GÁNH VÀNG ĐI ĐỔ SÔNG NGÔ ?
VIỆT NHÂN
Qua ba ngày viếng thăm Việt Nam, Tổng Thống Obama đã mang tới cho Nhân dân Việt
Nam cũng như nhà cầm quyền CSVN nhiều thông điệp quan trọng,những thông điệp này
gồm cả hai mặt: mặt Nổi và mặt Chìm, cũng như Thông điệp bằng Lời và Không Lời:
Mặt nổi là “ Lệnh bỏ cấm vận vũ khí sát thương“ để giúp nhân dân Việt Nam có
phương tiện Giữ Nước hữu hiệu cùng với việc giới thiệu Hiệp Định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương ( TTP ) để giúp Việt Nam “ Ăn nên Làm ra “để Dựng nước.
Đó là thuộc lãnh vực Dân sinh, còn Đại học Fulbright thuộc lãnh vực Dân trí.
Dân sinh giúp dân no ấm, Dân trí giúp Dân khí được nâng cao..
Hai lãnh vực này tương tự như Chính lược Phú chi Giáo chi của Tiên Nho.
Mặt chìm là thông điệp về Tinh thần Bất khuất của dân tộc Việt Nam,Thông
điệp ngầm nhắc nhở nhân dân Việt Nam về nạn diệt chủng đang cận kề, toàn dân phải
cùng nhau vùng lên để tự cứu, nhất là Giới Trẻ. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ),(4 ), ( 5 ) và ( 6 ).
Về mặt Nổi đã có nhiều vị viết rất đầy đủ, còn mặt Chìm thì có vị cũng có nhắc tới, nhưng
chỉ mới đề cập tới qua loa, nên chúng tôi muốn góp thêm đôi lời, vì đây là phần quan
trọng hơn, thuộc Tinh thần Bất khuất của Dân tộc, nếu thiếu Tinh thần này thì Dân tộc
Việt Nam sẽ không thể vượt qua chặng đường khó khăn trước mắt hiện nay .
A.- THÔNG ĐIỆP BẰNG LỜI
1.- Thông điệp về Văn hóa
1.- Ngay từ đầu bài Diễn Văn Tổng thống Obama đã nhắc tới Tinh thần Bất khuất
của Dân tộc Việt Nam chống lại quân nhà Tống qua tuyên ngôn Độc lập đầu tiên mà
danh tướng Lý thường Kiệt đã tuyên bố trên bờ sông Như Nguyệt.
Tổng Thống chỉ nhắc tới hai câu đầu: “ Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, Tiệt
nhiên định phận tại Thiên thư: Đất nước Nam, Vua Nam ở, rành rành định phận ở sách
trời “ để nhắc nhở khéo với nhân dân Việt Nam rằng nền Độc lập của qúy vị đang bị lâm
nguy, rằng là “ Nam bang “ ngày nay đang bị truyền thống “ Bắc đế “ tàm thực gậm
nhấm hàng ngày, đất nước đã trở thành tấm dư đồ rách! ( 4 ).
Còn hai câu sau: “ Như hà nghịch lộ lai xâm phạm, nhự đẳng hành khan thủ
bại hư : Nếu chúng bay cứ dùng bạo lực hay mọi âm mưu thâm độc,ngang ngược xốc tới
mà xâm lấn, thì cũng chỉ chuốc lấy thãm bại mà thôi “, thì không được nhắc tới.
Do phép lịch sự không nhắc tới vì sợ đụng chạm, nhưng Tổng Thống đã khơi mào ở hai
câu đầu, chẳng có người Việt Nam nào mà không nhớ hai câu sau đó về Dũng khí của
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Dân tộc Việt Nam, để chống lại Nạn Tham tàn và Cường bạo của Bắc phương qua
trường kỳ lịch sử.
Qua lịch sử gần 5000 năm Tổ tiên của chúng ta đã giữ vững
nền Độc lập bằng cách đánh cho đánh cho lũ xâm lược Bắc phương hơn 20 đòn bại
nhục.
Ngoài dũng tướng Lý Thường Kiệt, Tổng thống còn nhắc tới Liệt nữ Hai Bà Trưng.
Tướng Lý Thường Kiệt không những đã đánh thắng giặc, mà còn đem quân qua đất địch
tiêu diệt tiềm lực gây chiến tranh của phương Bắc, còn Hai Bà Trưng thì đã thua quân
thù truyền kiếp nhưng đã tuẫn tiết, cả Ba đều là Trai hùng Gái đảm của Dân Việt.
Tổng thống lại nhắc tới bài hát của nhạc sĩ nối tiếng Văn Cao về Tình Người và lòng
thương yêu nhau:
"Từ đây Người biết quê ( ? ) Người
“ Từ đây Người biết yêu Người."
Hai câu trên giúp chúng ta liên tưởng tới tinh thần vong Quốc và vong Nhân của
một số Đồng bào của Việt Nam, ngày nay một số đã mê mãi học theo cái vỏ văn minh bề
ngoài, đã lãng quên nguồn Gốc mà sinh ra nạn Vô cảm và thiếu tinh thần Liên đới trách
nhiệm.
Rồi Tổng Thống nhắc tới bài hát nối tiếng “ Nối vong tay lớn “ của Nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn về tinh thần Đoàn kết Dân tộc để Cứu nước trong cảnh Sơn Hà nguy
biến. Nếu bài “: Nối vòng tay lớn “ được phổ biến ngày nay ở phía người Quốc gia thì
rất hợp thời và có tác dụng lớn, còn được phổ biến vào thời gian trước đây, nếu tôi
không lầm thì bài hát này của nhạc sĩ Họ Trịnh chỉ hò hét “ Nối vòng tay lớn “ từ Bắc vô
Nam, băng ngàn vượt suối , trèo đèo vượt thác” chỉ để cổ võ cho “ cuộc chiến Sinh Bắc
tử Nam “ !
Tổng Thống còn nhắc tới Thiền sư Nhất Hạnh về chuyện hoà giải:
“ Chúng ta học được bài học từ thiền sư Thích Nhất Hạnh đáng kính. Ông từng nói
rằng: "Chỉ có những đối thoại chân thành mới làm cho cả hai bên sẵn sàng thay đổi".
Và như thế, chính cuộc chiến tranh từng chia cắt chúng ta đã trở thành nguồn cảm hứng
để hàn gắn những vết thương. “
Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã về Việt Nam, nhằm đem tinh thần hiếu hòa hỷ xả của Phật
giáo để hoà giải với Việt cộng. Thiền sư đã xây dựng cơ sở Thiền viện ở vùng Đà lạt và
hoạt động Phật giáo một thời gian, hy vọng sẽ cải hoá được Việt cộng, không ngờ sau
một thời gian, Việt công đã tìm cách buộc Thiền sự phải ôm hận, bỏ bao nhiêu Công,
Của tại đó mà trở về làng Mai với hai bàn tay trắng! Cái trớ trêu là Thiền sư thì muốn
đối thoâi chân thành, còn CSVN xưa nay thì chẳng bao giờ thủ tín với ai, ngay cả với
chính họ.
Nhiều vị cũng bàn nhiều về hòa giải, vì không hiểu bản chất cực đoan của Duy vật Biện
chứng qua “ Mâu thuẩn thống nhất “. CSVN luôn hành xử theo thói cực đoan: “ Được
thì ăn cả hay ngả về tay không “ chứ không có nhập nhằng đúng sai chia sớt gì với ai
cả.
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Thiết tưởng,muốn hoà giải với V.C. khi tương quan như Nước và Lửa giữa hai bên ,thì
phải có Thế và có Lực.
Có Thế thì phải có Chính nghĩa, Chính nghĩa là có Chính lược về Phú Chi Giáo
chi, tức là Dân sinh giàu và Dân Trí cao.
Có Lực là phải có Kinh tế mạnh, Quốc phòng hùng.
Đó là thế ỷ dốc, hy vọng có thể đưa đối phương vào con đường hòa giải. Còn Thiền sư
Nhất Hạnh chỉ có con Đường xuất thế, mà V.C. thi Nhập thế cực đoan, một bên muốn
hòa, bên kia thì cứ tìm cách tiêu diệt đối phương, do đó mà làm sao không “ nửa đường
nứt gánh tương tư “ !.
Tiếc rằng Việt Nam đã có con bài hòa giải trong tay, nhưng con dân Việt đã bỏ quên
mất, đó là thứ triết lý : “ Chấp kỳ lưỡng đoan “hay con đường Chiết trung.- theo tinh
thần Dịch lý Việt- . Lưỡng đoan là hai phe chống nhau không phân thắng bại, muốn hoà
giải thì phải dựa trên tiêu chuẩn Tình Thương và Lý Công chính, còn gọi là Nhân
Nghĩa. Khi hoà đàm để hòa giải thì kết quả là nằm ở vị trí chiết trung đâu đó giữa hai
phe.
Tuy trong hai phe, mức độ Phải / Trái có khác nhau, nhưng không phe nào hoàn toàn
Phải để thắng trọn vẹn.
Do đó Kết quả tuy không đồng đều, nhưng không ai bị thua thiệt hoàn toàn, đó là giải
pháp Lưỡng Lợi ( Win – Win solution ) không làm đổ nát Quốc gia Dân tộc.
Đây là phương cách hòa giải mà hai bên chỉ khác nhau về Phương tiện, nhưng phải có
cùng chung Mục tiêu được dùng làm tiêu chuẩn Hòa giải..
2.- Thông điệp cùng giới Trẻ
Theo Văn hóa Việt Nam thì vị trí con Người được định vị trong Tam tài, trật tự Nhân
sinh và Vũ trụ được sắp xếp theo Tôn ti trật tự ( hierarchy ) : Trong / Ngoài, Gần / Xa,
Trên / Dưới, Trước / Sau, Già / Trẻ, Cũ / Mới, Nhỏ / To. Đơn giản / Phức tạp. . .Khởi
đầu / Chung cuộc.
Tuy là cặp đối cực nhưng tất cả được kết hợp với nhau làm một theo mối Liên hệ cơ
thể « Âm Dương hòa « , đó là luật Biến dịch theo Dịch lý bất biến.
Do các vị cố vấn của chính phủ không hiểu thấu, nên Tổng thống Obama đã không có
đề cập tới thành phần Trí thức và Tôn giáo. Theo Văn hoá Việt Nam, khi muốn tìm đến
với giới Trẻ, theo phép lịch sự thì một cách nào đó, nên có liên hệ với lớp Già, nhất là
các thành phần đại diện cho các Tôn giáo, các Trí thức và Truyền thông.
Theo tinh thần thực dụng của nền Dân chủ, Tổng Thống Obama chỉ chú trọng tới giới
trẻ, Tổng Thống đã thổi vào luồng gió Nhân quyền và Dân chủ đầy sức quyến rủ, qua lời
nói hùng hồn, cử chỉ thân tình và nét mặt luôn luôn được điểm nụ cười tươi sáng.
Với thành phần trí thức trẻ, Tổng thống đã nhắc tới những tinh hoa của Dân tộc (
Thuộc về Tinh thần ) và Khoa học của Tây phương mà thế hệ trẻ cần học tập nghiên
cứu :
“ Sinh viên, học giả và các nghiên cứu sinh sẽ tập trung nghiên cứu chính sách
công, quản lý, kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính và các ngành khai phóng
(những môn học được xem là thiết yếu), tất cả mọi thứ, từ thơ của Nguyễn Du, triết
học của Phan Chu Trinh cho tới toán học của Ngô Bảo Châu. »
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Trong đó, Tổng thống có nhắc tới Cụ Nguyễn Du, không biết có muốn nhắc nhở tới
tinh thần Tam giáo đồng nguyên là đỉnh cao của Kiều hay không, và có muốn nhắc tới
Cụ Phan Chu Trinh về việc cảnh cáo sĩ tử về nạn « Tham quan ô lại « cùng việc học
tập tinh hoa nước ngoài một cách biết chọn lọc và tiêu hoá ?( như câu chuyện tháp cây ).
Tiếp đến Tổng thống cổ võ cho quyền Bình đẳng Nam Nữ :
“ Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới là một nguyên tắc quan trọng. Từ thời Hai Bà
Trưng cho tới nay, những người phụ nữ mạnh mẽ đã giúp Việt Nam tiến lên phía trước.
Và có nhiều minh chứng rất rõ ràng cho điều đó. “
Thực ra quyền này ở Việt Nam đã được thiết lập từ ngày Lập quốc : Quốc gia Việt
Nam được xây dựng trên Nguyên Lý Mẹ với triết lý « Tả nhậm : Phủ yểu trọng Nữ «
giúp cho quyền Nam Nữ được quân bình, khởi từ ngày Mẹ Âu Cơ đem con Vua Hùng
vương dựng Nước cách nay đã gần 5000 năm.
Ca dao đã ví von : « Trai mà chi, Gái mà chi, sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )
mới nên. ( Ca dao ) , cứ nhìn vào phong trào Dân chủ ngày nay ở trong nước, những
Thanh thiếu nữ đã đóng vai trò nổi bật quan trọng.
Chỉ có Tàu mới có cảnh « Tôn quân làm Thiên tử, Nhất Nam viết hữu, thập nữ viết
vô, đàn bà bị bó chân, hễ có mang con gái thì phá thai !
Ngày nay một số dân Tàu phải cưới cô dâu ngoại quốc chung cho cả gia đình !
Tổng thống ca ngợi khả năng và vai trò năng động của giới trẻ Việt Nam cùng lời hứa
hẹn sẽ luôn ở bên cạnh và giữ vai trò đối tác và bằng hữu với Dân tộc Việt Nam. Có lẽ
đây là lời cổ võ giúp nhân dân Việt Nam nhất là lớp trẻ vững tâm tiến lên trước sự
hung hăng của Bạo quyển phương Bắc, người bạn Hoa Kỳ không để cho tình trạng «
nước lớn bắt nạt nước nhỏ « xẩy ra.
Phỏng rồi, liệu « Lời có đúng như Lời « mai sau ?
Nhưng « Có Trời mà cũng có Ta », rằng việc mình, mình phải quyết làm lấy, chứ
không có ai có thể thay thế được !
Sau cùng là lời Tổng Thống khích lệ thế hệ trẻ Việt Nam :
“ Tôi nghĩ về một thế hệ người Việt Nam mới - rất nhiều các bạn ở đây, những
người sẵn sàng để lại dấu ấn trên thế giới. Và tôi muốn nói với tất cả những bạn trẻ
đang lắng nghe rằng, tài năng, động lực và ước mơ của các bạn, với những điều đó,
thì Việt Nam có mọi thứ mà mình cần để lớn mạnh.
Số phận nằm trong chính các bạn. tay Đây là thời đại của các bạn. Và khi các bạn
theo đuổi tương lai mà các bạn muốn, tôi muốn các bạn biết rằng, nước Mỹ sẽ ở bên
cạnh các bạn, với vai trò là đối tác cũng như bằng hữu.”
“ Nhiều năm sau này, khi mà ngày càng có nhiều người Mỹ và người Việt Nam
cùng nhau học tập, cùng nhau hợp tác kinh doanh, sát cánh thúc đẩy quyền con
người và bảo vệ hành tinh của chúng ta, tôi hi vọng các bạn sẽ nhớ lại khoảnh khắc
này và có thêm hi vọng từ tầm nhìn mà tôi vạch ra ngày hôm nay.
“ Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của Tin lấy một chút này làm ghi “
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Trong lúc Quốc gia đại biến mà có vị Cứu tinh đến hiến kế bảo trợ thì có gì quý hoá
bằng, nhưng chắc chắn không ai có thể làm thay thế cho Dân Việt Nam chúng ta được ,
nếu chúng ta còn muốn tồn tại và phát triển lâu dài.
3.-Thông điệp cho đảng CSVN
Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng đã trao cho đảng CSVN một Đôi đũa Thần :
Một Chiếc đũa để giúp CSVN đóng vai trò làm Đối tác để có khả năng thoát
Trung và.
Một Chiếc khác để giúp CSVN chuộc tội với Nhân dân Việt Nam bằng cách
thực tâm trở về với Dân tộc mà chăm lo công cuộc thực hiện Chế độ Dân chủ để cải
Tiến Dân sinh và nâng cao Dân Trí theo Chính Nghĩa Quốc gia.
Chính nghĩa Quốc gia là con đường « Chí Nhân và Đại Nghĩa « .
Chí Nhân là chuẩn mực Nhân sinh biết sống thương yêu, kính trọng nhau để
giúp mọi con dân ăn ở với nhau theo Tình Nghĩa Đồng bào để đoàn kết với nhau.
Đại Nghĩa là lối thực hiện cho được Công bằng xã hội trong mọi lãnh vực của
đời sống để mọi người sống yên vui với nhau.
Đây là sinh lộ duy nhất có một không hai cho đảng CSVN, là cái pháo cứu tử bập
bềnh trên đại dương Gian ác, vài nước tàn dư CS như Táu Việt Nam, Bắc Hàn Cuba
đang trong mùa gặt đã gieo oan trái trùng trùng gần Thế kỷ, cái Thế đại Bịp đã bị bóc
trần, không thể lừa được ngay một đứa trẻ con, nên cái Lực Công an và Quân đội
cũng lép vế, nên phải dùng đến côn đồ để lộng hành, chưa bao giờ CS yếu đuối và bối
rối như lúc này, qua 70 năm người bạn 4 tốt, 16 chữ vàng đã “ Biện chứng “ thành Ác
quỷ, khiến niềm tin “ mất Nước chứ không mất Đảng và còn Đảng còn Mình “ đã bắt
đầu trốc gốc, ngày rã đám đã gần kề.
Những người CSVN nào còn có chút lòng Yêu nước nên hành động ngay, chứ không
còn thời gian nữa! Ngoi lên để tự cứu và cứu Dân tộc hay cứ để bị tiêu diệt theo dòng
thác cuốn trôi của ác nghiệp !
Không biết khi viên ngoc quý được ném xuống đất, có con chó, con heo nào chầu
chực cạnh bên ?
4.- Thông điệp từ phía Nhân dân Việt Nam
Đây là bài học Tự Chủ, tự Lực, tự Cường của Dân tộc, trong khi đi thăm Giáo dân
Vũng Áng Hà Tĩnh, Đức Tổng Giám mục Ngô quang Kiệt đã chỉ ra nan đề của Đất
nước là do chúng ta đã đánh mất Tứ Quý:
1,- Lương Tâm 2.- Chuẩn mực Luân lý. 3.- Lý trí. 4.- Chính trị:
1.- Khi lương tâm bị suy đồi thì đánh mất chuẩn mực sống theo Luân lý.
2.-Việc đánh mất chuẩn mực sống theo Luân lý vì đã đánh mất Tình Yêu thương
nhau và cũng đánh mất luôn cách ăn ở Công bằng với nhau,nên gây ra rối loạn.
3.- Khi đánh mất cái ( Lương ) Tâm thì chính là đánh mất kim Chỉ Nam của
cuộc sống Hoà với nhau, khiến Lý trí hết còn phân biệt được: cái Gốc /cái Ngọn, Tinh
thần / Vật chất, cái Sảy / cái Ung, Nguồn Trị / Gốc Loạn . . , thì dĩ nhiên đưa tới tình
trạng mất Hướng về Chính trị.
Chính trị là nghệ thuật sắp xếp mọi sự làm sao mà nâng cao Dân sinh cùng Dân trí
hướng theo Tiêu chuẩn Dân khí: Tự Chủ, Tự Lực Tự Cường, đây là nguồn Nội lực Dân
tộc để xây dựng hạnh phúc chung.
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4.- Khi Chính trị mất Hướng thì theo Tà Trị.Tà trị lối cai trị dân theo độc tài,
độc đảng, đàn áp con Người, phá tan Đất nước.
Vì mê say theo Văn minh Khoa học một cách mù quáng, một số chúng ta cũng đã bỏ
Gốc, cho Tình Nghĩa Đồng bào là cổ hủ, Quốc Tổ Hùng vương là nhân vật hoang
đường, không còn nhận ra Tinh thần lập quốc của Tổ tiên là Tam cương “ Nhân, Trí,
Dũng”- Tam cương là nguồn cội của tinh thần bất khuất của giống nòi - ! Vong bản
và vong Quốc đến thế thì làm sao có được nội lực để giữ nước và dựng nước !
Tinh thần Nhân,Trí,Dũng không bao giờ lạc hậu, chỉ có những kẻ thiếu Nhân, Trí,
Dũng thì mới ươn hèn ! Không có Từ bi, Trí tuệ thì làm sao Hỷ xả. Bác ái Công bắng
đâu phải là thuộc phiện, mà là Dũng lực để sống ngay lành.
B.- THÔNG ĐIỆP KHÔNG LỜI
Qua ba ngày viếng thăm của Tổng Thống Obama, chúng ta còn nhận được những
Thông điệp không lời sau đây:
1.- Qua cuộc đón tiếp:
a.- Chủ tịch Tập Cận Bình
Cứ nhìn qua cuộc đón tiếp đón trọng thể của nhà cầm quyền trước đây với Chủ tịch
Tập Cận Bình, phía Chính quyền thì nào là trải thảm đỏ, bắn 21 phát súng đại bác , các
nhân vật đầu đảng và chính quyền ra đón.
Còn dân chúng không những coi khinh, mà còn phản đối Tập Cận Bình là tên xâm
lược với khẩu hiệu : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam “, trên áo T shirt có in hai
chữ : NO U và NO XI!.
b.-Tổng Thống Obama
Khi đón Tổng Thống Obama thì mọi thứ đều ngược lại:
Nhà cầm quyền thì tỏ vẻ coi khinh, có lẽ vì sợ Thiên triều, nên tiếp đón một cách lạnh
nhạt, không súng đại bác không tham đỏ, không có Nhân vật hàng đầu ra đón, nhưng
Dân chúng từ Bắc chí Nam không kể ngày đêm ùa ra khắp nẻo đưởng Tổng thống đi qua
mà chào đoán reo hò và dơ cao khẩu hiệu: “ We Welcome You , We love You! “.
Trong khi tiếp xúc với mọi thành phần Nhân dân Việt Nam thì trên miệng Tổng thống
Obama không bao giờ tắt nụ cười, còn các nhân vật Tứ trụ Việt Nam nhất lá Chủ tịch
nước có nét mặt vừa sượng sùng vừa lạnh lùng như đưa đám tang. Một bên thì Thân dân,
một bên thì đóng vai Thiên tử con láu cá!
Một bên thì chỉ lo meo vặt, mưu mánh tiểu tiết như loài chim Chích chuyên lòn lách
trong bụi rậm.
Một bên thì lo việc lớn lao, thuộc Nhân quyền và vấn đề Công lý xã hội, luôn bay bổng
trong quảng trời cao như chim Phượng hoàng .
Qua đó chúng ta nhận ra các thông điệp ngầm sau:
1.- Nhà cầm quyền Hà nội thì thân mật, kính trọng Tập Cận Bình mà làm như coi
thường Tổng thống Obama cũng như Nhân dân Việt Nam, vì “ tuồng Đạo nào thì theo
Tặc nấy “!.
2.- Còn Dân chúng thì ngược lại, đá đảo Tập Cận Bình và nồng nhiệt chào đón
Tông Thống Obama.
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Qua hai cuộc tiếp đón, nhân dân Việt Nam đã mặc nhiên công khai phản đối chế độ
Độc tài Trung cộng và Việt Cộng và nhiệt liệt hoan nghệnh chế độ Dân chủ Hoa Kỳ.
Đây là cuộc bầu cử chọn Chế độ Dân chủ rất quang minh.
2.- Qua cuộc tiếp xúc với Nhân dân Việt Nam.

Trước khi thăm viếng Việt Nam, Tổng Thống Obama đã bắn tin muốn tìm hiểu về Văn
hoá Việt Nam. Khi tới Thăm thì Tổng thống chỉ nhắc tới Kiều về chút của “ Làm Tin “
mà thôi. Không biết làm sao mà Tổng Thống lại đến Thăm :” Ngọc Hoàng điện “ (chữ
Nho ) .
Thực ra đây là Đền Ngọc Hoàng, dường như đền này mới được giao cho Phật giáo
Quốc doanh để dùng vào việc cầu tự, đây là thứ mê tín dị đoan đang thịnh hành ở Việt
Nam, các quan chức tham nhũng thì đến Chùa để xin xóa tội hại Dân bán nước, còn dân
chúng khổ quá thì lại đến cầu may!
Chốn này không đại diện cho Văn hoá Việt Nam, đây là đền của những người Minh
Hương “ Phản Thanh phục Minh “.
Nhà Thanh tức là Mãn Thanh thuộc văn hoá Du mục. Trong lịch sử Tàu trải dài 4712 kể
từ Hiên Viên Hoàng đế đến Trung cộng đã có hơn 3000 năm nước Tàu bị Thống trị bởi
các nhà cầm quyền Du mục từ Tây Bắc tràn qua. Mãn Thanh là một trong các nhà cầm
quyền đó. Đền này là nơi Hội kín của người Minh chống Mãn Thanh, sau này thành hội
kín chống Pháp, chứ không phải là nơi tượng trưng cho Văn hoá Việt Nam.
< Xem ( 8 ) , (9 ) , ( 10 ) >
3.- Ước vọng không thành
Theo Thiển ý thay vì thăm đền Ngọc Hoàng, Tổng Thổng đến thăm Văn Miếu Việt Nam
thì hay biết mấy, vì đó là nguồn cội của Văn hoá Việt Nam, của Tinh thần Bất khuất Việt
Nam đã trải dài gần 5000 năm!
Nước Việt Nam đã được Vua Nhà Minh phong tặng cho Danh hiệu “ Văn hiến Chi
Bang”.
Văn tức là một nước có Văn hoá, đó là Việt Nho ( khác với Hán Nho của Tàu )
Nho được tượng trưng bằng Văn Miếu khắp các Tỉnh và Văn Thánh nơi các Làng Xã
Việt Nam, còn Tàu không có như thế.
Văn thánh là nơi thờ Khổng Tủ vì Khổng Tử có công thuật lại nền Văn hoá Phương Nam
của Tổ tiên Việt, đó là Nho giáo, thực ra không phải Khổng giáo hay Hán Nho của Tàu .
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.( Xin xem Bộ sách Văn hoá Dân tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang trên
vietnamvanhien.net )

Lăng Vua Hùng: nguồn gốc của Tam cương: Nhân, Trí, Dũng của Việt Nam.
Với Châm Ngôn:
( Mẹ Âu Cơ: Non Nhân, Cha Lạc Long: Nước Trí, Con Hùng Vương: Hùng Dũng )
( Còn Tam cương của Tàu là : Quân, Sư , Phụ )

Văn Miếu Việt Nam ở Hà Nội. ( Nhìn toàn cảnh )

Văn Miếu Quốc Tử Giám Huế
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Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai
...
Còn Hiến là vô vàn nhân vật đã Hy hiến Thân Tâm để Giữ Nước và Dựng nước khởi
đầu từ Vua Hùng, và tiêu biểu như : Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. . .

Khuê Văn Các trong Văn Miếu Hà Nội

Bia Tiến sĩ trong Văn Miếu Huế
...
Nước Việt Nam trước đây có Tam giáo Nho, Phật, Lão. Ngày nay tuy Nho đã bị suy đồi
nhưng sự sống của Nho còn nằm trong huyết quản của Dân Việt, Nho không những là
nguồn gốc lâu đời nhất của Việt Nam, nhờ tinh thần Bất khuất của Nho mà suốt gần 5000
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năm mà một nước Tàu không lồ luôn tìm mọi cách nuốt chửng , nhưng đều bị bại nhục.
Nho còn là Văn trường chung của Đông Nam Á, ngoài Nho còn có Phật giáo và Kitô
giáo.
Theo thiển ý, nếu thực sự Tổng thống muốn tìm hiểu về Văn hoá Việt Nam thì nên
đến thăm Văn Miếu ở Hà nội với sự có mặt của các vị lãnh đạo Tôn giáo và thành
phần Trí thức và các vị Truyền thông thì hay và đẹp biết mấy, nhắc đến Cụ Nguyễn Du
mà không biết đến Văn Miếu là sự thiếu sót đáng kể.
Chúng tôi không hiểu rõ trong sự viếng thăm đền Ngọc Hoàng có ẩn ý nào khác ngoải ý
nghĩa tìm hiểu về Văn hóa.( Xem < 6 > , < 7 >, < 8 > )
3.- Tinh thần Tôn giáo đồng Nguyên
a.- Trong truyện Kiều
Khi Tổng Thống nhắc tới Kiều về “ Của Tin một chút này “ để lại sau cuộc viếng
thăm vào tháng 5 , 2016 “, làm chúng tôi liên tưởng tới tinh thần Tam Giáo đồng nguyên
- Tinh hoa của truyện Kiều -. Tam giáo đồng nguyên lại là nguồn gốc của Tinh thần
đoàn kết của Dân tộc Việt. Chúng ta có thể nhận ra Tinh thần đó chan hòa trong 3 tiếng
đàn của Kiều:
Chúng ta ai cũng biết truyện Kiều chỉ là Luận đề của “ Tài / Mệnh tương đố : Chữ Tài
chữ Mệnh khéo là ghét nhau, Chữ Tài liền với chữ Tai một vần “. Cụ Nguyễn Du
muốn chứng minh “ Vận mệnh của con Người là sự giao thoa giữa Bản Tính của con
Người và Trật tự Xã hội “.
Vì Bản tính đa Tình nên Kiều đã tự nguyện dấn thân vào Xã hội rối loạn., ( còn
Thuý Vân thì không )
Vi Trật tự xã hội rối loạn nên đời Kiều mới lâm vào cảnh Đoạn trường.
Qua 15 năm lưu lạc, cuối cùng Kiều đã ngộ ra được cách sống ở đời:
“ Thiện căn ở tại Lòng Ta
“ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. “
Có Tâm mà thiếu Tài thì chẳng làm nên Việc tốt, Có Tài mà thiếu Tâm thì chỉ Phá hoại,
gây tai họa cho mình và người khác.( Science sans conscience c’est que ruine de l’ Âme
).
Khi đã bị xã hội dày xéo cho đến lúc: ” . . . Liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê
mẩn đời “ Kiều mới nhận ra là Thiện căn ở tại Lòng ta, ở nơi Tâm đạo, và có đi vào
Tâm đạo thì mới mong được giải thoát.
b.- Đường về Tâm Đạo
Là một xã hội đa giáo,Việt Nam có nhiều lối đi vào Tâm đạo:
*.-Về Nho giáo:
Khi đã bị đày đọa ê chề, Thuý Kiều đã tìm về con đường Tâm linh theo đường lối của
Tiên Nho : “ Dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, Vịnh nhi quy “ nghĩa là phải Tắm mát ở
sông Nghi, để tẩy sạch trần ai, ( Nước biểu thị Trí, nước để thanh tẩy ) rồi lên hóng gió ở
núi Vũ Vu ( lên núi hóng gió Trời cao hay nơi vắng vẻ để đón nhận đức Nhân, nên Núi
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biểu thị Nhân ), đó là nguồn lương thực từ Trời ( Đạo chi bổn nguyên xuất ư Thiên ),
xong rồi thơ thới ngâm vịnh ca hát mà về nguồn cội Tâm linh, tức là bắt gặp được nguồn
Sáng tức là Lòng Nhân ái và Lý Công chính hay gọn lại là Nhân, Trí. .
*.- Về Phật giáo: Khi sống ở đời thì phải hành động, nhưng hành động lại tạo ra
Nghiệp chướng. Muốn giải Nghiệp chướng thì phải vào Chùa ngồi Thiền để được Tĩnh,
Định mà xoá Tham, Sân, Si - nguồn cội của Nghiệp chướng - mới mong xoá màn Vô minh
để giác ngộ mà tiếp cận và un đúc được Lòng Từ bi và Trí tuệ.
*.- Về Lão giáo thì lên núi cao tu Tiên, giúp Tâm hồn vượt lên trên cặp đối đãi
“Nhân / Nghĩa “để đạt tới Nhất nguyên của Lưỡng cực hay Thái cực nhi Vô cực mà “
huyền đồng cùng Vũ trụ “ . Lão giáo nay đã suy tàn vì có lẽ cao siêu quá, nên chỉ dành
cho những vị trí thức cao thâm. Đức Khổng Tử đã ví Lão Đam như chim Phương hoàng
bay tít trên Trời cao, còn Nho giáo thì lăn lưng vào cuộc Tu, Tề, Trị, Bình dưới mặt Đất.
Nhờ có Tinh thần Tam giáo, mà nhân dân Việt Nam đã một thời có cuộc sống viên mãn:
Một bên chuyên lo lãnh vực Thiên ( Phật , Lão ) , bên kia lãnh vực Địa ( Nho ) , khi hai
lãnh vực nghịch lý Thiên Địa có được kết giao thì mới đem lại ích lợi cho Nhân. Đây là
tinh thần Dịch lý Việt.
Sở dĩ đời Lý đời Trần đạt được những công lao hiển hách cho Đất nước là nhờ vào sự
Phân cục và Đồng quy của các Tôn giáo.
Việc các Tôn giáo Phân cực là để phát triển Bản sắc riêng của mình, chẳng khác nào Mẹ
Tiên Âu Cơ lên Núi để un đúc Lòng Nhân ái, Cha Rồng Lạc Long xuống Biển để luyện
Lý Công chính và sau đó Mẹ Tiên Cha Rồng gặp nhau trên cánh Đồng Tương để
Tương Giao, tương Hợp, tương Hòa, tương Sinh ra con Hùng Vương hùng dũng. Hiện
tượng này gọi là Phân cực để phát triển bản sắc riêng: Mẹ Nhân / Cha Nghĩa - nguồn
mạch của tinh thần : Tự Chủ, tự Lực, tự Cường .
4.- Vào thế kỷ thứ 16, Dân tộc chúng ta có thêm Kitô giáo. Tuy có nhiều lối tu
khác nhau, nhưng đại loại trải qua 3 giai đoạn : Thanh tẩy ( thói xấu, tội lỗi ) <
purgatoire ) , Kết hợp với Chúa ( Unitive ) và nên Thánh ( illuminative ). Tinh hoa của
Kitô giáo là Lòng Bác ái và Lẽ Công bằng.
( Nhờ tinh thần Cộng đồng Vatican II về “ Công Lý và Hoà bình « mà ở Việt Nam đã có
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền đã gây dựng nên phong trào 8406, và các Linh mục
Dòng chúa Cứu Thế đã cổ xúy Phong trào đem Công lý vào xã hội, cả hai đều nhằm
giải quyết nan đề Bất công xã hội. Một số các Thanh niên Nam Nữ đã tham gia tích cực
vào phong trào xây dựng nền tảng chế độ Dân chủ cho đất nước, đó là những viên ngọc
quý của quốc gia. . Mục đích tối hậu là tạo ra cuộc sống chung Hòa vui với nhau, vì Hòa
là nguồn mạch của Hạnh phúc. ).
5.- Nguồn gốc Vạn giáo nhất Lý hay Tôn giáo đại kết
Tất cả các Tôn giáo đều đi về nguồn Tâm linh, ta có thể dùng đồ hình Ngũ hành của Nho
giáo đễ giái thích sự Nhất lý về Tinh hoa của các tôn giáo.
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Theo Ngũ hành thì hành Thổ, tượng trưng cho Vô ( Tâm linh ) , 4 hành xung quanh tượng
trưng cho Hữu ( Thế giới Hiện tượng ) . Con Người là cái Đức của Thiên Địa ( Nhân
giả kỳ Thiên < Hỏa > Địa < Thủy > chi đức ) :
( Năng lượng ) Hỏa ( Thiên )

↓
( Sinh vật ) Mộc - Thổ ( Nhân ) – Kim ( Khoáng chất )

↑
( Vật chất ) Thuỷ ( Địa )
Đồ hình Ngũ hành
Nói Nhân là tinh hoa của Thiên / Địa cũng giống như Nhân được cấu thành bằng hai
hành Thuỷ / Hỏa trong Ngũ hành.
Thuỷ: Vạn vật chi Nguyên: Nước là nguồn gốc sự sống của vạn vật, tức là nguồn
Sống : Thuỷ tượng trưng cho Vật chất.
Hỏa là Lửa, là Năng lương, tượng trưng cho Tinh thần hay nguồn Sáng.
Con Người gồm hai yếu tố Vật chất và Tinh thần. Vật chất là nguồn Sống, Tinh thần
là nguồn Sáng.
Nguồn Sáng là năng lượng. Năng lượng có thể truyền đi bằng làn Sóng Hình Sin ( tựa
như Tình Yêu ) bao quanh dòng Photon truyền theo đường thẳng.( tựa như Công lý )
Nguồn Sáng có thể là : Bác ái / Công bằng của Kitô giáo, hay Từ bi / Trí tuệ của Phật
giáo;hay Nhân ái / Lý công chính của Nho giáo.
Khi sống mà kết hợp hài hoà được cặp đối cực:
Bác ái / Công bằng thì mới có Dũng lực “ Tha thứ 70 lần 7 “ ( Kitô giáo )
Từ bi / Trí tuệ thì mới có Dũng lực “ Hỷ xả “ ( Phật giáo )
Nhân ái / Công chính thì mới có Dũng lực “ Bao dung “ ( Nho giáo ).
Khi con người có được lòng Tha thứ, Lòng Hỷ xả hay Bao dung thì có thể Tự chế để sống
Hoà với mọi người và van vật trong Vũ tru. Hoà là nguồn cội của Hoà bình, của Hạnh
phúc.
Hòa là Đỉnh cao của Tôn giáo. Hoà cũng là nguồn của Tinh thần Đoàn kết , là Dũng
lực của Dân tộc.
Do đó chúng ta có thể bảo HÒA là Tinh thần của “ Tôn giáo đồng nguyên “, là nguồn
cội của Nội lực, của Tinh thần bất khuất Dân tộc.
Do tinh thần ngại khó, nhiều vị đã Hướng ngoại chỉ mê mãi đi tìm cái Ngọn - đũa thần
cứu nước ở Thế chế Chính trị và Cơ cấu xã hội - mà quên phần Gốc là Động lực của
toàn dân được khởi phát từ tinh thần Đoàn kết Dân tộc.
Trước đây vì sự xích mích Tôn giáo mà Dân tộc chúng ta bị phân hóa trầm trọng, gây ra
không biết bao cảnh đau thương, thay vì Sống Hòa với nhau để cứu nước và dựng nước
thì một số các Tín đồ Tôn giáo lại gây bất hòa với nhau làm cho đất nước lâm vào cảnh
đau thương.
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Sở dĩ có những thảm cảnh xẩy ra là do một số tín đồ cứ nhân danh Tôn giáo, Miệng thì
cứ nói Nhân ái, Từ bi, Bác ái nhưng Tay cứ làm những việc Bất công theo phe nhóm phá
thối nhau.
Ngày nay chúng ta đã có Ban Đại diện Lãnh đạo các Tôn giáo, ở trong nước đã có
những hợp tác cụ thể, còn ở hải ngoại thì mới làm một vài cử chỉ Lễ nghi, chứ chưa thực
sự đi vào cốt tuỷ của vấn đề vận động mọi ngưòi sống Hòa chung với nhau. Lễ xong rồi
ra về, nhưng tâm tư dị biệt về Tôn giáo cứ vẫn âm ỉ dấu kín trong lòng!
Không có Tinh thần Bao dung của Đồng bào, tinh thần Tha thứ 70 lần 7 của Tín hữu
Kitô giáo, cũng như tinh thần Hỷ xả của Đạo hữu Phật giáo thực sự, thì sự sống Tôn giáo
chỉ là cái vỏ hình thức bề ngoài, chỉ là Tôn giáo Nhân danh, ngày nay còn có thêm thứ
Tôn giáo gọi là quốc doanh! Cứ nhìn vào nếp sống bất hòa của các tín đồ một tôn giáo
với đồng bào nói chung thì sẽ nhận ra thực chất của tôn giáo đó.
6.- Tinh thần đồng Nguyên qua Ba Tiếng Đàn
Chúng ta thử đi vào Ba tiếng đàn của Kiều để nhận ra tính chất đồng nguyên chan hoà
giữa các Tôn giáo.
a.- Tiếng Đàn Xử thế theo Nho giáo: Nguyễn Du với Tiếng Đàn Bạc mệnh
Nàng Kiều và Kim Trọng đều là những bạn Lòng của Cụ Nguyễn Du. Kiều gảy đàn cho
người yêu Kim Trọng chẳng khác nào giúp Cụ Nguyễn Du tấu lên khúc đàn lòng để nghe
thấm thía cái thân phận xót xa của mình cũng như Dân tộc mình.
Cụ Nguyễn Du đã gởi Tâm tư của mình qua khúc Đoạn trường mà nàng Kiều tỏ tình với
chàng Kim Trọng:
...
“ So lần dây Vũ / dây Văn.
Bốn giây To / Nhỏ, theo vần Cung /Thương
Khúc đâu Hán / Sở chiến trường,.
Nghe ra Tiếng Sắt / tiếng Vàng chen nhau
Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu
Nghe ra như Oán / như Sầu phải chăng ?
Kê Khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng Lưu Thuỷ/ hai rằng Hành Vân
Quá quan này khúc Chiêu Quân
Nửa phần Luyến Chúa / nửa phần Tư Gia
Trong như Tiếng Hạc bay qua
Đục như Tiếng Suối mới sa nửa vời
Tiếng Khoan như Gió thoảng ngoài
Tiếng Mau sầm sập như trời đổ mưa
Ngọn đèn khi tỏ / khi mờ
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu
Khi tựa gối / khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc / khi chau đôi mày
Rằng hay thì thật là hay
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Nghe ra ngậm đắng / nuốt cay thế nào !
Lựa chi những bậc tiêu tao
Rột lòng mình cũng nao nao lòng người !
Rằng quen mất nết đi rồi
Tẻ vui thôi cũng tính Trời biết sao !
Khúc đàn thánh thót, nhặt khoan, trầm bổng của Kiều cũng nhịp theo những réo rắt của
con Tim của Cụ Tiên Điền Nguyễn Du, đó là những tiếng đoạn trường do sự sống trong
xã hội đã lỗi nhịp với Thiên lý “Âm / Dương Hòa.” hay Vũ trụ hòa ( cosmic rhythm ).
Để thấy rõ được sự lỗi nhịp của tiếng đàn, cơ duyên đưa nàng Kiều vào bước đường trầm
luân lưu lạc, ta để ý đến các cặp đối cực đụng độ chan chát nhau qua cách miêu tả tiếng
đàn :
Giây Vũ / Giây Văn,
Chiến trường Hán / Sở,
Tiếng Sắt / Tiếng Vàng,
Tiếng Suối Đục / Tiếng hạc Trong,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa / Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Đèn Tỏ / đèn Mờ,
Cử động Tựa gối / cử động Cúi đầu,
Niềm đau Vò Chín khúc / nỗi xót Chau đôi mày,
Cảm xúc Rột lòng Mình / Nao nao lòng Người.
Tất cả là những cặp đối cực tương tranh, tương đố với nhau, Nho gọi là “Âm Dương
tương thôi “ nguồn của Biến dịch trong Vũ trụ.
Khi cặp đối cực hợp với Tỷ lệ “ Tham Thiên ( 3 Âm ) Lưỡng ( 2 Dương ) Địa “ thì đạt
trạng thái quân bình động mà Hòa với nhau ( Than Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số ), gọi là
Âm Dương hoà , khi độ cách biệt bất cập thì sinh ra Bất hòa.
Đó là Thiên Lý: Lý Thái cực: Nhất lý thông vạn lý minh.
Trong hoàn cảnh của xã hội thời Gia Tĩnh triều Minh tuy gọi là “ Bốn phương phẳng
lặng hai kinh vững vàng “, nhưng cuộc chiến âm thầm giữa hai nền Văn hóa khoan nhu
thuộc Nông nghiệp của Đại chủng Việt với nền Du mục bạo động của Đại Hán vẫn cứ
tiếp diễn:
Hán thuộc văn hoá Du mục bạo động, Sở thuộc văn hoá Nông nghiệp nhu thuận, sự
xung khắc giữa Hán Sở là sự xung khắc của hai nền văn hoá Nông nghiệp và Du mục,
tạo nên cảnh máu đổ thịt rơi dọc theo lịch sử Nhân loại:
Tiếng Sắt là tiếng réo gọi của chiến tranh, tiếng Vàng là lời ngọc của nền Văn hoá Hoà
bình.
Tiếng Hạc trong, tiếng khoan như gió thoảng là âm hưởng của nền Văn hoá nhu thuận,
tiếng suối đục, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa là tiếng va chạm của đao kiếm chiến
tranh.
Nỗi xót xa khi vò chín khúc, khi chau đôi mày là niềm đau của nạn nhân của chế độ
bạo tàn, của nền văn hoá Du mục bạo động .
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Tất cả hai đối cực trên không giao thoa với nhau được hay không tương hoà được là vì
mất quân bình. Sự mất quân bình giữa hai đối cực là nguyên nhân cho mọi sự khổ đau
của con người của nhân loại . Sự mất quân bình là do nghịch với Dịch Lý, vì không thuận
thiên, tức là phải lập cho được trạng thái quân bình động .
Lịch sử của Thế giới là lịch sử đấu tranh triền miên giữa hai nền Văn hóa: Nông nghiệp
có Bản chát Hoà bình và Du mục có Bản Chất Chiến tranh. Đây là cuộc chiến “cá Lớn
nuốt cá Bé hay “ Dĩ Cường lăng nhược “, hầu hết các cuộc chiến giữa hai phe, kẻ Nhu
thuận đều bị đánh bại bởi kẻ Thô bạo ( Partout the Delicat est vaincu par le Grossier),
nhưng trải qua gần 5000 năm Dân tộc nhỏ yếu Việt Nam đã vùng lên sau hơn 1000 năm
đô hộ và đánh bại những 20 lần xâm lấn của kẻ thù khổng lổ phương Bắc.
Cụ Nguyễn Du đã ăn đã nói, đã hít thở, đã cảm nghĩ, đã rung cảm thuận theo nhịp Thiên
lý, nhưng cuộc sống cũng vẫn bị cuốn trôi theo nhịp mất quân bình gây ra cảnh đoạn
trường của đại chủng Việt!.
Sử mệnh của quốc gia, định mệnh của con người đều bị chi phối bởi sự mất cân bằng của
cặp đối cực không giao thoa được để tương hợp, để được thái hoà yên ổn, khi mất quân
bình là chiến tranh đổ nát.
Số kiếp con người và tình trạng xã hội cứ trôi theo hai dòng nước ngược chiều của sông
Tương: dòng Đục trôi xuôi, dòng Trong chảy ngược, Khi hai dòng cứ biền biệt đôi ngả
thì đâu có có tương liên được mà tạo nên cảnh thái hoà khắp mặt. Đời Kiều cũng như
của Cụ Nguyễn Du đều bị dằng xé giữa hai dòng nước ngược xuôi chưa được kết đôi.
Tóm lại tiếng Đàn trên là Tân thanh của viên Ngọc Long Toại của Tổ Tiên Việt qua tinh
thần “Âm Dương tương thôi “ chưa đạt được trạng thái “ Âm Dương hòa “ của Nho
theo Dịch lý Việt .
“ Âm Dương Hòa “ là nét Lưỡng nhất của Dịch lý Việt, nét Lưỡng nhất là mạch lạc
Nội tại hay nét Nhất quán của Việt Nho tạo nên Nội lực của Dân tộc Việt.
. ( Xem bài Minh triết Việt trên vietnamvanhien.net.
Việt Nho là nguồn Nội lực của Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt
b.- Tinh thần Xuất thế theo Phật giáo: tiếng Đàn oan nghiệt
Vì Chế độ xã hội bất công, đầy tham quan ô lại, mà Vương ông mắc nạn. Vì chữ Hiếu mà
Kiều phải mang cái Nghiệp bán mình chuộc cha. Vận mệnh của Kiều được chi phối bởi
Trật tự xã hội bất công và cũng nằm ngay trong bản tính đa cảm của Kiều. Tuy cùng
hoàn cảnh, nhưng trước cảnh gia biến, Thuý Vân không hành xử như Thuý Kiều, nên
được an thân..
Khi đã rơi vào tay những hạng người bất lương chỉ biết có lợi lộc và vật dục, thì Kiều cứ
theo kiếp đoạn trường: Duyên Nghiệp “ Vay / Trả, Trả / Vay mà đi : “ Thanh lâu hai
lượt thanh y hai lần “, thế mà đâu đã chấm dứt, Hoạn Thư còn bắt Kiều gảy đàn cho
người chồng ngoại tình, bắt Thúc Sinh phải ngậm đắng nuốt cay nghe để cho hả dạ hờn
căm : “ Chồng chung ai dễ đã chiều cho ai “
Sau khi chén thù chén tạc với chồng Thúc Sinh, Hoan Thư đem gia nô Kiều ra gảy đàn
cho Thúc sinh nghe, để : “ Vui này cho bỏ đau ngầm ngày xưa ! “
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Trong 15 năm lưu lạc giang hồ, Kiều đã gieo ra nhiều oan trái, nên đây là lúc quá đớn
đau để trả Nghiệp :
“ Chưa tàn cuộc rượu lại bày trò chơi
Rằng : “ Hoa nô có đủ tài
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe
Nàng đà choáng váng tê mê
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn
Bốn dây như khóc như than
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài Cười nụ, người trong Khóc thầm. “
Kiều là một nạn nhân vô tội, vì muốn sống trọn đạo làm người, bằng cách bán mình cứu
cha để tròn đạo Hiếu. Muốn bảo vệ đạo Hiếu thì buộc Kiều phải trả giá, giá hy sinh cả
cuộc đời thanh xuân tài sắc, giai đoạn quý đẹp nhất của đời người. Không có giá trị nào
trên cuộc đời mà không phải trả giá . Liên tưởng tới ngày nay, các trẻ em Việt Nam bị
bán dâm, các thanh thiếu nữ phải gạt nước mắt rời bỏ cha mẹ quê hương, đi làm vợ bất
đắc dĩ khắp người ta, cũng như số kiếp những thanh niên phải đi lao tác khắp năm châu
với đồng lương rẽ mạt, đều là do nếp sống nghịch thiên lý của con người.
Sau 15 năm bị lưu lạc đoạ đày, tuy ân oán đã trả xong, nhưng Kiều vẫn chưa nguôi ân
hận :
“ Rằng Từ công hậu đãi ta
Chút vì việc nước mà ra phụ lòng
Giết chồng mà lại lấy chồng
Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời. . . “
Nên trước cảnh:
“ Trông vời con nước mênh mông “
Kiều đã quyết:
“ Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang. “
Được thổ dân vớt lên, khi bừng tỉnh lại, Kiều nhận thấy:
“ Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề
Thấy nhau mừng rỡ trăm bề
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư
Một nhà chung chạ sớm trưa
Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng
Bốn bề bát nát mênh mông
Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau
Duyên xưa quét sạch làu làu
Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. “
Thế là sau khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, Kiều cảm thấy :
“ Trúc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi. “
hay:
“ Duyên xưa quét sạch làu làu. “
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Tuy không lên hóng gió Vũ Vu để tiếp nhận ánh linh quang của Trời, nhưng đã có :Triều
dâng hôm sớm, mây lồng trước sau giúp nàng quay trở về nơi sâu thẳm của lòng mình,
hầu huyền đồng cùng non nước trời mây. Thật đúng với lời của Tam Hợp đạo cô trước
đó :
“ Gặp bà Tam hợp đạo cô
Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng
Người sao hiếu nghĩa đủ đường
Kiếp sao chịu những đoạn trường thế thôi
Sư rằng : Phúc Họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở Lòng Người mà ra
Có Trời mà cũng có Ta
Tu là cõi phúc, Tình là dây oan.. ”
Kiều đã gây nghiệp và trả nghiệp trong 15 năm, cho đến khi phải nương nơi cửa Phật
mới tìm ra con đường giải thoát.
c.- Tiếng đàn Trang Chu: Nàng Kiều tấu khúc « Đầm ấm dương hòa «
Nhờ nương cõi am mây tu tâm dưỡng tính, Kiều đã giải thoát được tiền oan nghiệp
chướng, nhờ đó khi tái ngộ với tình quân, Kiều đã tấu lên được khúc « đầm ấm dương
hoà « :
« Tình xưa lai láng khôn hàn.
Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa
Nàng rằng : Vì mấy đường tơ
Lầm người cho đến bây giờ mới thôi
Ăn năn thì sự đã rồi
Nể lòng người cũ, vâng lời một phen
Phím đàn dìu dặt tay tiên
Khói trầm cao / thấp, tiếng huyền gần / xa
Khúc đâu đầm ấm dương hoà
Ấy là Hồ Điệp, hay là Trang Sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên
Trong sao châu rỏ duềnh quyên
Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông
Lọt tai nghe suốt năm cung
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao!
Chàng rằng: Phổ ấy tay nào ?
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy
Tẻ vui bởi tại lòng này
Hay là khổ tận đến ngày cam lai … «
Lúc này Tâm hồn nàng Kiều đã được tinh luyện để trở thành trong như châu, trắng như
ngọc, Kiều đã huyền đồng với nhịp điệu hòa của vũ trụ, không phân biệt được giữa Hồ
Điệp và Trang sinh ( Mộng hay Thực, Trang Tử hay bươm bướm ) , Thục Đế hay Đỗ
quyên ( Vua Thục với Chim Cuốc ) , không còn phân biệt Nhân / Nghĩa , Thiện / Ác,
không Ân / không Oán nữa, nên đã “ hết ngày khổ hạnh, tới ngày cam lai.”
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Qua các trích đoạn trên, ta thấy thấp thoáng được cuộc sống Tam giáo đồng nguyên:
a.- Tiếng đàn bạc mệnh là tiếng đàn của con người Nho giáo, con người lăn lưng
vào con đường tu, tề, trị, bình để lo về Dân sinh và Dân Trí..
b.- Tiếng đàn oan nghiệt đã dẫn lối cho Kiều phải tìm về đời sống Tâm linh nơi
am mây, nương theo cửa Phật để tìm phương giải thoát ra khỏi Màn Vô minh : Tham,
Sân, Si, nên mới ngộ ra :
Thiện căn ở tại lòng ta
Tu là cõi phúc, Tình là dây oan.
c.- Khúc đàn « Trong sao. . ., Ấm sao. . .: Khi tấu lên được khúc “Đầm ấm
dương hòa “ là khi trình độ tu trì của hành giả đã đạt, đã nhập thất để huyền đồng cùng
Vũ trụ, hầu tìm về cuộc sống vĩnh cửu. Đây là ảnh hưởng của Lão giáo.
Thế là Kiều đã sống cuộc sống tròn đầy theo cả Tam giáo nhờ Dũng lực của Bao
dung, của Hỷ xả và cả Tinh thần không phân chia Nhĩ / Ngã .
Ta nhận thấy Tiên Điền Nguyễn Du là một văn hào kiệt xuất, là con người đã sống tận kỳ
Tính, con Người biết tham thông cùng Thiên Địa, sống trọn cuộc sống : Đội Trời, Đạp
Đất, Ở Đời. Có đội Trời thì mới vào cửa ngỏ Tâm linh được, có đạp Đất thì mới lăn
lưng vào Đời để giúp Mình giúp Người, có Ở Đời thì mới sống tận kỳ Tính để phát triển
con người toàn diện được, nhất là ăn ở Hòa với nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Qua đó ta thấy Trai Gái Việt có thời đã là những con người vẹn toàn, rất giàu tình cảm,
trai thì văn võ song toàn, gái thì tài sắc cân đối, sống cuộc sống rất no đầy, lúc còn trẻ
thì lăn lưng vào Thế sự, khi về già thì vào Chùa ngồi thiển theo đạo Phật, hay lên Núi tu
tiên theo đạo Lão, chứ không là những con người phiến diện. «
Trai hùng Gái đảm đã thể hiện Tinh thần Bất khuất của Dân tộc qua trường kỳ Lịch sử
đã giúp Dân tộc Việt Nam giữ vững nền Độc lập của mình suốt gần 5000 năm. Tuy bị chê
là quê mua lạc hậu, nhưng Cha Ông chúng ta đã chưa bao giờ làm vẩn đục giòng máu
Rồng Tiên, còn chúng ta ngày nay tự nhận là lớp người Văn minh, nhưng nay giặc đã
vây khổn tứ phía mà vẫn ung dung thấy mình đang sống trong cảnh Hoà bình !!!
Trước đây đất nước chúng ta có Tam giáo, lúc Bình thì Nho giáo lăn lưng vào cuộc
Tu, Tề, Trị, Bình, Phật giáo thì vào Chùa ngồi Thiền dứt bỏ Tham, Sân, Si để tìm
phương giác ngộ, còn Lão giáo thì lên núi tu Tiên để huyền đồng cùng Vũ trụ. Cả ba
đều tôn trọng nếp sống riêng của nhau.
Tuy cách sống có khác nhau, Phật và Lão giáo thì Xuất thế còn Nho giáo thì Xử thế ,
nhưng cả ba đều học chữ Nho và Kinh điển Nho theo lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình, cả ba
đều thấm nhuần tính chất Bao dung theo Tình Nghĩa Đồng bào, nên khi có giặc ngoại
xâm thì cả ba nhào ra đánh giặc cứu nước. Ngoài ra Phật và Lão đều hội ngộ với Nho
giáo. Nho giáo Văn trường chung của Đông nam Á.
7.- Sự gặp gỡ giữa Lão giáo và Nho giáo ( 9 )
“ Yin and yang. Lao Tzu pointed out that all qualities in the world possess meaning
only by the existence of their opposites, or their complements. Something can only be
big if there is something else that is small by comparison. “Good” exists in the world so
long as “bad” exists as well. One cannot do without the other. “
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( Taoism by Derek Lim )
Yin / Yang hay Âm / Dương là cặp đối cực tổng quát của Kinh Dịch. Đạo Lão dựa vào
thuyết Yin / yang để tìm cách vượt thoát lên trên mà sống huyền đồng với Vũ trụ.
Nho giáo bảo là Vô cực, Vô cực là khi Thái cực Âm Dương chưa bị phân cực.
8.- Sự gặp gỡ giữa Phật giáo và Nho giáo

Chùa Một Cột được nhà Lý xây dựng vào năm 1010. Kiến trúc Toà sen thờ Phật ở trên
được trụ vào một Cột Trụ Tròn , cột Trụ được cắm vào giữa hồ sen Vuông . ( Thiên viên
Địa phương ). Cột Trụ Tròn là biểu tượng của Nọc ( Dương vật ) và Hồ sen Vuông là
biểu tượng của Nòng (Âm vật ). Nòng Nọc hay Âm Dương hay Tiên Rồng hay Ngọc Long
Toại ( Cặp Vợ Chồng ) là nền tảng Nho giáo hay Việt Nho.
Biểu tượng Chùa Một Cột là sự hội tụ giữa Phật giáo và Nho giáo. Yoni / Linga hay Yin
/ Yang cũng vậy.
Qua biểu tượng Chùa Một Cột, chúng ta thấy Tinh hoa của Phật giáo thời Lý Trần đặt
nền tảng trên Nòng Nọc hay Âm Dương của Nho giáo.
9.- Sự gặp gỡ giữa Kitô giáo với Nho giáo ( Nền Văn hóa Đông Nam )
a.- Nền Văn hoá Đông Nam cũng là Việt Nho có bộ Cơ cấu : 2 – 3, 5
b.- Trong Tân Ước với Bốn Phúc Âm chúng ta đều tìm thấy bộ số Cơ cấu ấy:
Chúa Yêsu làm phép cho 5.000 người ăn với:
5 ( ổ bánh ) và 2 ( con cá ); ( 5- 2 = 3 )
( Mathew: 14 -19 ; Mark: 6 – 41;

Luca : 9 – 16 ; Jean: 6 – 9 .)

Đó cũng là bộ số 2, 3 , 5.
( Xin xem cuốn Hội nhập Văn hóa Á Âu trong Bộ sách Văn hóa Dân tộc của Việt Nhân
trên vietnamvanhien.net để nhận ra thêm các điểm Đồng, Dị )
10.- Nan đề của Dân tộc
Ngày nay thì đạo Lão đã suy tàn, còn Nho tuy cũng bị sao nhảng, nhưng đã thấm nhập
vào trong huyết quản nhân dân Việt tự ngàn xưa, ( Xin xem bài « Mimh triết Việt « trên
19

vietnamvanhien.net ) chúng ta lại có thêm Kitô giáo cùng Phật giáo, Cao Đài và Hoà
Hảo, tất cả đều có bản chất Hòa, đó là nguồn cội của Đoàn kết Dân tộc
Tóm lại ngày nay chúng ta vẫn có tam giáo đồng nguyên: Nho giáo ( Không phải Hán
Nho của Tàu ), Phật giáo, Kitô giáo, cả ba đều có bản chất Hòa bình qua Dũng lực
của Bao dung, Hỷ xả, Tha thứ , đó là nguồn cội của Tinh thần Đoàn kết Dân tộc .
Qua trường kỳ Lịch sử, nhân dân chúng ta đã trải qua bao thăng trầm ,bao thương đau
và khổ nhục, nên tinh thần dân tộc bị suy thoái lần lần, tinh thần Vô cảm đã lan tràn và
tinh thần Liên đới trách nhiệm đã bị đứt đoạn, nên nạn phân hoá trở nên trầm trọng,
nguyên nhân là do con Người quá say mê Khoa học, tưởng rằng khoa học là tất cả ,
nên bỏ Gốc nên mới bị vong Nhân, khiến Dân tộc bị vong Bản.
* Nhân là Nhân tình và Nhân Tính :
Nhân Tình là Lòng Nhân ái với lòng Bao dung,
Nhân Tính là Lý Công chính với tinh thần Liên đới trách nhiệm.
* Bản là Gốc Nước nơi Tinh thần Hùng Dũng của Vua Hùng, còn được gọi là
Hồn Thiêng Sông Núi, hay Nhân Nghĩa.
Không tu dưỡng để kết nối hai hai đầu mối Nhân, Bản trên thì con Người còn mất Hồn và
Dân tộc cũng còn mất Gốc « Hồn Thiêng Sông Núi «.
Đó là nguồn gốc của mọi hiện tượng xáo trộn trong Xã hội, các nhà làm Chính trị cứ
mãi mê tìm cây đũa thần Cứu nước nơi chế độ Chính trị và các Cơ chế Xã hội, nhưng đó
mới chỉ là cái Ngọn, còn cái Gốc gây ra xáo trộn lại nằm nơi con người và Tinh thần
Dân tộc suy đồi, nên cứ sửa mặt Ngoài thì tình trang Xã hội do mặt Trong gây ra đã rối
ren lại càng rối ren hơn.
Không biết Tổng Thống Obama có nhắc tới Tinh thần này chăng ?
Qua sự kiện này, chúng ta thấy:
1.- Vai trò của các nhà làm Văn hóa và các vị lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo đã
lảng quên Quốc nạn và Quốc nhục, đây là điều đáng tiếc cho cả hai bên, một bên thì bỏ
bê vai trò chính yếu quan trọng về Tinh thần của Dân tộc mình, nên không trách gì người
ngoài không còn nhận ra nguồn gốc Văn hóa!
2.- Một Dân tộc có đa giáo mà để mất “ tinh thần đại Kết “ được dùng làm động
lực đầu tàu, thì cả Dân tộc chẳng khác nào một đoàn tàu không có đầu máy kéo. Số là
các Tôn giáo chỉ đặt nặng công việc Đời sau mà bỏ bê sự sống sinh tử Đời nay!
Sự tiêu diệt Dân tộc đã đến gần kề mà đa số các ngài cứ bình chân như vại, như là đất
nước đang còn ở trong cảnh thái bình. Quả là một số con dân trong Dân tộc chúng ta đã
lạc Hồn Thiêng Sông Núi hay mất Hồn Nhân Nghĩa!
Đây là niềm đau đớn và nhục nhã lớn lao! Dường như trong cảnh Sơn Hà nguy biến, đa
số con Dân Việt Nam đều đã trở thành những ông quan thời bình, không lý gì đến nhiệm
vụ Công dân thời biến!
3.- Cả Dân tộc được ví như đoàn Tàu gồm Đầu máy và các toa liên kết chặt chẽ
với nhau. Các vị lãnh đạo Tinh thần, các vị Trí thức, các vị làm Truyền thông được ví
như đầu máy - Nội lực của dân tộc hay mạch sống của dân tộc có nguồn gốc từ nếp sống
Văn hoá -. Khi đầu máy “ Văn hóa “ mà bất động thì cả Dân tộc rã đám mà tiêu vong!
Khốn thay!
Nho giáo là Tinh thần bất khuất của Việt Nam qua gần 5000 năm thế mà nay nhiều vị
Nho gia không phân biệt nổi Hán Nho và Việt Nho.
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Còn về Công giáo thì đức Giáo hoàng tiền nhiệm Benedicto đã cảnh cáo một số vị
giáo sĩ xa lánh chính trị, sống trong cảnh xã hội đầy rẫy bất công mà không dám mở
miệng lên tiếng thì thật là quá Vô cảm.!
Còn về Phật giáo thì xin xem bài “ Thiền sư sám hối “ ( 5 ) dưới đây:
Về Lão giáo thì xin xem ( 11 ).
Xin xem thêm các bài ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ),( 4 ), ( 6 ), và ( 7 ) để nhận ra đâu là Sông Ngô,
Sông Thương, mỗi người dân chúng ta biết Mình phải làm gì để cứu Con Người và Dân
tộc.
Để kết thúc, kính mong đừng có Ai:
“ ĐÊM NẰM TƠ TƯỞNG ĐI MÒ SÔNG THƯƠNG !” ( 12 )

Việt Nhân

( 1 ). Đại họa cho nước Mỹ & Việt Nam và nhân loại

Author: Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Source: Báo
Mai

Posted on: 2016-06-27

Theo tài liệu được công bố trên “TẬP CHÍ CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC” của Ấn Độ
phát hành ngày 15/4/2009: Xin trích một vài điểm quan trọng, phản ảnh một số vấn đề
thuộc tư duy chiến lược của Trung Cộng qua bài phát biểu của Trì Hạo Điền – nguyên
Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng – tại Hội nghị các tướng lãnh bàn về “CHIẾN
LƯỢC CHIẾN TRANH TƯƠNG LAI” được tổ chức vào năm 2005.
Xin trích đoạn phát biểu liên quan đến nước Mỹ:
I. PHẢI TIÊU DIỆT HOA KỲ BẰNG VŨ KHÍ SINH HỌC:
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Số phận lịch sử đã quyết định rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ không khỏi đối đầu nhau trên
một con đường nhỏ và chiến đấu chống lại nhau! Mỹ, không giống như Nga và Nhật Bản,
Mỹ chưa bao giờ làm tổn thương Trung Quốc và cũng giúp Trung Quốc chống lại cuộc
chiến đấu chống Nhật Bản. Tuy vậy, Mỹ tất yếu sẽ là trở ngại, trở ngại lớn nhất! Về lâu
về dài sẽ là đấu tranh một mất một còn.
Tất nhiên, hiện giờ không phải là thời gian thích hợp để phá vỡ quan hệ với Mỹ. Chánh
sách cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài của chúng ta còn phải dựa vào TIỀN VỐN
và CÔNG NGHỆ của họ. Chúng ta còn cần tới nước Mỹ. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ
lực tăng cường quan hệ của chúng ta với Mỹ, học tập nước Mỹ trên mọi lãnh vực và sử
dụng Mỹ làm tấm gương cho việc tái thiết đất nước.

PHẢI QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ:
Trong lịch sử, khi một nước đánh bại và chiếm đóng một nước khác, họ không thể giết
hết dân chúng của nước bị chinh phục bằng gươm giáo, bằng súng tiểu liên, súng máy.
Bởi vì, không thể giữ vùng đất rộng lớn mà không duy trì người của mình trên vùng đất
đó. Tuy nhiên, chúng ta chinh phục nước Mỹ theo kiểu đó, chúng ta không thể đưa nhiều
người Trung Hoa di cư tới Mỹ. Chỉ sử dụng những biện pháp đặc biệt để quét sạch nước
Mỹ và sau đó, chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là cách lựa
chọn duy nhất đối với chúng ta. Những biện pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện
để quét sạch nước Mỹ? Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự hủy diệt với Mỹ bằng
cách sử dụng “vũ khí hạt nhân”.

22

Chúng ta chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không hủy diệt, nhưng có khả năng giết nhiều
người, chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Đó là VŨ KHÍ SINH HỌC,
một loại vũ khí tàn ác chưa từng thấy. Chúng ta không để lãng phí thời gian, trong những
năm qua, chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân của các loại vũ khí nầy và
chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ một cách hoàn toàn
bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã
sáng suốt đưa ra quyết định sáng suốt đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân
bay (HKMH) và thay vào đó tập trung phát triễn các loại vũ khí sinh học, có thể thủ tiêu
hàng loạt dân chúng của nước thù địch. Tuy nhiên, xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần
phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ và để lại vùng đất
họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ phải rời khỏi một
nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi khám phá đầu tiên
chính là người Trung Quốc.

Nếu chúng ta không thuyết phục được họ thì khi đó chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy
nhất, tức là sử dụng những biện pháp kiên quyết để quét sạch nước Mỹ và giành lấy nước
Mỹ cho chúng ta ngay lập tức. Thực tế, lịch sử của chúng ta cho thấy, chừng nào chúng
ta thực hiện được điều đó, sẽ không có nước nào trên thế giới có khả năng ngăn cản
chúng ta. Hơn nữa, một nước Mỹ với tư cách lãnh đạo thế giới bị mất đi thì tất cả các kẻ
thù khác buộc phải đầu hàng chúng ta.
Phải quét sạch nước Mỹ bằng vũ khí sinh học. Nếu không, nhân dân Trung Quốc sẽ bị
hủy diệt trên diện tích đất đai hiện nay thì sự sụp đổ hoàn toàn của xã hội Trung Quốc
chắc chắn sẽ xảy ra. Theo tác giả Yellow Peril; hơn một nửa dân Trung Hoa sẽ chết và
con số đó sẽ hơn 800 triệu người. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án:
• Nếu chúng ta thành công trong việc sử dụng vũ khí sinh học bất ngờ tấn công nước Mỹ,
chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng trong cuộc chiến tranh với Mỹ.
• Nếu trong trường hợp cuộc tấn công đó thất bại và kích động một cuộc phản công bằng
vũ khí hạt nhân từ nước Mỹ thì Trung Cộng sẽ gánh chịu một thảm họa và trong đó hơn
một nửa dân số sẽ chết. Bởi vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng với các hệ thống phòng
không để bảo vệ các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc. (ngưng trích)
II. KHÁI NIỆM VỀ VŨ KHÍ SINH HỌC: (Biological Warfare)
Vũ khí sinh học là một loại vũ khí kinh hoàng nhất, nó gồm các virus, vi trùng, côn
trùng… để gây bệnh dịch, truyền nhiễm để hủy diệt dân chúng, đất đai canh tác của đối
phương trên qui mô rộng lớn, làm tê liệt bộ máy chiến tranh và tàn phá mùa màng, tài
nguyên làm cho đối phương không thể kéo dài chiến tranh.
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Xin liệt vài loại vũ khí sinh học tượng trưng:
ĐẬU MÙA:
Trong cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp để giành thuộc địa năm 1763, vũ khí sinh học
chỉ là một cái chăn tẩm virus đậu mùa do tướng Jeffrey Amherst của Anh dùng để triệt hạ
các bộ lạc thổ dân tại Ottawa ở Bắc Mỹ, lúc đó là đồng minh của Pháp. Virus gây bệnh
đậu mùa là VARIOLA, ước đoán có khoảng 30% thổ dân tại Ottawa vướng phải bệnh
nầy.

BỆNH THAN:
Mùa thu năm 2001, các chuyên viên chống độc có mặt tại tòa nhà Hart Building của TNS
Hoa Kỳ sau khi một bức thư chứa vi khuẩn bệnh THAN được gởi tới văn phòng của TNS
Tom Daschle. Thủ phạm gây truyền nhiễm bệnh than chết người là vi khuẩn Bacillus
anthracis. Các ca nhiễm bệnh than qua tiếp xúc ngoài da và vào đường hô hấp gây các
triệu chứng sốt, rối loạn đường hô hấp, nôn mửa, sưng hạch bạch huyết và tử vong. Năm
1942, quân đội Anh đã làm thí nghiệm với bom “vi khuẩn than” làm cho dân trên đảo
Gruinard bị nhiễm khuẩn cho đến 44 năm sau, người ta phải dùng đến 280 tấn
formaldehyde để khử trùng đảo nầy.

SỐT XUẤT HUYẾT EBOLA:
Ebola vốn là tên của một địa danh tại Congo nơi virus nầy được tìm thấy lần đầu tiên, khi
dịch sốt xuất huyết xảy ra vào năm 1970, giết chết hàng trăm người tại Zaire (Congo) và
Sudan. Đến thập niên 1980, dịch nầy xảy ra khắp Châu Phi, nó thể hiện sức truyền nhiễm
đáng sợ, thậm chí ngay cả trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ tại các trạm y tế hoặc
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các bệnh viện. Dấu hiệu bị nhiễm virus Ebola gồm các triệu chứng đau đầu, đau cơ bắp,
đau họng, tiêu chảy, nôn mửa và sẽ tử vong trong vòng từ 7 đến 16 ngày.

DỊCH HẠCH:
Dịch hạch đã giết hại nột nửa dân dân số châu Âu vào thế kỷ XIV. Bệnh dịch nầy còn có
cái tên “cái chết dữ dội”. Dịch hạch do vi khuẩn Yersinia Petis được lây lan qua các vết
cắn từ loại bò chét mang mầm bệnh, có thể truyền nhiễm từ người sang người qua tiếp
xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Các triệu chứng xuất hiện trong vòng từ 2 tới 3 ngày, các
hạch quanh vùng nách, cổ và háng sưng vù lên, bệnh nhân sẽ lên cơn sốt, đau đầu dữ dội,
suy kiệt nhanh chóng và sẽ tử vong trong vòng từ 1 tới 6 ngày. Năm 1940, Nhật Bản đã
gây ra một đợt dịch hạch tại Trung Hoa Lục Địa bằng cách thả các túi chứa bọ chét mang
mầm bệnh từ trên phi cơ xuống.

SỐT TULAREMIA: (sốt thỏ)
Vi khuẩn gây mầm bệnh là Francisella Tularensis phát sinh ra từ 50 loại sinh vật gặm
nhấm, thỏ rừng và thỏ nhà. Con người bị nhiễm vi khuẩn nầy khi tiếp xúc với con vật
mang mầm bệnh cắn phải, ăn thịt con vật bị nhiễm vi khuẩn hoặc hít phải vi khuẩn nầy
trong không khí. Vì thế, bịnh sốt tularemia lây lan nhanh chóng và khủng khiếp.

25

CHẤT ĐỘC BOTULIUM:
Vi khuẩn Clostridium Botulium không mùi, không sắc. Con người sau khi hít thở bởi
chất độc nầy sau 12 đến 36 giờ, các triệu chứng sau đây sẽ xuất hiện: nôn mửa, cổ họng
sưng, đau khiến việc ăn uống khó khăn. Sau đó, bệnh nhân sẽ bại liệt, hệ thống hô hấp sẽ
bị hủy hoại và tử vong trong vòng từ 24 đến 72 giờ.

NẤM ĐỘC PYRICULARIA ORYZAE:
Còn có tên gọi là Magnaporthe grisea dùng để phá hoại mùa màng, triệt nguồn lương
thực của kẻ thù, gây nên nạn đói toàn diện, xã hội sẽ hỗn loạn. Những cánh đồng lúa mì,
lúa mạch, ngô… nếu lá bị nhiễm phải chất độc nầy, sẽ xuất hiện những vết xước màu
xám chứa hàng ngàn vi khuẩn nấm pyricularia oryzae, theo gió thổi bay tràn lan trên cánh
đồng…
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VIRUS NIPAH:
Lần đầu tiên xuất hiện tại vùng Nipath của Malaysia làm 265 người bị nhiễm và chết 105
người. Căn bệnh này kéo dài từ 6 tới 10 ngày, gây các triệu chứng như dạng cúm, sốt cao
và đau cơ cho tới viêm não.
***
Tại Hội Nghị Toàn Cầu về nguyên tử 5 năm một lần do LHQ tổ chức vào tháng 5/2010 ở
New York với 189 nước tham dự do TTK – LHQ Ban Ki Moon chủ tọa. Ngoại trưởng
Hoa Kỳ Hillary Clinton công bố trước hội nghị: Hoa Kỳ hiện có 5113 đầu đạn nguyên tử
và trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có tới 31,255 đầu đạn nguyên tử được dàn trải khắp
đại dương, trong khi Trung Cộng chỉ có 187 đầu đạn nguyên tử. Bà Ngoại Trưởng
Hillary Clinton muốn cảnh báo bọn lãnh đạo Trung Nam Hải hãy từ bỏ tham vọng thống
trị thế giới. Không biết tên tướng ngông cuồng Trì Hạo Điền đã nhận thức ra điều nầy
chưa? Nếu như, Hoa Kỳ bị Trung Cộng tấn công bằng vũ khí sinh học để quét sạch nước
Mỹ. Chắc chắn, Hoa Kỳ sẽ trả đũa tàn khốc và biến Trung Hoa Lục Địa thành một
Hiroshima hay Nagasaki, đó là cái giá phải trả cho ảo tưởng điên rồ muốn thống trị thế
giới của Trung Cộng…

III. DEATH BY CHINA:
Tiến sĩ PETER NAVARRO – giáo sư Kinh Tế Học tại trường Đại học University of
California, Irvine đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo dân Mỹ và thế giới hiểm họa nầy
trong tác phẩm bán chạy nhất trước đây, có tựa đề là “THE COMING WARS”. Ông đồng
tác giả với GREG AUTRY – một chuyên gia khác về Trung Cộng – cùng viết cuốn sách
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“DEATH BY CHINA – CONFRONTING THE DRAGON – A GLOBAL CALL TO
ACTION” (Chết bởi Trung Cộng – Đối Phó với Con Rồng – Lời Kêu Gọi Toàn cầu Hành
Động” do nhà xuất bản Pearson Prentice Hall phát hành tháng 5, 2011.
Trong buổi tọa đàm có trên 200 người gồm sinh viên ngành kinh tế, giới trí thức và các
nhà đầu tư, vừa ra mắt chiều ngày 7/6/ 2011 tại phòng họp lớn của Bechman Center tại
Irvine. Buổi hội thảo mang tên của tác phẩm “Death By China – Confronting the Dragon
– A Global Call to Action”.
Ngoài Tiến sĩ Peter Navarro & Greg Autry, còn có những người rất hiểu rõ chính sách
của Bắc kinh như:

BAIQIAO TANG – nhà bất đồng chánh kiến – ông là một trong những sinh viên sống sót
trong cuộc thảm sát Thiên An Môn đã trốn thoát được qua Hoa Kỳ. Ông còn là tác giả
cuốn sách nổi tiếng: “MY TWO CHINAS”. Baiqiao Tang phát biểu trong buổi hội thảo:
“Cuốn sách nầy sẽ giúp cho quý vị chánh sách tàn ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh, một
mặt bóp chặt tiếng nói trong nước, một mặt ĐẦU ĐỘC CẢ THẾ GIỚI VỚI NHỮNG
SẢN PHẨM NGUY HIỂM, mặt khác ngày càng đầu tư lớn lao vào quốc phòng với giấc
mơ thống trị toàn cầu.”

LI FENGZHI – một cựu gián điệp Trung Cộng trốn lại Hoa Kỳ – phát biểu làm mọi
người xúc động: “Tôi thú nhận đã tìm cách hack vào hệ thống của Hoa Kỳ, nhưng một
ngày kia tôi thấy mình không thể tiếp tục là khí cụ của một chế độ tàn nhẫn như vậy. Và
tôi quyết định ở lại mảnh đất tự do nầy, hy vọng tìm được cách mạng tự do đến cho dân
tộc tôi.”
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GORDON CHANG là tác giả cuốn sách “THE COMING COLLAPSE OF CHINA” phát
biểu: “Quyết tâm lớn mạnh bằng mọi giá, kể cả bóp miệng người dân và vi phạm tất cả
mọi luật thương mại quốc tế, tuôn HÀNG HÓA GIẢ và ĐỘC HẠI ra nước ngoài. Trung
Cộng không chỉ giết hại thế giới mà còn giết hại chính dân của họ.”

IAN FLETCHER – nhà phân tích kinh tế lão thành – là tác giả cuốn “FREE TRADE
DOESN’T WORK: WHAT SHOULD REPLACE IT AND WHY” thì khẳng định
rằng: “Chúng ta không thể chơi trò “tự do kinh doanh” với những kẻ không tôn trọng luật
chơi.”
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Để trả lời câu hỏi: “Nhưng chết dưới tay Trung Cộng như thế nào?” Tiến sĩ Peter Navarro
nói: “Nhiều cách lắm, bằng hàng hóa độc hại, bằng cạnh tranh bất chánh, bằng cách cướp
công ăn việc làm của nhiều quốc gia, bằng các hoạt động gián điệp, chiếm tài nguyên
thiên nhiên của các nước láng giềng, chiếm lãnh nhiều thuộc địa bằng mặt trận kinh tế,
đánh cắp bí mật quốc phòng và tăng đầu tư vào quân đội toàn là những thủ đoạn hiểm
độc.”
Câu hỏi khác: “Có biện pháp nào để tránh hiểm họa “Chết dưới tay Trung Cộng không?”
Tiến sĩ Peter Navarro đáp: “Có chứ! Nhưng,nó đòi hỏi Hoa Kỳ phải có một chánh sách
khác và người dân Hoa Kỳ phải hiểu rõ thảm họa lớn nhất thế giới nầy!”. Trong
cuốn “Death By China” đưa ra một số thống kê tiêu biểu:
- Trung Cộng hiện cung cấp cho Hoa Kỳ 60% nước táo đặc, 50% tỏi, 70% thuốc trụ sinh
Penicillin, 50% aspirin, 33% thuốc Tylenol và 99% vitamin C.
- Vật liệu xây dựng “drywall” của Trung Cộng chứa chất Sulfurous gas bốc mùi trứng
thối làm cho người cư ngụ bị sưng phổi, ngứa cổ, nghẹt thở mà còn làm hư hỏng các ống
nước làm hệ thống HVAC như máy lạnh, máy sưởi không làm việc được. Mỗi năm, hàng
100.000 căn nhà của dân Mỹ phải tốn tiền sửa chửa khoảng 15 tỉ USD.
- Về mặt gián điệp, “Death by China” cảnh báo rằng: mỗi năm có khoảng 750.000 người
Hoa ngành tình báo vào Hoa Kỳ, đánh cắp kỹ thuật quốc phòng đưa về Hoa Lục.
Để đọc tiếp phần IV. VŨ KHÍ SINH HỌC DƯỚI HÌNH THỨC HÀNG ĐỘC, xin bấm
vào đề tài "MADE IN CHINA Rúng động cả thế giới với những sản phẩm độc hại, nguy
hiểm." đã đăng trên Ba Cây Trúc ngày 19 tháng 6 năm 2016
( 2 ) . Có bàn tay của Trung Nam Hải
trong thảm họa môi trường lớn nhất của lịch sử Việt Nam?

Author: Vũ
Đông Hà

Source: Dân
Làm Báo
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Hình ảnh hàng loạt cá chết dù là khủng khiếp, thê lương đến đâu vẫn chỉ là một biểu hiện
ngoài da, như ghẻ lở nhìn thấy được cho triệu chứng của một người mới phát tán bệnh
phong. Những chất thải độc hại được phóng đi từ Formosa đã tạo ra những hệ luỵ trầm
trọng, vượt qua những xác cá vương vãi trên bờ. Nó đang biến những giòng nước trong
cơ thể Biển Đông dọc theo bờ chữ S trở thành dòng máu của một bệnh nhân mang vi
khuẩn Hansen.
Biển chết!
Chết theo nghĩa sẽ không còn những chiếc thuyền ra khơi, không còn cái gọi là ngư dân
bám biển giữ chủ quyền. Tàu lạ từ phương Bắc với những thủ đoạn bắt cóc, làm chìm
tàu, đánh đập, cướp của, giết người... đã không làm chùn lòng những ngư dân Việt Nam
hiền hoà nhưng cương quyết. Nhưng chất thải Formosa đã thành công trong việc biến
những tàu thuyền vượt sóng ra khơi thành những chiếc thuyền nan lật úp, những con tàu
phế thải trơ trọi trên bờ.
"Sự cố" mất điện đầy nghi vấn
Ngày 18.06.2016 Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Formosa gửi một công văn cho Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong công văn này có lời giải thích lý do dẫn đến chất thải
độc hại ra biển là vì bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4, 2016 và hệ thống quản lý
không kiểm soát được nước thải.

Lối giải thích này cho thấy:
- Hệ thống quản lý chất lượng nước thải bị "mất điện" không hoạt động nhưng nước thải
vẫn đổ ra biển.
- Nước thải đổ ra biển tức là "hệ thống làm mát (nguội)" (cooling system) có điện và
hoạt động, đồng nghĩa là nhà máy có điện, đang hoạt động nên mới có nhu cầu
dùng cooling system.
Cả nhà máy có điện, hệ thống làm mát có điện, hệ thống bơm nước thải từ nhà máy ra tận
biển có điện. Chỉ có hệ thống kiểm soát và thanh lọc những chất hoá học độc hại trong
nước thải là không có điện!
Rõ ràng việc xả thải độc hại ra biển là một "hành động có chủ ý" của một số người phụ
trách khâu thanh lọc.
Trong văn thư của ông chủ tịch HĐQT Formosa viết rằng sự việc "mất điện" xảy ra
trong "một số ngày". Một dự án khởi sự với tổng số vốn 10,5 tỷ USD mà bộ phận thanh
lọc bị mất điện kéo dài trong "một số ngày" là điều vô lý.
Do đó, hệ thống thanh lọc vẫn chạy nhưng không lọc là có chủ ý vàchủ ý đó kéo dài
trong "nhiều ngày". Chủ ý đó cũng đã gia tăng cường độ của những hoá chất độc hại
trong chất thải đến mức chỉ trong vòng vài ngày có thể làm cá chết hàng loạt - một hiện
tượng thường chỉ xảy ra trong một thời gian dài mới phát hiện được.
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Những kẻ có chủ ý này tại Formosa Hà Tĩnh là ai?
Để trả lời câu hỏi, chúng ta cần tìm hiểu Formosa Gang Thép Hà Tĩnh là ai?
Tập đoàn Formosa và dự án gang thép Vũng Áng
Formosa Plastics Group (FPG) là một công ty Đài Loan được thành lập vào năm 1954
bởi 2 anh em Wang Yung-ching và Wang Yung-tsai. Khởi đầu là một công ty sản xuất
nhựa, FPG đã trở thành một công ty đứng trong hàng 861 trên thế giới theo xếp hạng của
Forbes vào năm 2000 (1). Năm 2007, tổng thu nhập của FPG lên đến 2000 tỷ NT, tương
đương với 15.4% GDP của Đài Loan lúc ấy. Hiện nay, FPG là công ty tư nhân lớn nhất
của Đài Loan.
Dự án gang thép Vũng Áng được phối hợp bởi 2 công ty Formosavà Taiwan'sChina
Steel với cổ phần ban đầu là 95% và 5% cho mỗi công ty.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Taipei Times thì vào tháng 9, 2014 Formosa thông báo cổ
phần của Formosa chỉ còn 59% sau khi mỗi 4 công ty con của Formosa hạ thấp cổ phần
đầu tư từ 21.25% xuống 14.75%. (2)
Câu hỏi được đặt ra là như vậy thì 36% số vốn đầu tư mà Formsa không còn giữ nữa
được chuyển nhượng sang cho China Steel hay công ty nào khác?
Vào đầu năm 2015, Taiwan's China Steel tăng cổ phần từ 5% lên 25%. (3)
Như vậy còn lại 16%.
Ai là sở hữu chủ mới của 16% Formosa Hà Tĩnh?
Ai là những kẻ có khả năng kiểm soát hệ thống thanh lọc chất thải tại Formosal Hà
Tĩnh?
Để có thêm những dữ kiện cho câu trả lời, hãy cùng theo những con cá chết từ Vũng Áng
để xuôi Bắc lẫn xuôi Nam.
Cá chết từ Vũng Áng sang đến sông hồ, từ Trung ra Bắc, từ Bắc xuống Nam
Hiện tượng cá chết được phát hiện vào ngày 04.04.2016 tại vùng biển Vũng Áng Hà Tĩnh
bởi chất thải không thanh lọc của Formosa. Chỉ vài ngày sau thảm trạng cá chết lan qua
vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị và Huế.
Trong khi dư luận dồn mọi nghi vấn vào Formosa là nơi thải nước độc hại ra biển thì bất
ngờ hiện tượng cá chết lại xảy ra ở một sốsông hồ:
- Ngày 04.05.2016, cá chết hàng loạt được phát hiện ở thượng nguồn sông Bưởi,Thanh
Hoá (4) ;
- Một ngày sau, 05.05.2016, xuống tận phía nam, hàng loạt cá trênsông La Ngà chết tại
tỉnh Đồng Nai (5);
- Cùng ngày, 05.05.2016, 11 tấn cá bị chết trên sông Lạch Bạng, Thanh Hoá (6);
- Ngày 09.05.2016, hàng ngàn con cá nuôi lồng bè ở huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận,
bị chết (7);
- Ngày 15.05.2016, cá trên sông Bưởi tại Thanh Hoá lại một lần nữa chết hàng loạt (8);
- Ngày 17.05.2016, từ Thanh Hoá hiện tượng cá chết chạy xuốngsông Hinh, Phú
Yên (9);
- Ngày 17.05.2016, cá chuyển sang chết hàng loạt tại kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Sài
Gòn (10);
- Ngày 08.06.2016, 5 tấn cá chết được vớt lên từ hồ Hoàng Cầu, Hà Nội (11);
- Ngày 10.06.2016, cá chết hàng loạt trên sông Thương, Bắc Giang (12);
- Ngày 13.06.2016, Tôm hùm chết hàng loạt ở khu vực biển ở xã Xuân Phương (Sông
Cầu), Phú Yên (13);
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Cá chết hàng loạt từ biển miền Trung, khởi đầu với những nguyên nhân do các cán bộ
nhà nước tự chế như tảo nở hoa, thuỷ triều đỏ đã bị các lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi
đầu nhận tội đánh sập.
Do đó, những lý giải nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông ngòi, trải dài từ Bắc xuống
Nam là do thời tiết cũng bị đánh sập.
Đã có một bàn tay nào đó gây nên thảm trạng cá chết tràn lan này với 2 lý do:
1. Từ ban đầu muốn đánh lạc hướng và gây hoang mang trong dư luận đang đổ dồn về
nguyên nhân gây ra cá chết tại Vũng Áng và che giấu tội phạm Formosa.
2. Nhân cơ hội tàn phá toàn bộ công nghệ thủy sản của Việt Nam bằng hiện tượng cá chết
ở khắp mọi nơi.
Từ "sự cố" nước thải độc hại với liều lượng cao được cố tình tống ra biển Đông sang đến
nhiều sông hồ trên khắp 3 miền bị bỏ độc dẫn đến câu hỏi: Thế lực ngoại bang nào có
khả năng để làm chuyện đó trên đất nước Việt Nam?
Chuyến đi Việt Nam của Dương Khiết Trì
Vào ngày 02.06.2016 Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tuyên
bố đã tìm ra nguyên nhân cá chết (14). Tuy nhiên, mãi cho đến gần 1 tháng sau mới công
bố. Tại sao?
Đúng là đảng và nhà nước cùng với Formosa có nhu cầu phải bàn thảo, dàn dựng sao cho
cuộc công bố giảm thiểu những thiệt hại cho chế độ và cho Formosa. Nhưng không thể
nào cần đến cả tháng, không nên kéo dài khi mà sức ép và sự phẫn nộ của dư luận quần
chúng đang đụng trần. Phải có lý do nào khác để phải trả giá cho việc chờ đợi.
Bên cạnh đó, vào ngày 18.06.2016, Trần Nguyên Thành - chủ tịch HĐQT Formosa Hà
Tĩnh - đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "chính thức nhận tội". Lý do gì để
nhà nước CSVN phải trì hoãn thêm đến 12 ngày ?
Lý do chính là chuyến đi của Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung cộng sang Việt
Nam vào ngày 27.06.2016, 3 ngày trước khi nhà nước Việt Nam công bố nguyên nhân và
thủ phạm cá chết.
Cuộc gặp gỡ của Dương Thiết Trì với lãnh đạo đảng và nhà nước, bên cạnh những ký kết
về toà lãnh sự Tàu tại Đà Nẵng, bản "ghi nhớ" về biển Đông cùng với 19,5 triệu USD cho
cung hữu nghị Việt-Tàu được công bố ra bên ngoài thì còn có gì khác ?
Đó có thể là thái độ cần "ghi nhớ" với thủ phạm cá chết Formosa; phải trình bày như thế
nào? phải chấp nhận và chốt cho xong những gì đang chưa ngã ngũ với Formosa. Và con
số bồi thường 500 triệu USD.
Tại sao có con số 500 triệu USD khi mà trong một thời gian quá ngắn, không một tổ chức
chuyên nghiệp nào, một quốc gia tiên tiến nào có thể định lượng được những thiệt hại về
thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam này để từ đó dẫn đến con số bồi thường? Tại
sao phía đảng và nhà nước CSVN chấp nhận con số đó? Có gì bảo đảm rằng bên cạnh
500 triệu USD được công bố do Formosa bồi thường, bên cạnh 19,5 triệu USD Bắc Kinh
dành cho cung hữu nghị, Dương Thiết Kỳ lại không hứa hẹn riêng tư về một con số đô la
với nhiều số không theo sau với các lãnh đạo Ba Đình ?
Câu hỏi "thế lực ngoại bang nào có khả năng để tạo hiện tượng cá chết từ biển đến
sông, từ khắp Trung Nam Bắc" đã bắt đầu có hướng trả lời.
Hướng trả lời nằm ở thế lực nào có cổ phần không công bố và nhân sự trong Formosa Hà
Tĩnh để lũng đoạn hệ thống thanh lọc chất thải; thế lực nào có hạ tầng cơ sở, có những
đặc khu, có một lực lượng quản trị, công nhân, quân đội / tình báo trá hình tràn lan khắp
nước Việt Nam để gây nên cá chết khắp sông hồ; thế lực nào khống chế được lãnh đạo
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đảng CSVN và có tay sai nằm ở trong guồng máy chính trị và ngay ở thượng tầng lãnh
đạo Hà Nội.
Hướng trả lời nằm ở thế lực nào hưởng lợi nhiều nhất khi ngư dân Việt Nam không còn
hiện hữu đủ ở Biển Đông để bám biển như là một biểu tượng đang giữ chủ quyền, khi
toàn bộ kỹ nghệ hải sản Việt Nam bị phá sản, kéo theo tình trạng tuột dốc của kỹ nghệ du
lịch và thụt lùi về kinh tế.
Chúng ta cần ưu tiên tìm ra câu trả lời một cách rành mạch và logic - ai là thủ phạm? .
Cần ưu tiên để đòi hỏi minh bạch về thông tin, cụ thể những gì đã xảy ra, bao nhiêu tấn
hóa học độc hại đã thải ra, tại sao cá chết ở khắp các sông hồ...
Con số 500 triệu USD - rất nhỏ và có tính toán để trở thành một cái bẫy cho dư luận Việt
Nam tranh cãi và đòi hỏi thêm một vài trăm triệu khác, hay phán đoán nó được phân chia
như thế nào, bao nhiêu thực sự đến tay người dân, bao nhiêu để cải thiện môi trường, bao
nhiêu thì vào túi cán bộ... Chúng ta vẫn làm cho ra lẽ để người dân và đất nước Việt Nam
phải được bồi thường chính đáng và công bằng, nhưng quan trọng hơn cả là phải truy ra
thủ phạm.
Chúng ta cần nhớ, kẻ thù của dân tộc Việt Nam vẫn ngồi đó, rất gần và đã rất lâu. Cá chết
không chỉ một lần bởi Formosa. Và người Việt không chỉ chết một lần này mà thôi. Sẽ
còn nhiều cái chết "đại trà" trong tương lai khi thủ phạm vẫn ung dung ngồi đó và đi ra đi
vào Ba Đình như nhà của chúng.
01.07.2016
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( 3 ) Bản Dư đồ rách
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( 4 ) SẼ RA SAO ?
NẾU TRỞ THÀNH MỘT KHU TỰ TRỊ CỦA TRUNG QUỐC, VIỆT NAM SẼ RA
SAO?
(Trần Đình Sử - Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân)
Trước hết tên nước bị xóa mất.
Dân Tàu tràn sang ta.
Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.
Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt
để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.
Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô nhĩ,
đánh nhau, chết ở đó, còn
quân Tứ Xuyên Quý Châu, Quảng Đông sang bảo
vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, ...
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Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp. Các sách vở quý hiếm trong viện Hán Nôm sẽ bị
thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.
Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn.
Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lý Thường
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung..., bị viết thành các cuộc nổi loạn chống
lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà
yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.
Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi: Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt.. Bọn
khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung
Hoa, rồi các mục trên báo "Chuyện bây giờ mới kể" nở rộ.
Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa
...
Thật đau lòng!
Trần Đình Sử
Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân.


( 5 ) THIỀN SƯ SÁM HỐI
Một vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng
làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã và
sẽ bước đi trên con đường tu luyện.
Vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi, mắc phải bệnh nan
y, trong thiền định mà đối mặt với cái chết, cũng như tham ngộ về cái chết.
Vốn là bạn tốt của nhau, trước lúc ông qua đời, tôi thường xuyên đến thăm và
lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy. Mỗi lần tôi đến, thấy ông luôn ngồi ngay
ngắn, trên gương mặt tiều tụy luôn mỉm cười.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, ông nói: “Cả một đời của tôi đắm chìm trong
hư danh. Tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người
theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ, bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ,
cũng không thấy được chân ngã của mình, bây giờ nghĩ lại mới thấy tưởng thông
minh lại bị thông minh hại”.
Tôi nói: “Các đấng tôn sư xưa nay, chẳng phải cũng có những người đã đắc Đạo
trước lúc lâm chung hay sao?”
Ông nói: “Đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh,
không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi, chính vì rất thông minh,
rất có tài, rất có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được.”
Tôi lại hỏi: “Thế ông gần đây tu luyện thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới, đều thấy ông
đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy rầy ông, chỉ đứng ở bên ngoài
niệm Phật, cầu nguyện cho ông!”
Thiền sư cười nhạt một tiếng, nói: “Cảm ơn ông! Về chuyện sinh tử, khi nào chết,
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thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào, tôi đều đã biết được”.
Tôi nói: “Thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao, ông đã biết được khi
nào sẽ chết, đầu thai nơi nào, vậy mà còn chưa khai ngộ sao?”
Thiền sư có chút hổ thẹn nói: “Đấy chỉ là chút bản sự cỏn con, không con chút
quan hệ gì với khai ngộ cả, càng không có quan hệ với việc tìm được chân ngã
của mình. Từ khi 3 tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. Đời
này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân ‘sống đến từ đâu’, một đời tu hành chỉ là
muốn biết được ‘chết đi về đâu’.
Bây giờ có thể biết rõ ngày chết, cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu, chẳng qua
vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong Tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu


đem so với việc đắc Đạo hoặc khai ngộ hoặc tìm lại được chân ngã của mình thì
hãy còn xa lắm”.
Tôi hỏi: “Vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy?”
Thiền sư nói: “Một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm.
Tôi là một người sắp chết, mong sao trước khi chết, thanh lọc nội tâm mình, mấy
tháng nay tôi không ngừng sám hối.
Tôi sám hối cho những nghiệp chướng tôi đã tạo ra, sám hối cho những việc làm
sai trái mà tôi đã phạm phải. Sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự,
sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối bản thân
đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một
đằng, tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với
những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời dối trá đối với đồng tu…”.
Thiền sư đã nói nhiều sự tình cần phải sám hối như vậy, lúc nói ông còn chảy
nước mắt. Ông nói với tôi: “Một người, trước khi lâm chung mà thành tâm sám
hối, chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường”.
Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết “lên đường” là có ý gì.
Ông muốn tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn rồi mang những bản thảo trong
suốt một đời của ông, cao chừng 1 mét, đốt trước mặt ông.
Giúp ông đốt bỏ ư? Tôi không đành lòng, nói: “Đây vốn là tâm huyết cả đời của
ông, có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo của ông, cớ sao lại muốn đốt
bỏ chứ? Không phải rất tốt sao?” Tôi quả thực không muốn đốt.
Ông nói: “Ông không đốt, vậy thì tôi tự mình đốt. Những thứ này không có giá trị
gì hết, không đốt bỏ đi thì dùng để làm gì? Tôi không đắc Đạo, những lời giải
thích loạn bậy Phật Pháp kia, suy cho cùng đều chỉ là ma chướng, bản thân tôi
vốn biết rất rõ.
Đốt bỏ những bản thảo này để tránh dẫn thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để
tránh tăng thêm tội lỗi của tôi. Bản thân không có tìm được chân ngã của mình,
thì hết thảy những gì mình nói ra thảy đều là “chồn cáo hoang”, ông muốn tôi bị
sa vào địa ngục sao?”
Ông trầm tĩnh nói: “Tôi cả đời thuyết Pháp giảng Kinh, biện luận thị phi, bởi vì
không đắc Đạo, không thấy được chân tướng, nói những lời lộng ngôn cùng
những luận giải bất chính, giờ đây, báo ứng tại thân, mắc bệnh tại khoang miệng,
thực quản, dạ dày”.
Mặt của ông càng ngày càng gầy gò, bởi vì ngồi thiền nên tinh thần vẫn còn đỡ
một chút. Tôi cùng với ông đốt từng quyển từng quyển sách một, gồm cả nhật ký
37

của ông, khá nhiều được dùng bút lông ghi, chữ viết vô cùng ngay ngắn.
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và thoát tục của ông tôi rất cảm động, cũng muốn trước
khi tôi chết, sẽ giống như ông, đốt hết tất cả nhật ký, bản thảo của mình không
lưu giữ những thứ tạp nham, hoàn toàn sạch sẽ, không một chút lo lắng mà rời
đi. Tâm tư của tôi vừa động, ông cười, nói: “Đừng học theo tôi, học tôi không có
tiền đồ gì cả”.
Nhiều lần tôi đến, thiền sư đều nói là đang sám hối nghiệp chướng, sám hối tội
lỗi trong quá khứ, ông nói với tôi: “Khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất, trong
một đời này, tôi giảng Kinh thuyết Pháp, miệng nói ra những lời xằng bậy, nói
những điều không phải về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi”.


Ông thở dài: “Cho dù khẩu nghiệp sâu nặng, tôi vẫn là muốn sám hối cho hết để
cái chết được thanh thản. Xem ra, tôi còn phải chết muộn hơn một tháng so với
dự tính trước đó, một tháng này chuyên dùng vào việc sám hối khẩu nghiệp.
Những người tu Đạo học Phật chỉ nói thôi cũng là tạo nghiệp, huống chi tôi tạo
khẩu nghiệp, nói lời không phải, tranh giành đúng sai, nói chuyện không chính
đáng, không biết một tháng này có đủ để sám hối không. Chờ tôi sám hối xong
rồi, chính là ngày mà tôi sẽ rời đi”.
Ông vừa là người bạn, vừa là người thầy trong nhiều năm của tôi nên tôi rất
buồn, hỏi ông: “Ông phải đi rồi, ông có lời khuyên hay cảnh báo sau cùng gì
dành cho tôi không?”
Thiền sư nói: “Tôi biết con đường tương lai của ông, nhưng không thể nói ra
được, nếu như nói ra thì chính là hại ông vậy. Con đường tương lai ở trong lòng
của ông, nếu như vào mỗi buổi tối ông có thể tĩnh tọa nhìn vào trong tâm mình
thì cũng sẽ biết được thôi.
Kinh nghiệm trong một đời này của tôi, có thể nói cho ông hay, chính là : Nếu
như bản thân không có đắc Đạo, không có khai ngộ, không có thấy được chân
ngã của mình thì quyết không được làm thầy người ta. Làm thầy người ta thì sẽ
hại người ta, dẫn người ta đi sai lệch thì cũng chính là làm hại sinh mệnh người
đó, quả báo thật nặng nề, báo ứng của tôi chính ở trước mắt ông đây, vì vậy,
quyết không được làm thầy người ta.
Thứ hai, nếu như ông đã khai ngộ, tìm lại được chân ngã của mình rồi, thì vẫn
cần phải giữ vững chuyện tu hành. Sau khi tu được cao rồi thì mới bước ra hồng
dương Phật Pháp, dẫu cho ông đã có đệ tử, thì cũng hãy nhớ đừng nên tiếp nhận
cúng dường, quyết không được ngược đãi đệ tử, những chuyện trong chốn này
tôi đã thấy nhiều rồi, rất nhiều người làm thầy sai khiến đệ tử giống như là đầy tớ
vậy, tội ấy rất nặng.
Thứ ba, chớ coi thường bất kỳ người nào không hiểu Phật Pháp, dẫu cho hiểu
biết của họ còn non nớt, sai lệch đi nữa thì cũng đều không thể cười nhạo người
ta. Tôi trong suốt một đời này đã cười nhạo rất nhiều người có kiến giải sai lệch,
kết quả bản thân đã gặp phải báo ứng. Mỗi một người chưa khai ngộ đều có thể
là một vị Phật trong tương lai, một khi đã khai ngộ thì chính là Giác giả, ông há có
thể cười nhạo Giác giả được? Đạo lý này tôi hiểu, nhưng cái thói xấu xa, bản tính
kiêu ngạo dẫn dắt đã rước lấy không ít nghiệp chướng cho mình, hết thảy những
gì sám hối trong một tháng gần đây chính là sám hối tội lỗi với những người mà
tôi đã từng xem thường trước đây.
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Thứ tư, sau này nếu như ông có gặp người khác, cho dù là các đấng tôn sư
ngoại đạo đi nữa thì cũng không nên so sánh rằng ai cao ai thấp. Tại cõi người
này có vô số Bồ Tát hóa thân dạy bảo người ta, ngoại đạo lẽ nào không có được
Bồ Tát giáo hóa chăng? Không nên mang theo cái tâm phân biệt và thành kiến.
Ông hãy một lòng lắng nghe, nhìn vào bên trong mình, trí huệ bên trong sẽ tự
sinh ra, sinh mãi không ngừng. Bản thân tôi trước đây rất thích tranh luận, rất
thích tranh đấu với người ta, lấy ngòi bút làm vũ khí, kết quả bản thân mắc phải
ung thư vòm họng, ung thư thực quản, tội nghiệp quả thật là sâu nặng thay”.
Miệng ông đang nói, còn nước mắt thì không ngừng rơi, đó chính là những giọt
nước mắt ân hận, giọt nước mắt thức tỉnh, cũng là những giọt nước mắt khuyên
răn. Ông nhìn tôi: “Đã nhớ chưa?”. Tôi nói: “Nhớ rồi”.


Trong mười năm nay tôi cũng có một chút hư danh, đôi lúc cũng có một số
người tìm đến bái tôi làm thầy, tôi nhớ kỹ lời dạy của thiền sư, trước giờ chưa
từng nhận qua đồ đệ. Có người quỳ xuống dập đầu bái lạy tôi, tôi cũng vội vàng
quỳ xuống dập đầu bái lạy lại. Đây đều là những lời dạy bảo của thiền sư ấy.
Một tháng sau, ông nói: “Tôi phải đi rồi, vẫn là chuyển sinh ở vùng Tây Bắc, vùng
đó tuy nghèo, nhưng con người thật thà chất phát, gốc rễ của tâm linh Phật, Đạo
rất sâu, không giống như người Giang Nam, dùng Phật, Đạo để kiếm tiền, cũng
không giống như những người Đông Bắc, thực chất bên trong vốn không hề tôn
kính Phật. Tôi chuyển sinh vào vùng Tây Bắc, nếu như hai anh em chúng ta có
duyên, ba mươi năm sau, còn có thể gặp lại, khi ấy ông là anh cả, tôi là em trai,
ông cần phải giúp tôi đấy nhé!”
Chúng tôi đều cười. Tôi nói: “Khi tôi học thiền với ông không có thăng tiến, ông
đã từng đá tôi, lúc đó cũng là lúc tôi phải đá lại ông rồi”.
Ông ấy nói: “Nếu được thì hãy cứ đá mạnh một chút, mong sao dưới một cú đá
này, tôi sẽ khai ngộ ngay lúc đó”.
Ông thật sự đã ra đi vào đúng cái ngày ông nhận định, nhục thể được hỏa táng.
Tôi lấy một chút tro cốt của ông mang theo lúc chuyển nhà. Có một năm, tôi phát
hiện cái cây mọc ngoài cửa sổ lại chính là cây hải đường, cây thu hải đường, lúc
này mới đột nhiên nhớ lại bài thơ trước lúc lâm chúng của ông: “Hải đường
phong quá thiền hồn hương, mênh mông thanh thiên thị cố hương. Trở lại cầu
Đạo, Đạo còn đâu? An khang phúc thọ chẳng mong cầu.”
Tôi bỗng nhiên ngộ ra, liền đem số tro cốt của ông rải xuống dưới cây hải đường
bên ngoài cửa sổ. Trước đây chỗ đó vốn có cây thông, trồng được hai năm, do
công việc của tiểu khu nên đã dời chuyển cây thông đi chỗ khác, trồng cây hải
đường vào đó.
Được khoảng 5 năm, vào mùa hè, hải đường rậm lá, có vô số ve sầu ca hát dưới
tán lá. Vào cuối thu, hoa hải đường đỏ chói, tiếng ve kêu dừng hẳn, ban đêm lại
yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen với
những đêm không có tiếng ve sầu, “tiếng ve ồn ào rừng muốn tĩnh, chim kêu đồi
núi càng âm u”.
Người ta thường coi “phúc, thọ, an, khang, chết già” là năm cái phúc của đời
người, vị thiền sư đó không cầu năm điều phúc ấy của nhân gian, mà chỉ cầu đại
Đạo.
Ông ấy hiển lộ ra điều thần kì khi đoán trước nơi ở sau này của tôi, tro cốt của
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ông ấy sẽ thấm vào các nhánh cây hải đường. Ông nói những thứ này đều là vô
thường cả, còn cách đại Đạo, cách chân ngã của sinh mệnh rất xa. Ngay đến cả
tu hành như ông ấy vẫn còn chưa có thoát khỏi sinh tử, chưa có khai ngộ, chưa
có tìm được chân ngã của sinh mệnh bản thân mình.
Khi viết bài này, thiền sư ấy đã viên tịch hơn mười năm rồi, nghĩ về chuyện tu
hành của bản thân thì thật không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vị thiền sư đó là ai vậy?
Tôi không muốn nói ra tên của ông ấy, ông ấy đã đốt bỏ toàn bộ bản thảo của
mình thì cũng tức là không muốn ai nhớ đến ông ấy nữa. Tôi tin tưởng rằng sẽ có
một ngày, tôi sẽ gặp lại ông ấy giữa biển người mênh mông
----------------------------------------------------------------------------------------------------( 6 ) . TIN ĐỘNG TRỜI: BÁO HONG KONG CÔNG BỐ TẬP ĐOÀN FORMOSA BỒI
THƯỜNG 16.1 TỶ YUAN TỨC 2.4 TỶ USD VỀ VỤ CÁ CHẾT.. TẠI SAO NHÀ NƯỚC
CSVN NÓI CHỈ 500 TRIỆU USD?

Source: VietpressUSA
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VietPress USA (01/7/2016): Một Nhật báo Hoa văn xuất bản tại Hong
Kong số ra ngày 01/7/2016 như bản chụp trên đây đã tiết lộ rằng tập đoàn
Formosa của Đài Loan đã đầu tư nhà máy Thép tại Nghệ Tĩnh với tống
vốn đầu tư là 300 Tỷ tiền Đài Loan nhưng chưa hoạt động được gì thì đã
bị dân chúng biểu tình và sau các cuộc thương thuyết thì nay Formosa đã
bồi thường số tiền 16.1 Tỷ đồng Yuan là tiền Nhân Dân Tệ của Trung
Quốc.
Bản tin ghi rõ khoản tiền đầu tư nhà máy là 300 Tỷ tiền Đài-Loan; trong
khi nói rõ tiền bồi thường sau các thu xếp là 16.1 Tỷ tiền Yuan là tiền
Trung Quốc có mệnh giá cao hơn tiền Đài Loan. Xin vào Link sau đây để
đọc nguyên bản của Báo Hong Kong vụ Formosa bồi thường 16.1 Tỷ
Yuan tức tương đương 2.4 Tỷ USD:
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews...
Xin xem phần hoa văn mà VietPress USA copy ra nguyên văn bên dưới
để đọc giả có thể đưa vào Google dịch thuật sẽ thấy rõ bản tin phân biệt
tiền Đài-Loan cho vốn đầu tư nhà máy Formosa và tiền 16.1 Tỷ Yuan bồi
thường cho đảng và nhá nước CsVN về vụ xả độc làm cá chết và hủy hoại
môi trường Biển các tỉnh Miề Trung Việt Nam.
台塑賠越南161億元 幕後原因曝光
2016年07月01日08:31
台塑集團斥資3000多億台幣，在越南河靜省投資鋼鐵廠，還沒投產
，得先賠161億元。
今日出刊的《蘋果》報導，越南政府昨召開記者會，指發生在今年4
月河靜海域的死魚事件，禍首為台塑廠排放廢水；台塑上月28日已
承認，同時願賠償。
這個被越南政府形容為「史無前例的環境污染」，引來當地民眾抗
議，且帶給台塑極大困擾，原定上月25日首支高爐點火，由於越方
不肯核發運轉執照，點火時程延宕至今。
今日出刊的《聯合報》報導，台塑集團總裁王文淵與副總裁王瑞華
上周飛抵越南處理點火延宕一事，沒想到越南官方禁止兩人離境，
施壓台塑必須為死魚事件負責。
為了讓已投資3000多億元的鋼鐵廠順利點火，台塑被迫接受越南官
方調查結果。對於媒體詢問相關疑點，台塑一律以「尊重調查結果
」6字帶過。（王嘉慶／綜合報導）
【看了這則新聞的人，也看了……】
比一比：人類精子與抹香鯨有什麼不同
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【是姦情】超強正宮 當街扒光小三衣服逼露奶
【更新】全美首例自駕車死亡車禍！司機看《哈利波特》失神
有話要說 投稿「即時論壇」
Theo mệnh giá chuyển đổi từ tiền Nhân Dân Tệ Yuan qua Đô-la Mỹ trong
ngày
hôm
nay
thì
1
Yuan
bằng
0.15
USD(https://www.google.com/search?sourceid=chromepsyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF8&q=1%20CNY%20to%20USD&oq=money%20converter&aqs=chrome
..69i57j0l5.5412j0j8).
Như vậy tổng số tiền mà tập đoàn Formosa bồi thường cho CsVN về
vụ gây ô nhiểm môi trường tại Nghệ Tĩnh và các tỉnh Miền Trung sau
các thương thuyết mật dàn xếp đã được trả là 16.1 Tỷ Yuan x 0.15
USD/Yuan = 2.4 Tỷ USD.

Mệnh giá chuyển đổi 1 đồng Yuan Trung Quốc bằng 0.15 USD theo thời giá hiện nay

Thế mà chiều 30/6/2016, các Bộ Trưởng, ban bệ chính quyền CsVN họp
báo nói dong dài và công bố số tiền Formosa bồi thường chỉ có 500 Triệu
USD mà thôi.
Vậy VietPress USA công bố Bản tin chính thức của báo Hong Kong đăng
theo tiết lộ của Tập đoàn Formosa xác nhận đã bồi thường 16.1 Tỷ Yuan
tương đương 2.4 Tỷ Đô-la Mỹ (USD) để nhân dân Việt Nam được biết.
Vậy xin hỏi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn Cầm Q,
CsVN hãy trả lời cho dân biết ai đã ăn chia số tiền 1.9 Tỷ USD (1.900
Triệu USD) mà Formosa đã bồi thường?
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Hình trích từ Video của Báo Hoa Văn Hong Kong vụ Cá Chết tại Miền Trung.

Tiền Đài-Loan (Taiwanese Money - Đài Tệ)
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Tiền Yuan của Trung Quốc (Chinese Yuan - Nhân dân Tệ)

Mời đọc tiếp tại:
http://www.vietpressusa.com/2016/07/tin-ong-troi-bao-hong-kong-congbo-cong.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( 7 ) . NÓI RÕ VỤ FORMOSA BỒI THƯỜNG USD 2.4 TỶ CHO CSVN VỀ VỤ XẢ
THẢI CHẤT ĐỘC LÀM CÁ CHẾT HẰNG LOẠT VÀ Ô NHIỄM BIỂN VIỆT
NAM

Author: Hạnh Dương

Source:VietpressUSA

Posted on: 201607-03

Hôm qua ngày 01/7/2016, VietPress USAcó phổ biến bản tin dưới tựa đề " Tin Động
Trời: Báo Hong Kong công bố Tập đoàn Formosa bồi thường 16.1 Tỷ Yuan tức 2.4 Tỷ
USD về vụ Cá Chết.. Tại sao Nhà Nước CsVN nói chỉ 500 Triệu USD? "
(Link:http://www.vietpressusa.com/2016/07/tin-ong-troi-bao-hong-kong-cong-bocong.html).
Ngay sau đó, có một vài người trên các Diễn Đàn Internet và trên các mạng xã hội như
Facebook đã viết bài cho rằng VietPress USA viết sai, nhầm lẫn khi dịch. Những chỉ trích
của các người nầy nhằm bênh vực cho Đảng CsVN và Chính quyền CsVN là trong sạch,
vô tư, tranh đấu cho dân nên đã đòi được tới USD 500 Triệudo Formosa nhận lỗi và bồi
thường.

44

VietPress USA xin khẳng định rằng, chúng tôi loan tin đúng theo tinh thần bài báo của tờ
báo Hoa văn xuất bản ở HongKong theo Link và nội dung sau
đây(http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160701/898367/).

1. Bài báo Hong Kong phân biệt hai loại tiền của Đài-Loan và Tiền Yuan tức Nhân
dân Tệ của Trung Quốc khác nhau trong vụ Formosa. Xin xem tựa đề viết lớn chúng
tôi khoanh vòng màu đỏ trên hình chụp bài báo ghi theo tiếng Trung Quốc là:
台塑集團斥資3000多億台幣，在越南河靜省投資鋼鐵廠，還沒投產，得先賠161億
元。
Đưa hàng chữ Trung Quốc ngữ nầy vào Google Translate để dịch qua tiếng Việt như hình
chụp dưới đây sẽ thấy rõ ghi như sau: "Formosa Plastics Group đã chi hơn 300 tỷ đô la
Đài Loan, đầu tư vào các nhà máy thép tại tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam, không sản xuất,
phải trả 16,1 tỷ nhân dân tệ."

Google chuyển dịch Hoa văn ra Việt ngữ
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Tại sao bài báo Hong Kong nói rõ " Formosa Plastics Group đã chi ra hơn 300 Tỷ Đôla Đài Loan" và không nói luôn rằng " phải trả 16.1 Tỷ Đô-la Đài Loan" để bồi thường
mà phải ghi rõ là "Phải trả 16.1 Tỷ Nhân Dân Tệ" tức đồng Yuan của Trung Quốc?
2. Người cho tin giải thích rằng, sau khi bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) thuộc đảng
Dân Tiến (Democratic Progressive Party) được bầu lên làm nữ Tổng Thống đầu tiên của
Đài-Loan vào ngày 20/5/2016 thay cho ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) thuộc Quốc
Dân đảng làm tay sai cho Trung Quốc nên bị dân chúng Đài Loan phẩn nộ phế bỏ bằng lá
phiếu. Lập trường của bà Tổng thống Thái Anh Văn là Đài Loan không thuộc về Trung
Quốc mà là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe
dọa tấn công Đài Loan; nhưng Hoa Kỳ nói thẳng " cấm đụng vào".
Formosa là một tập đoàn chuyên sản xuất Plastics của Đài Loan và đầu tư vào khu công
nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh là nhằm sản xuất Nhựa. Thế nhưng khi vào khu công nghiệp
Vũng Áng của Trung Quốc được Hà Nội nhượng quyền 70 năm thì Trung Quốc bỏ vốn
cho Formosa chuyển đổi mục đích đầu tư là lập nhà máy sản xuất Thép. Formosa Plastics
Group đã đầu tư trên 300 Tỷ Đô-la Đài Loan cho dự án sản xuất nhựa (Plastics) nhưng
chưa hoạt động đúng như bài báo Hong Kong tường thuật.

Nhà máy Thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Chính nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc dùng giấy phép đầu tư của Formosa
Plastics để xả thải chất độc được chính phủ Hà Nội chấp thuận cho phép đặt ống xả thải
ngầm thẳng ra biển và qua đó, Trung Quốc đã cho xả thải các chất độc với chủ ý triệt hạ
kinh tế Việt Nam.
Khi các cuộc biểu tình đòi Đảng và Nhà nước CsVN phải làm sáng tỏ vụ cá chết hằng
loạt tại Nghệ Tĩnh rồi lan vào biển các tỉnh Miền Trung và qui trách nhiệm cho Formosa
của Đài Loan nên bà tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho đề nghị để Đài Loan
cùng hợp tác điều tra thì CsVN đã bác bỏ đề nghị nầy. Hoa Kỳ cũng đưa đề nghị giúp
phân chất, tìm hiểu vụ cá chết nhưng Hà Nội cũng không cho phép.
Sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của Đài Loan trong khi những nhà máy khác của Đài Loan
như ngành may mặc xuất khẩu, điện máy đang hoạt động tốt đẹp tại các tỉnh thành phía
nam; nên bà Tổng thống Đài Loan buộc Tập đoàn Formosa phải khai báo sự thật và sự
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thật liên quan đến Trung Quốc cùng với các thỏa thuận với giới cầm quyền CsVN về vụ
cá chết và môi trường bị xả chất độc nầy.

Tiền Đô-la mới của Đài Loan có ISO Code là TWD , hay gọi tắt là NT$; không gọi
YUAN
Qua nhiều phiên họp kín giữa Formosa Đài Loan, tập đoàn đầu tư Thép của Trung Quốc
và Hà Nội; Đài Loan ép Trung Quốc phải chịu bồi thường và số tiền trả cho CsVN
trong vụ nầy là 16.1 Tỷ đồng Nhân Dân Tệ YUAN của Trung Quốc chứ không phải
tiền Đài Loan gọi là "Đô-La Đài Loan" (Taiwanese Dollar viết tắt TWD hoặc New
Taiwanese Dollar viết tắt NT$). Đài Loan và Trung Quốc không đội trời chung nên Đài
Loan không dùng cách gọi "Yuan" để chỉ tiền Đài-Loan; mà tiền Đài Loan có ISO Code
là TWD và viết tắt NT$ để chỉ "New Taiwanese Dollar".
Vụ nầy khiến Bắc Kinh tức giận cho chấm dứt Văn phòng Giao dịch duy nhất giữa Trung
Quốc
và
Đài-Loan
và
công
bố
chính
thức
đoạn
giao
ngày
25/6/2016 (http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-trung-quoc-da-ngung-co-che-lien-lacvoi-dai-loan/392854.vnp) sau khi Đài Loan cho báo chí công bố Formosa nhận lỗi trước
khi báo chí Việt Nam loan tin nầy vì Hà Nội vẫn giữ kín.
3. Vì số tiền bồi thường là tiền YUAN của Trung Quốc tính theo chuyển đổi tiền tệ hiện
hành là 1 Yuan trị giá 0.15 USD. Như vậy số tiền bồi thường 16.1 Tỷ Yuan sẽ bằng
USD 2,419,299,094.49(Hai tỷ bốn trăm mưòi chín triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn,
không trăm chín mươi bốn Đô-la Mỹ lẻ bốn mươi chín xen).

47

Tỷ giá 1 Nhân Dân Tệ YUAN = 0.15 USD

100 Nhân Dân Tệ YUAN của Trung Quốc

Bảng tỷ giá chuyển đổi 16.1 Tỷ YUAN ra USD 2.419 Tỷ lẻ 299,094.49
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4. Trong khi đó tiền Đô-La Đài Loan (TWD hay NT$) giá rất thấp nên khi nói 16.1 Tỷ
Đô-La Đài Loan qui đổi ra tiền USD thì chỉ chưa đầy USD 500 Triệu.
Báo Hong Kong công bố số tiền bồi thường là 16.1 Tỷ YUAN là Nhân Dân Tệ Trung
Quốc tức hơn 2.419 Tỷ USD; nhưng phía CsVN nói tiền YUAN đó là tiền Đài Loan
theo bảng chuyển đổi dưới đây chỉ bằng USD 499,532,425.24 (Bốn trăm chín mươi chín
triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, bốn trăm hai mươi lăm Đô-La Mỹ lẻ hai mươi bốn
xen).
Thật sự tiền Đài-Loan đâu có tiền Yuan, mà là TWD hay NT$ mà thôi.

Bảng chuyển đổi 16.1 Tỷ Đô-la Đài Loan TWD ra USD499,532,425.24

100 tiền Đô-la Đài Loan
Trong vụ tiền bồi thường của Formosa; VietPress USA chỉ dịch theo báo chí Hong Kong
và đưa ra sự kiện. Nếu ai nói rằng VietPress USA hiểu sai và dịch sai thì xin vui lòng
xem lại. Đây là lý do tại sao Đảng và Nhà nước CsVN cứ lùng bùng không công bố gì cả
cho đến khi bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài-Loan đòi trừng phạt Formosa và cho
báo chí Đài-Loan thổi tin ra quốc tế trước thì phía Việt Nam mới chịu nói theo nhưng nói
hơi trật về số tiền bồi thường.
Hạnh
Dương tổng
hợp.
www.Vietpressusa.com
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( 8 ) . Câu

Lê Phan

chuyện một ngôi đền

Source: Người Việt

Posted on:
2016-05-30

Một trong những địa điểm mà Tổng Thống Barack Obama chọn ghé qua trong
chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Sài Gòn là Đền Ngọc Hoàng, nay được đổi gọi là
Chùa Phước Hải. Nhiều người chỉ trích vì đền này là của người Hoa và tại sao lại
viếng đền này, dù chỉ vài phút, khi đất nước Việt Nam có bao nhiêu chùa chiền khác
đáng viếng hơn nhiều.
Nhưng ngôi Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao không hẳn chỉ là một ngôi chùa Tàu bình
thường.
Xin phép được kể câu chuyện. Hồi nhỏ gia đình tôi sống ở xóm Tân Định, Đa Kao nên
đây cũng coi như là quê hương của tôi. Hà Nội thì xa vời quá, còn Nghệ An, Hà Tĩnh thì
chưa bao giờ biết đến, Sài Gòn mới là đất nhà. Hồi đó có một giai đoạn tôi đi học kèm ở
một căn nhà gần Đền Ngọc Hoàng. Sau khi học xong, mấy đứa thường rủ nhau vào đền
kế bên nhà cô giáo chơi vì đền thường vắng mát. Tôi còn nhớ tuy nhỏ nhưng cũng thường
tự hỏi sao đền thờ Phật nhưng không có sư mà chỉ có một ông từ trông nom giữ gìn.
Thường chúng tôi chỉ chơi ngoài sân, những nhiều bữa trưa nóng quá, chúng tôi vào chùa
ngồi ngắm các pho tượng. Ông từ cũng chả nói gì, để mặc lũ trẻ miễn là chúng đừng phá
ồn ào, mất trang nghiêm. Có một hôm chúng tôi mon men vào đến đằng sau khu có mấy
pho tượng Phật. Đó, sau này tôi mới biết là khu nội điện. Đã từng theo mẹ đi chùa nhiều
lần tôi thấy khu đó khá lạ. Thay vì có tượng hay hình của các vị sư đời trước, ở nơi là bàn
thờ chỉ có một tấm bảng lớn mang hai chữ hán. Hồi đó tôi mới vào trung học, mỗi tuần
có một giờ Hán văn. Cô giáo Việt văn rất cẩn thận, giữ đúng nguyên tắc và đã cố dạy cho
mấy đứa học trò ít chữ hán và tôi nhận được hai chữ trên đó là chữ Thiên và chữ Địa, như
câu “Thiên trời, Địa đất” mà tôi mới được học.
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Rồi bẵng đi tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện này nữa. Sau này, tình cờ đọc một tài
liệu về phong trào Thiên Địa Hội chủ trương phản Thanh phục Minh bên Trung Hoa mới
biết thế ra ngôi đền Ngọc Hoàng đó có liên hệ với Thiên Địa Hội. Bởi theo các sử gia, tất
cả các ngôi đền của Thiên Địa Hội đều có thờ hai chữ “Thiên Địa” ở nơi đáng lẽ là khu
thờ tổ ở nội điện.
Khi đọc thấy Tổng Thống Obama sẽ viếng thăm ngôi chùa mà chính lại là Đền Ngọc
Hoàng ở Đa Kao, tôi thắc mắc quá. Tìm vào Wikipedia thì được cho biết “Ngôi chùa vốn
là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do một người tên Lưu Minh (Pháp danh Lưu Đạo
Nguyên, người Quảng Đông, Trung Quốc) xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Theo
học gia Vương Hồng Sển thì Lưu Minh là người “ăn chay ròng, giữ đạo Minh Sư, lập chí
quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập chùa vừa để thờ phượng vừa để làm nơi hội
kín.”
Càng tò mò hơn tôi giở lại cuốn Nhìn Lại Sử Việt tập 4 của Sử gia Lê Mạnh Hùng và tìm
được liên hệ giữa Thiên Địa Hội và Việt Nam xin trích nguyên văn:
“Thiên Địa Hội vốn là một hội kín của Trung Quốc mà đã được thần thoại hóa khá nhiều,
nhất là trong những truyện võ hiệp về sau này. Thiên Địa hội được thành lập bởi Trịnh
Khai và năm người bạn nữa tại Phúc Kiến vào năm 1761. Thoạt tiên, mục tiêu của hội
này không hoàn toàn là nhắm mục đích chống lại nhà Thanh mà có tính cách là một tổ
chức cướp bóc như kiểu Lương Sơn Bạc mà thôi. Với mục tiêu cướp của nhà giầu chia
cho nhà nghèo, hội tổ chức một cuộc nổi dậy tại Phúc Kiến vào năm 1769, nhưng trước
khi hành động đã bị phát hiện và bị Thanh triều dẹp tan. Mặc dầu vậy, Thiên Địa Hội tiếp
tục phát triển và lan truyền đi sang nhiều tỉnh khác tại Trung Quốc, và với sự lan truyền,
hội cũng tạo ra những thần thoại và những nghi thức kiểu tôn giáo để hấp dẫn những hội
viên cũng như tạo một hướng đi cho hội. Huyền thoại thành lập của Thiên Địa Hội nay kể
lại rằng Thiên Địa Hội bắt đầu từ chùa Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Sau khi chùa Thiếu Lâm
này bị các võ sĩ của nhà Thanh tấn công và đốt cháy (chuyện đốt cháy chùa Thiếu Lâm
này đã được kể lại trong bộ truyện võ hiệp Hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự; cũng như trong bộ
dã sử Càn Long Du Giang Nam). Nhưng không phải tất cả các vị tăng chùa Thiếu Lâm
đều bị giết chết trong vụ này. Có năm nhà sư trốn thoát và chạy được đến Hồng Hoa Đình
nơi mà họ gặp được một nhóm người trung thành với nhà Minh giúp đỡ. Thiên Địa Hội
được thành lập từ đó với chiêu bài “phản Thanh phục Minh.” Mặc dầu mục đích chính là
“phản Thanh phục Minh” nhưng nhằm để đánh lạc hướng những theo dõi của Thanh
triều, hoạt động của hội được giữ bí mật với bề ngoài hành động như một tổ chức tương
tế và tôn giáo. Các cơ sở của họ thường là những chùa quán bên ngoài thờ Phật Bà Quan
Âm và bên trong thờ những trung thần liệt sĩ thời trước như Quan Vân Trường hoặc là
Văn Thiên Tường. Trên phương diện này, Thiên Địa hội cũng giống như những tổ chức
tôn giáo bí mật của Trung Quốc như là Bạch Liên giáo. Sang đến thế kỷ thứ 19, Thiên
Địa hội đã bén rễ vững chắc ở vùng Hoa Nam đặc biệt là ở hai tỉnh Quảng Đông và Phúc
Kiến cũng như lan truyền trong số những người Hoa sống ở các nước thuộc vùng Đông
Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia vân vân... Thoạt đầu, tại miền Nam Việt
Nam, những chi hội của Thiên Địa Hội chỉ nhận người Hoa mà thôi. Dần dần hội mở ra
cho cả người Việt tham dự. Tuy rằng hội không có một tổ chức như một đảng chính trị,
nhưng sinh hoạt của hội này rất chặt chẽ bí mật. Hội viên nhận biết nhau bằng một dấu
hiệu riêng và nói với nhau bằng một thứ tiếng lóng riêng. Chính vì hội được che phủ bằng
một tấm màn huyền bí như vậy cho nên cả hội viên và người ngoài đều coi hội là một cái
gì thiêng liêng ghê gớm. Lời thề của hội và kỷ luật hội được coi như là bất khả xâm
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phạm. Nhờ vào cái thần bí đó mà hội phát triển rất nhanh. Càng về sau này, với số hội
viên người Việt càng ngày càng đông, những người Việt tách ra thành một hội riêng. Các
cơ sở của Hội mạnh nhất là ở các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Bến
Tre và Châu Đốc. Nhưng một khi Thiên Địa hội trở thành hội của người Việt rồi thì mục
tiêu hoạt động của hội cũng không còn là phản Thanh phục Minh nữa mà chuyển sang
chống thực dân Pháp cùng bọn tay sai để khôi phục độc lập cho Việt Nam. Một trong
những hấp dẫn nhất của Thiên Địa hội đối với nông dân là những hành động “trừ gian
diệt bạo” cướp bóc và giết hại những tên cường hào ác bá hoặc là những hạng quan lại
tham nhũng. Những chỗ nào Thiên Địa hội phát triển thì những hành động khủng bố cá
nhân này thường xuyên xảy ra. Chính vì thế cho nên thực dân Pháp đã tìm cách đàn áp
mạnh mẽ các hoạt động của hội này, bắt bớ và giết hại nhiều người mà chúng cho là hội
viên.”
Và theo tác giả cho biết thì Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao đã có tên trong hồ sơ của mật
thám Pháp.
Rất nhiều người Việt chúng ta đang vô cùng thán phục toán cố vấn của Tổng Thống
Obama khi họ đã giúp ông viết một bài diễn văn mà đã thản nhiên nói đến “Trong lịch sử,
nhiều lần quý vị không được tự quyết định số phận mình” và đến “Người Việt Nam có
bài thơ: Sông Núi nước Nam vua Nam ở -Rành rành định phận tại sách trời.”
Phải chăng những người cố vấn đó và tổng thống Hoa Kỳ đang nhắc nhở cho nhân dân
Việt Nam một kinh nghiệm lịch sử khác qua việc đưa tổng thống đến thăm đền Ngọc
Hoàng ở Đa Kao, đền của Thiên Địa Hội?

( 9 ) . Sự thật về chuyến thăm chùa Ngọc Hoàng của Tổng thống Obama
Gs Dương Ngọc
Dũng

Source: TRI THỨC TRỰC
TUYẾN - Reds.VN

Posted on: 201605-26

Khi tôi đang giải thích về Quan Âm, Tổng thống Obama hỏi tôi: "Hầu hết mọi
người đến đây cầu xin điều gì?". Tôi nói chùa này nổi tiếng cầu con. Người hiếm
muộn thường đến đây cầu xin và họ hay xin con trai vì tâm lý người Việt Nam thích
con trai hơn...".

GS Dương Ngọc Dũng và sư trụ trì Thích Minh Thông bên cạnh TT Obama tại chùa
Ngọc Hoàng. Ảnh: Hải An.
Giáo sư tôn giáo học Dương Ngọc Dũng chia sẻ với Zing.vn hành trình trở thành người
giới thiệu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại chùa Ngọc Hoàng. Ông Dương Ngọc
Dũng tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Á học tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 1995, tốt
nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn giáo học tại Đại học Boston (Mỹ) năm 2001, tốt nghiệp MBA
của United Business Institute (Bỉ) năm 2007.
- Theo ông, tại sao chùa Ngọc Hoàng lại được chọn để trở thành điểm đến của Tổng
thống Mỹ?
- Tôi đánh giá sự chọn lựa đó là hoàn toàn đúng đắn. Điều thứ nhất, chùa Ngọc Hoàng
nhỏ, việc bảo vệ tổng thống khá dễ dàng ( ???? ) . Nếu chọn ngôi chùa quá to như Vĩnh
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Nghiêm thì lực lượng đặc vụ không đủ để để bao phủ toàn bộ từ bên trong bên ngoài. Ở
chùa Ngọc Hoàng thì rất gọn, tổng thống đứng ở giữa, xung quanh là đặc vụ, hai bên là
nhà báo quốc tế và Việt Nam. Trước mặt là bàn thờ, không ai có thể ẩn nấp ở những chỗ
như vậy.
Tôi và đặc vụ Mỹ đã làm việc suốt ba tuần trước chuyến viếng thăm của tổng thống
Obama. Họ vào kiểm tra kỹ đến tận thùng rác. Thấy thùng cao, họ bỏ luôn vì sợ có người
nấp được bên trong. Thùng phước sương, thùng công đức cũng được mở ra xem. Họ làm
việc rất kỹ. Việc đó cho thấy sự lựa chọn ngôi chùa là đúng. Vì ngôi chùa rất bé, bảo vệ
dễ hơn. Chùa không có chỗ ẩn nấp.
Điểm thứ hai, xung quanh chùa chỉ có mấy hộ dân, việc nhờ người ta di dời tạm thời buổi
chiều, đóng cửa lại rất dễ. Đường Mai Thị Lựu cũng khá nhỏ, nối Bùi Hữu Nghĩa và Điện
Biên Phủ, lực lượng an ninh khoá hai đầu rất đơn giản. Tôi cho rằng, đó là lựa chọn khôn
ngoan của phía Mỹ. Sư thầy Thích Minh Thông trụ trì của Ngọc Hoàng cũng là một Việt
kiều, có thời gian sống ở Mỹ. Tôi cũng học ở Mỹ về, chừng đó lý do để ráp lại thành một
lựa chọn hoàn chỉnh.
- Ông đã phải chuẩn bị những gì trước giờ Tổng thống Obama ghé thăm chùa Ngọc
Hoàng?
- Trong suốt ba tuần làm việc trước đó, họ đều nói với tôi là: “Giáo sư, ông đừng nên hi
vọng quá nhiều về việc này. Mọi thứ có thể thay đổi. Ông không được nói với ai hết trừ
vợ ông. Chúng tôi vẫn thường thay đổi vào giờ chót”.
16h Tổng thống Obama ghé chùa thì đến 10h30 họ mới thông báo chắc chắn tôi là người
được chọn làm hướng dẫn viên. Ngay lập tức, tôi phải chạy tới họp ngay với an ninh và
mật vụ, họp xong lại đến chùa để kiểm tra lần cuối cùng. Họ làm việc nghiêm ngặt từng
giờ từng phút một. Đến 14h45, tôi phải có mặt ở chùa Ngọc Hoàng để đón Tống thống.
Thực tế, họ đã bố trí phương án dự phòng. Trong trường hợp tôi không thể thực hiện tốt
hoặc có vấn đề về tâm lý, họ sẽ thay thế tôi bằng một chuyên gia Phật học người Mỹ,
hiện đang giảng dạy và làm việc tại Đài Loan.
Trợ lý đặc biệt của ông Obama nói với tôi: Dũng, ông là người duy nhất ở đất nước này
tiếp cận Tổng thống gần như vậy, trong thời gian lâu như vậy trong khi ông không phải là
quan chức gì hết.
- Vậy, người hướng dẫn của Tổng thống Obama đã làm việc như thế nào trong
khoảng 10 phút ông ghé thăm chùa?
- Theo kế hoạch của bên an ninh, tôi đứng đợi gần tượng hộ pháp ở sân chùa. Họ lấy
băng nhựa đánh dấu chỗ, dặn kỹ không được vươn người nhìn ra hay có hành động nào
tương tự. Tôi đứng đó, khi tiếng reo hò như trong một trận bóng đá từ bên ngoài vọng
vào, tôi biết tổng thống đã đến. Năm phút sau, tôi thấy Tổng thống Obama đã đứng bên
cạnh.
Tôi cũng căng thẳng, xúc động. Ấn tượng ban đầu là ông ấy quá cao lớn. Tôi đứng sững
sờ mất mấy giây. Tổng thống quá khác với hình ảnh tôi đã nhìn trên phương tiện truyền
thông.
Tổng thống bắt tay nói: "xin chào, vui được gặp ông." Tôi nói: "chào mừng tổng thống
đến Việt Nam và đến thăm chùa Ngọc Hoàng." Trợ lý của tổng thống cũng tới giới thiệu
tôi là giáo sư tôn giáo học và sư trụ trì Thích Minh Thông của Chùa Ngọc Hoàng.
Khi trợ lý nheo mắt ra hiệu, tôi bắt đầu giới thiệu: Đây là ngôi chùa theo phái Hoa tông
được xây vào cuối thế kỷ 19. Ông Obama hỏi một câu ngắn gọn: “when?” (khi nào?). Tôi
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nói: năm 1894. Khi tôi giới thiệu về lịch sử ngôi chùa, Tổng thống Obama lắng nghe và
bày tỏ ông thấy rất thú vị.
Khi bước vào chính điện của chùa, ý của sư thầy Thích Minh Thông là Tổng thống
Obama có thể đi vào bằng cửa chính. Nhưng ông Obama nói rằng mọi người đi như thế
nào, ông sẽ đi đúng như vậy. Tổng thống đi từ cửa bên trái, đi qua bàn thờ Phật Thích ca
đến thằng bàn thờ Ngọc Hoàng.
Trước đó, đặc vụ nói nếu tổng thống muốn thắp nhang thì có được không? Tôi nói, tổng
thống là người theo đạo Tin lành, cho nên việc thắp nhang không tốt sau này cho ông ấy.
Nguyên tắc Tin lành không thờ ai ngoài Thiên Chúa. Do vậy, tôi đề nghị tổng thống chỉ
nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo khác. Còn nếu tổng thống muốn thắp
nhang thì sẽ nhờ sư thầy Thích Minh Thông. Việc này thực hiện đúng theo kịch bản.
Khi đó tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng
trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên lục như là nguồn sống, do đó, đền chùa
thường phải đốt nhang cả ngày.
Tiếp đó, tổng thống Obama đi ra cửa phụ bên phải để thăm tượng Phật. Tôi giải thích cho
ông ấy ý nghĩa của Phật Thích ca, nguồn gốc ra đời của Đức Phật… Khi kết thúc, tổng
thống Obama nói lời cảm ơn về những lời giải thích thú vị của tôi. Tôi cũng bày tỏ sự
cảm ơn vì đã dành cho tôi vinh dự được làm người hướng dẫn.
Tổng thống Obama: Tôi thích con gái
Khi tôi đang giải thích về Quan Âm, Tổng thống Obama hỏi tôi: "Hầu
hết mọi người đến đây cầu xin điều gì?" Tôi nói chùa này nổi tiếng cầu
con. Người hiếm muộn thường đến đây cầu xin và họ hay xin con trai
vì tâm lý người Việt Nam thích con trai hơn. Đôi khi có con gái rồi, họ
đến đây để cầu xin con trai nữa. Ông Obama bật cười nói: "I like
daughters" (Tôi thích con gái). Tôi nói: "Me too" (Tôi cũng vậy).
Có tờ báo đăng trụ trì Thích Minh Thông gợi ý với Tổng thống Obama
rằng ông hãy cầu xin một đứa con trai đi. Thông tin đó hoàn toàn sai
sự thật. Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không
nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi
chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống
Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người
hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông.
- Có kỷ niệm nào thú vị trong buổi hướng dẫn đó?
- Theo quy định của trợ lý, khi tổng thống bước đi, tôi phải đếm từ 1 đến 8 giây mới bước
theo. Tôi có hỏi lý do thì người trợ lý giải thích rằng: về nguyên tắc, phải giữ khoảng
cách, tuyệt đối không đụng vào người tổng thống, không được trao quà, tặng quà, hay gợi
ý chụp hình trong bất cứ trường hợp nào. Khi ra đến cổng, tổng thống đột ngột đứng lại,
xoay qua nhìn ông thổ địa. Ông chỉ hình thổ địa hỏi, tôi nói đó là ông thổ địa, là thần tài.
Sau đó chỉ sang môn thần, tôi nói đó là người canh cửa, để ma quỷ không vào nhà.
- Trở thành người hướng dẫn cho Tổng thống Mỹ Obama có ý nghĩa như thế nào với
ông?
- Khi gặp, tôi giới thiệu mình là Dũng, ông nói: "Ồ Professor Dũng, ông đọc đúng tên với
đúng dấu ngã và bắt tay tôi rất chặt." Ông hiểu công việc người khác làm cho mình rất
nặng nề, căng thẳng. Khi tổng thống đứng trong chùa, tôi lùi ra sau một chút thì tổng
thống gọi tôi đứng gần. Ông hiểu đây là vinh dự của mình chứ không phải của ông.
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Trên đường đi ra khỏi tam quan, cô trợ lý trượt chân lảo đảo. Ông Obama nhanh chóng
đỡ cô ấy và nói những lời động viên. Hành động an ủi động viên đó thì cô ấy có làm việc
cả đời với ông ấy cũng vui lòng. Tổng thống Obama là người có khả năng kết nối nhanh
bằng chính sự rộng lượng, hào phóng như vậy, ông chinh phục người khác ngay lập tức.
Không phải sự ngẫu nhiên khi ông Obama vươn từ địa vị xã hội thấp như vậy lên làm
tổng thống, tôi cho rằng một phần là thiên bẩm nhưng một phần là học tập và rèn luyện.
Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

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

( 10 ) . DIỆU KẾ SỈ NHỤC HOA KỲ
Tác giả: Kiêm Ái
Ngày 2016.05.25

Chỉ một mẹo vặt mà thầy trò Trung-Việt Cộng đã làm sỉ nhục được Tổng Thống Hoa Kỳ,
mà Ngài Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có lẽ cả ngài Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh
Quốc Gia Hoa Kỳ cũng "hãnh diện" thi hành mẹo vặt này của cha con Trung Việt Cộng
để đưa Tổng Thống Barack Obama chun vào bãy rập của bọn chúng. Thực là nhục nhả:
"Theo bản tin của đài BBC ngày 21.5.2016 về "Lịch trình của Tổng Thống Obama ở Việt
Nam" dẫn lời của Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ben Rhodes khi đến thành phố Hồ Chí
Minh thì "ngay lập tức, Tổng Thống sẽ đến thăm chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải) để bày
tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa Việt Nam"

Chùa Ngọc Hoàng Tự ( Phước Hải) - Toàn là chữ hán.
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Cám ơn đài BBC đã giải thích ý nghĩa cuộc thăm viếng chùa này của Tổng Thống
Obama, nhưng không phải là để "bày tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa
Việt Nam" như lời ông Ben Rhodes mà là ĐỂ BÀY TỎ THÀNH KÍNH VÀ NGƯỠNG
MỘ TRUYỀN THỐNG VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC. Vì chùa có tên Trung Quốc:
"Ngọc Hoàng Tự" chứ không phải "Phật tự", do người Trung Quốc xây dựng trên đất
nước Việt Nam.
Vào Chùa Trung Quốc trên đất nước Việt Nam có ý nghĩa gì? Việt Cộng muốn nói cho
Tổng Thống Obama biết rằng Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc, đế quốc Mỹ hãy tránh
xa hay tôn trọng ý nghĩa này. Trong chùa này cũng chẳng có gì gọi là "truyền thống Việt
Nam" và các "vị thần đều lấy từ Phương Bắc". Ngoài ra, một vị Quốc Trưởng nước lớn,
đến một thành phố nguyên là thủ đô một đồng minh cũ của Hoa Kỳ, đã bị Hoa Kỳ phản
bội nay muốn "bày tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa Việt Nam thì vào
những nơi hoàn toàn Việt Nam như Bảo Tàng Viện Saigon hay một di tích khác. Hơn
nữa, việc "tham quan chùa chiềng" thường được người ta thực hiện sau khi giải quyết
những "chuyện đời", mệt mỏi, tâm trí cần "xã stress" nay Tổng Thống Obama vừa đến
"thành phố Hồ Chí Minh thì "ngay lập tức" vào chùa, dù không lạy bụt nhưng cũng
chứng tỏ là là kẻ bề dưới đến nhà bề trên. Kế hoạch này thiệt là diệu kế để sỉ nhục Obama
nói riêng và dân tộc Hoa Kỳ nói chung, và một lần nữa Cộng Sản Việt Nam đã nói cho
Tổng Thống Obama và dân chúng Hoa Kỳ biết "Việt Nam đã là của Trung Cộng" chớ
can thiệp vào nữa, mất công. Ben Rhodes tìm hiểu văn hóa và truyền thống Việt Nam ở
sách vở nào vậy?
Đây là lần đầu tiên, một vị nguyên thủ quốc gia đến thành phố nước khác là "chun ngay
vào chùa". Thế là thế nào?Tiền lệ này không có trong lịch sử ngoại giao, Ben Rhodes
kiếm đâu ra vậy? Không biết Ngoại trưởng John Kerry có tháp tùng Tổng Thống vào
CHÙA TÀU này không? Hai ngài có niệm hương để "tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ"
những vị thần Tàu không?
Những cái tinh tế về ngoại giao của Hoa Kỳ hình như Ben chưa bao giờ biết tới, cố Ngoại
trưởng John Foster Dulles trong một bữa tiệc do chính phủ Pháp khoản đãi, tên ông ta đã
bị viết thiếu một chữ "L" mà ông ta đã nói "người Pháp cắt cánh của tôi (Les Francais
toujours coupent mes ailes - ailes đọc giông giống như L) khiến Giám Đốc Nghi lễ của
Pháp bị cách chức, hoặc khi dự Hội nghị Genève, đại diện Viêt Minh muốn nịnh đại diện
Mỹ bằng ách kéo ghế giúp, Đại diện Mỹ đã đẩy ghế trở lại và đợi "bồi bàn" kéo ghế ra
ông ta mới ngồi. Lanh lẹ như chớp vậy mới làm ngoại giao, đằng này VC chuẩn bị màn
xiệc này cả tháng mà Đại sứ Mỹ cũng như Ben Rhodes không nghĩ ra, thật đáng cho về
vườn xua gà cho vợ.

Kiêm Ái
( 11 ) . What is Tao?
Posted by Derek Lin on July 2nd, 2015 in Tao Articles , Tao Q&A
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Tao (pronounced “dao”) means literally “the path” or “the way.” It is a universal
principle that underlies everything from the creation of galaxies to the interaction of
human beings. The workings of Tao are vast and often beyond human comprehension. In
order to understand it, reasoning alone will not suffice. One must also apply intuition.
In our study of the Tao, our source material is the Tao Te Ching(pronounced “Dao De
Jing”) written by the ancient sage Lao Tzu.
Some of Lao Tzu’s most significant teachings are as follows:














Non-contention. Lao Tzu noted that violence and conflict, no matter how
minimal or tightly controlled, could not help but cause negative side effects. The Tao
ideal is to solve problems through peaceful means whenever possible.
Non-action. The foolish expend a great deal of energy and time trying to do
everything, and end up achieving nothing. On the other end of the spectrum, the truly
wise don’t seem to do much at all, and yet achieve whatever they want. This magic is
possible, indeed inevitable, when one is in tune with the Tao and acts without
attachments.
Non-intention. So often we perform virtuous deeds hoping to receive praise or
recognition, but that’s actually no virtue at all. True virtue is a state where such
actions flow forth naturally, requiring no conscious effort and no need of external
approval.
Simplicity. The basis for our reality and existence is elemental and
uncomplicated. Human beings create a lot of trouble for themselves by making
everything more complex than they need to be. If we learn to simplify our lives, we
can experience a profound satisfaction that is infinitely more meaningful than the
rewards of the material world.
Wisdom. Logic has its place in human affairs, but it isn’t everything. There is a
limit to what we can understand through rationality and reasoning. To transcend that
limit, we need to fully engage the intuition. This is the key to insights as opposed to
knowledge, and the difference between living the Tao and reading about it.
Humility. The more you learn, the more you realize there’s still so much more to
learn. This tends to make you humble. Arrogance and egotism come from ignorance
— knowing a little bit and assuming you know a lot.
Yin and yang. Lao Tzu pointed out that all qualities in the world possess
meaning only by the existence of their opposites, or their complements. Something
can only be big if there is something else that is small by comparison. “Good” exists
in the world so long as “bad” exists as well. One cannot do without the other.
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( Yin Yang is the Book of Change of the South East Asia culture or Confuceism with
myth numbers: 2-3, 5. From Viet Nhan )
Is Taoism a Religion?
Taoism certainly has a religious aspect. However, in this web site we concentrate on the
philosophical aspect, which can be compatible with other religions. In that context, there
are no deities or descriptions of the hereafter. Many Christians and atheists alike freely
explore the concepts of Taoism and add whatever they think is useful to their own beliefs.
The idea is to explore and learn the correct way, or the better way, to live and to conduct
our personal affairs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 12 ) Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
Vào chùa thắp một nắm hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
Em đi tìm bạn anh đây
Bạn thấy em khó bạn nay chẳng chào
Tô Thị
Đá trông chồng (hoặc là Vọng Phu). Nàng Tô Thị lấy nhầm em mình làm
chồng. Khi người em biết được điều nay, bỏ nhà ra đi, người vợ không
biết nguyên nhân của việc chồng bỏ đi, bồng
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