc về trục 

Chí. 

Mùa Xuân là mùa của vũ trụ bất đầu một chu kỳ mới, Dân ta tổ chức ăn Tết Nguyên Đán vào 

ngày mồng một tháng giêng, về mùa Hạ vào ngày mồng 5 tháng 5 là ngày Ánh sáng mặt trời 

chiếu sáng nhất, để nhớ ta là con cháu của Viêm Đế, nên ta ăn Tết Đoan Ngọ.  

Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ là hai cái Tết quan trọng nhất của dân ta, vì ngoài lý do 

Thuận thiên, còn là lý do Thực tiễn nữa, vì lúc này công việc gieo trồng đã thu hoạch xong. Đây 

là thời gian tốt nhất để nghỉ xả hơi, cũng là lúc cần được bồi dưỡng bù vào những ngày làm việc 

đầu tắt mặt tối, nên phải ăn ngọn mặc đẹp, nhất là phải làm mới lại tất cả: làm mới lại mối giao 

hoà với Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh; làm mới lại mối Luân thường Đạo lý với mọi người, nhất 

là trong gia đình. Đây cũng là cuộc sống Tâm linh. 

2 .- Lễ 

  Lễ là cung và kính: Cung là trọng Mình và Kính là trọng Người.  Mình trọng mình, thì mình 

cũng trọng Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh, nên phải cúng bái, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn, đây 

là những dịp để tâm hồn vươn lên bắt gặp những tâm hồn cao thượng, những hành động quả 

cảm, những giá trị cao cả. Đồng thời mình cũng trọng Tha nhân, nên phải thăm viếng, quà cáp, 

chúc mừng, để hiện thực những điều tốt đẹp học được nơi các bậc hiền nhân.  

Con Người của ta là con người Lưỡng thê, nên khi tổ chức ăn uống đình đám cho Thể xác, thì 

phải cúng tế cho phần Tâm linh. Vì vậy mà ta có thể nói Lễ Tết để diễn tả hai mặt của việc ăn 

Tết. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều Tết khác như Tết Hàn Thực ( ngày 3 tháng 3 Â. l .) Tết 

Trung Nguyên ( 15 tháng 7 Â l. ), Tết Trung Thu ( 15 tháng 8 Â. l.) Tết Trùng cửu ( 09 tháng 09 

Â .l .) . . .  

3 .- Hội 
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Là cuộc vui được tổ chức cho dân Làng, liên Làng, hàng Tổng hay cho cả Nước tham dự, với 

mục đích là tập trung đông người lại vui chơi với nhau, để làm phát triển tinh thần cộng đồng. 

Nhưng với con người lưỡng thê của Việt tộc tuy vui, nhưng không bao giờ bỏ quên mặt khác của 

cuộc sống: đã có ăn, thì phải có chơi và cũng phải có những hoạt động nâng cao đời sống tinh 

thần, đời sống tâm linh, để cho con người phát triển toàn diện. 

Lễ là bản chất sự sống của Việt tộc, gồm hai lối xuất nhập, xuất thì kính ( trọng người khác ), 

nhập thì cung ( trọng chính mình ). Chữ Lễ đã thẩm nhập trong mọi lãnh vực của đời sống, đây 

là hiện thực những nét Lưỡng hợp vào đời sống của toàn dân. Vì thế ta có thể nói Lễ Tết hay Lễ 

Hội thì mới rõ nghĩa hơn . “  Có rất nhiều Lễ hội ở nhưng nơi khác nhau, các Lễ hội đó mang 

nhiều ý nghĩa khác nhau, tựu trung ta có thể tạm xếp loại như sau: 

II.- Các loại Lễ Hội 

1.- Lễ hội liên quan đến sinh hoạt kinh tế 

“ Hội cấy, Hội Tằm tang, trình nghề nông, thờ ông Điền. . . 

 

2- Lễ cầu mùa 

Cầu mưa, cầu tạnh, cầu mưa thuận gió hoà . . . Thường vào mùa Xuân thì trời nổi con giông, 

sấm chớp. Năm nào mà Trời có mưa giông thì năm đó hoà cốc phong đăng, vì khi có sấm chớp 

thì khí Nitrogen trong không khí, nhờ có tia sét mới hoá hợp với Oxygen mà thành NO2, khí này 

hợp với nước thì thành NO3H, acid này mới hợp với các chất trong đất mà thành Nitrate là thức 

ăn của cây. Theo kinh nghiệm thì năm nào có mưa giông, có sấm chớp, thì được mùa, nên đến 

Tết dân chúng đốt pháo để nhắc ông Trời đổ mưa giông xuống cho dân nhờ. 

3.- Lễ dâng cúng sản phẩm nông nghiệp 

Thường tường khi các hoa quả hoặc lúa vừa mới thu hoạch đều được dâng cúng đẻ tỏ lòng biết 

ơn Trời Đất. 

4.- Lễ rước lợn ( heo ), Xôi, Lễ ăn cơm mới 

5.- Lễ hội trình diễn Tổ sư các ngành nghề 

Để nhớ công ơn người phát minh cũng như khuyến khích các làng nghề phát triển,một số lễ hội 

điển hình như hội Vó ( Gia Lương - Bắc Ninh ) thờ Tổ sư đúc đồng Nguyễn Công Nghệ, Hội 

Chuông ( Thanh Oai - Hà Tây ) tổ khâu nón và thờ Tổ nghề nón; lễ hội làng Vân Sa ( Ba Vì- Hà 

Tây ) là lễ hội trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, rước bông, rước kén; hội Phương Thành ( Ninh Bình 

) thờ ông Tổ nghề dệt; hội Phú Đô ( Từ Liêm- Hà nội thờ Tổ làm nghề bún. . .  

6 .- Lễ hội thi tài và các trò vui chơi 
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Đây là những Lễ để luyện thể xác và tinh thần, tập luyện sự khéo léo, sáng trí, tháo vát, nhanh 

nhẹn để thành Đinh để sống đời tự lập (Đây là những thử thách cho Lễ thành Đinh lúc vào tuổi 

20, sau này Nho giáo gọi là Lễ Gia quan .Những cuộc thi đó như : Trò thi thổi cơm. Lễ hội Đình 

Thi Cấm ( Từ Liêm- Hà nội ) thi nấu cơm vừa kéo lửa, vừa chạy múc nước về nấu cơm; Hội 

Xuân Điển ( Can Lộc- Hà tĩnh ) cử 12 trai làng vừa kéo lửa, vừa giã gạo vừa nấu cơm; hội Hào 

Xá ( Thanh Hà - Hải Dương ) thi nấu cơm trên thuyền bằng bã mía; hội Trằm ở Nghệ An, hội 

Cảnh Dương ( Quảng Bình ) thi từng đôi vừa khiêng nồi vừa chạy vừa nấu cơm. . . . , ngoài ra 

còn có hội thi luộc gà, thi dọn cỗ, thi chèo thuyền bắt vịt trong ao, thi dệt vải, thi leo cây chuối 

trơn, thi bịt mắt bắt dê, thì đi cà kheo, thi cờ người . . . Tất cả có mục đích để khuyến khích thanh 

niên nam nữ tự rèn luyện thể xác và tinh thần để trở thành những người trai hùng gái đảm.  

7.- Lễ hội phồn thực 

a .- Rước Nỏ Nường 

Nỏ là bộ phận sinh dục Nam, Nường là bộ phận sinh dục Nữ . Hội làng Sơn Đồng ( Hoài Đức – 

Hà Tây ) có tục múa Mo, biểu tượng của bộ phận sinh dục Nữ trước hương án thần làng trong 

Đình. Sau khi tế và múa xong, chủ tế tung mo ra để mọi người tranh cướp mong cho người an, 

vật thịnh ..Trong các hội không chỉ có các trò rước liên quan đến sinh thực khí ( sinh: sinh đẻ, 

thực: nảy nở; khí: cơ quan ) mang ý nghĩa Phồn thực, mà các trò diễn đó mang ý nghĩa sinh 

động hơn về quan hệ Nam Nữ, mong cho sự sinh sôi phát triển . Đó là trò diễn ở hội Quảng 

Lâm.  

 

b.- Trò chơi bắt chạch trong chum ( cái Lu đựng nước ) 

Nam nữ thanh tân, một tay quàng vai nhau, tay kia cùng thò vào trong chum bắt chạch hay lươn, 

như hội Hoa Sơn, ( Ứng Hoà , Hà Tây , hội Rưng ( Vĩnh Lạc, Phú Thọ ), hội Bạch Trữ ( Mê 

Linh, Vĩnh Phúc ) . . . .  

c .- Hội chen 

Ở làng Ngà ( Quế Võ- Bắc Ninh ) vào dịp trung tuần tháng giêng cũng cho phép Nam Nữ tự do 

chen chúc xô đẩy lẫn nhau sau khi rước và tế ở đình làng. Từ nửa đêm rằm tháng giêng cho đến 

sáng, họ còn được phép tự do quan hệ trong không khí linh thiêng của lễ hội. Các trò diễn đó 

còn khá phổ biến ở các dân tộc miền núi trong các cuộc chơi của người Thái, Tày. . . 

d .- Hội ném còn vòng 

Hội này có ở nhiều dân tộc trong nước. Đây là trò chơi vui giữa Nam và Nữ nhưng lại mang ý 

nghĩa cầu mùa khi quả Còn với nhiều tua vải màu được ném lên làm thủng cái vòng giấy ở tít 

trên cao . Ngoài ra còn có hội cướp Kén, hội trai gái tìm nhau, hội tắt đèn, cướp cầu thả lỗ, 

đánh đáo, nhún đu . . Theo Việt tộc thì chuyện Trai Gái yêu đương là chuyện quan trọng hàng 
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đầu trong mối nhân luân, ( quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ), quan hệ nam nữ khá phóng 

khoáng, không có khe khắt phiền toái như kiểu Hán tộc, cả làng xóm tổ chức dưới thanh thiên 

bạch nhật trong không khí linh thiêng của lễ hội, cho Trai gái được tự do tìm hiểu nhau để kết 

duyên vợ chồng; đây là việc tuy là my own business, nhưng được cả làng khuyến khích, tôn 

trọng, đây cũng là dịp làm phát triển tính cộng đồng.  Sau này bị những người thanh giáo, vua 

quan chuyên chế cho những bộ phận sinh dục là xấu xa, chuyện trai gái yêu đương một cách 

công khai là dâm bôn, họ cho đàn bà là thấp kém, thế mà một ông vua dành cho riêng mình 

những 3000 cung nữ như Tần Thuỷ Hoàng, rồi đàn ông thì năm thê bảy thiếp, sống theo kiểu 

chồng chúa vợ tôi !  

8 .- Lễ hội hát giao duyên 

a .- Hát Trống Quân 

Hát Trống Quân gồm có hai phe Nam và nữ. Theo điều kiện lý tưởng thì phe Nữ từ trên Núi 

xuống ( con của mẹ Tiên ), phe Nam từ dưới Sông lên ( con của cha Rồng ). Khi gặp nhau thì 

khởi đầu bằng lời hát giao duyên, hai bên đối đáp nhau bằng những lời thơ câu hát.  Sau khi hát 

xong, cặp nào ưng ý nhau thì lội qua Sông, tặng nhau bó Hoa hay Cành cây, rồi thì Hợp thân 

trên thảm cỏ xanh (đạp thanh ). Lúc này là mùa Xuân, đến mùa Thu mà người con gái có mang 

thì hai bên cưới nhau, kết nghĩa vợ chồng. Nếu chưa có mang thì lại đi hát Trống Quân nữa . 

Những Lễ Hội có tính cách Phồn thực như hát trống Quân, có tính cách cầu mùa cho người an 

vật thịnh, mùa màng được tốt tươi, cuộc sống mới an vui hạnh phúc, với niềm tin rằng con người 

cũng phải góp phần vào việc sinh hoá của vạn vật, để cho vũ trụ được điều hòa, mà cốt tuỷ của 

sinh hoá là Âm Dương kết hợp, để cho Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà.  

 Những nhà thanh giáo, nhà cầm quyền chuyên chế cho những Lễ Hội dân gian này là xấu xa gọi 

là Bôn, sau còn thêm chữ Dâm vào gọi là Dâm Bôn để khinh miệt và cấm cản, nhưng phép vua 

cũng thua lệ làng, “ quan có cần mà dân không vội , quan có cần thì quan lội quan sang “.  

b .- Hội hát Quan họ ( Bắc Ninh ) 

Đây là vùng có gần 50 làng có nghề Quan họ. Trong đó nổi bật nhất là là hội hát quan họ ở 

vùng Lim ( Tiên Sơn ). Ngày 13 tháng Giêng hàng năm hội Lim lại được tổ chức, liền Anh, liền 

Chị ở các làng Quan họ khác cũng thường tập trung về đây thi tài.   

Hát Quan họ là cuộc hát đối đáp giữa hai bên Nam Nữ ( liền Anh, liền Chị ) theo từng nhóm, 

từng tốp, giữa làng này với làng khác, giữa tốp này với tốp khác.  

Hát Quan họ là nghệ thuật kết hợp, chọn lọc giữa làn điệu thơ ( thường là lục bát ) giữa lời hát 

và cách diễn xướng. Vì thế các làn điệu Quan họ thường dễ làm say lòng người, tuỳ tâm trạng 

của người hát lẫn người nghe, mà mức độ rung động có khác nhau .  Điều đáng chú ý là lối chơi 

Quan họ tạo ra sự liên kết và quý trọng nhau, phải lòng nhau ăn ý nhau từ lời ăn tiếng hát và 
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đeo đẳng nhau suốt đời, tuy không được là vợ chồng cũng trở thành những nhóm bạn tri kỷ bền 

lâu.  

c .- Hát Xoan ( hát Xuân ) 

, Ở Phú Thọ có tục hát Xoan. Có 4 họ Xoan chuyên nghiệp là họ Phù Đức, họ Thét, họ Kim Đôi 

và họ An Thái thường đi biểu diễn khắp nơi. Tiêu biểu cho cho hội hát Xoan là lễ hội đền Thánh 

Ông Thánh Bà, làng Bác Đức vào ngày 1 tháng 2 âm lịch.   Ngoài ra trong các lễ hội còn có hát 

Ghẹo, hát Ví, hát Tuồng hát Chèo. . .  

d .- Hát ghẹo 

Hát Ghẹo gắn liền với Lễ Hội từng làng như Lễ Hội Nam Cường, Bảo Vệ ( Tam Thanh – Phú -

Thọ ). Sau Lễ phường Ghẹo không hát ở sân đình mà ra hát với nhau ở nhà dân rộng rãi. Nội 

dung hát ghẹo chỉ diễn ra xung quanh việc Nam Nữ giao duyên. 

e .- Hát Ví 

Ở Nghệ Tĩnh có tục hát Ví. Trong cảnh trăng thanh gió mát, giữa ngả tư đường cát mịn hoặc 

trên một đoạn đường đê, hai đoàn Nam Nữ đứng dưới gốc đa, hay hai bên đầu một chiếc cầu, 

trên bờ giếng, hay nơi cổng làng, họ trao đổi duyên tình với nhau bằng những câu hò điệu hát, 

nghe rất lý thú và đầy ý nhị. Bên Nữ xướng, ( nữ ve trai trước ) bên Nam hoạ, bên này dứt câu 

bên kia trả lời, nếu bên nào bí giữ im lặng thì xem như thua cuộc.  

Lối hát ví này chỉ là một tập tục truyền lại tự ngàn xưa, lan rộng mãi ăn sâu vào đám trai gái 

quê mùa, chất phác. Nhưng không những hạng người ấy ham mê mà thôi, các đấng văn nhân, 

các bậc túc Nho ( như Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Du lúc thiếu thời . . . ) cũng mến chuộng đến 

say đắm nữa . . . Cũng giống như hát Ghẹo về nội dung và hình thức là hát Giao duyên Nam Nữ, 

nhưng là nghệ thuật gồm hai việc : câu văn và giọng hát. Người hát ứng khẩu tại chỗ ứng đối 

theo từng câu của đối phương. 

Hát Chèo, hát Tuồng là hình thức văn nghệ phổ biến tại sân đình trong các dịp Lễ Hội của làng. 

Đây là hoạt động sân khấu thực sự. Các diễn viên phải biết nghề mới múa mới hát được. Vì 

Chèo và Tuồng đòi hỏi phải có nghệ thuật diễn xướng vừa hát đúng làn điệu vừa múa cho phù 

hợp với làn điệu và nội dung của bài Chèo, bài Tuồng . Có thể nói rằng không có Lễ Hội nào lại 

không có sinh hoạt văn nghệ.  

Đây là những cơ hội cho mọi người nhất là thanh niên Nam Nữ phát triển con người toàn diện, 

nhất là về tình cảm và nâng cao trình độ tâm linh hướng về nguồn gốc Chân, Thiện, Mỹ . Dân 

Việt Nam được tiếng là dân giàu cảm tình, có nhiều thi sĩ và triết nhân, chính là cũng nhờ vào 

cung cách và khung cảnh đào luyện này. 

 

9.- Lễ hội liên quan đến việc ghi nhớ công lao của các vị: 
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Danh nhân văn hoá, anh hùng lịch sử, . . . 

a .- Lễ trẩy hội đền Hùng 

Để ghi nhớ công lao Tổ tiên, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại núi Ngũ Lĩnh, tỉnh Phú 

Thọ, con dân Việt Nam trẩy hội đền Hùng. 

b .- Lễ hội Thánh Dóng 

Hội Săn Làng La Cả ( Hà Tây ) diễn trò Thánh Gióng đánh 28 tướng giặc Ân ( do các cô gái 

đóng ).  

c .- Lễ hội Hai Bà Trưng 

Lễ Hội chính ờ Hát Môn , làng vận động hàng ngàn Nam Nữ thanh niên tham gia hội. Số Nam 

Nữ thanh niên này được chia làm hai đạo binh tiền hậu để rước nước về tắm tượng khiến không 

khí đêm Đông vô cùng vui nhộn. 

Lễ Hội ở làng Hạ Lôi ( Yên Lãng- Phúc Yên ) mở vào rằm tháng Giêng. Trong hội có nhiều trò 

vui, như đánh cờ, đánh đu, đáo đĩa, . . .nhưng vui nhất là đám rước tập trận của 150 thanh niên 

và 150 thanh nữ. Các thanh niên mặc áo dài đen quần trắng, thắt lưng đỏ bó que, thanh nữ mặc 

áo nâu dài váy đen, hai vạt áo vắt ra đằng sau. Khi đám rước diễu hành, Nam Nữ tham gia đám 

rước hò reo, hát xướng vui vẻ . 

d .- Hội Đền Kiếp Bạc 

Hội được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của Hưng Đạo Đại vương . Ngài đã chỉ 

huy quân dân Việt Nam đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần là đạo quân mạnh nhất thế giới thời đó.  

Ngoài ra còn có nhiều lễ hội như các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, chư Phật, chư Thánh, Hội Lễ 

thờ Trương Hống, Trương Hát , Bố Cái đại vương , . . .  

Đây là những Lễ Hội tôn vinh con người Nhân chủ của Việt tộc, phụng thờ rước xách các vị 

cũng là để tôn vinh và hiện thực con người Nhân chủ.  Ngoài ra đây cũng là những Lễ hội biểu 

lộ tâm tình “ uống nước nhớ nguồn “để tôn kính và biết ơn tiền nhân, đây cũng là những nẻo 

đường hướng nội đi vào Tâm linh, dẫn con Người về đại Đạo, đê xây dựng con người đại Ngã, 

con người của Nhân, Trí, Dũng hay là những Trai hùng Gái đảm. 

Cái đỉnh cao nhất của những sinh hoạt của Lệ Hội cũng là tạo cơ hội cho mỗi người hướng về 

vươn lên những giá trị cao cả là Chân , Thiện, Mỹ . 

Tóm lại: 

Lễ Tết nặng về cái Ăn, Lễ Hội thiên về những lối Chơi. Phạm vi của Tết là cho cá nhân và gia 

đình, họ hàng.  Phạm vi của Lễ hội là mở rộng ra cho mọi người trong cả làng, liên Làng, hàng 

Tổng hay cả Nước.   Lễ Tết nhằm duy trì cái gốc, cái tôn ti trật tự. Trong việc thờ cúng Tổ tiên, 
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một mặt người ta hướng về Tổ tiên, truy nguyên về Văn Tổ, ( perfect ancestor ) hay Thượng Đế, 

mặt khác người ta lại làm đẹp lại mối nhân luân với cha mẹ anh em bạn bè, họ hàng làng xóm. 

Còn Lễ hội là nhằm thực hiện tính chất bình đẳng hay tinh thần Dân chủ giữa những con dân 

của Làng của Nước. 

Tết được tổ chức theo các Thời gian trong năm. Còn Lễ hội lại được tổ chức theo những nơi 

khác nhau, nghĩa là theo Không gian .  Qua một năm, con dân Việt ta đã sống theo Tiết nhịp của 

vũ trụ qua sự giao hội của Không và Thời gian, nhờ đó mà sự sống được viên mãn, hay cách 

khác là mẹ Tròn con Vuông ( tròn là Thời gian, vuông là Không gian .   ) Đây là lối sống hợp 

Nội Ngoại chi đạo, có Vật chất, Tinh thần, mà cũng có Tâm linh. 

Rõ ràng đâu đâu cũng có nét lưỡng hợp xuyên suốt bên trong, nên nói con Người Việt là con 

người Lưỡng thê là vậy.  Tất cả có nền tảng từ Kinh Dịch. Đó là những cặp đối cực, mà ta gọi là 

nét Song trùng hay lưỡng hợp, hay Âm Dương cũng thế.  

Trong các Lễ Tết, Lễ hội, ta thấy, các yếu tố của Tết, Lễ, Hội đều khăng khít với nhau, không thể 

tách rời.    Cái nhu cầu ăn cho được lành và ngọn; cái nhu cầu cần được yêu thương và kính nể 

cũng như tính dục cần được thỏa mãn; cái khát vọng về Chân, Thiện, Mỹ để thể diện con người 

cho được cao trọng, bao giờ cũng được tổ chức rất chu đáo :  Trong Lễ Tết, người ta chuẩn bị 

hàng tháng để ăn chơi, người ta phải sửa sang dọn dẹp nhà cửa, sắm sang của ăn, may áo quần 

mới, nhất là chuẩn bị một tâm hồn mới để giao hòa với Trời Đất Tổ tiên, cũng như làm mới lại 

mối liên hệ với mọi người cho được tốt đẹp. 

Trong các Lễ hội xóm làng cũng sửa sang đường sá tu bổ nơi tổ chức buổi lễ cho được đẹp đẽ 

nhất là các linh địa, mọi người đều cố sắm sanh ăn mặc đẹp đẽ, và cư xử với nhau tốt đẹp hơn 

ngày thường, nhất là dâng tâm hồn trong trắng của mình lên với Tổ tiên, Thần Thánh với Phật, 

Thượng Đế, có thế mới bắt gặp được những giá trị cao cả, những hào quang Chân Thiện, Mỹ . 

Đặc biệt nhất là mối liên hệ Nam Nữ, người ta liên hệ mật thiết với nhau với tâm hồn trong 

trắng, cả làng tổ chức cho cuộc trai gái ve nhau, thần thánh bảo trợ cho cuộc chuẩn bị sinh hoá 

này, họ ve nhau dưới dưới thanh thiên bạch nhật, được mọi người dân làng tôn trọng và mong 

chờ.  Không có cách bí mật như một số thanh niên nam nữ Âu Mỹ ngày nay, người Nam rủ người 

Nữ đến hotel, rồi làm cử chỉ bất ngờ ( surprise ) bằng cách người Nam quỳ xuống trước mặt 

người Nữ, dơ cái engagement ring ra, hỏi câu “ Will you marry me ? : " Sau đó mới có thể gọi 

phone báo tin cho Cha Mẹ!  

Tất cả chỉ là tạo ra môi trường để ươm Tình người, đề làm phát triển con người toàn diện, đó là 

cách xây dựng Nhân quyền, để chuẩn bị sống theo Dân quyền là luật nước . 

Một nước có điều hòa được cả hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền thì con dân trong nước mới 

được an vui hạnh phúc. Sống trong nền văn hoá này con người được đáp ứng được 3 nhu yếu 

thâm sâu của con Người : Đó cái cái ăn để nuôi cơ thể, cái dục tính đề thỏa mãn khát vọng yêu 

đương và bảo toàn, phát triển nòi giống, cái thể diện bằng cách vươn lên những giá trị Chân, 
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Thiện, Mỹ để nâng cao phẩm giá con Người. Nho giáo có câu : “ Thực, Sắc, Diện , thiên tính dã 

“ . 

Tiết ( Tết ) cho Thực; Hội cho Sắc; Lễ cho Diện.  Thực, sắc cho vật chất và tinh thần, Diện cho 

Tâm linh .    

Đáp ứng được nhu yếu Thực, Sắc, Diện là đáp ứng nhu cầu của bản năng, nền tảng của triết 

Việt ( Việt Nho )  . Vì thế nên chữ Nho còn có nghĩa là nhu yếu thâm sâu của con Người .Những 

nền triết lý nào không đặt nền tảng trên bản năng, chê bản năng là thấp hèn xấu xa, thì nền triết 

lý đó xa con người, chuyên nói chuyện trên Trời dưới Đất.  “ Cận thủ chư Thân, viễn thủ chư Vật 

: Gần từ Thân Tâm mình, rồi ra xa với Vật chất “ là nguyên tắc sống của Cha ông. 

III .- Ý nghĩa của Lễ Hội 

( Nguồn Đạo gốc Nước: Kim Định ) 

“ Lễ Hội là một phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất tâm 

trí, nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, tinh thần bốn bể một 

nhà . Khi hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã được 

khuếch đại, nhưng còn có thêm chiều kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể 

cho được.  Người ta cho rằng nhờ Lễ Hội như cái nắp an toàn giúp người xả bớt đi những ẩn ức 

trong tâm trí, nên được như vậy. Điều đó cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực 

không đu công hiệu u linh như kia.  Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả 

năng làm cho cộng đồng tôn giáo được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trùm hết mọi chiều 

kích của Lễ Hội như có thể cảm thấy phần nào trong những cuộc hội ở đình làng nước ta. Những 

cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. Nên nhiều khi 

phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được. Thiết nghĩ chiều sâu thẳm đó giải nghĩa được do 

những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau:  Trước hết là sự tự tình tự động, không có 

chút chi thuộc cưỡng hành, lợi hành, mà hoàn toàn an hành tự nguyện. 

Thứ đến Lễ Hội có tính cách toàn thể, không những có Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội Hè thì phải 

có Đình Đám, đèo theo những cuộc Chơi Vui nhiều khi mang tính cách tháo khoán, như đánh đu, 

bắt chạch. . . khiến cho khi ra khỏi Hội Lễ con người cảm thấy thỏa thuê trọn vẹn vì đã được 

sống những phút tròn đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham dự, trong bầu khí sống 

như chơi lâng lâng bay bổng . Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh 

thần công thể lại được nâng cao rất mực, nhờ thể chế Bình Sản nên vắng bóng chênh lệch quá 

đáng hoặc Đấu tranh giai cấp gắt gao, khiến cho môi sinh thái hoà trùm phủ mọi người, toàn 

dân đều thích thú tham dự, tâm trí lại không bị khuấy động vì các chủ thuyết nọ kia, mà trái lại 

là bầu khí “ Du ư Nghệ “ đầy thi thơ ca nhạc làm cho tâm hồn như đã nhắc chân ra khỏi đời đến 

nửa, nay gặp không khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều người dễ cảm thấy nhẹ nhàng như bay 

bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị trong Trống bằng những cánh chim dài rộng 

vươn cao hơn người ) như được hớp vào làn nước cam tuyền của cuộc sống bồng lai hạnh phúc, 
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để lại trong tâm thần con dấu không thể xoá mờ, khiến có thể nói không sợ ngoa rằng mỗi cuộc 

Lễ Hội lưu lại ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả trăm sách lý luận duy tâm .” 

Q.- Kết luận 

Tất cả những điều chúng tôi luận bàn ở trên đều theo Tinh thần Triết Lý An vi, tức là triết lý “ 

chấp kỳ lưỡng đoan “  của các căp đối cực được tổng quát  bằng Âm Dương “ đã trở thành nét 

Lưỡng nhất “Âm Dương hòa “, có bản chất Tiến bộ và Ổn định nhờ đạt tình trạng quân bình 

động.  

Nét Lưỡng nhất ( nét Gấp đôi : twofold ) là nét Nhất quán của Việt Nho, chứ Hán Nho không có 

như thế. Dịch của Tàu chỉ chú trọng vào 64 quẻ để bốc phệ, chứ không đề cập tới nét Lưỡng 

nhất trong triết lý Nhân sinh một cách có hệ thống, vì cái Gốc Long Toại ( cặp Vợ / Chồng trong 

truyện Việt Tỉnh ) của Dịch, do Tổ tiên Việt dấu kín trong Huyền thoại Việt tỉnh cũng như Tiên 

Rồng và trong Trống Đồng nên Tàu không nhận ra, họ chỉ hớt cái ngọn 64 quẻ.. 

 

Bỏ Việt Nho là bỏ mất tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt, Dân tộc của Trai hùng Gái đảm. Sở 

dĩ mất tinh thần Bất khuất là vì đã bị lạc Hồn Thiêng Sông ( Trí )  Núi ( Nhân ), vì mất Gốc nên 

đi hoang, chẳng học được bao khôn ngoan mà  chỉ  rước cái học vô bổ trên mây dưới gió, thậm 

chí rước “ của độc CS “, con đẻ của của chế độ Nô lệ  đem  về  tàn dân hại  nước, trước sau gì 

thì cũng sa vào kiếp ngựa trâu. 

 Xem thế có phải Nho là của Tàu không và Tàu đã truyền bá cho Cha ông ta những gì ngoài thứ 

Văn hóa “ Tôn Quân làm Thiên tử với Ngu Trung và Ngu Hiếu, cùng trọng Nam khinh Nữ của 

Văn hoá Du mục, đó là Hán Nho bá đạo” , suốt dòng Lịch sự 4712 năm Tàu chuyên bạo động, 

gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng? 

Xin đừng lầm Hán Nho bá đạo với Nguyên Nho vương đạo của Khổng Tử, vì không phân biệt 

Vương đạo của Khổng Tử với Bá đạo của Hán Nho, nên nhiểu người cứ đem cái bá  đạo Hán 

Nho gán cho Khổng Tử mà bài xích, cũng như Trung cộng lập viện Khổng Tử để lấy áo khoác 

Vương đạo  của Khỏng đẻ che lốt Bá đạo của Hán Nho.  

 Cứ xem Lịch sữ Tàu từ Hiên Viên Hoàng đế đến Tập Cận Bình thì rõ như ban ngày. 

Cả Dân tộc chúng ta đã bị Tàu lừa mẻ lớn. Nho nguyên là Văn hoá của Việt tộc được kết tinh từ 

nền Văn hóa Hòa bình tại Thái Bình Dương gọi là Thái Nho, tới Hoàng Nho thời Tam Hoàng 

Ngũ Đế, tới Nguyên Nho do Khổng Tử thuật lại từ nền Văn hóa phương Nam của Việt tộc. Sau 

khi các nhà cầm quyền Tàu thôn tính các chủng Việt, họ cướp mọi thứ kể cả những phát minh 

như làm ra giấy, cách luyện Sắt và Dồng nhất là Văn hoá Nho của chủng Việt. Họ công thức hóa 

thành Kinh điển nhờ các Nho sĩ của chủng Việt, chứ họ là dân Du mục suốt đời ngồi trên lưng 

ngựa, lang thang  chăn nuôi súc vật làm gì có thì giờ để biết có Văn  mà Hóa. Số là họ là Thiên 

tử có sức mạnh để trị vì, còn mọi việc cai trị đều phải nhờ các Nho sĩ của chủng Việt. Khi đã có 
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Kinh điển Nho, họ đem xem dặm các yếu tố Du mục vào như Tôn quân làm Thiên Tử, trọng Nam 

khinh nữ với Ngu Trung với Ngu Hiếu cùng cách cai trị chuyên chế theo Pháp gia, luôn gây 

Chiến tranh cướp bóc và bành trướng.       

 Cứ xem hành tung và phát ngôn của họ Tần, họ Mao, họ Tập thì rõ! 

Thế rồi Tàu vu cho các chủng Việt - chủ nhân của Dịch, Dịch là nền tảng của Nho - là dân Man 

di mọi rợ là Tứ Di ( Bắc Địch, Nam Man, Đông Di, Tây Nhung ) để Trung Hoa của Đại Hán  ( 

Tên nước Trung Hoa có nghĩa : Dân sang trọng ở giữa Tứ Di!! )    “ chiếm Công vi Tư “: Công 

vì Nho là Chung của chủng Đại chủng Việt, Tư là Hán Nho chiếm đoạt Nho làm của riêng cho 

Thiên Tử.  Cuối cùng Tứ Di bị đảo chánh thành Dân Nô lệ Vô văn hoá, Hán Nho chểm chệ làm 

Chủ nhân ông về Văn hóa cũng như Chính trị bá đạo !  

Nên phân biệt Nho có hai thứ: Thứ Nho Vương Đạo có bản chất Hoà bình của Nông nghiệp 

thuộc chủng Việt, còn Hán Nho xuất phát từ Nho Vương đạo, nhưng được thêm các yếu tố Du 

mục bạo động vào thành bá đạo mang bản chất chiến tranh của Đại Hán, thứ này tuy vẫn 

được truyền bá ở Việt Nam, nhưng Tinh hoa Nho đã được thẩm nhập vào Huyết quản Việt. Nhờ 

đó mà tinh thần Bất khuất của Nho đã giúp Dân tộc Việt Nam quật lại sau hơn 1000 năm Nô lệ 

và đánh bại Tàu qua 20 lần xâm lăng.   

Cái thâm ác của Tàu là làm cho Đa số dân tộc ta đã bị hiểu lầm, thay  vì ghét cái quê mùa lạc 

hậu của Hán Nho, lại khinh khi xa lánh Việt Nho bất khuất của Tổ tiên, mặc dầu tinh thần đó đã 

ăn sâu vào cốt tuỷ của Dân tộc như đã bàn ở trên mà không còn nhận thấy vì đã mất ý thức.  

Ngày xưa Cha ông Chúng ta đã mắc mưu “ Dịch Chủ vi Nô “ của Đại Hán, ngày nay Chúng ta 

cũng còn  đang bị “ Bùa Lú 16 chữ Vàng, 4 Tốt “ và “Tương liên vớ vẩn” đẩy Dân tộc chúng 

ta vào  tròng Nô lệ.  

Không mau thức tỉnh thì toàn dân và con cháu chúng ta lại phải ngậm đắng nuốt cay chưa biết 

đến bao giờ!  

Chúng ta đã  từ bỏ hay lơ là nguồn Tâm linh, mê say  theo Văn minh khoa học, nhưng Khoa học 

thiếu Lương tâm thì chỉ giúp chúng ta sống theo Duy lý một chiều mà đấu đá nhau, phân hoá ra 

từng mảnh để làm người khiếp nhược, đến nỗi có thành phần cầm quyền “ Hèn với giặc Ác với 

Dân “. Một Dân tộc mà có một số con dân chuyên khôn vặt, mánh mung, một số đi đâu thì đạo 

chích đến đó, thanh niên thì một số chỉ biết ăn nhậu và  sống đàng điếm.  Một nhà, một Nước mà 

thiếu rường cột thì cột xiêu  kèo đổ, Nước tan là lẽ đương nhiên. Cái Nhà Việt Nam đang cần 

Cột Dọc, Xà Ngang và Kèo Xiên để kết nối Ngang Dọc, xem ra chẳng còn mấy khúc gỗ thẳng 

thớm, to lớn và dài đủ để làm cột, làm kèo ?   

 

Nhiều thành phần cứ dài cổ ngồi đợi “Anh hùng tạo Thời thế “, mà quên chăm lo hoạt động để 

giúp “ Thời thế tạo anh hùng ”. Những Trai hùng Gái đảm xưa như Phù Đổng Thiên vương, 
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Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Vua Lê Lợi,Vua Quang Trung là những tấm  gương Dũng lực sáng 

ngời!  

Mỗi chúng ta có tự hỏi sao Văn hoá Tổ tiên chúng ta đã là một nền Văn hoá Thái hòa, sức bất 

khuất của nền Văn hoá này đã  giúp Dân tộc chúng ta chống chõi được với một kẻ thù khổng lồ 

và nham hiểm suốt gần 5000 năm, thế sao nay sao chúng ta gồm gần 90 triệu dân mà để  4, 5 

triệu đảng viên CS lừa bịp để hành hạ và làm nhục lâu dài  đến thế ??? 

 

Khi đọc những giòng trên đây có lẽ quý vị cho là lý thuyết suông, thời đại Văn minh cao tốc này 

mà bàn những chuyện cổ lỗ làm chi cho mệt trí để mất thì giờ. Thưa một cây mất Gốc, rễ không 

bám vào đất thì cây đó sẽ bị héo khô, lấy thức ăn đâu mà Tốc cho được Cao, một Dân tộc mà 

mất Gốc đoàn kết nơi Quốc Tổ thì rã ra cả đám mà làm Nô lệ, một con Người mà mất Nhân Tình 

( Nhân ) và Nhân Tính ( Nghĩa ) thì đâu còn là Người Hùng Dũng để  Đính Nhân Lý Nghĩa mà 

làm con người Nhân chủ ?  Không làm được việc Người thì chỉ làm được việc Ngợm, Người và 

Ngợm luôn sát kề nhau như hai mặt của đồng tiền, không có Dũng lực làm Người thì làm Ngợm 

để cho  Quỷ “ Tham, Sân, Si “ ám mà làm việc bất công ác độc.! 

Thói thường thì người ta hạm chuộng cái Mới, mê say cái Xa lạ Cao vời . . .trong Tưởng tượng, 

coi thường cái Cũ, cái Gần . . .thiết thân trong Thực tế hàng ngày, Tâm trí cứ mê mãi  nơi Cao 

xa thoát tục, không nhận ra  chính mình đang ở Nơi đây và Bây giờ phải làm gì để thành Người 

có Tư cách và Khả năng. Khi  quên mình luôn đang ở Nơi đây và Bây giờ với bao tai họa, nên đa 

số chúng ta cứ điềm nhiên sống cao cả bằng tưởng tượng trên mây dưới gió, ở mãi đời sau ?.  

Không có Khởi điểm thì làm sao có Chung điểm? 

Không xây đời Này cho tốt thì làm sao có đời Sau để được cứu rỗi? 

Đó là câu hỏi khó lọt tai người nghe! 

Đó là nguồn gốc của sự Vong Nhân, vong Thân, vong Bản, vong Quốc, vong Nô. 

Ngày nay khi khi bàn về nếp sống Cha ông, chúng tôi lại phải Ngược Dòng đời bắt đầu từ nơi 

cái Tâm mình, từ cái Nhỏ, cái Đơn giản, cái Tầm thường của Đời này mà người ta không thèm 

để ý. Thiết nghĩ không có Tâm tình nhà quê với Tâm hồn “ mang nặng nét “ Cong duyên dáng 

uyển chuyển”  của Việt tộc, cùng Óc Tế vi  của “ Triết lý đượm Nghệ thuật “ để nhận ra cái To 

trong cái Nhỏ, cái Phi thường trong cái Tầm thường, cái Vĩ đại trong Tinh vi, cái Tình trong cái 

Lý, cái Hồn trong cái Xác, thì khó nhận ra  nếp sống theo đường mòn theo Dịch lý của Tổ tiên.  

Không kiên Tâm trì Chí để xây dựng mọi thứ từ Gốc tới Ngọn, từ cái Nhỏ tới cái Lớn, tứ cái Gần 

tới Xa . . , nhất là không xây dựng cái Tâm, cái Trí, cái Chí  cho vững để có nền tảng thì mọi sự 

chỉ là xây lâu đài trên cát. 

Quả là cái khó của mọi công trình đâu có khó bằng thay đổi  “ Lòng Người ngại Núi e Sông “ 
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Dân tộc chúng ta đã chạy cùng sào  của cuộc sống một chiều, nay phải quay lại với đời sống cân 

bằng hai chiều của nét Lưỡng Nhất của: Tình / Lý, Nhân / Nghĩa , Nhân quyền / Dân quyền, Phú  

chi với  Dân sinh / Giáo chi với Dân Trí, tất cả nhằm Mục tiêu Thành Nhân / Thành Thân.  Có 

con dân thành Nhân và thành Thân thì xây Nhà mới  ấm êm, dựng Nước mới an bình thịnh trị. 

Trong công cuộc đấu tranh cho nền Dân chủ Tự do, nhân dân chúng ta cũng phải vừa đấu tranh 

với chế độ “ độc tài bất công CS “ , vừa phải “ xây dựng tinh thần Tự Chủ, tự Lực, tự Cường và 

Tinh thần Đoàn kết toàn dân trong Chính nghĩa “  để chuyẻn hóa chế độ Độc tài qua chế độ Dân 

chủ. 

Xin mọi người chúng ta bỏ thói khôn vặt theo phe phái, “ Khôn Độc Dại Đàn “ hãy mở rộng 

Tâm Trí ra mà chiêu Hồn thiêng “ Nhân Nghĩa “ đã bị lạc về với Dân tộc, cùng Tinh thần Tôn 

giáo Đại  kết, canh tân đời sống cho đủ hai chiều, mà làm người Trai hùng Giái đảm, để có đủ 

Nội lực mà vùng lên vực dậy.   

Không nêu cao được Chính nghĩa Dân tộc thì chưa đẩy lùi đươc CS, và nếu có đẩy lùi được CS 

thì nhân dân vẫn chưa được yên vui .  

Chính nghĩa đó là:  

“ Lấy Đại Nghĩa ( Lẽ Sống Công chính của cả Dân tộc ) để thắng Tham tàn. 

(  Lấy lẽ Công chính  để xoá nạn Bất công Xã hội.) 

“ Đem Chí Nhân ( Lòng Nhân ái của toàn dân )  mà thay Cường bạo “: 

( Đem lòng Nhân ái mà chuyển hóa Lòng Hận thù kẻ  Bất Nhân. ) 

( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi  ) 

 “ Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho “, nên Việt Nho tuy đã được thai nghén từ nền Văn hóa 

Hoà bình cách nay từ 12 đến 30 ngàn năm, nhưng tới nay xem ra Việt Nho vẫn không quê mùa 

lạc hậu gì cả, mà lại còn rất tiến bộ theo Khoa học, rất phù hợp cho mọi Nơi mọi Thời. ( xem 4 ở 

dưới ).  

Để đáp ứng với tình trạng phân hoá hiện nay, chúng tôi cố ý trình bày vấn đề theo Việt Nho, vì 

đây cũng là Thiên lý, gốc chung của Việt tộc, hai nữa Tinh thần Nho cũng thích hợp cho Tôn 

giáo và Văn hóa có tinh thần đại kết cũng như những người không Tôn giáo còn có Lương tâm, 

mục đích duy nhất là tìm về điểm Cộng thông của Dân tộc để mong xóa đi những oan trái trùng 

trùng duyên khởi xưa nay mà giải oan cứu nạn Dân tộc. 

Tóm lại, Minh triết là Quan niệm ( Tri ) và cách Sống ( Hành ) theo Dịch lý của Tổ tiên Việt ( 

tức là Tri Hành hợp nhất ) để đạt Phong thái An Vi mà sống Hạnh phúc cùng nhau.   
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Khốn thay vì nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược “ của Các chế độ Chính trị thuộc nền Văn hoá Du 

mục làm cho Dân tộc chúng ta bỏ mất cả nguồn Minh triết của Việt Nho trên, nên mất hết Nội 

lực không vùng lên vực dậy được  

Chúng tôi đã lần lượt trình bày một số  lãnh vực của Việt Nho theo tinh thần triết lý An vi của T. 

G. Kim Định. 

Nói tóm lại Việt Nho có thể tóm vào ba chữ “ Chí Trung Hòa “. Hòa ở chỗ từng cặp đối cực gặp 

gỡ nhau sao cho đạt tới kết quả Hoà, Hòa theo tỷ lệ Tham Thiên ( 3 Tình  )  Lưỡng Địa ( 2  Lý ), 

( Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số )  .  Hòa bằng cách “ Chấp kỳ lưỡng đoan “, nên  đem lại 

lưỡng lợi, không ai hoàn toàn thắng không ai hoàn toàn thua. Để đạt tới tình trạng “ Chí Trung 

hòa “  thì cả Vũ trụ và Vạn vật phải được định vị hay sắp đặt sao cho:“ Thiên Địa vị yên, vạn 

vật dục yên “: Trời Đất Vạn vật phải được xếp đặt đúng vị trí theo Thiên lý hay Dịch lý để cho 

muôn loài được nuôi dưỡng trong Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.  

( Chúng ta có thể lấy ví dụ ném Hòn đá xuống mặt Hồ yên lặng, điểm Hòn đá đụng tới  mặt 

Nước trong hồ là điểm “ Chí Trung «.  Hòn đá gây ra những chuyển động cứ liên tiếp truyền đi 

những chuyển động vòng tròn đồng tâm, những chuyển động trên mặt nước hồ giao thoa thành 

làn sóng lăn tăn lan rộng khắp mặt hồ, đó là hiện tượng «Chí  Hòa “.  

Nội hàm “Chí Trung “ càng nhỏ thì Ngoại hàm “ Chí Hòa “ càng tỏa rộng.)  

 

Hòa là bản chất của các Tôn giáo, của Việt Nho, Hoà cũng là đỉnh cao của cuộc sống  con 

Người vì Hòa là nguồn của Hạnh phúc. 

 Đây là cái Nhìn Nhất quán về Văn hoá Việt Nam và cách sống theo Quả dục của Tổ tiên xưa 

theo Dịch lý  đã bị đại Hán làm cho tiêu trầm, chúng ta cần canh tân để  phục hoạt lại. 

Hay nói cách khác Việt Nho là “ Nghệ thuật  sống theo Dịch Lý ( Thiên lý ) “ giúp con Người  

không những sống Hoà với nhau mà còn Hoà cùng Tiết nhịp hòa của Vũ trụ nữa. 

 Trong thời đại Cao tốc với thực phẩm Mì ăn liền mà chúng tôi cứ bàn luận về Nhân Nghĩa cho 

là ngược đời,tỉ mỉ, lôi thôi chắc không được Giới trẻ tiếp nhận mà ngay đối với một số vị cao 

niên cũng gạt đi, vì qúy ý vị đang mê mãi sống “ theo Guồng  máy xuôi chiều của Thời đại Duy 

Lý một chiều “ mà chúng tôi lại cứ “ Đi Ngược / Về Xuôi “  xem ra thật rườm rà, tưởng là làm 

tắc nghẹn dòng chảy xuôi theo  thời đại, nhưng thực ra là khai thông bế tắc Quốc nạn và Quốc 

nhục Việt Nam, nếu xét thấu đáo thì “ Dịch Lý: Nhân / Nghĩa “  mà chúng tôi bàn tới đây, đã 

mang theo hào khí sinh động rất hợp với khoa học tân tiến hiện đại, nó mang theo Gốc Dịch lý 

cho là Cũ, nhưng là luật Biến dịch bất biến luôn đổi Mới, - nguồn mạch của Khoa học có Lương 

tâm -, có thể giúp phục hoạt lại con Người Nhân chủ và Tinh thần Đoàn kết Dân tộc, đây là hai 

nan đề gây cấn nhất đang bị bỏ quên, nếu giải quyết được hai vấn đề căn bản này thì mọi sự về 

Quốc kế Dân sinh sẽ lần lượt hanh thông, vì đó không phải là thứ Nhân Nghĩa đã mất ruột chỉ 



291 

 

còn vỏ quê mùa lạc hậu của Hán Nho, mà là nguồn cội của mọi sự biến hóa mang trạng thái 

Thái Hoà của Văn hoá Việt mà Tiến bộ, Hòa là đỉnh cao của sự sống con Người, cũng là bản 

chất của các Tôn giáo.   

Khốn thay!  Việt Nho đã bị Hán Nho xuyên tạc và đánh tráo để “ Dịch Chủ  vi Nô “, khiến Chủ 

“ Việt Nho “ đã trở thành “ Vô Chủ” ! Bỏ Việt Nho là bỏ Tinh thần Bất khuất của Dân tộc!  Lịch 

sử gần 5000 năm của Dân tộc đã nói lên Tinh thần đó! 

Tại sao mà đánh mất Tinh thần bất khuất ? Vì con Người Việt Nho biết Mình là ai giữa Trời và 

Đất, biết tựa vào Đất để vươn lên với Trời để giữ mối Liên hệ khăng khít với Thiên Địa cùng Vạn 

vật, nhất là mối Liên hệ Hòa với nhau mà sống với nhau, đồng thời không ngừng nghỉ làm những 

việc từ Nhỏ tới Lớn, từ gần tới Xa, từ Dễ tới Khó. . . . để vươn lên hàng ngày mà sống hòa với 

nhau, đoàn kết với nhau, chung Lòng, chung Trí và góp Sức với nhau  để có Nội lực Dân tộc mà 

Cứu và Dựng nước, chứ bỏ quên “ viên Ngọc quý Long Toại ( tức là cặp Vợ / Chồng. Truyện 

Việt tỉnh ) - Nguồn mạch Nội tại của nền Văn hoá thuận theo Thiên lý  - “ của Tổ tiên mình, mà 

đi tìm đôi Đũa thần không linh nơi khác ( bỏ quên đới sống Tâm linh) mà cậy nhờ là Vọng tưởng  

Bỏ Con Người Nhân chủ với mối Liên hệ Hòa Thiên – Nhân - Địa là đánh mất Hạnh phúc, là 

Vong bản, Vong Nhân đưa tới Vong Quốc Vong Nô !. 

Việt Nam được vua nhà Minh tặng là “ Việt Nam Văn / Hiến chi bang “ , nhưng nay thứ “ Đạo 

Nhân sinh”  để cho “ Văn tải “ đã rời xa Dân tộc, nên cũng đánh mất phần Hiến là những Trai 

hùng Gái đảm, nên Dân tộc trở nên Vô cảm và  thiếu tinh thần Liên đới Trách nhiệm , đó là 

Nguồn gốc của Quốc nạn ! 

Mọi sự trong Gia đình và ngoài Xã hội đều bắt nguồn từ nơi con Người, từ cách Cư xử của con 

Người trong mọi hoàn cảnh, sao cho  mọi người sống Hoà nhịp với nhau.  Khởi điểm là mỗi cá 

nhân có sống Hòa với mọi người  theo lối “  Nhân / Nghĩa ”  hay “   Bác ái / Công bằng “ hay “ 

Từ bi / Trí tuệ “ kết đội,  thì mới mong  đạt tới  Chung điểm là mọi người sống nhịp theo: ” Tiết 

nhịp  HÒA của Vạn vật trong Vũ trụ “.   

 Đây là công trình dài lâu và khó khăn, nhưng mà lại “Ăn chắc Mặc bền “. Thiết nghĩ Không có 

cây đũa Thần nào để thay thế cho được nhanh chóng, nếu cứ tránh Vỏ Dưa “ Lâu Đến “ thì lại  

gặp vỏ Dừa “ Mau Đi “ !. 

Rõ ràng nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là Mạch lạc nội tại của Việt Nho, nét Lưỡng nhất  đan kết 

những chi tiết của Việt Nho thành Hệ thống có Mối Liên hệ Cơ thể, biến Việt Nho thành  nền 

Văn hoá Bất khuất của Việt Nam, sở dĩ có Tinh thần Bất khuất là nhờ biết đem Đạo Lý Nhân / 

Nghĩa vào khắp mọi ngõ ngách của cuộc Sống. 

Thế mà ngày nay vẫn còn có nhiều người Việt Nam, không kể những vị Tân học mà ngay cả một 

số những vị học Nho cũng  tin rằng Việt Nam không có Văn hoá, có chăng là do Tàu, Tây dạy 

cho, nghe nói đến Nho mà không hiểu đó là Hán Nho bá đạo, lại ghét lầm Việt Nho vương đạo, 
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vì xa lánh Nho -  xuất phát từ nguồn cội Dịch lý của Thiên lý - , nên lâm vào kiếp đi hoang, ăn 

nhờ ở độ. Dịch của Hán Nho nặng về 64 quẻ để bói toán, không có nét Lưỡng nhất về triết lý 

Nhân sinh, Hán Nho là nền Văn hoá Bạo động của Tàu, vì suốt dòng Lịch sử, Tàu luôn gây 

Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng !  

 

Đã hơn 70 năm nay, CSVN ăn phải Bùa Lú “ 4 tốt, 16 chữ vàng và mấy thứ tương liên “, đã 

rước kẻ Thù truyền kiếp về làm Bạn vàng, “ mặc nhiên “ biến Đồng bào thành kè Thù, rõ ràng 

ngày nay tứ phía Đất nước đều bị Bạn vàng vây khổn, hết nhường đất đến nhường biển, trong 

nước thì từ Nam quan đến mũi Cà mâu chỗ nào cũng có cơ sở bạn vàng đóng chốt mai phục, 

Biển Đông thì bị bạn vàng chiếm đoạt, mọi Cơ chế đều bị bạn vàng lũng đoạn, thực phẩm và độc 

dưọc của bạn vàng tràn lan khắp nước, Đồng bằng Cửu Long – Bao tử của Việt Nam - bạn vàng 

cũng ngăn giòng nước ngọt làm cho đất nứt nẻ, do đó nước biển mặn tràn vào ruộng đồng vườn 

tược làm cây cối lúa mạ không trồng trọt được, dọc bờ Biển  của 4 tỉnh xác Cá chết hàng loạt 

dạt vào bờ, chất độc sẽ theo giòng hải lưu mà làn ra Bắc và vào Nam suốt dọc Bờ biển, đây là 

âm mưu cắt Nguồn sống  trên cạn và dưới nước của Dân tộc Việt Nam ( Có lẽ đây là đòn ngầm, 

đe doạ CSVN không được kết thân với Hoa Kỳ trong dịp viếng thăm của Tổng Thống Obama )  . 

.  ., đó là chỉ kể một vài ví dụ điển hình về âm mưu tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.  

Tóm lại Cuộc Kách mệnh Vô sản của CSVN đã biến các môi trường sống của Việt Nam đều bị ô 

nhiễm nặng nề: từ môi trường Văn hóa Tư tưởng, tới Đất, Nước, không khí đều  dẫn Dân tộc 

Việt Nam  đến tính trạng bị tiêu diệt lần mòn ! 

Về mặt Nổi ,đó là Sự nghiệp  Kách mệnh mang tên “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc “ của CSVN, 

nhưng về mặt Chìm, thì CSVN quả là một Phân bộ của đảng CS Tàu.! 

Trong mọi tai họa, thì cái Họa làm cho Văn hóa suy đồi, làm tê liệt Tinh thần Dân tộc là ác độc 

và nguy hiểm nhất. 

Đây là giai đoạn quyết liệt, hoăc vùng lên để sống còn như những con Ngưòi , hoặc cứ vô cảm 

mà cam tâm làm kiếp ngựa trâu!  

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho Dân tộc Chúng ta để giúp mọi người 

tỉnh giấc “ Công miên “, rước “ Hồn thiêng Sông Núi “ về với con Dân Việt mà Cứu con 

Người và Dân tộc!. 

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

( 3 ) . Cuộc xâm lăng của Văn hoá Trung Quốc ở Việt Nam ngày nay 

Mặc Lâm 

(RFA).- "Trong tình hình hiện nay cái chữ “xâm lăng”, phải nói như thế, về mặt văn hoá của 

Trung Quốc và một sự chống chõi yếu ớt, nhu nhược của những người làm công tác văn hoá ở 



293 

 

Việt Nam hiện nay rất đáng báo động. Ai cũng có thể thấy rõ là trên các kênh truyền hình của đài 

truyền hình trung ương cũng như các địa phương, thời lượng phát sóng dày Mặc Lâm (RFA).- 

"Trong tình hình hiện nay cái chữ “xâm lăng”, phải nói như thế, về đặc các phim của Trung 

Quốc. Bây giờ đang là mùa trung thu, cũng như suốt cả năm đồ chơi trẻ con phải nói 80% là 

của Trung Quốc." Nhận xét trên của TS Nguyễn Xuân Diện, một chuyên gia Hán nôm và cũng 

là người am hiểu văn hoá Trung Quốc cho thấy một vấn đề thật sự cần nhìn lại không những của 

những người cán bộ làm văn hoá mà còn của cả xã hội để dần dần thoát ra khỏi hệ luỵ này. 

Những ý thức tự ti, tự huỷ Nói đến văn hoá Việt Nam không hiếm người cho rằng 4 hay 5 

ngàn năm văn hiến gì thì cũng xuất phát từ Trung Quốc. Cái nhìn thiển cận ấy âm thầm kéo 

dài từ nhiều thế kỷ trong lòng một bộ phận rất lớn của xã hội, nhưng chưa có một phản biện 

đứng đắn dài hơi và thuyết phục của các nhà nghiên cứu văn hoá Việt để chuyển tải tới 

cộng đồng, tức là những con người đang sống, đang va chạm trực tiếp với thế giới thật mà 

chung quanh đầy dẫy hình ảnh, ngôn từ, thói quen, phong tục và ngay cả lối sống đều 

mang đậm nét Trung Quốc. Nhiều nhà văn hoá học cảm thấy cô đơn khi chấp nhận dấn 

thân vào khu rừng rậm quá nhiều thói quen không thể từ bỏ của người Việt. Những thói 

quen bị quán tính hoá ấy bao trăm năm qua đã ăn sâu, biến nền văn hoá bên ngoài trở 

thành văn hoá Việt mà không một ý thức nào còn lại để cảnh giác rằng chúng ta đã đi quá 

xa, ở quá lâu và lệ thuộc quá nhiều vào nền văn hoá tưởng là đã được Việt hóa ấy. Nhặt ra 

cho hết những vô lý, bất cập mà người Việt hoà mình vào dòng văn hoá phương Bắc không khó, 

tuy nhiên thuyết phục và biến cải thói quen cho người dân bình thường nhất lại là một việc 

làm không dễ trong vòng vài chục năm. 

 Điều này một lần nữa cho thấy nền văn hoá Việt Nam đang có vấn đề mà rất nhiều cán bộ 

văn hoá không những không nhận ra mà còn vô tình hay hữu ý, thúc đẩy người dân chấp 

nhận nó như chấp nhận một việc hiển nhiên, một điều mà dân tộc đã gần gũi gắn bó hàng 

ngàn năm. Vay mượn nguy hiểm… Gắn bó và gần gũi không có nghĩa là bị đồng hoá. Lại 

càng không có nghĩa nếu không chấp nhận thì đi ngược lại với sự thật vì nền văn hoá ấy đã 

bám rễ vào văn hoá Việt. Văn hoá thuần Việt xuất hiện rõ nét nhất trên những hoa văn, 

phù điêu của các ngôi chùa cổ. Những nét thủ công nghệ thuật ấy phát xuất từ ý thức sâu 

sắc muốn thoát ra làn sóng đô hộ văn hoá của phương Bắc làm nên nét đặc thù văn hoá 

phương Nam. Tổ tiên ta càng ý thức điều này bao nhiêu thì các thế hệ sau lại thờ ơ với nó 

bấy nhiêu. Nhiều ngôi chùa gần đây không thể gọi là chùa của người Việt được nữa mà phải 

thành thật nhận rằng nó được mang nguyên mẫu từ Trung Quốc hay Đài Loan sang. Từ kiến trúc 

tới tượng thờ, nhất nhất đều mang họa tiết Trung Quốc và người ta không giấu tự hào khi cho 

rằng đã bắt chước giống với bản sao từ nguyên mẫu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chia sẻ các 

quan sát của ông: - Các công trình đền chùa đình miếu bây giờ có cái đang xây dựng mới, 

cũng có cái tu sửa thì vẫn đậm chất Trung Quốc. 

GSTS Nguyễn Đăng Hưng, mặc dù xa tổ quốc bao nhiêu năm nhưng khi trở vê ông vẫn muốn 

sinh viên của ông phải biết rõ lịch sử nước nhà hơn bất cứ điều gì khác, ông kể: 
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- Nay tôi về sống tại Việt Nam thì tôi lại thấy ảnh huởng của văn hoá Trung Quốc nhất là 

qua phim ảnh nó lại rất tràn lan và dữ dội, tôi cho rằng đây là điều không bình thường. 

Riêng bản thân tôi, tôi có phản ứng là không xem phim Trung Quốc nữa. 

Tôi rất buồn khi qua các buổi phỏng vấn tuyển chọn các em sinh viên của các lớp vào học với 

tôi, khi tôi tuyển sinh thì luôn luôn phỏng vần họ. Trong cuộc phỏng vấn không những kiểm tra 

về toán về sinh học, cơ học mà tôi còn kiểm tra về hiều biết chung trong đó có kiểm tra về điạ lý 

và lịch sử. 

Tôi rất buồn các bạn trẻ Việt Nam đã có bằng kỹ sư rồi, đã học bốn năm năm đại học rồi 

thế mà hiểu biết rất ít về lịch sử Việt Nam nhất là lịch sử dân tộc. 

Nhiều khi họ cho tôi cảm giác là họ hiểu lịch sử Trung Quốc rõ hơn qua các phim ảnh Trung 

Quốc. Họ hiểu rất rõ nhà Thanh, họ hiều rất rõ những chuyện các anh hùng Trung Quốc trong 

khi những anh hùng của Việt Nam thì rất kém. 

Học giả và lý thuyết đô hộ Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một chuyên gia có tuổi nghề làm 

việc tại Trung Quốc nhiều chục năm nhận xét những gì mà học giả Trung Quốc đang theo đuổi 

một cách kiên trì với mục đích  tôi lấy thí dụ như công trình chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay là 

công trình Đại Nam Lạc Cảnh ở Bình Dương không có yếu tố Việt Nam ở trong đó. 

Đây là những ngôi chùa rất là đồ sộ mang dấu ấn của Trung Quốc rất rõ. 

Một đài tưởng niệm liệt sĩ là 10 cô gái ở Đồng Lộc, cái tháp chuông ở Đồng  Lộc lại là phiên 

bản của Hoàng Hạc Lâu bên Trung Quốc. Ngay cả Bảo tàng Hà Nội là một bảo tàng vừa mới 

xây dựng xong cũng là một mô hình copy từ một công trình kiến trúc ở Thượng Hải. 

…cùng quán tính và tư duy theo đuôi 

Điều nguy hiểm nhất là chính những cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý văn hoá lại không thấy 

có gì sai trái khi hình ảnh Trung Hoa tràn ngập Việt Nam. Nhiều quan chức còn cho rằng đó là 

tâm lý hàng ngàn năm nay của dân chúng và không thể thay đổi. 

Phim ảnh là một ví dụ dễ thấy nhất về tính chây lười tư duy của người làm văn hoá hôm nay. 

Những bộ phim Trung Quốc dài nhiều chục tập giết thời gian của biết bao người trẻ tuổi? 

Lịch sử Việt Nam không ngoi lên nổi trong ý thức học sinh bởi tên tuổi các vua chúa Trung Hoa 

đã ăn sâu vào tiềm thức họ qua các phim lịch sử Trung Quốc. 

đạp đổ nền văn hoá Việt Nam để sáp nhập tất cả vào kho tàng văn hoá vốn đã giàu có của họ, bà 

nói: 

- Những người mang tiếng là nhà văn hoá Trung Quốc đã phát biểu những cái không có cơ sở 

văn hoá, không hiểu vể lịch sử và nói bậy thì tôi cho những cái đó mình không có gì phải sợ. Ví 

dụ như chuyện nền văn minh lúa nước. 
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Tại sao nền văn minh lúa nước lại ở Việt Nam? Vì Việt Nam là vùng trũng, tập trung nhiều nước 

còn Trung Quốc làm gì có chuyện đó! Nó ở vùng đất khô cằn, vùng thảo nguyên thì làm sao nó 

sang dạy ta trồng lúa nước được? 

Rồi những nhà nghiên cứu trống đồng cũng bị (nó nói là trống đồng của nó. Những trống đồng 

đó có niên đại bao nhiêu năm? Mới có năm ngoái hay là tháng trước thôi! 

Trong khi trống đồng Đông Sơn đào lên từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu khảo cổ họ biết thừa, 

rõ ràng là chỉ lừa đựơc người không biết mà thôi. 

Những nhận xét đắng long Nhà giáo Phạm Toàn nhìn lại văn hoá Việt Nam trong thời gian hiện 

tại mà không khỏi xót xa. Có thể cái nhìn của ông chỉ là một góc của vấn đề nhưng lại là góc bén 

nhất, quan trọng nhất đối với những ai còn nặng lòng với văn hoá Việt: 

- Bây giờ cái nền văn hoá ấy đương trong cơn đại khủng hoảng. Đại khủng hoảng ở chỗ: 

Bây giờ không có tác phẩm nào để đời cả. Không có bài thơ nào mà thanh niên chuyền tay 

nhau cả. Không có bài hát nào người ta đi đường lầm rầm người ta hát cả. 

Không có câu thơ nào mà hai người yêu nhau thủ thỉ với nhau cả. Bây giờ không có bức 

tranh nào đẹp hết! Còn tượng thì tượng nào cũng như tượng nào. Không một vở kịch nào người 

ta mời nhau đi xem cả. 

(Không bản giao hưởng nào người ta đòi nhau đi nghe cả! Thậm chí xiếc hay người thì người ta 

lại sang Pháp diễn mà không diễn trong nước nữa bởi vì diễn ở Pháp hàng tháng trời người ta 

sống rất đàng hoàng. 

Chúng tôi xin mượn kết luận của các trí thức sau đây để đánh động mối lo có thật và rất nguy 

nan về quyền lực mềm mà Trung Quốc đang dùng để đô hộ văn hoá Việt Nam. 

GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng: 

- Quyền lực mềm chính là gì? Chính là Trung Quốc dùng ảnh hưởng phim ảnh trong khi hiện 

nay tình trạng phim ảnh Việt Nam nhất là phim lịch sử rất ít. Phải thuê mượn người ta mà kết 

quả thì ai cũng biết. 

Khi thuê mượn và giao cho đạo diễn người Trung Quốc thì họ áp dụng văn hoá của họ vào phim 

và chỉ đặt cái tên là phim Việt Nam mà thôi. Ngay cả tình tiết, tâm lý đều là Trung Quốc cả. 

Ngay cả xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi nhắc tới những chiến thắng của Nhà Lý nhà Tiền Lê 

nhưng chỉ coi đó là vấn đề nội bộ chém giết nhau cho thấy đây là một di hại vô cùng thâm độc.  

nó nói là trống đồng của nó. Những trống  đồng đó có niên đại bao nhiêu năm? Mới có năm 

ngoái hay là tháng trước thôi! 
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Trong khi trống đồng Đông Sơn đào lên từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu khảo cổ họ biết thừa, rõ 

ràng là chỉ lừa đựơc người không biết mà thôi. 

Những nhận xét đắng long Nhà giáo Phạm Toàn nhìn lại văn hoá Việt Nam trong thời gian hiện 

tại mà 

không khỏi xót xa. Có thể cái nhìn của ông chỉ là một góc của vấn đề nhưng lại là góc bén nhất, 

quan trọng nhất đối với những ai còn nặng lòng với văn hoá Việt: 

- Bây giờ cái nền văn hoá ấy đương trong cơn đại khủng hoảng. Đại khủng hoảng ở chỗ: Bây 

giờ không có tác phẩm nào để đời cả. Không có bài thơ nào mà thanh niên chuyền tay nhau cả. 

Không có bài hát nào người ta đi đường lầm rầm người ta hát cả. 

Không có câu thơ nào mà hai người yêu nhau thủ thỉ với nhau cả. Bây giờ không có bức tranh 

nào đẹp hết! Còn tượng thì tượng nào cũng như tượng nào. Không một vở kịch nào người ta mời 

nhau đi xem cả. 

  

TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện: -Chúng tôi mới chỉ sơ qua một phần, vài nét như vậy cho 

thấy văn hoá Trung Quốc đang xâm lấn văn hoá Việt Nam và bản lĩnh văn hoá Việt Nam 

lúc này đang trong một cơn thách thức mạnh, nhưng rất tiếc những người làm công tác 

quản lý văn hoá lại không nhận rõ nguy cơ này. 

Bên cạnh đó chưa có chỉ đạo có tính chất quyết định để chống lại sự xâm lăng văn hóa đến từ 

phía Trung Quốc ngày một mạnh hơn. 

Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa: - Bây giờ xu hướng của họ là tư tưởng đại hán bành trướng. Tôi cảm 

thấy bây giờ nó bắt đầu như thời gian 1.000 năm Bắc thuộc nhưng bây giờ thì kiểu khác. 

Nó bắt đầu rồi chứ không phải là manh nha nữa. Bắt đầu bằng những chính sách của họ và ngay 

bản thân những chính sách của mình nữa đã thể hiện rằng thời kỳ Bắc thuộc đã bắt đầu nhưng 

dưới hình thức khác. 

Ước gì cả xã hội từ đây sẽ xem vấn đề văn hoá Trung Quốc với một tâm thức khác, tỉnh táo 

và công bằng hơn đối với văn hoá Việt Nam vốn dĩ đã và đang bị làm cho nghèo đi do vô 

tình, do lợi nhuận hay do nhận thức dễ dãi mà nền văn hoá ấy đang dần dà trở thành gánh 

nặng hơn là di sản quý giá của dân tộc cần được giữ gìn. 

 Mặc Lâm 

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

( 4 ).- Chống Hán Hóa xâm lăng phải là một Truyền thống Đại Việt 
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Tháng qua đến thăm ông bạn già Nguyễn Văn Trần, nhìn thấy trên bàn có cuốn sách tựa đề Lược 

Sử Việt Nam Chống Trung Hoa Xâm Lăng của Ông Huỳnh Thanh Nhơn bèn xin mượn đọc. 

Sau khi đã đọc kỹ, chẳng những chúng tôi có ý kiến, mà chúng tôi xin có đôi giòng cảm tạ tác 

giả Huỳnh Thanh Nhơn ! Sách khá dầy, 443 trang, soạn thảo rất công phu. Nhưng vốn là một 

nhà nghiên cứu sử khá lão luyện, nên đã lôi cuốn người đọc vào giòng sử Việt Nam ngay. Cũng 

như tác giả đã cẩn thận mở lòng mình trong những lời Trần Tình, ông Huỳnh Thanh Nhơn nhấn 

mạnh rằng: “Ai ai mỗi người Việt chúng ta đều ít nhiều gì thuộc sử nước nhà. Ai ai mỗi 

người Việt chúng ta đều biết “chọn cho mình những vị anh hùng, liệt nữ dân tộc đã xả thân 

cứu nước cứu dân. Ai ai mỗi chúng ta đều biết lên án và tránh xa những kẻ buôn dân bán 

nước, dứt tình ruột thịt, quên nghĩa đồng bào. Nhưng mỗi người vẫn có thể nhận định khác 

nhau về một sự kiện lịch sử nước nhà, dù rằng bản chất nguyên thủy của sự kiện vẫn đồng 

nhứt không thay đổi.” Và tác gỉả kết luận rằng “chính cái nhìn và đánh giá không giống nhau 

đó đã xác định vị trí của họ trong lịch sử”. Nói như vậy, quan niệm cho rằng đã là một người viết 

sử, phải có một cái nhìn khách quan là một quan niệm sai. Người viết sử, tác giả, nói rõ, và nói 

rất rõ ràng là người viết (tức là tác giả) có ý định “truyền bá sự suy nghĩ của mình” (sic) đến 

người đọc. Chúng tôi nghĩ rằng sau khi đọc cuốn sách của tác giả Huỳnh Thanh Nhơn, chúng ta 

chia sẻ được một phần lớn tâm trạng lo âu của tác giả là phải nhận rõ ràng là người láng 

giềng phương Bắc của chúng ta, lúc nào trong suốt quá trình lịch sử của chúng ta là một 

tên Đại Xâm Lược.  

1.- Trung Hoa luôn luôn là một Đại Xâm Lược 

Tháng qua đến thăm ông bạn già Nguyễn Văn Trần, nhìn thấy trên bàn có cuốn sách tựa đề 

Lược Sử Việt Nam Chống Trung Hoa Xâm Lăng của Ông Huỳnh Thanh Nhơn bèn xin mượn 

đọc. Sau khi đã đọc kỹ, chẳng những chúng tôi có ý kiến, mà chúng tôi xin có đôi giòng cảm tạ 

tác giả Huỳnh Thanh Nhơn ! Sách khá dầy, 443 trang, soạn thảo rất công phu. Nhưng vốn là một 

nhà nghiên cứu sử khá lão luyện, nên đã lôi cuốn người đọc vào giòng sử Việt Nam ngay. Cũng 

như tác giả đã cẩn thận mở lòng mình trong những lời Trần Tình, ông Huỳnh Thanh Nhơn nhấn 

mạnh rằng: “Ai ai mỗi người Việt chúng ta đều ít nhiều gì thuộc sử nước nhà. Ai ai mỗi người 

Việt chúng ta đều biết “chọn cho mình những vị anh hùng, liệt nữ dân tộc đã xả thân cứu nước 

cứu dân. Ai ai mỗi chúng ta đều biết lên án và tránh xa Chúng tôi xin viết hoa để không bao giờ 

quên, và lịch sử Việt Nam là một xâu chuổi dài họp bởi những mắc xích: hết thời kỳ đất nước bị 

phương Bắc xâm lăng, rồi đến thời kỳ chống xâm lăng. Dỉ nhiên, lịch sử quốc gia nào cũng gồm 

có những giai đoạn chống xâm lăng để giữ nước, cũng có những giai đoạn bành trướng sang 

những quốc gia, những dân tộc yếu hơn để mở mang bờ cỏi. Mạnh được yếu thua là chuyện 

thường tình. Cá lớn nuốt cá bé là luật trời đất. Một dân tộc muốn sanh tồn phải vận dụng mưu 

trí, thông minh chánh trị, khả năng quân sự để chống cự, be bờ, để không bị lấn áp, đàn 

áp, bành trướng để mở mang bờ cỏi, không gian sanh tồn. Lịch sử Việt Nam cũng vậy.  

Vì họa phương Bắc, nên gần như bắt buộc, dân tộc ta phải bành trướng về phía Nam. Mũi Cà 

Mau là tận cùng phía Nam của vùng đất, hết đường bành trướng xuôi Nam. Dải Trường Sơn 

hiểm trở, làm hàng rào, chận đường tiến về phía Tây. Chỉ còn đường lên Miên, thế nhưng, chính 



298 

 

thế lực Pháp đã cứu đất nước Cao Mên khỏi sức chinh phục của dân tộc Việt. Nhưng nhìn chung, 

mặc dù nếu chỉ thuần túy quân sự, dân tộc Việt đánh nhau thật sự với quân Tàu chỉ có trên dưới 

chưa đầy mươi lần. Nhưng với một ngàn năm đô hộ, với một chương trình Hán hóa có hệ thống, 

từ văn hóa, xóa bỏ chữ viết, xóa bỏ tập tục, phong tục, lễ nghi…, mà dân tộc Việt ta vẫn giữ 

được Việt tánh, dân tộc tánh, là một sự kiện hiếm có trên lịch sử thế giới, đáng ca ngợi! Thật 

vậy, trước những đòn tấn công của những chiến dịch Hán hóa ta từ tập tục, lễ nghĩa đến nền văn 

hóa Tàu, điển hình với những Tích Quang –Xi Guang, Thái thú Giao Chỉ từ năm 1 SDL đến 25 

chẳng hạn, đã có đường lối chánh trị là hán hóa dân Lạc Việt ta bằng cách khuyến khích đem 

dân từ bên Tàu qua : cho dân Tàu di dân bằng động viên dân Tàu đi kiếm đất canh tác, đi buôn 

bán, chấp nhận cả dân phản loạn qua đất Việt trốn luật pháp tra lùng; chấp nhận cả dân Tàu bị đi 

đày, chấp nhận cả những tỵ nạn chánh trị hoặc kinh tế để dần dần hán hóa đất Lạc Việt. Riêng 

phần đối với các quan chức Lạc Việt, thuần hóa, sử dụng, mua chuộc. Chỉ có một tướng Lạc là 

Tây Vũ dám nổi dậy, nên đã bị giết chết. Tích Quang, vì không nhìn nhận Vương Mảng - Wang 

Mang đã cướp ngôi nhà Hán, để trở thành vì Hoàng Đế đầu tiên dùng Khổng Giáo đề cai trị (9-

23 SDL) nên Tích Quang đã mở cửa Giao Châu tiếp đón các quan chức và các văn hào, nhơn sĩ 

nhà Hán không phục Wang Mang tỵ nạn, mang văn hóa Tàu sang đất Việt. Tích Quang và 

sau đó Nhâm Diên –Ren Yan (29-33) cùng nhau Hán hóa đất Giao Châu, từ phong tục, lễ 

lạc buộc dân Việt làm lễ cưới theo phong tục Tàu) cho đến canh tác cấy cày* (* Theo H. 

Maspero et E. Malas Histoires et institutions dev la Chine ancienne Paris P.U.F 1967 page 68 ; 

H. Maspero « L’expédition de Ma Yuan » BEFEO XVIII n°3 page 11 ; Revue « Annam » VII 

1a, Sainson p316, Cương Mục tiên biên II, 9a). Dỉ nhiên, giữa những cuộc chiến chống xâm lăng 

vẫn có những giai đoạn xây dựng và gìn giữ đất nước, vẫn có những giai đoạn “nghỉ ngơi giữa 

hai cuộc xâm lăng” của láng giềng phương Bắc. Nhưng trong những thời gian nghỉ ngơi xây 

dựng ấy, các Triều đình Đại Việt vẫn luôn luôn cảnh giác , tuy chung sống hòa  bình bình, nhưng 

vẫn “giữ kẻ” với phương Bắc, tuy thắng trận, nhưng vẫn thực tế biết mình yếu.????????? 

Các triều đại tổ tiên ta, không điên rồ như triều đại Cộng sản  Việt Nam,nướng dân, tàn phá đất 

đai, quê hương để thực hiện cho được mộng nhuộm đỏ Việt Nam theo chỉ thị của Vương Triều 

Cộng sản Quốc Tế Kremlin, nói láo là chống Mỹ cứu Nước nướng trên 1 triệu đồng bào, phần 

lớn là tuổi trẻ, thanh xuân trai tráng, sẳn sàng dìm đất nước miền Bắc trong tăm tối lạc hầu, trong 

suốt 20 năm từ 1954 đến 1975, bắt dân ăn cơm độn khoai, dùng phân người làm phân bón,dùng 

sức người thế máy cày và trâu bò (sức người sỏi đá cũng thành cơm ) 

2.- Não trạng cùng Văn hóa thần phục Tàu : 

Các Vua Đại Việt, tổ tiên ta, lúc nào cũng cho mình là khéo léo, cũng cho mình là biết ngoại 

giao, nhịn nhục, đi hàng dưới, triều cống, thần phục Bắc triều. Nhưng khốn nổi, vì lúc nào 

cũng triều cống, vì lúc nào cũng « nói » thần phục, vì “nhịn voi chẳng xấu mặt nào”, nên 

Bắc phương không nể mặt, hể có dịp, là Bắc phương tìm cách ăn hiếp. 

Triều đình Tàu nào, thời đại nào, cũng có một anh Vua Tàu kiếm chuyện đánh Việt Nam, đòi 

chinh phục Việt Nam. Nhưng, phần lớn cũng do cái não trạng chung chung của Việt Nam, 
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não trạng « rất đồ Nho » lúc nào cũng Khổng, cũng Mạnh, mở miệng ra, là nói toàn chuyện 

điển tích bên Tàu. Những đại văn hào Việt Nam, những án văn bất hủ của Việt Nam nổi tiếng 

từ Kim Vân Kiều, qua đến Chinh Phụ Ngâm, hay Cung Oán Ngâm Khúc, Nhị Độ Mai, hoặc 

Phan Trần đều được dịch hay lấy từ truyện Tàu. Các Cụ Nguyễn Du, Đặng Trần Côn đều không 

có sáng kiến tự nghĩ ra một câu chuyện đặc biệt Đại Việt với những điển tích, những địa danh 

địa lý thuần túy đất Việt ta. Làm sao người Tàu không nghĩ rằng người Việt Nam ta là một 

người anh em gốc Tàu đi lạc được ? Và nay phải đem về lại quê cha đất tổ ? Chỉ trừ một thời 

gian rất ngắn, thời gian vừa lấy lại nền Độc lập sau 1000 năm tăm tối nô lệ, từ Nhà Đinh, Nhà 

Lý, đến nhà Nhà Trần là lấy Phật Giáo làm nền tảng quản trị dân. Tất cả những thời đại sau, 

vẫn vướng víu đến Nho Giáo. Kể cả nhà Lê, quân Minh đô hộ ta trên 10 năm, tàn ác như 

thế, diệt dân ta như thế, và khốn nạn hơn, diệt văn hóa ta bằng đốt sách Việt Nam ta, lấy 

kho tàng văn hóa sách vỡ Việt ta để đem về Tàu, thế mà khi Vua Lê thành công lên cầm 

quyền, vẫn dùng Nho giáo và Hán Văn để quản trị đất nước ! Đau đớn quá ! Những sai lầm 

ấy chúng ta đang trả ngày nay. Một đất nước mà Nhà cầm quyền, Triều đình, quan chức viết chữ, 

nói người dân không hiểu. Tuy là âm Việt đấy nhưng người dân vẫn không hiểu. Nước Việt 

Nam ta phát triển sanh bình, nhưng vẫn “giữ kẻ” với phương Bắc, tuy thắng trận, nhưng 

vẫn thực tế biết mình yếu. Các triều đại tổ tiên ta, không điên rồ như triều đại Cộng sản Việt 

Nam, nướng dân, tàn phá đất đai, quê hương để thực hiện cho được mộng nhuộm đỏ Việt Nam 

theo chỉ thị của Vương Triều Cộng sản Quốc Tế Kremlin, nói láo là chống Mỹ cứu Nước nướng 

trên 1 triệu đồng bào, phần lớn là tuổi trẻ, thanh xuân trai tráng, sẳn sàng dìm đất nước miền Bắc 

trong tăm tối lạc hầu, trong suốt 20 năm từ 1954 đến 1975, bắt dân ăn cơm độn khoai, dùng phân 

người làm phân bón, dùng sức người thế máy cày và trâu bò (sức người sỏi đá cũng thành cơm )!  

2.- Não trạng cùng Văn hóa thần phục Tàu : 

Các Vua Đại Việt, tổ tiên ta, lúc nào cũng cho mình là khéo léo, cũng cho mình là biết ngoại 

giao, nhịn nhục, đi hàng dưới, triều cống, thần phục Bắc triều. Nhưng khốn nổi, vì lúc nào 

cũng triều cống, vì lúc nào cũng « nói » thần phục, vì “nhịn voi chẳng xấu mặt nào”, nên 

Bắc phương không nể mặt, hể có dịp, là Bắc phương tìm cách ăn hiếp. Triều đình Tàu nào, 

thời đại nào, cũng có một anh Vua Tàu kiếm chuyện đánh Việt Nam, đòi chinh phục Việt Nam. 

Nhưng, phần lớn cũng do cái não hoạt với hai ngôn ngữ khác nhau : tiếng Việt quan chức, 

tiếng Việt học hành, trí thức –Hán Việt và tiếng Việt dân gian. Do đó, Thiển ý chúng tôi cho 

đấy là cái phần hèn kém nhứt của nền Văn hóa Việt Nam( ? ) . Các Cụ tổ tiên chúng ta có thể 

mượn ý Tàu nhưng ít ra cũng phải biết biến qua những tiếng nói, chữ viết Đại Việt. Đáng khen 

thay những cố gắng độc lập qua chữ Nôm, nhưng chữ Nôm cũng do các ông đồ Nho nghĩ ra 

và vẫn không thoát khỏi các mô hình độc tài của Nho Giáo (chữ Thánh Hiền ? Mà Thánh 

Hiền là ai , toàn là người Tàu cả !) ( ?? )  Thử so sánh quá trình phát triển văn hóa Việt qua chữ 

Nôm của Việt ngữ ta với Nhựt ngữ, và Hàn ngữ. Văn Hóa Nhựt, Văn Hóa Hàn cũng bị Khổng 

Mạnh ảnh hưởng, nhưng tại sao văn hóa người Nhựt tìm được sự Độc lập đối với chữ Hán, tại 

sao tinh thần người Nhựt đầy sự cương quyết, quật khởi, hùng cường, đầy sức sống đầy dân tộc 

tính ? Người Đại Hàn cũng vậy ! Chữ Nôm chỉ được hai triều đại - Nhà Hồ và Vua Quang Trung 
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có quyết chí sử dụng nhưng vẫn bị các đồ Nho vẫn phá bỉnh. Lịch sử Văn Hóa Việt Nam cũng 

như lịch sử Việt Nam là một chuổi dài của cuộc xâm lược phương Bắc Tàu. Thiển ý chúng tôi 

không sợ Họa Xâm lược Tàu bằng chiến tranh hay kinh tế. Chúng tôi sợ xâm lược Tàu bằng 

Văn Hóa. Ngày nay, nếu thật sự mà nói, nền văn hóa Việt Nam còn được bao nhiêu chất 

dân tộc Việt ?  

3.- Cám ơn những phong trào văn hóa thời tiền thế chiến thứ 2 : 

Tiện dây xin vinh danh các nhóm Tự Lực Văn Đoàn ( ? ) , các nhà báo miền Nam và tất cả 

những Phong trào Văn hóa thời tiền chiến. May quá, các Văn Nghệ Sĩ thời tiền chiến đã để 

những dấu ấn đáng ghi nhớ từ Văn, với nhóm Tự Lực Văn Đoàn, với các cụ Pétrus Ký, Paulus 

Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, các nhà báo miền Nam qua đến Hôi Họa của nhóm xuất 

thân từ Trường Mỹ thuật Hà Nội với các họa sĩ Cát Tường–Lemur, Gia Trí, Lê Phổ…. hay Nhạc 

với những nhạc sĩ sáng tác và phổ biến với những solfège mới những nhạc cụ mới như violon, 

piano, accordéon… với những điệu nhạc tây học như boléro, tango, valse … mà những bài hát 

ngày nay vẫn còn vương vấn trong ký ức chúng ta. Ngay cả trong cổ nhạc, bị” Tây thực dân, “bị” 

Mỹ đế quốc, nên mới có dịp tỵ nạn ở Tây ở Mỹ. Nếu không ngày nay tụi mình ở Tàu hết, may 

lắm thì Hong Kong, Ma Cao, không thì Bắc Kinh Trùng Khánh, Shanghai… Tội nghiệp thay cho 

Việt Nam ! Lược sử của anh Huỳnh Thanh Nhơn cũng cho chúng ta thấy cái bề trái của dân tộc 

ta. Anh hùng nhưng vẫn ham sống. 

4.- Dân tộc sanh tồn 

Dân tộc sanh tồn của Việt Nam? Trước là “né Tàu”. Né không được mới đánh, thường đánh 

những trận ngắn, đánh thắng xong, giảng hòa, triều cống…Và tiếp tục Nam tiến để tìm đất sống. 

Đất Lưởng Quảng, Hợp Phố, Phiên Ngung, mặc dù của tổ tiên đấy nhưng vẫn lơ không dám 

đòi. Đảo Hải Nam cũng là đất của của dân Việt, cũng không dám đòi. Trong các Triều đại Việt 

Nam chỉ có Vua Quang Trung là có ý định đòi lại Lưởng Quảng thôi. Trong các trận đánh chống 

xâm lược, đều đánh nhau trên đất Đại Việt để tự vệ. Chỉ có dưới đời Nhà Lý, kiện tướng anh 

hùng Lý thường Kiệt dám xuất thời tiền chiến đã cho chúng ta những bài ca rất Việt nam thuần 

túy với bài Vọng Cổ Hoài Lang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt có một ngọn gió 

Văn hóa hoàn toàn Việt Nam, không bị lai căng, ảnh hưởng Tàu. 

3.- Hán Ngụy  

Thái độ, não trạng lụy Tàu, sẳn sàng làm Hán Ngụy, cũng phải kể đến những thái độ hèn 

kém của những người Việt chúng ta khi thua cuộc, trong những tranh chấp nội chiến, đi 

cầu cạnh Vua Tàu, sẳn sàng « dắt voi về dày xéo mả tổ » sẳn sàng làm Hán ngụy, đời nào 

cũng có. Con cháu nhà Trần dưới đời nhà Hồ, đến Mạc đến Lê, nhiều khi không cầu cạnh Vua 

Tàu, vì Bắc Kinh quá xa, mà chỉ cầu cạnh tên Tổng đốc Lưởng Quảng. Ngay đến cả thời cận đại, 

những nhà đấu tranh chống Pháp, từ không Cộng sản đến Cộng sản đều chạy qua Tàu. Hết nhờ 

Tưởng, rồi nhờ Mao. Ngày nay, nếu các tay cầm quyền trong nước hèn và sợ Tàu như vậy, âu đó 

phải chăng cũng là do cái truyền thống ấy ? May mà một phần đoạn cuối của lịch sử chúng ta 
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“bị” Tây thực dân, “bị” Mỹ đế quốc, nên mới có dịp tỵ nạn ở Tây ở Mỹ. Nếu không ngày nay tụi 

mình ở Tàu hết, may lắm thì Hong Kong, Ma Cao, không thì Bắc Kinh Trùng Khánh, 

Shanghai… 

Tội nghiệp thay cho Việt Nam ! Lược sử của anh Huỳnh Thanh Nhơn cũng cho chúng ta thấy cái 

bề trái của dân tộc ta. Anh hùng nhưng vẫn ham sống. 

4.- Dân tộc sanh tồn 

Dân tộc sanh tồn của Việt Nam? Trước là “né Tàu”. Né không được mới đánh, thường đánh 

những trận ngắn, đánh thắng xong, giảng hòa, triều cống…Và tiếp tục Nam tiến để tìm đất sống. 

Đất Lưởng Quảng, Hợp Phố, Phiên Ngung, mặc dù của tổ tiên đấy nhưng vẫn lơ không 

dám đòi. Đảo Hải Nam cũng là đất của của dân Việt, cũng không dám đòi. 

Trong các Triều đại Việt Nam chỉ có Vua Quang Trung là có ý định đòi lại Lưởng Quảng thôi. 

Trong các trận đánh chống xâm lược, đều đánh nhau trên đất Đại Việt để tự vệ. 

Chỉ có dưới đời Nhà Lý, kiện tướng anh hùng Lý thường Kiệt dám xuất quân vượt biên giới 

Việt –Hoa phạt Tống (cuối năm 1075), hạ được thành Ung Châu, chém Đô Giám Quảng Tây. 

Nhưng rất tiếc sau đó, các Triều đình về sau chỉ biết giữ nước, be bờ với Tàu thôi! Lịch sử Trung 

Hoa cũng lắm lần thay ngựa giữa giòng, thay vua đổi chủ, nhưng bất cứ những tay lãnh đạo nào, 

bất cứ một ông Vua Tàu nào, khi lên ngôi, trong chương trình, cũng không sớm muộn gì, cũng 

đòi xâm chiếm Việt Nam ta. Đến cả những lãnh chúa các dân tộc ngoại xâm gốc cực Bắc nước 

Tàu, không phải gốc Hán tộc như Mông cổ, hay Mãn Thanh khi chinh phục được ngai vàng Bắc 

kinh cũng lâm le xâm chiếm Việt Nam ! Đến cả ngày nay, Trung Cộng/ Việt Cộng thề thốt với 

nhau, “môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông” thế mà, hể có dịp là cũng xâm chiếm Việt 

Nam.  

5.- Hán hóa là một dĩ nhiên 

Mà cũng phải, Việt Nam lúc nào cũng cho mình là Văn Hóa Khổng Mạnh. Lăng miếu, Chùa 

chiền, đều chữ Tàu cả, dân Việt đi viếng không đọc được. dân Tàu thường dân đi du lịch đọc 

được, vì vậy họ tưởng nhầm là Đất Việt là đất Tàu. May các Cha Cố Đạo đến Việt Nam, latinh 

hóa tiếng nói Viêt Nam để thành chữ Quốc ngữ, quốc hồn quốc túy Việt Nam. Ngày nay, Tàu nó 

ăn hiếp như vậy mà trong nước, Cộng quyền vẫn nín im re, im rinh rít. Né, tránh, nhịn…thôi 

cũng được nhưng tại sao không để dân biểu tình, dân phản đối Tàu. Dân chủ mà ! Chớ có quên 

những nỗi nhục ngàn xưa: Nếu chúng ta chấp nhận bị hành xác, lên núi xẻ gỗ, xuống biển mò 

trai, triều cống Tàu, chúng ta PHẢI nhứt định không chấp nhận, viết văn tự hoàn toàn bằng chữ 

Hán, chúng ta không chấp nhận tái lại cảnh “ Cột đồng chết, Giao chỉ diệt”, chúng ta không chấp 

nhận bím tóc. Vua Quang Trung đã nói chúng ta phải đánh “để có quyền nhuộm răng đen !”, 

chúng ta không chấp nhận lễ lạc theo Tàu, … Mong các nhà viết sử, nghiên cứu để phân loại ra 

những tập tục nào thật sự Việt, những tập tục nào do Tàu … Còn đâu hình ảnh con Nghiêu trên 
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những sân đình, những nóc đình ? Còn đâu những tượng Phật khổ hạnh, gầy ốm của Phật giáo 

Việt Nam, ngày nay chỉ thấy toàn những ông Phật Di Lạc mập mạp của Tàu ? 

6.- Phải tìm lại Văn hóa và Con đường Độc Lập và Tự Do của Đại Việt 

Mong toàn dân trong nước như ngoài nước cùng nhau đi tìm lại nguồn gốc Văn Hóa Việt: 

Đạo Việt của Đại Việt với Thờ Cúng Cha mẹ, với Thờ cúng Trời đất, Tổ tiên, Đất Nước, 

Đồng Bào…với Bà Thờ Ông Thiên, với ơn Trời Đất, với Nghĩa Đồng bào 

 Hãy về Miền Tây đất Nam Kỳ chúng ta (tôi nói Nam Kỳ, chứ không nói Nam Bộ - vì Nam Kỳ 

do Nam Triều tức là Nhà Nguyễn ta gọi chứ không phải của Tây thuộc địa đặt tên đâu ! Tây 

thuộc địa nó gọi là Cochinchine. Tây không có chia đất nước ra làm ba miền như thiên hạ tưởng. 

Chính Nam Triều đã chia ra ba miền. Nam Kỳ Lục tỉnh đã có sẳn trong hành chánh Triều 

Nguyễn rồi. Bằng chứng, Cụ Phan Thanh Giản, bị Nhà Nguyễn đổ thừa là làm mất ba tỉnh cuối 

cùng của Nam Kỳ!) Hãy về miền Tây Nam kỳ của chúng ta, hãy tiếp xúc với các tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo để nhìn thấy người Hòa Hảo cúng kiến thờ phượng. Họ nhớ Ơn Tam Bảo Nhà 

Phật đã đành, nhưng họ cũng nhớ Ơn Tổ Tiên, ơn Cha mẹ, ơn Đồng bào, ơn Đất Nước gọi là Tứ 

Ơn. Kinh giảng sấm giảng bằng tiếng Việt dễ dàng cho mọi người dân Việt hiểu. Chữ Thánh 

Hiền Việt Nam phải là chữ Việt chứ không chữ Hán. Văn Hóa Đại Việt lễ nghi Đại Việt có đầy 

đủ Thánh Hiền không cứ chi mà phải mượn Khổng Tử, Bloom tài trợ những người phụ nữ sẵn 

sàng đứng ra cáo buộc ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2016, tờ New York Times đưa tin vào 

Chủ Nhật. Theo bản tin được đăng trên tờ New York Times, Bà Susie Tompkins Buell đã trao số 

tiền 500,000 đô cho luật sư nổi tiếng Lisa Bloom, người đang làm việc với một số phụ nữ cáo 

buộc ông Trump vào thời điểm đó, . Bà Buell chỉ là một trong số những người đã quyên góp cho 

nỗ lực phối hợp của nhà hoạt động Dân chủ David Brock để đưa Trump bị buộc tội quấy rối tình 

dục và tấn công dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hoa Thịnh Đốn.- Ngày 1 tháng 1, 

2018 đài Fox News cho hay, một bài của nhật báo New York Times viết rằng, đảng Dân Chủ đã 

có những cáo buộc sai trái về sách nhiễu tình dục đối với Tổng thống Donald Trump. Nhiều nhà 

tài trợ đã chi tiền cho các vụ kiện chống lại Tổng thống. Trong số đó có Susie Tompkins Buell, 

người sáng lập thương hiệu quần áo Esprit. Bà này là bạn thân của Hillary Clinton và một nhà tài 

trợ nổi bật trong cuộc tranh cử của ông bà ngay từ cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên của Bill 

Clinton, sau khi nói chuyện với ông trong một sự kiện vào năm 1991. Bà Susie Buell đã chi 

$500,000 Mỹ kim cho công ty luật sư của công ty Lisa Luật sư Bloom còn chiêu dụ các nhà tài 

trợ rằng bà đang làm việc với những người phụ nữ có thể “đủ can đảm để lên tiếng” chống lại 

ông Trump nếu như các nhà tài trợ cung cấp một quỹ an ninh và “nơi trú ẩn an toàn” cho họ. 

Ông David Brock, một người từng làm việc với Clinton cũng đã đóng góp $200,000 Mỹ kim qua 

quỹ phi lợi nhuận mà ông thành lập. Hơn 50 phụ nữ thuộc Nhóm Công tác của ứng viên Dân 

Chủ đã chính thức yêu cầu Ủy ban giám sát và Chủ tịch Cải cách Chính phủ Trey Gowdy (R-

S.C) mở cuộc điều tra về hành vi sai trái của Trump. Luật sư Bloom nói với tờ New York Times 

rằng nỗ lực đó đã không có kết quả. Một người phụ nữ đã yêu cầu $2 triệu Mỹ kim và sau đó 

quyết định không đứng ra, những người phụ nữ khác cũng vậy. Bà Bloom nói rằng bà đã trả lại 

hầu hết số tiền và chỉ giữ lại một phần để trang trải chi phí. Bà cũng khẳng định rằng bà chỉ đại 
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diện cho những khách hàng có câu chuyện đã được chứng thực và tranh luận về tiền để thuyết 

phục những người này lên tiếng công khai. Tờ Times đã biết được từ hai Đảng viên Dân chủ mối 

quan hệ giữa Buell và Brock với bà Bloom và chính hai người này cũng đã tiết lộ rằng công ty 

luật của Bloom đã hoàn lại số tiền $500,000 Mỹ kim cho bà Buell nhưng giữ lại khoản tiền của 

Brock. Luật sư Bloom nói với tạp chí Times rằng: "Nó không tốn kém chi phí cho các cáo buộc 

không công khai”. Bà Susie Buell bầy tỏ thất vọng vì ông Trump đã tránh được những hậu quả 

từng đã xảy ra với những người đàn ông quyền lực khác khi bị cáo buộc sách nhiễu tình dục. Tờ 

The Hill, Luật sư Bloom làm việc với các nhà tài trợ và các báo trong những tháng cuối cùng của 

cuộc bầu cử Tổng thống để thu xếp tiền trả cho những người phụ nữ cáo buộc Trump và hoa 

hồng cho chính bà ấy. Một người phụ nữ đang nợ tiền nhà (mortgages) đã từ chối đứng ra dù 

được đề nghị $750,000 Mỹ kim, tờ The Hill đưa tin. Theo Times, một phụ nữ đã yêu cầu Bloom 

cho 2 triệu đô để công khai những cáo buộc của cô chống lại ứng cử viên tổng thống Trump. 

Mạnh Tử của Tàu. Chừng nào chúng ta còn ca tụng Văn Hóa Khổng Mạnh, chừng nào chúng ta 

còn truyền tụng, kinh điển, đọc những Tam Quốc Chí, những Thủy Hử, chừng nào chúng ta còn 

diễn, còn giải, còn lấy những tích Tàu làm bài học thì dù có bao nhiêu lần đánh đuổi bọn xâm 

lược Tàu, chúng ta không dứt điểm được suy nghĩ, ý chí và giấc mộng của người Tàu là luôn 

luôn xâm chiếm nước ta, vì nước ta là đất Tàu đó thôi !  

Để Kết luận 

Chúng ta phải có ý chí dứt bỏ thằng Tàu trong con người Việt của chúng ta, thì thằng Tàu 

mới không đòi chiếm đất Việt. Lần nữa cám ơn anh Huỳnh Thanh Nhơn đã cho những giây 

phút tự hào qua những chiến thắng chống Tàu và chống bọn Hán ngụy “cỏng rắn chống gà nhà, 

rước Tàu vào nhà xâm chiếm quê hương”. Trân trọng, Viết năm xưa, hiệu đính năm nay.  

Phan Văn Song 

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

( 5 ).- Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam   

( Tri Hong quehuong28973@yahoo.com ) 

 

Tulip Châu Sa 

mailto:quehuong28973@yahoo.com
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Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư 

luận xôn xao. 

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan” 

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, 

tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi 

sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, 

không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp 

người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật 

bị mai một. 

Tôi có một nước Nhật để tự hào 

 

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta 

mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo 

tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình 

gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và 

cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”. 

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và 

tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học 

cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc 

biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời. 

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần 

kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và 

biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ 

tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ 

https://tulipoems.wordpress.com/2014/03/24/tam-thu-sinh-vien-nhat-goi-the-he-tre-viet-nam/nhat/
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chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh 

như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về 

nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, 

tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết. 

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào 

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu 

văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà 

giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy. 

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng 

biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại 

là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi 

nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ 

cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, 

không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất 

đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời 

đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi? 

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là 

một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật 

buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày. 

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành 

cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã 

không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một 

chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu 

không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất 

công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội 

để mánh mung, lọc lừa. 

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau 

này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, 

đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi? 

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, 

chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi? 

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám 

tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?” 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hôm nay có bài Hồi-Âm nầy khá hay của người trẻ đang sống và lớn lên ở VN mời quí vị đọc để 

thấy...đắng cay thế nào ?     

              

Bạn thân mến, 
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự 

thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn. 

Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi 

cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”. 

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài 

học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường 

quốc Pháp và Mỹ”. 

 

 Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm 

chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?” 

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những 

lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin 

vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình. 

 Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ 

của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong 

tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù 

phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ. 

 Đó là Tự Do, Dân Chủ. 

Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn. 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 

1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như 

sau: 

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu 

Một trăm năm nô lệ giặc Tây 

Hai mươi Năm nội chiến từng ngày 

Gia tài của mẹ để lại cho con 

Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”. 

 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt 

Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh 

phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên 

đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt 

xương nát tan”. 

 Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thếhoặc nếu âm thầm sáng 

tác ông sẽ viết như sau: 

 

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu 

Một trăm năm nô lệ giặc Tây 
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 Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày 

Gia tài của mẹ, để lại cho con 

Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn” 

 

Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . 

Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên 

Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi 

bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ. 

 

 Tại sao người Việt tham vặt. 

 

Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân 

miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài 

lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức. 

 Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường. 

Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do 

có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt 

Nhật ở Việt Nam. 

Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng“thượng bất chính , hạ 

tắc loạn”. 

Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có 

quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị 

lật nhào . 

 Thật là nhục nhã, thật là đau lòng. 

 

Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ 

bẩn đem đổ ra đường. 

Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất 

nước của mình. 

 Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình. 

Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi 

nước Việt là của Đảng Cộng Sản. 

 Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ 

cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân 

phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi. 

 Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử. 

Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa vàkhông còn nhuệ khí. 

Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm 

người. 

Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. 

Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương. 

Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố. 
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Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi 

thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẫn cành , chà đạp lên 

chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”. 

 Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự 

chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ. 

Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một 

tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot 

girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động. 

 Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm 

cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những 

cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính. 

Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công 

an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần. 

Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn 

có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng 

nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì 

cùng quẩn sau khi đất nước thái bình trên 40 năm. 

Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện 

cùng nhau. Còn bây giờ thì : 

 

 “Trải qua một cuộc bể dâu 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. 

 

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng. 

Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai. 

 Thân ái, Tiểu My 

Thế là xong việc hay Thế rồi  sao nữa? 

  



309 

 

( 6 ).-Văn Hóa Giáo dục Nhật Bản  

 Người  chuyển : Chanh Huynh <chanhhuynh99@yahoo.com 

“ Nền Văn hoá Nhật Bản biết “ Xây “ nền tảng Xã hội trên những cái Tế vi cho thế hệ trẻ từ 

tuổi Ấu thơ , nên mới “ Dựng “ được Xã hội phồn vinh ( Vĩ đại )  lúc đã trưởng thành. “     

 Muốn cứu nước hữu hiệu thì tiên vàn  phải xây dựng cho được một nền Giáo dục gồm hai 

phần: Huấn linh và Bác vấn.  Đây là hai Thuộc tình  của nền Văn hoá Thái hòa Dân tộc Việt 

Nam. 

Huấn linh để dẫn dắt thế hệ trẻ biết cách đi vào nguồn Tâm linh tức là “ Nguồn Sống và 

Nguồn Sáng để trang bị cho họ sự hiểu biết cũng như thực hành những điều nhỏ nhặt hàng ngày 

ngay từ tuổi ấu thơ, việc này giúp xây dựng được nền tảng vững chắc và lớn lao cho Gia đình và 

Xã hội về lâu về dài..  

Bác vấn để nền Giáo dục cống hiến cho thế hệ trẻ có được kiến thức viên mãn hay sư hiểu biết 

tròn đầy ( holistic knowledge ) hầu tránh  khỏi  tình trạng phiến diện, gây xung khắc, phân hoá 

mà tan đàn xẻ nghé .    

Trước đây và hiện nay, chúng ta đã quên và đang đi ngược lại với  tinh thần Nhật Bản vì chúng 

ta  cứ luôn  muốn làm cái To, cái Vĩ đại, khinh khi cái Nhỏ, cái Tế vi, nên luôn bị rơi vào tình 

trạng “ Lực bất tòng Tâm “, vì không làm cho được cái Nhỏ góp lại thì làm sao có được cái 

To, không có cái Tinh vi thì làm sao có cái Vĩ đại, do đó mà chúng ta chưa bao giờ xây dựng 

được nền tảng vững chắc cho cái To, mà cứ  chỉ chạy quanh sự rối loạn của Cơ cấu xã hội, mà 

hô hoán làm cách mạng này nọ, mà chưa tìm ra lối thoát, vì chúng ta chưa nhận ra cái nan đề 

Quốc nạn và Quốc nhục là nằm ngay trong lãnh vực Văn hoá Giáo dục, nên  không thể tiến 

lên được, chứ chưa phải ở trong những cái Ngọn: Cơ chế xã hội!.         

Dân tộc chúng ta đã có nền Văn hoá Nhân bản, Thái hòa, Tâm linh, nhưng đã bị đại Hán cũng 

như ảnh hưởng Văn hoá Duy Lý của Tây phương làm cho suy thoái qua thời gian lâu dài.   Văn 

minh Tây phương mà chúng ta cần học tập nằm trong lãnh vực Bác vấn thuộc Khoa học Kỹ 

thuật, còn Huấn linh thì chúng ta cần phải quy Nguyên theo Văn hóa Đông phương. Nhật Bản đã 

thành công trong viêc dựng Nước là do kết hợp được hai lãnh vực Tâm linh / Khoa học thành 

Lưỡng nhất. 

Nên nhớ Nhật Bản, Nam Hàn  và Việt Nam đều có chung nguồn gốc Nho giáo, hiện nay người 

Nhật, người Nam Hàn còn dung chữ Nho, còn chúng ta thì tuy Nho đang vẫn ăn sâu vào huyết 

quản, Nho đang nằm trong Áo mặc, trong lời Nói, trong nếp Sống hoàn thiện Bản năng hàng 

ngày . . . nhưng việc làm khác thì một số chúng ta đang nhiệt tâm đả kích và nguyền rủa Nho! 

Nếu không tìm cách thổi luồng Sinh khí Dịch lý : Tâm linh / Khoa học kết liên vào Dân tộc để 

chấn hưng Dân khí thì khó mà vươn lên vực dây, trước tiên là phai dẹp tan cho được cái “ Lòng 

Người  ngại Núi ( Ngại lòng Nhân ái không tu )  e  Sông ( e Lý Công chính không làm ) “ 
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Đây là Gương sống Hùng / Dũng tạo nên Nội lực Dân tộc. Hùng là sức mạnh của Bắp thịt ( 

Huyết khí chi Dũng ) có thể hùng hổ mang gươm giáo sát phạt kẻ Địch thủ, còn Dũng là sức 

mạnh Tinh thần ( Nghĩa khí chi Dũng )  giúp tự chế để không làm chuyện Bất Nghĩa tức là  

việc Bất công.      Nho có câu: 

   “  Huyết khí chi Dũng bất khả hữu: Sức mạnh của Huyết khí  như Lòng oán giận căm 

thù thì không nên có. 

                  Nghĩa khí chi Dũng bất khả vô: Sức mạnh của Tinh thần giúp thực hiện sự Công 

bằng thì không thể không. 

Đây là nền tảng của cuôc Sống đầy Dũng lực, mỗi chúng ta cần phải học tập, trau dồi cho 

được.    

Thiết tưởng đây là bài học lớn lao và nền tảng vững chắc cho Gia đình và Xã hội  mà các nhà 

làm Văn hoá Giáo dục Việt Nam  cần đặc biệt lưu tâm, nếu còn muốn cứu Dân giúp Nước . 

 (  T.G. Kim Định đã khai quật Việt Nho, đã viết lên 46 cuốn, nay còn lại 33 cuốn, chúng tôi cũng 

đã viết 10 cuốn, tất cả  đã  đăng trên vietnamvanhien.net.  Xin các vị lưu tâm đến nền Văn hoá 

và nền Giáo dục nước nhà tiếp tục góp công mà cứu nước. Đa tạ . “) 

           ( Lời người đăng bài ) 

Kính xin Quý Vị đọc tiếp Bài sau để cùng nhau cảm nhận ra sự Vĩ đại trong những cái Tinh vi 

trong Xã hội Nhật Bản .  Đây là niềm Vinh dự lớn lao của nền Văn hóa Giáo dục Nhật Bản. 

Đối chiếu với Văn hoá  Việt Nam hiện nay  với Văn hóa Nhật ở trên, vừa đây  chúng ta đã được 

tìn có nhiều đợt Du sinh Việt Nam  qua Du học ở Nhật đã ăn cắp  hàng hóa trong các Tiệm đã bị 

đưa ra Toà  án Nhật và bị trục xuất.    Đây là Quốc nhục khó mà gột rửa! 
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1. - Trung thực  
 

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn 

thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”. 

 

Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những “Mini shop không người bán” tại Osaka. 

Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng 

trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người 

mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem 

thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, 

Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. 

 

Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn 

cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động 

trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài. 

 

2. - “No noise” – Không ồn  
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Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây 

dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ 

ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do 

đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”. 

 

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được 

đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn 

quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng 

khách. 

 

3. - Nhân bản  
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Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo 

ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản 

lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên. 

 

4. - Bình đẳng  
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Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ 

nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. 

 

 

 

 

 

 

Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho 

phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi 
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Cách dạy con “ứng xử” và “yêu mến” thức ăn của người Nhật khiến nhiều người sửng sốt và 

ngưỡng mộ. Ngay từ nhỏ trẻ em được dạy cách ăn uống lịch sự, các phần ăn buffet không bao 

giờ bị bỏ phí, cách ăn uống sạch sẽ gọn gàng cũng được đề cao. 

 

 

 

 

 

 

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một 

nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, 

những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một 

nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động. 

 

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự 

ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình 

chính là vị Thủ tướng.  
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Người Nhật đang trong thảm họa, hay trong bão tuyết họ  

vẫn kiên nhẫn xếp hàng và không có chuyện chen lấn 

 

Thomas Edison từng dạy:  

 

“Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi”.  

 

Chính yếu tố con người đã giúp Nhật Bản làm lại từ đầu và phát triển nhanh chóng để trở nên 

cường thịnh như ngày hôm nay. Không có cảnh la lối, tranh giành. Mọi người đều bình tĩnh, trật 

tự, trước và sau khi động đất xảy ra. Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe buýt 

(lúc này, xe buýt là phương tiện công cộng duy nhất còn có thể hoạt động), kiên nhẫn xếp hàng 

chờ gọi điện thoại công cộng (vì hệ thống thông tin di động bị tắc nghẽn hoàn toàn), lương thực 

thực phẩm trở nên khan hiếm, thế nhưng không hề có tình trạng đẩy giá bán hay đầu cơ, găm 

hàng để trục lợi, các nạn nhân đều có thể tìm thấy sự giúp đỡ từ cộng đồng xung quanh mình.. 

 

 

 

 

 

 

Người Nhật đứng xếp hàng theo một cách mà không một nơi nào trên trái đất này có thể sánh 

được. Họ làm cho việc xếp hàng trở nên dễ chịu với tâm niệm rằng có một điều gì đó rất đáng để 

chờ đợi ở phía trước mà thực tế thì có khi không phải luôn luôn như họ nghĩ. Trong quan niệm 

của người Nhật thì một sự kiện mà không phải xếp hàng để xem thì rất đáng ngờ. Không xếp 
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hàng có nghĩa là có điều gì đó không tốt, không có đám đông có nghĩa là giá trị thấp.  

 

Đối với một vài người Nhật khác thì xếp hàng là một cơ hội để họ gần gũi người thân và nói 

những câu chuyện không bao dứt. Họ biến việc xếp hàng thành một kỷ niệm đáng nhớ. Anh 

Nakajima phát biểu ” Bạn đến đây với gia đình và bạn bè. Bạn đứng với họ trong một khoảng 

thời gian dài. Và sau đó bạn sẽ nói hãy nhớ về ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đợi chờ ở 

hội chợ dưới cái năng của mùa hè” 

 

Và còn một lý do nữa là người Nhật rất thích tìm hiểu về văn hóa của các nước. Sự thú vị của 

văn hóa nước ngoài đã biến việc phải xếp hàng chờ đợi trở nên hấp dẫn. Cô M. Tanaka, một giáo 

viên đại học nói rằng: 

 

“Trong suy nghĩ của người Nhật, cơ hội được tìm hiểu những nền văn hóa mới là điều hấp dẫn 

không thể cưỡng lại được”.. 

 

Qua những hình ảnh trên mong mọi người có cái nhìn thật đúng đắn về chuyện xếp hàng và nâng 

cao nhận thức về hành vi, trách nhiệm của bản thân.. 

 

Ngay cả đứng trên thang máy họ cũng đứng gọn sang 1 phía để những người vội có khoảng trống 

 

 

 

 

 

 

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. 

Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi 

làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, 

lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế 

luôn được đề cao, tôn trọng. 
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Tôn trọng kỉ luật cũng là một đức tính nổi bật của người Nhật. Sống ở đây, bạn sẽ tuyệt đối 

không bao giờ bắt gặp cảnh chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng tại nơi công cộng. 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh trên người Việt chen lấn đổi mũ bảo hiểm như trong loạn lạc so với cảnh người Nhật 

xếp hàng trong thảm họa như trong bình yên mà không khỏi chạnh lòng. Tự bản thân mình sẽ rút 

ra được bài học văn minh và ý chí của người Nhật. 

 

So sánh hai hình ảnh trên đây là những đức tính thật đáng ngưỡng mộ của người Nhật. Thật sự 

ngỡ ngàng và hổ thẹn, và không có ý “sính ngoại” nhưng thực lòng thấy Việt Nam phải còn học 

hỏi rất nhiều.. 

 

Hiện nay trên khắp đất nước Nhật Bản, đang ngày càng nở rộ những quán 'cà phê chim' nơi mà 

khách hàng có thể vui đùa với những chú vẹt đuôi dài đầy màu sắc, cú mèo khôn ngoan hoặc 



331 

 

nghe những con khướu nói chuyện...v..v.... 

 

Ngoài việc uống cà phê hoặc trà, du khách đến đây còn có thể ngắm nhìn các loài chim từ phía 

sau tấm kính thủy tinh hoặc để cho chúng đậu trên vai của mình..  

 

 

 

 

 

 

Quán cà phê Kotori (quận Minami - Aoyama, Tokyo) 

đang sở hữu khoảng 25 loài chim, bao gồm một số vẹt đuôi dài của Úc. 

 

Trong tiếng Nhật, Kotori có nghĩa là chú chim nhỏ. Người ta uớc tính rằng có đến 150 - 200 lượt 

khách hàng ghé thăm Kotori Cafe vào các ngày lễ, và một số người thậm chí còn xếp hàng bên 

ngoài trước khi quán mở cửa.  

 

Trong năm 2016, Kotori Cafe đã mở chi nhánh của mình ở quận Shinsaibash, Osaka và trong 

khu phố sầm uất Sugamo - trung tâm của Tokyo, nâng tổng số cửa hàng lên bốn.  

 

"Chúng tôi nhận được lời mời mở chi nhánh và các yêu cầu mở chuỗi cửa hàng trên khắp đất 

nước Nhật Bản", ông Shiho Kawabe, Chủ tịch của Kotori, cho biết. 
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Mặc dù phải trả thêm các chi phí khác để vui chơi với các chú chim  

nhưng hầu hết du khách đều rất sẵn lòng. 

 

Du khách ghé thăm quán Torinoiru Cafe (quận Kiba, Tokyo) sẽ rất bất ngờ khi được một chú vẹt 

Lory chào đón bằng tiếng Nhật Bản “konichiwa” (Xin chào). 

 

Mika Toriyama, quản lý của quán cà phê, cho biết:  

 

"Chúng tôi có một lượng khách hàng thường xuyên cố định, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thậm chí 

có những người đang trên đường đi làm về cũng dừng lại để ghé vào chơi với những chú chim 

yêu thích của họ". 
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Tại đây, khách hàng có thể vui đùa với vẹt đuôi dài ở bàn của họ  

hoặc chụp ảnh với những con cú mèo trong phòng của chúng. 

 

Do những chú chim tại các quán cà phê này không có mối liên hệ với anh em chúng trong tự 

nhiên nên nguy cơ bị nhiễm cúm gia cầm là rất thấp.  

Để đảm bảo khách hàng của họ được thoải mái, người quản lý luôn quan tâm đặc biệt đến những 

điều kiện vệ sinh của cửa hàng mình. 

 

"Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp lau chùi sạch sẽ ba tiếng đồng hồ trước khi mở cửa để giữ cho không 

khí luôn trong lành, thoáng đãng và không có mùi”, Toriyama nói. 

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

( 7 ) .- Illuminati 
( Freemasonry : Hội Tam Điểm ) 

SIÊU QUYỀN LỰC BILDERBERG KHAI MẠC HỘI NGHỊ 64 TỪ 09/6 ĐẾN 12/6/2016 

TẠI DRESDEN ĐỨC QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG TRUNG QUỐC  

From: VietPress USA News Agency vietpressusa@yahoo.com [ChinhNghiaViet] 

<ChinhNghiaViet@yahoogroups.co m> 
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Wednesday, June 09, 2016: 

 

 

 

Khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hote tại Dresden, Đức nơi họp Đại hội Siêu quyền lực 

Bilderberg 2016 

Cảnh sát Đức dàn hàng đứng sát nhau để bảo vệ Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 
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VietPress USA (09/6/2016): Hôm nay một tổ chức của Siêu quyền lực Hoa Kỳ và thế giới gọi là 

BILDERBERG đã khai mạc Hội nghị mật đặc biệt hằng năm lần thứ 64 từ ngày 09/6 đến hết 

12/6/2016 tại Khách sạn tráng lệ Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm giữa trung tâm thành 

phố Dresden của nước Đức, rất gần nhà hát nổi tiếng Semper Opera House. Khu vực nầy có rất 

nhiều khách sạn 5 sao sang trọng. (Xem Khách sạn nơi Bilderberg họp: 

https://www.kempinski.com /en/dresden/hotel-taschenbergp alais/virtual-tour/)  

Cảnh sát đứng dày đặc với chi phí an ninh 4 ngày là USD 35.638.750.00 

 

Địa điểm họp Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 2016 là đại khách sạn Kempinski 

Taschenberg Palais hotel được xây dựng từ năm 1705 và hoàn thành năm 1708 do Johann 

Friedrich Karcher dùng làm lâu đài cho nữ bá tước Anna Constanze von Hoym ở. Nhưng sau đó 

bị tàn phá vào năm 1945 khi Thế Chiến Thứ II tràn qua Đức; rồi được xây dựng lại từ đống tro 

tàn trên nền cũ vào năm 1992 đến 1995 với tổng kinh phí vào thời đó tương đương 127.8 Triệu 

Euro. Vào ngày 31/3/1995 khách sạn nầy được công nhận là Khách sạn 5 sao nằm trong hệ thống 

các khách sạn 5 sao của Kempinski và đó là khách sạn 5 sao đầu tiên trong toàn khu vực Saxony 

bao gồm vùng Upper Sorbian, Ba-Lan, Cộng hòa Czech, Dresden của Đức. 

Năm ngoái, Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg họp thường niên lần thứ 63 từ ngày 11/4 đến 

14/4/2015 tại Khách sạn Interalpen-Hotel Tyrol trên vùng núi gần Telfs, nước Áo (Austria) ở cao 

độ 1,300m.(Xem tin VietPress USA: http://www.vietpressusa.com/20 15/06/hoi-nghi-sieu-

quyen-luc- bilderberg-hop.html) 

Nay do tinh hình an ninh và các đe dọa của khủng bố của Quốc gia Hồi giáo ISIS nhắm vào Âu 

Châu trong thời gian khai mạc Bóng đá EURO 2016 tại Pháp nên Bilderberg chọn địa điểm tại 

đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm trung tâm thành phố Dresden, khí hậu 

mát mẻ trong ngày khai mạc chỉ 14 độ C; chung quanh dễ dàng bố phòng và Cảnh Sát Đức rất 

chuyên nghiệp, với số đông sẵn sàng bảo vệ và kiểm soát được những người biểu tình chống đối. 
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Dân chúng khắp nơi kéo đến biểu tình. Có người đến từ Hoa Kỳ 

Khoản tiền chi phí cho vấn đề bố phòng an ninh trong 4 ngày Hội nghị mật của Bilderberg từ 

09/6 đến 12/6/2015 theo báo Daily Mail cho biết là £25,000,000.00 (Bảng Anh) tương đương 

USD35,638,750.00. Với khoản tiền nầy chi trả cho an ninh bảo vệ chỉ trong 4 ngày nên đã có 

hằng nghìn Cảnh sát Đức, Quân đội Đức và mật vụ Đức được huy động đến thành phố Dresden 

để bao kín khách sạn 5 sao Kempinski Taschenberg Palais nơi Siêu quyền lực Bilderberg họp hội 

nghị 2016. 

 

 

Lập hàng rào mới bao quanh khách sạn họp Bilderberg 



337 

 

Thật sự cho đến nay vẫn chưa ai biết rõ tổ chức Siêu quyền lực Bilderberg bao gồm những thế 

lực nào, đại diện cho ai, chỉ biết có những cơ quan ngôn luận lớn của thế giới cho rằng 

Bilderberg là một mặt nổi nhỏ của cả một núi băng chìm khổng lồ là Siêu quyền lực "Illuminati". 

Báo Daily Mail viết rằng "Some even claim the Bilderberg Group is a cover for the 'illuminati' 

(Một số thậm chí nói Bilderberg là vỏ bọc cho 'illuminati)' (http://www.dailymail.co.uk/ne 

ws/article-3634797/The-global- gathering-rumoured-decide-EU-m igration-President-World-s-

eli te-prepare-arrive-Bilderberg- annual-meeting-not-allowed-kno w-about.html)  

Siêu quyền lực đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1646 tại thị trấn nhỏ Warrington, 

Anh quốc thời Trung cổ mang tên là "Freemasonry"(Hội Tam Điểm), một tổ chức Huynh Đệ 

hoạt động theo nguyên tắc bí mật, gia nhập bằng các nghi thức được cho là không đúng với 

giáo luật Công giáo (Thiên Chúa Giáo) thời bấy giờ nên bị cho là Ma quỷ (Evil), chống lại 

Thiên Chúa (Anti-Christ).  

 

 

Freemasonry là một Hội kín (Secret Society) và những người tham gia Hội được tuyển mộ từ 

giới trí thức khoa bảng; những thành phần lãnh đạo tai mắt thuộc mọi ngành trong xã hội và từ 

các tôn giáo. Các thành viên gọi là "Mason" phải đọc các lời thề tuyệt đối giữ bí mật Hội, học về 

các nghi thức, dấu hiệu riêng và mật mã, mật khẩu. Tuy nhiên Hội đặt căn bản là "Tin vào 

Thượng Đế là Chúa, phát triển Huynh Đệ lãnh đạo xã hội và hoạt động từ thiện để cải tạo thế 

giới hoàn hảo theo Trật Tự Thế giới mới".  

Hội có ảnh hưởng vào các Vương triều, Cung điện, Vua chúa thời Trung cổ và có tới gần 5 triệu 

hội viên.. Dấu hiệu (Logo) của Freemasonry hay Freemason là hình góc vuông thước kẻ của 

thợ mộc và cái Compass ở giữa có chữ "G" là "God" (Chúa) và còn có ý nghĩa "Great 

Architect of the Universe and Geometry" (Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ và Hình học). Số 

Code của Hội kín Masonry là 7, 9, 11, 33, 39. 

Khi ông Cristoforo Colombo đi tìm đất Ấn Độ nhưng lạc lên Mỹ Châu vào năm 1492, sau đó là 

các cuộc di dân từ Châu Âu vào Mỹ tìm vàng và lập nghiệp. Hội kín Freemasonry theo đoàn 

quân thực dân của các triều dình Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào hoạt động tại Hoa 

Kỳ. Phong trào di dân ào ạt vào Mỹ sau năm 1600 đa số là người Anh. Vào thập niên 1770, triều 
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đình Anh áp đặt nhiều sắc thuế nặng nề gây bất mãn tại Hoa Kỳ nên Hội kín Illuminati hoạt động 

chống lại chính quyền thuộc địa Anh. 

 

Siêu quyền lực Illuminati hoạt động tại Hoa Kỳ. 

 

  

 

 

 

Adam Weishaupt 

Illuminati (tiếng Latinh, số nhiều của illuminatus có nghĩa là "giác ngộ, khai sáng") là tên gọi 

của một Hội kín (Secret Society) được giáo sư triết Adam Weishaupt tại đại học Ingolstadt thành 

lập ngày 01 tháng 5 năm 1776 tại vùng Bayern (Bavaria) vào thời kỳ Khai sáng ở châu Âu.  

 

Hội kín Illuminati đặt trên căn bản cải biến từ Hội kín Freemasonry đã lỗi thời. chủ trương 

chống mê tín, thành kiến, ảnh hưởng tôn giáo lên đời sống công cộng và sự lạm dụng sức 

mạnh nhà nước để bốc lột dân; hô hào ủng hộ giáo dục cho phụ nữ và bình đẳng giới tính. 

Chính vì vậy, Hội kín Illuminati bị cấm đoán tại Âu châu và Adam Weishaupt cùng các hội viên 

bị truy nã tại các nước Âu châu. 

Vào giai đoạn đó, Adam Weishaupt qua Hoa Kỳ và dạy về Triết học và Giáo Luật (Canon Law) 

cho Tu viện các Cha Dòng Tên Jesuit đang bắt đầu mở Tu viện và các Đại học tại Hoa Kỳ. Hội 

tu Dòng Tên Jesuit (Society de Jesus) do một cựu lính chiến Tây Ban Nha trở thành tu sĩ tên 

là Ignatius de Loyola thành lập và được Đức Giáo Hoàng Paul III phê chuẩn cho phép hoạt 

động ngày 27-9-1540 tại Roma để cải đạo cho người Hồi giáo. Ban đầu chỉ có người sáng lập 

Ignatius de Loyola  và 6 môn đệ thề trung thành với Chúa, sống nghèo khó và giữ đồng trinh 
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trong trắng không lập gia đình (http://www.history.com/this-d ay-in-history/jesuit-order-est 

ablished). 

Từ khi có nhà triết học  Adam Weishaupt là người viết lý thuyết thành lập Illuminati được mời 

vào dạy triết lý và Giáo Luật cho Dòng Tên Jesuit Society thì Illuminati trở thành Siêu quyền lực 

Hoa Kỳ và thế giới, phát triển nhanh và đã trở thành khối óc, tai mắt, cơ sở điều hành, kinh 

doanh tài chánh ngân hàng lớn nhất của Vatican có ảnh hưởng bao trùm toàn thể nhân loại của 

địa cầu nầy và đẩy mạnh tham vọng chinh phục các hành tinh khác ở cách xa Trái Đất. 

 

Ảnh hưởng của Illuminati đã biến Vatican trở thành một Siêu quyền lực. Chính vì vậy, khi 

một tân Tổng thống Mỹ sau khi đắc cử phải đặt tay trên cuốn Thánh Kinh (Bible) của Công giáo 

để đọc lời thề lúc nhậm chức. Các Đức Hồng Y khắp nơi trên thế giới về Vatican để bầu tân Giáo 

Hoàng cũng phải đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để thề. Một thành viên mới được tuyển dụng vào 

Illuminati trong nghi lễ (Ritual) gia nhập cũng đặt tay lên Kinh thánh để thề. 

 

Đồng 1 Đô-la của Mỹ. Mặt sau phía trên có 2 dấu tròn Great Seal và hàng chữ "IN GOD WE 

TRUST" 

Hình dưới là mặt trước, có in hình Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington 
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Ảnh hưởng và quyền lực của Siêu quyền lực Illuminati lớn đến nỗi trên tờ giấy 1 Đô-la của Mỹ 

đã in khắp nơi những hình ảnh mang số Code 13 của Illuminati và phải in giòng chữ thật lớn 

ngay giữa tờ giấy bạc là "IN GOD WE TRUST" (Chúng ta tin vào Chúa). 

Những người biểu tình chống Bilderberg 

Ngày nay Đức Giáo Hoàng FRANCIS (Phanxicô) là vị Giáo Hoàng đầu tiên từ Dòng tu Jesuit 

nầy. Là người gốc Brazil, tên thật của Ngài là Jorge Mario Bergogliosinh ngày 17-12-1936. Ngài 

được thụ phong Linh mục ngày 13-12-1969 và được bầu làm Giáo Hoàng thứ 266 của Vatican 

ngày 13-3-2013 lúc 79 tuổi khi Giáo Hoàng Benedicto XVI đột ngột công bố từ chức Giáo 

Hoàng là sự kiện hiến hoi trong vòng 598 năm qua kể từ khi Giáo Hoàng Gregory XII là vị từ 

chức đầu tiên vào năm 1415.  

 

 

 

Trên cương vị tân Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Francis nhậm chức ngày 13-3-2013 mang số 

Code 13 của Illuminati và thay đổi nhiều nghi thức của Vatican khi bỏ Ngai Vàng để ngồi ghế 

gỗ.! Ngài cũng đã đứng ra thu xếp cho việc Hoa Kỳ và Cuba tái lập lại bang giao và Mỹ bỏ cấm 

vận Cuba sau 55 năm tuyệt giao. Nay có tin Giáo Hoàng Francis sẽ đến thăm Việt Nam vào năm 

2017 để biết đâu giúp câu Sấm Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm trên 500 năm nói đúng về tình 

hình Việt Nam : 

"Có Thầy Nhân Thập đi về, 

Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.” 

 

"Thầy Nhân Thập" là vị tu sĩ của Thánh giá Chúa đi về Việt Nam để giúp cho trái, phải đều được 

phù hộ, khiến cây cỏ cũng đều trở thành binh đao diệt tan giặc Tàu xâm lược và bè lũ tham 

nhũng bán nước.  
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Ngày 09/11/1989 Đức Giáo Hoàng John Paul II gốc người Ba-Lan đã cùng với Tổng bí thư đảng 

Cộng Sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev làm sụp đổ bức tường ô nhục ngăn chia Đông và Tây Bá-

Linh (Berlin) đưa đến thống nhất nước Đức ngày nay. 

Siêu quyền lực Illuminati và Hội nghị Bilderberg : 

Với uy tín và ảnh hưởng về thần học và Giáo Luật Công giáo trong Dòng Jesuit cũng được gọi là 

"Jesuit Society", Hội kín và các điều lệ được phát triển nhanh chóng và Illuminati trở thành Siêu 

Quyền Lực như một cơ chế uy quyền bên sau Giáo Hoàng và Giáo triều Vatican. 

Để dung hòa giữa Freemasonry và Illuminati , trên Logo của Quốc Ấn Great Seal, vẽ 2 hình 

tam giác đối ngược nhau, một Tam giác cặp theo Kim Tự Tháp và một Tam giác ngược lại để tạo 

Ngôi Sao hình 6 Cạnh của Vua David(Ngôi sao của Quốc kỳ Do Thái). 6 đỉnh nhọn của Ngôi sao 

David sẽ chỉ vào các chử "A" (ANNUIT) và "S" (COEPTIS) ở hàng trên, và các chữ "N" 

(NUVUS), "O" (ORDO), "M" (SECLORUM). Các chữ nầy sắp xếp xuôi sẽ là "ASNOM" và 

xếp theo ẩn dụ sẽ thành chữ "MASON" là tên của Siêu Quyền Lực cũ Freemasonry, hoặc 

Freemason hay gọi tắt là "MASON". 

 

Illuminati trở thành Siêu quyền lực, tuyển dụng các hội viên lãnh đạo của Freemasonry, trao 

quyền cho họ cao hơn và dung hòa các số Code nay chỉ gồm Code chính là số 13 và cac Code 

phụ là 33, 39. Illuminati tổ chức xã hội Mỹ vào thời đó thành 13 vùng lãnh địa do 13 gia 

đình quyền lực nắm giữ và bắt đầu chống lại chính quyền thuộc địa của Anh quốc. Cuộc chiến 

tranh chống sưu cao thuế nặng của 13 lãnh địa của Illuminati đã được Pháp hỗ trợ và cuối cùng 

chính quyền thuộc địa Anh đã thua trận. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 04/7/1776 do Thomas 

Jefferson viết đã công bố Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, tách 

rời khỏi Vương quốc Anh, chấm dứt chế độ thuộc địa. 

Số Code 13 của Illuminati được làm số Code của Hoa Kỳ. Quốc kỳ của Hoa Kỳ có 13 sọc gồm 

6 trắng và 7 sọc đỏ, tượng trưng cho 13 Tiểu Bang hay đúng hơn 13 nhóm Siêu quyền lực của 

Illuminati. 
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Tờ 1 Đô-la của Hoa Kỳ là căn bản tiền tệ và sức mạnh của Hoa Kỳ. Trên tờ 1 Đô-la một mặt in 

hình vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington (1789-1797) do danh họa sĩ Gilbert 

Stuart vẽ. Phía mặt sau của đồng 1 USD có in hình 2 vòng tròn là Con Dấu "Quốc Ấn" (Great 

Seal) của Hoa Kỳ. Ngay chính giữa tờ Giấy 1 USD có in lớn hàng chữ "IN GOD WE TRUST" 

(Chúng ta tin vào Chúa)..  

Vòng tròn con Dấu Quốc Ấn phía in bên phía trái tờ giấy bạc có in một Kim Tự Tháp gồm 13 

lớp gạch. Lớp gạch dưới hết có in các chữ số bằng tiếng Latinh "MDCCLXXVI" có nghịa là 

"1776" tức năm Hoa Kỳ công bố Độc lập.  

 

Dưới chân Kim Tự Tháp, chạy cặp theo vòng tròn có một băng ghi bằng chữ Latinh "Novus 

Ordo Seclorum" có nghĩa "New Order of the Ages" (Trật tự mới của các thời đại) mà trong 

chủ thuyết của Illuminati gọi là "New World Order" (Trật tự Thế giới mới). 

 

Kim Tự Tháp chỉ có 13 lớp gạch và cụt đầu, phía trên có hình tam giác chung quanh lòe ánh 

sáng. Tam giác tượng trưng "Trinity" là Chúa Trời 3 Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần. Trong tam giác có hình một con mắt tượng trưng con mắt quan phòng 

của Chúa Trời. Phía trên hình tam giác, có câu Latinh gồm 13 chữ "ANNUIT COEPTIS" 

(God favored our undertaking  -  Chúa giao cho chúng ta đảm nhiệm).  

 

13 lớp gạch của Kim Tự Tháp tượng trưng cho "Thời đại cũ". Trên đầu đứt ngang của 

Kim Tự Tháp là ánh sáng phát ra tượng trưng ánh sáng của Chúa Ba Ngôi; nhưng cũng 

tượng trưng chuyển qua "Thời đại mới" của "Trật tự Thế giới mới" (New World Order). 
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13 lớp gạch của Kim Tự Tháp nhân cho 13 năm mỗi lớp gạch sẽ là: 13 lớp gạch x 13 năm mỗi 

lớp = 169 năm. 

Lấy 169 năm + năm 1776 ghi trên lớp gạch dưới cùng là năm Hoa Kỳ công bố Độc Lập thì sẽ ra 

năm 1945 là năm thế giới bước qua "Thời đại mới" đó là Thời đại Nguyên Tử vì lần đầu Hoa 

Kỳ dội bom Nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaky của Nhật Bản. 

Ngày 04/7/1776 là Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ, nay công đúng 169 năm sẽ là ngày 04/7/1945. 

Ngày Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ là Harry S. Truman, thành viên của Hội kín 

Freemasonry mang Code 33, đã ký lệnh "Mission 13" cho chiếc máy bay B-29 Enola Gay thả 

Trái Bom Nguyên tử đầu tiên mang tên "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima Nhật Bản nằm 

cạnh Vĩ tuyến 33 vào ngày 06/8/1945 giết tại chỗ 140.000 người.  

 

Tính từ ngày 04/7/1945 đến ngày dội bom Nguyên tử Hiroshima 06/8/1945 là cách đúng 33 

ngày. Rồi 3 ngày sau vào 09/8/1945, trái bom nguyên tử thứ nhì Fat Man đã thả xuống thành phố 

Nagasaki Nhật Bản giết trên 70.000 người. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện và chiến tranh Thế 

Giới lần II đã kết thúc ngày 02/9/1945. 

 

 

Về dấu tròn Great Seal phía phải trên tờ 1 Đô-la của Mỹ, có in hình con Chim Ó quay đầu về 

bên phải tượng trưng Hoa Kỳ luôn nghĩ đến điều phải, hành động phải (right). Chân phải của 

Chim Ó cầm chùm lá Ô Liu gồm 13 chiếc lá tượng trưng cho Hòa Bình. Thế nhưng chân 

trái của Chim Ó lại cầm một bó gồm 13 mũi tên sắc nhọn nói lên Mỹ cũng luôn luôn đáp trả 

bằng chiến tranh.  

Mỏ con Chim Ó ngậm một dãi băng ghi hàng chữ gồm 13 ký tự bằng Latinh "E PLURIBUS 

UNUM" (Out of Many, One - Giữa Nhiều, chỉ có một). Trước ngực con Chim Ó là Lá Cờ có 13 

cái sọc. Cuối cùng trên đầu con Chim Ó có một chòm gồn 13 ngôi sao    
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SỐ ĐỊNH MỆNH CỦA HOA KỲ LÀ 13 THEO CODE CỦA ILLUMINATI: 

 

Illuminati chọn số 13 làm Code. Nay lấy 26 chữ cái trong mẫu tự ABC để quy ra các số tương 

ứng như sau: 

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, 

K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20 

U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26. 

Hoa Kỳ viết tắt là USA và một số Cơ quan đầu não của Mỹ mang Code 13 được tính như sau:  

 

USA :   U=21, S=19, A=1  > 2x1=2+1=3+9=12+1 =13 

CBS :   C=3, B=2, S=19 > 32-19 =13. 

CNN :   C=3, N=14, N=14  > 3+1+4+1+4 =13 

CIA  :   C=3, I=9, A=1 > 3+9+1 =13 

DHS :   (Department of Human Services) 

D=4, H=8, S=19  > 4x8=32-19 = 13 

IBM : I=9, B=2, M=11  > 9+2=11 +1+1 =13 

FBI  :   F=6, B=2, I=9  > 6-2=4 +9 =13 

NSA :   National Security Agency 

N=14, S=19, A=1  > 1+4=5-19  =13 

AOL    (America On-Line) 

A=1, O=15, L=12  > 1+15=16-1=15-2 =13 

FEMA   (Federal Emergency Management Association) 

 

F=6, E= 5. M=13,A=1  > 6-5=1+13=14-1 =13 

EPA      (Environmental Protection Agency) 
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E=5, P=16, A=1  > 5+1=6+6=12+1 =13 

WHO    (World Health Organization) 

 

W=23, H=8, O=15  > 2x3=6-8= 2-15 =13 

NATO   (North Atlantic Treaties Organization) 

N=14,A=1,T=20,O=15  > 14-1=13 -20= 7+1= 8+5 = 13 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

N=14, A=1, F=6, T=20, A=1  > 1x20=20 +6=26 +1=27 -14 =13 

TBN      (Trinity Broadcasting Network) 

T=20, B=2, N=14  > 20-2=18 -1=17 -4 =13 

NFL :     N=14, F=6, L=12  > 12+6= 18-4=14-1 =13 

NBA :     N=14, B=2, A=1  > 14-2= 12+1 =13 

 

Trong khi đó một số Cơ quan đầu não khác hay một số Quốc gia hoặc Tổ chức Quốc tế có liên 

quan với Siêu quyền lực Hoa Kỳ thì vẫn giữ Code 33 của Freemasonry, ví dụ: 

 

NASA  (National Aeronautics and Space Administration) 

N=14, A=1, S=19, A=1  > 14-1=13 +19=32 +1 =33 

   

HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) là chương trình   phát sóng Radio 

rất mạnh để truyền tin, thằm dò, nghiên cứu hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ, Không Quân Hoa 

Kỳ, Đại học Alaska và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.  

H=8, A=1, A=1, R=18, P=16  > 8-1=7+1=8 +18=26 +1=27+6 =33 

 

UN  (United Nations - Liên Hiệp Quốc) 

U=21, N=14  > U (2+1=3) & N (1-4=3) : 3 đặt sát 3 đọc là 33 
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XFL : X=24, F=6, L=12   >  24+6=30 +1=31 +2 =33 

ABC :  A=1, B=2, C=3   >  1+2 =3 đặt gần 3 = 33 

UK   (United Kingdom  - Anh quốc đồng minh của Mỹ) 

U=21, K=11  >  2+1=3 x11 =33 

 

Hội nghị lần đầu tiên của Siêu Quyền Lực và tên gọi Bilderberg: 

 

 

Bilderberg Hotel 1954 tại Oosterbeek, Hà-Lan 

Hội nghị Siêu quyền lực Illuminati lần đầu tiên được triệu tập một số người hạn chế tổ chức từ 

ngày 29 đến 31/5/1954 tại khách sạn Bilderberg ở Oosterbeek, Netherlands (Hà Lan). Kể từ đó 

tổ chức nầy lấy tên là Bilderberg chỉ là một phần hoạt động mặt nỗi của Illuminati mà thôi.  
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Vào sau Thế chiến thứ II, khi các nước Âu châu bị tàn phá bởi Thế chiến II thì Hoa Kỳ không 

ảnh hưởng gì nên phát triển mạnh khiến xảy ra một phòng trào bài xích Hoa Kỳ gọi là “Anti-

Americanism”. 

Hình ảnh Hội nghị Bilderberg đầu tiên 1954 

Theo yêu cầu của một số nhà lãnh đạo Tây Âu và với sự thu xếp của Illuminati, một hội nghị 

những nhà lãnh đạo cao cấp, các chủ ngân hang, các nhà khoa học, kinh tế, tài chánh, chính trị, 

quân sự; kể cả những lãnh đạo chính phủ Mỹ và Châu Âu được mời họp kín để tạo sự đoàn kết 

cùng phát triển tồn tại, tránh xảy ra chiến tranh Thế giới lần thứ III. 

 

Hoàng tử Hà Lan là Bernhard hỗ trợ hội nghị; có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ Paul Van 

Zeeland; cựu chủ tịch tập đoàn Unilever Đức là Paul Rijkens, cựu Giám đốc CIA Walter Bedell 

Smith; đại diện của Tổng thống Eisenhower là Charles Douglas Jackson và rồi có 50 phái đoàn 

từ 11 Quốc gia tham dự; mỗi phái đoàn hạn chế 2 đại diện phái bảo thủ và tự do. Có 11 quốc gia 

Tây Âu tham gia hội nghị lần đầu. Dần dần Hội nghị mở ra các vấn đề quốc tế trọng đại và ảnh 

hưởng đến gần như cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới mà ít ai biết được. Những sự 

thành công do Hội nghị Bilderberg mang lại đã khiến tổ chức nầy lập ra Ban Điều Hành thường 

trực gọi là “Steering Committee”.  

 

 

Bilderberg tháng 5/1954 

Từ phiên hội nghị lần thứ nhất, Bilderberg đã bầu chính trị gia gốc Ba-Lan là Joseph Hieronim 

Retinger (1/4/1888 – 12/6/1960) làm Tổng Thư Ký vĩnh viễn. Ông chủ trương phong trào 

“European Movement" và sau đã tiến tới thành lập Liên Hiệp Âu Châu “European Union”. Ông 

là một trong những người chủ trương tổ chức họp Đại hội thường niên Bilderberg nhưng tiếc 

rằng ông đã qua đời vì bệnh ung thư phổi vào ngày 12/6/1960 và phần mộ của ông đang yên nghỉ 

tại nghĩa trang North Sheen, Luân-Đôn, Anh quốc. 
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Trong lần Đại hội Siêu quyền lực Bilderberg từ ngày 09/6 đến đến 12/6/2016 sẽ dành một phút 

tưởng niệm nhà sáng lập tổ chức Đại hội thường niên là Joseph Retinger đúng 56 năm ngày mất 

của ông. 

Sau Đại hội lần đầu vào năm 1954, những lần đại hội hằng năm tiếp theo được tổ chức tại Pháp, 

Đức, Đan Mạch. Đến năm 1957 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ trên đảo St. Simons Island 

thuộc bang Georgia với sự tài trợ của Ford Foundation. Hãng nầy cũng tài trợ các năm 1959 và 

1963. Xem danh sách địa điểm các kỳ Họp hằng năm của Bilderberg kể từ phiên họp đều tiên 

đến nay tại Link sau đây http://www.bilderbergmeeti ngs.org/conferences/2010.html 

 

Danh Sách Người Tham Dự Và Đề Tài Bilderberg 2016: 

 

Chỉ 3 ngày trước khi khai mạc Hội nghị, trang Website của Bilderberg mới công bố địa điểm họp 

tại đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel., Dresden, Germany. Ban Điều hành cũng 

cho hay sẽ không có bất cứ văn bản nào liên quan đến phiên họp và các phát biểu không được 

ghi lại hay công bố. Hoàn toàn không cho báo chí truyền thông và công chúng hay biết gì về Hội 

nghị Bilderberg 2016. Những thành phần tham dự đều có lời thề cam kết giữ bí mật như thế. 

 

Henry Kissinger đến Hội nghị Bilderberg 2016 

Tuy nhiên cũng có vài tin tức lọt ra bên ngoài cho hay Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 2016 

sẽ có 126 thành viên tham dự, trong đó 2/3 thuộc các quốc gia Âu Châu và 1/3 thuộc về Hoa Kỳ 

và Châu Mỹ (Trung Mỹ và Nam Mỹ).Trong danh sách năm nay, có cả Thủ tướng Anh David 

Cameron; Henry Kissinger; cựu Giám đốc Điều hành Ngân hàng Chase Manhattan là David 

Rockfeller; Sam Altman, Chủ tịch chương trình tái tạo và phối hợp hạt giống; Richard Engel của 

NBC News; Thượng nghị sĩ Lindsay Graham của South Carolina; LinkedIn CEO Reid Hoffman; 

và đồng sáng lập PayPal là Peter Thiel.. VietPress USA sẽ đăng đầy đủ danh sách 126 thành viên 

tham dự trong bài kế tiếp. 
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Chương trình nghị sự kỳ Đại hội Bilderberg 2016 sẽ bàn đến các vấn đề cấp thiết sau đây: 

 

1. Vấn đề Trung Quốc và các chế tài trừng phạt cần thiết. 

2. Vấn đề Trung Đông;  

3. Vấn đề đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin 

4. Vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ trong đó bao gồm chọn lựa hỗ trợ cho ai là tân Tổng Thống Mỹ 

trong cuộc bầu cử 2016; các vấn đề kinh tế phát triển; giải quyết nợ và phục hồi kinh tế. 

5. Vấn đề An ninh mạng và mở rộng Internet toàn cầu. 

6.Vấn đề chống Khủng bố và chống các mối đe dọa nguyên tử. 

7. Vấn đề bình ổn giá cả hàng hóa và năng lượng theo vùng Địa-Chính trị trên toàn cầu. 

8. Giúp đỡ lớp người sống bấp bênh và lớp trung lưu (Precariat and middle class). 

9. Các phát minh về khoa học kỹ thuật. 

Trong ngày đầu tiên khai mạc, được biết Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg đã thảo luận và tìm 

các khía cạnh cần thiết giải quyết và đối phó, trừng phạt Trung Quốc đang gây rối trên Biển 

Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam - South China Sea) Trung Quốc bất chấp trật tự thế 

giới mới; tự tạo cho mình một trật tự riêng, lấn chiến cướp biển đảo của các nước láng giếng; 

đưa chiến đấu cơ bay đe dọa máy bay Hoa Kỳ bay trên không phận quốc tế. Hội nghị Siêu quyền 

lực hỗ trợ quyền tài phán của Tòa án Quốc tế The Hayes sẽ phán quyết vụ Philippines kiện 

Trung Quốc chiếm biển đảo của Phillippines. 

Có tin tiết lộ rằng, Siêu quyền lực Illuminati đã có những tính toán chia Trung Quốc ra thành ít 

nhất 5 Quốc gia gồm Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hong Kong - Thượng Hải và Trung 
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Quốc (Bắc Kinh) và đưa người lãnh đạo của Siêu Quyền Lực vào nắm Trung Quốc và cả Nga 

theo Code 13 sau đây: 

 

CHINA : C=3, H=8, I=9, N=14, A=1  > 3+8= 11-9 =2-14 =12 +1 = 13 

   

Hình Bìa sau 
 

KINH DỊCH 

 

I.- Bốn mặt của Dịch  

«  Kinh Dịch gồm 4 mặt của Đạo Thánh nhân: 

 

 Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

 Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

“ Dịch hữu Thánh nhân chi Đạo tứ yên : 易 有 聖 人 之 道 四 焉 : 

            Dĩ Ngôn giả, thượng kỳ Từ :  以 言 者 尚 其 辭 

            Dĩ Động giả, thượng kỳ Biến :  以 動 者 尚 其 變 

            Dĩ Chế khí giả, thượng kỳ Tượng :  以 制 噐 者 尚 其 象 

            Dĩ Bốc phệ giả, thượng kỳ Chiêm :  以 卜 莁 者 尚 其 占 “ 

 

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài, nghĩa là đọc lối 

thường mà “ không biết Ngoạn kỳ Tượng , không Chiêm kỳ Từ ”. Bởi cho được Chiêm, được Ngoạn, thì phải 

có những Tâm kiện ra sao, nếu không phải là người đủ Tâm kiện thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác 

động.  

“ Cẩu phi kỳ nhơn, đạo bất hư hành ” : 苟 非 其 人 道 不 虚 行 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là nơi mình : “ Linh tại 

ngã, bất linh tại ngã ”.   

     

II.-Dịch là nguồn gốc của Ba Luật lớn trong Vũ trụ 

 

 Hệ Từ hạ truyện rằng: 

 

  “ Đạo hữu Biến động cố viết Hào: 道 有 変 動 故 曰 爻 

 

  Hào hữu Đẳng cố viết Vật:  爻 有 等 故 曰 物 

 

  Vật tương Tạp cố viết Văn: 物 柤 卡 故 曰 文 

 

  Văn bất Đương cố Cát Hung sinh yên:  文 不 當 故 吉 凶 生 焉 “ 

 

( H.T.X ) 



351 

 

 

Theo câu trên thì Vật là Hào, mà Hào là đạo Biến động. Bởi Biến động nên có Đẳng loại, và sự pha độ các Loại gọi 

là Văn, Văn mà trúng độ thì Cát, không đúng độ là Hung. 

Đọc kỹ 3 câu trên chúng ta nhận ra 3 luật Vũ trụ nằm gọn bên trong: 

 

  Một là luật Biến động ( Đạo hữu Biến động ) 

  Hai là luật Loại tụ ( Hữu Đẳng )  

  Ba là luật Giá sắc ( : Sinh ra Cát / Hung ) ”  

 

( Kim Định : Dịch Kinh linh thể  ) 
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