LÀM TỪ THIỆN
HAY
ĐEM CÔNG LÝ VÀO XÃ HỘI
A.- MỞ ĐẦU
Nhân đọc bài: “ Người Việt nên bỏ Tư duy làm điều Thiện phần Ngọn “ trên trang mạng
Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam “, chúng tôi xin được chia sẻ một vài ý kiến về Vấn đề trọng
đại này.
Trong phần mở đầu của bài, cô Giáo Vy cho rằng làm Từ Thiện với Động cơ làm Phúc giúp
mình được lên Nát Bàn, cũng như hy vọng là cho con cháu của mình được hưởng phúc . . .là
việc làm phần Ngọn, vì trong khi đó ngoài Xã hội còn lắm chuyện Bất công làm khổ đau con
Người, gây rối loạn cho Xã hội.
Cô giáo Vy cho việc làm Từ Thiện với Động cơ như thế là còn thiếu sót, là chưa đủ.
Trong phần kết, cô giáo đã kết bài như sau:
“ Ah… và chắc cũng nên nhắc lại điều này:
– Người bình thường làm từ thiện bằng cách cho con cá
– Người hiểu chuyện làm từ thiện bằng cách cho cần câu
– Người khôn ngoan tìm cách cải tạo dòng nước và khu rừng không còn bị ô nhiễm để ai cũng có
thể tự làm cần câu và tự câu được cá
==> Cách làm từ thiện tốt nhất là tìm cách cải tạo xã hội để giảm đến mức tối đa số hoàn cảnh
cần phải làm từ thiện,
Ps: xin chia sẻ nếu cùng quan điểm ạ ! “
Cô giáo Vy có yêu cầu chia sẻ nếu cùng quan điểm, thực sự ngoài việc có cùng quan điểm,
chúng tôi còn có thêm ý khác.
Chúng tôi cho rằng không nên bỏ công việc làm Từ Thiên , tuy việc đó chỉ là Tiểu Ân, nhưng là
việc cần thiết nhất thời, còn việc dài lâu là “ Cải tạo Xã hội “ mới là Đại Huệ, nghĩa là vừa
phải giải quyết chuyện cấp thiết Nơi Đây và Bây giờ và Đồng thời cũng lo tới chuyện to lớn
và lâu dài ngay tự Bây giờ cũng như Mai sau, đó là Bất công Xã hội.
Tôi không nhớ rõ câu chuyên xưa, nhưng đại khái là như sau: Nhân khi Trời mưa, nước lũ làm
sụt lở một quảng đường, người dân trình với Quan địa phương, Quan cho lấy cỗ xe của mình lấp
vào chỗ đường bị sụt lở cho dân qua lại, có người đem câu chuyện thưa với đức Khổng , đức
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Khổng cho đó chỉ là Tiểu ân và bảo tại sao trong mùa Nắng ráo Quan không thôi thúc dân ra
đắp đường để cho khi đến mùa Mưa, nước lũ không làm cho đường bị sạt lở ?
Cũng tương tự như vậy, nếu một Chính quyền hay bất cứ Tổ chức nào biết thương dân yêu nước
một cách tích cực hơn thì ngoài việc làm Từ Thiện, còn phải lo cho được cái Đại huệ “ Đem
Công lý vào xã hội, dẹp bớt Bất công “, giúp cho mọi người Dân có cuộc sống xứng với Nhân
phẩm, không để cho một ai bị tước đoạt quyền làm Người, để cho nhiều người bị đày đọa, làm
cho cuộc sống của họ không xứng hợp với Nhân phẩm con Người.
Tôi rất đồng tình với cô Giáo, vì cô đã đụng tới Vấn đề lớn nhất từ Cổ chí Kim của Nhân loại ,
đến nay phần nhiều quốc gia vẫn chưa có được giải pháp hữu hiệu, đó là Vấn đề Công bằng
Xã hội.
Xưa nay người ta chỉ quan niêm Công bằng xã hôi mới có tính cách Mặt nổi, mà chưa đụng
tới Nguồn gốc của Vấn đề. Thực ra, vấn đề Bất công Xã hội không chỉ là khoảng cách Giàu
Nghèo, không chỉ là chuyện bóc lột của Cá nhân hay một Tập thể, mà còn bắt nguồn từ
Thiên bẩm nữa.
B.- NGUỒN GỐC CỦA BẤT CÔNG XÃ HỘI
Bất công Xã hội có hai Nguyên nhân: Một là Thiên bẩm, hai là Nhân vi .
I.- Thiên bẩm
Mọi ngưòi được sinh ra không ai có quyền chọn Mình cũng như chọn Cha Mẹ cùng môi trường
sống, ai ai cũng có một Thể xác và một Tâm hồn, trên thế giới có hàng Tỷ người mà chẳng ai
giống ai:
Về Thể xác thì có người To, người Nhỏ, người Cao người Thấp, người Khỏe kẻ Yếu, có người
còn bị khuyết tật, . . .
Về Tâm hồn thì có người thông minh dĩnh ngộ, người có Trí lữ trung bình, có người lại u tối. có
người hiền lành, có kẻ lại độc ác.
Trong cuộc sống hàng ngày ai ai cũng phải có Làm thì mới có Ăn, có người mỗi giờ làm ra hàng
ngàn, có người hàng trăm, hàng chục, có người không làm ra đồng nào, đây có phải là một
trong các nguyên nhân mà nhiều người cho là gây ra Bất công không?
Xem thế, xét về phương diện của cải Vật chất thì Khoảng cách Giàu Nghèo trong xã hội cho là
chuyện Bất công không phải hoàn toàn do con người gây ra, mà do Thiên bẩm nữa.
Nói là Thiên bẩm là nói do Trời phú cho, nhưng không ai thấy được dung nhan Ngài, Ngài lại
chẳng có Nói, nên con người chẳng biết cách nào để ca tụng hay kêu ca với Ngài về chuyện cho
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là Bất công Thiên bẩm này, nhưng trong thế giới Hiện tượng này mọi thứ đếu có Thiên tắc hay
Thiên lý vận hành, con người biết nương theo Thiên lý để tồn tại và phát triển, còn hành động
ngược Thiên lý thì bị tiêu vong.
Nhân loại đã tìm ra bao nhiêu định luật về Khoa học cũng như định luật về Tâm linh để sống
cho sung mãn. Như vậy, tuy không nói, nhưng xem ra Ngài đã có cách nói rõ ràng chính xác
ngay trong các Định luật, Định luật quan trọng nhất mà Tổ Tiên Việt biết đến là :
1.- Luật Biến động bất biến gọi là Dịch lý
2.- Luật Giá sắc hay luật Nhân quả
3.- Luật Loại tụ hay “ Đồng thanh tương ứng, đồng Khí tương cầu”
4.- Luật Phản phục ( Đi Ra / Đi Vào ) hay là luật Bảo tồn Vật chất và Năng lương.
5.- Ngoài ra còn có biết bao là Luật Khoa học Tự nhiên trong Vũ trụ..
Nói chung, đó là hai lãnh vực về Tâm linh và Khoa học. Muốn đi vào Tâm linh thì phải
Hướng Nội hay Quy tư, còn đi vào Khoa học thì phải Hướng ngoại bằng Suy Tư, để cho cuộc
sống được cân bằng thì con Người phải lập thế Quân bình sao cho : Quy tư < Tình > / Suy tư
< Lý > lưỡng nhất, nghĩa là làm sao cho hai lối sinh hoạt của cùng chiều và ngược chiều với
Tư duy ( Suy đi / Nghĩ lại ) được hài hòa với nhau, khi đó con Người mới có “ Thân an, Tâm
lạc “ .
Như vậy, nhân loại đã có môi trường sống có đủ mọi thứ để phát triển, chỉ cần động Não và vận
động Tay Chân để nương theo Luật hằng có đời đời trong Thiên nhiên mà đóng vai Tạo hóa con,
mà khám phá ra mọi thứ để phục vụ Nhân sinh.
Nói tóm lại các luật trên là môi trường sống của con Người mà đấng Sáng tạo đã dựng nên hầu
giúp Nhân loại tồn tại và phát triển, những luật này luôn được bày ra đó, muốn tìm biết và có
muốn sử dụng hay không là quyền Tự do Lựa chọn của con Người,nhưng con Người chọn “
Gieo thứ Nhân nào thì Gặt thứ Quả đó “. Con Người không thể Gieo Mướp đắng mà có Quả
cam mà ăn.
C.- PHƯƠNG CÁCH GIẢI QUYẾT BẤT CÔNG XÃ HỘI DO THIÊN BẨM
I.- Giá trị Tinh thần của Đông, Tây
Con người phương Đông cũng như phương Tây đã định vị được con Người mình trong Vũ trụ
tức là nhận ra môi trường sống Rộng Sâu trong Vũ trụ và tìm cách thăng hoa cuộc sống để tiếp
hạp với nhịp Biến hoá trong Vũ trụ, đó là việc tìm ra hai mối Liên hệ hàng Dọc với Thiên Địa và
hàng Ngang với Tha nhân mà sống Hoà vui với nhau.
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Nho giáo Việt Nam hay Việt Nho đã giải quyết mối Liên hệ Hòa hàng Dọc và hàng Ngang bằng
cách Tu Thân nghĩa là Quy tư về nguồn Tâm linh để un đúc nguồn Tình rộng,và Suy tư để phát
triển nguồn Lý Trí sâu, để khi ra sống ở Đời biết cách hành xử với nhau theo Tiêu chuẩn Tình /
Lý hay Nhân / Nghĩa lưỡng nhất để sống Hòa với nhau.
“ Trai mà chi, Gái mà chi
“ Sao cho ăn ở Nhân Nghì < Nghĩa > mới nên.” ( Ca dao. )
Nhờ đó, mà Nho đúng hơn là Việt Nho đạt Nhân đức: Nhân < ái >, Nghĩa < Lý công chính >,
khi sống hài hòa theo Nhân Nghĩa thì có thể Bao dung nhau.
II.-Nơi Đồng Quy của Nhân loại: HÒA
Chúng ta thấy”
Việt Nho có: Nhân / Nghĩa → Lưỡng nhất → Bao dung
Phật giáo có: Từ bi / Trí tuệ → Lưỡng nhất →Hỷ xả
Kitô giao có: Bác ái / Công bằng → Lưỡng nhất → Tha thứ
( Xem [ 2 ]: The end of The Science )
Chúng ta thấy : Nhân ái 〜 Bác ái 〜 Từ bi .
Lý công chính 〜 Công bằng 〜Trí tuệ.
Bao dung 〜 Hỷ xả 〜 Tha thứ.
Nếu tất cả mọi người trong Nhân loại đều hành xứ với nhau theo đúng các tiêu chuẩn trên thì
chắc chắn Nhân loại sẽ sống trong Hoà bình, chỉ vì có Nói mà không có Làm nên mới xẩy ra
Nan để Bất công Xã hội.
Những giá trị cao quý này được ẩn chứa nơi Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại ( collective
unconsciousness ), nên đây là nơi mà mọi người trong Nhân loại có thể gặp gỡ nhau, cảm thông
nhau.
Tuy danh xưng khác nhau, nhưng Bản chất của Văn hoá Tổ Tiên cũng như các Tôn giáo đều
mang Tính chất HÒA. Các Tôn giáo khác cũng có Bản chất như vậy.
Đó là giai đoạn con Người chuẩn bị xây dựng những Giá trị Tinh thần được dùng làm tiêu
chuẩn để sống Công bằng mà Hòa với nhau.
Bây giờ chúng ta trở lại với nguyên nhân gây ra Bất công xã hôi do Nhân vi.
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III.- Vấn đề con Người
Thiết tưởng trước tiên chúng ta nên biết “ Con Người là ai “ và con Người đã sống như thế
nào?
Tuy được sinh ra là Người nhưng mình không biết Mình từ Đâu đến, Mình được Sinh ra với
Mục đích gì và sau khi Chết thì mình sẽ đi về Đâu ? Tới nay, câu thứ nhất và câu thứ ba nhân
loại vẫn chưa có câu trả lời chung, nên vấn đề thứ hai trở quan trọng nhất đối với mình, vì mình
có làm tốt được vấn đề thứ hai thì cũng giúp cho hai vấn đế thứ nhất và thứ ba được thêm Ý
nghĩa.
1.- Định nhĩa về con Người
Có nhiều định nghĩa về con Người:
Nho giáo thì: “ Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương chi giao. Quỷ / Thần
chi hội, Ngũ hành chi Tú khí: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, là nơi giao hòa của Âm
Dương, là chốn gặp gỡ của Qủy Thần, là Hòa khí của các cặp đối cực Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim
trong Ngũ hành,
Phật giáo thì con Người là Phật sẽ thành nhưng còn có Tham, Sân, Si trong lòng’
Kitô giáo thì con Người là con Chuá, nhưng còn mắc tôi Tổ Tông, con người còn bị quỷ
Satan ám.
Chủ nghĩa Mác: Con Người là con Vật Kinh tế.
2.- Hai cách Ứng xử trong cuộc Sống
a.- Tôn giáo và Văn hóa
Xem thế thì Tôn giáo và Văn hoá Việt, đều công nhận mọi con Người đều bất toàn, nên phải Tu
Thân để hoàn thiện cuộc sống hầu ăn ở Công bằng mà Hoà với nhau. Nhưng cho tới nay nạn
Bất công xã hội chẳng những chưa được giảm bớt mà còn được diễn ra dưới muôn ngàn
hình thức tinh vi hơn!
Cái khó khăn là lấy thước chung nào mà đo được sự Công bằng trong Lòng và cách Hành xử
với nhau của mọi con Người ?

-5-

b.- Cách mạng Vô sản
Con Người CS chối từ cách tu Thân, mà họ quyết làm Cách mạnh Vô sản, vì họ thấy con người
Công nhân trong xã hội Công nghiệp và con Người Bần cố nông trong xã hội Nông nghiệp đều
bị áp bức bóc lột, vì quá yêu Giai cấp, nên CS cổ võ Hận thù giai cấp quyết tâm tiêu diệt Giai
cấp Tư bản và Giai cấp Địa chủ bằng cách tước đoạt quyền Tự do và Tư hữu của họ qua phương
tiện Nguỵ biện và Bạo lực, họ ngụy biện rằng : “ Mục đích biện minh cho Phương tiện: họ có
thể dùng bất cứ Phương tiện nào ( toàn việc Bất công) để giải quyết nạn Bất công “ ?!
Theo Mác thì Tư bản sẽ rẫy chết để nhường chỗ cho CS, nhưng thực tế thì ngược lại, thành trì
Cách mạng Liên Xô đã sụp đổ, nay chỉ còn lại vài nước mang danh CNXH nhưng thực chất chỉ
là chế độ độc tài còn rơi rớt lại, còn chế độ Tư bản thì vẫn còn đang phát triển vững bền.
Nguyên nhân sâu xa là hai Chế độ bắt nguồn từ hai cái gốc Triết học: Một bên Tư bản nhất là
Hoa kỳ cũng như các nưóc phương Tây đều sinh hoạt theo tinh thần Dịch lý với phương cách “
Chấp kỳ Lưỡng đoan “ ,nghĩa là Tổ chức và sinh hoạt Xã hội đều theo cách Đối thoại để Hòa
giải hai bên hầu đạt tới giải pháp Lưỡng lợi < win – win solution >,theo lẽ Công bằng tương đối
không ai thắng và không ai thua hoàn toàn, lại nữa khi chính quyền bị lệch hướng là điều chỉnh
được ngay, còn bên CS thì theo Mâu thuẩn Thổng nhất, giải pháp của họ là kẻ Thắng người
Thua nghĩa là họ chấp nhất, họ loại trừ đối phương để đi với một chân nên Độc tài, do đó mà
khi bị suy thoái, mất thăng bằng là Chế độ đổ cả mảng như CS Liên xô và Đông Âu.
c.- Nhân vi
Do Thiên bẩm khác nhau mà khi sống ở đời những người có Khả năng thì thủ đắc được nhiều
Quyền lợi về Của cải cũng như Danh vọng hơn những người khác, nên khoảng cách Giàu Nghèo
trong xã hội chưa phải là thước đo cho nạn Bất công xã hội. Nạn Bất công chỉ xuất hiện khi
những người có Quyền thế và Giàu có lợi dụng ưu thế của mình mà áp bức bóc lột người khác .
Sự bất công này mới là do Nhân vi.
Cách giải quyết bất công xã hội không thể theo lối CS bằng cách tước đoạt quyền Tư hữu và
quyền Tự do của con Người, vì khi bị tước đoạt hai quyền căn bản đó thì con Người trở thành
con Vật không có Kinh tế , khác với con Người của CS là “ con Vật Kinh tế “, thế là CS đi
ngược ngay với lý thuyết của chính mình rồi, chưa nói gì đến hành động của họ là hoạch tội vu
Thiên vì chủ ý tiêu diệt con Người, mà con Người là một Tạo Hóa con, một Tiểu Vũ trụ!
Vây muốn giải quyết nạn bất công xã hội thì phải xử dụng Luật pháp công minh của Tòa án
chuyên môn ( Chứ không là Tòa án nhân dân của kẻ vô học không biết gì đến pháp luật ) để
buộc người chủ bóc lột phải trả lại tất cả những gì đã tước đoạt của người bị bóc lột, kèm theo
hình phạt tương xứng để cảnh cáo kẻ khác.
Trong khi tuyên truyền Cách mạng Vô sản, những nhà lý thuyết CS cao rao rằng một khi người
Công nhân và Nông dân được giải phóng ra khỏi áp bức và bóc lột thì họ trở nên sáng suốt và
sáng tạo, nên họ có khả năng kiến tạo Thiên đường trần gian, nhưng tới nay đã một thế kỷ rồi
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mà Công nhân và Nông dân vẫn còn bị các nhà lãnh đạo CS bóc lột và bóng dáng Thiên đàng đã
mù lại càng tối tăm hơn!
d.- Giải pháp Công bằng Xã hội
Nên nhớ mọi con Người đều bất toàn, lại sống trong Thế giới hiện tượng, mọi sự đều biến đổi
không ngừng, nên rất tương đối, “ Mọi sự đều biến hóa từ Không rồi lại Có, Có rồi lại
không: Hữu nhược Vô, Thực nhược Hư” nên không có Công bằng xã hội tuyệt đối như
người CS tưởng tượng về Thiên đàng trần gian!.
Chúng ta thử xem cách giải quyết Công bằng Xã hội tương đối trong Xã hội Nông nghiệp của
Tổ Tiên xưa và của Xã hội Kỷ nghệ Tây phương như thế nào:
D.- VẤN ĐỀ CÔNG BÌNH XÃ HỘI
I.- NHỮNG GÌ CHÚA TRAO BAN
( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi.( Mát Thêu )
Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 )
Trong Tân Ước của Kitô giáo, chúng ta thấy có Dụ ngôn về nguồn gốc Thiên bẩm của con
người như sau:
“ Nước Trời giống như trường hợp người Chủ lên đường viễn du, gọi các đầy tớ vào, ủy thác cho
họ tài sản của mình. Chủ giao cho mỗi người tuỳ khả năng: Người thứ nhất 50 lạng vàng, người
thứ nhì 20 lạng và người thứ ba 10 lạng.
Sau khi chủ lên đường, người 50 lạng lập tức kinh doanh, lời được 50 lảng. Người 20 lạng cũng
đầu tư, thu lời 20 lạng, còn người nhận 10 lạng đào đất chốn dấu số vàng của chủ. Sau một thời
gian khá lâu, chủ trở về, tính sổ với các đầy tớ.
Người nhận 50 lạng đem thêm 50 lạng đến trình: “ Thưa Chủ, 50 lạng vàng chủ giao, tôi làm
thêm được 50 lạng nữa “. Chủ khen: “ Tốt lắm, con rất ngay thật trung thành. Con đã trung
thành trong việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta.
Người nhận 20 lạng cũng bước đến thưa chủ: “ 20 lạng vàng chủ giao, tôi làm lời thêm 20 lạng
nữa. Chủ khen: “ Con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, nên đã được
uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta “.
Người nhận 10 lạng đến phân trần: “ Thưa Chủ, tôi biết chủ khắt khe, hay gặt hái trong chỗ
không gieo, thu hoạch ở nơi không trồng. Vì lo sợ nên tôi tím chỗ chôn dấu vàng của chủ, và đây
tôi xin giao lại số vàng cho chủ. “
Chủ quở trách: “ Anh thật gian ngoa lười biếng! Đã biết
ta thu hoạch lợi tức, sao anh không gởi số vàng ấy vào ngân hàng để khi ta về lấy cả vốn lẫn lời?
“ Rồi chủ ra lệnh: “Đem 10 lạng này cho người có 100 lạng! Vì ai có, sẽ được thêm đến mức
dư dật, còn ai không có, dù còn gì cũng bị lấy đi. Còn tên đấy tớ vô dụng kia, đem quăng nó vào
chỗ tối tăm, đầy than khóc và nghiến răng! “
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II.- Ý NGH ĨA CỦA LẠNG VÀNG
1.- Ý NGHĨA CỦA DỤ NGÔN THEO VIỆT NHO
Trước khi viễn du, người Chủ gọi đầy tớ đến rồi giao Vốn cho các tôi tớ “ làm Lời “: Đây là
ẩn dụ nói về việc Chúa sáng tạo ra loài người hay cách khác là con người được bẩm thụ từ
Thiên Chúa: Người thì được Chúa ban phát 50 lạng, người thì 20 lạng, người thì 10 lạng.
Các lạng đây chỉ về Thể chất và Tinh thần mỗi người lãnh được từ khi Cha mẹ sinh ra,
tức cũng là từ Chúa trao ban cho..
2.- THIÊN CHÚA TẠO RA CON NGƯỜI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG
Khi giao cho đầy tớ - con cái Chúa - , mỗi người một số Lạng khác nhau, người thì 50, kẻ 20,
người khác thì 10, nên về Trí tuệ, người thì thông minh, người thì có sự hiểu biết trung bình,
người thì u tối, về Thể xác người thì khỏe mạnh, kẻ thì gầy yếu, người là lực sĩ, kẻ lại tật nguyền,
vì thế mà những con người trong nhân loại đã có Tư cách và Khả năng khác nhau được diễn ra
dưới muôn hình muôn vẻ.
Do Thiên bẩm khác nhau, mà có kẻ Thông minh, người kém hiểu biết, kẻ Giàu người Nghèo, kẻ
Sang người Hèn, kẻ Lành người Dữ, người thì làm ra mỗi giờ hàng ngàn, kẻ thì không làm ra
một đồng xu, đưa tới cảnh “ Người ăn không hết, kẻ lần không ra “ .
Ngoài ra, có một số người với Thiên bẩm trội hơn, tuy đã có đời sống sung túc, nhưng lại còn
dùng ưu thế của mình để áp bức bóc lột người thấp cổ bé miệng để làm giàu thêm, gây nên muôn
vàn bất công trong xã hội.
Vậy nguồn gốc của mọi Bất công làm rối loạn xã hội xưa nay đều do hai nguồn: Thiên bẩm
và Nhân vi.
Thế mà xưa nay hầu như người ta chỉ lưu ý tới nạn Bất công do Nhân vi, mà không nhận ra
nạn Bất công cũng đến từ gốc Thiên bẩm.
3.- CON NGƯỜI PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO
TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG?
Mỗi người được sinh ra ngoài sự lựa chọn của Cha Mẹ mình và chính mình, có hỏi Trời, Trời
cũng chẳng nói, vậy con Người biết làm sao đây ngoài việc tìm cách hành xử thích hợp với môi
trường để tồn tại và phát triển.
Ngoài sự bất công nơi loài người như thế thì trong vũ trụ cũng chẳng khác, mặt Đất thì chỗ Cao
nơi Thấp, Nước bao giờ cũng chảy trên Cao xuống Thấp, Gió cũng di chuyển từ nơi Áp suất Cao
tới Áp suất Thấp, Dòng điện cũng vận chuyển từ Điện thế Cao tới Điện thế Thấp, . . . tất cả đều
nhắm khỏa lấp bớt sự Cách biệt, nhưng nhờ có Cách biệt mới có sự Biến hoá, chứ khi mọi thứ
đã san bằng rồi thì Vũ trụ hết Biến hoá, sự sống sẽ bị tiêu diệt.
Vậy sống trong thế giới Hiện tượng, mọi sự đều biến hóa không ngừng, con Người phải nương
theo Thời tiết biến đổi theo Chu kỳ, nương theo định luật Thiên nhiên để tồn tại và phát triển.
Con người được sinh ra với Bẩm sinh cách biệt dường như bất công, lại sống trong mội trường
Vũ trụ cũng xem ra cũng bất công, con Người không có cách nào hơn là phải sống hoà nhập vào
-8-

hiện tưọng Thiên nhiên, sao cho đỡ bất công để mọi thứ được giao hoà với nhau nhất là hòa
cùng tiết nhịp Tiến hoá của vũ trụ, có như thế thì mới giúp con người được phát triển toàn diện.
Là một trong Tam tài, là “ Nhân linh ư vạn vật “, nên con Người phải tìm cách thăng hoa cuộc
sống để được tiến lên trong ba đợt:
“ Một là con người Chất thể chung với con vật lo về ăn, măc, ở và làm, cốt để giữ đời
sống Sinh lý hoàn toàn ngoại vi.
Thứ đến con người Văn hoá lo về Lý trí, Tâm tình, Văn học, Nghệ thuật, Thi ca,
Nhạc, Họa. . . Đây là đợt riêng biệt cho con Người.
Đợt ba con Người Tâm linh lo đi đến chỗ “ chí Thành như Thần” . Con Người siêu
lên đợt trên hoàn toàn Nội tâm, con mắt không thấy được, nên cũng gọi được là Vô, là Trống,
như ta có thể thấy rõ trong Trống Đồng có 3 vòng Thiên, Địa, Nhân này. Người lý tưởng phải
gồm được cả ba. Tuy đợt chất thể là chung với con vật, nhưng không được khinh khi.
Văn hoá trọn vẹn phải lo cho mọi Người no đủ, vì đói thì chẳng làm được gì về Văn hóa Văn học
cả, nên Văn hoá nào không móc nối con Người sinh lý là nền Văn hoá nguy hại, nhất là làm
cho con Người mất khả năng mở lên đợt ba thì rõ ràng là thiếu nguyên lý Mẹ, mà nguyên lý Mẹ (
Trọng Tình hơn Lý ) rất dễ mất, vì là đợt ẩn sâu trong Tâm hồn.”
( Thái Bình Minh Triết. Kim Định. Tr.46 – 47 ).
Nếu không có thế giới hiện tượng “ Nước lỏng chảy Xuống, Hơi nước bốc Lên “ như thế, thì con
người không có môi trường tiến hoá để vươn lên đời sống siêu việt, thì làm sao con Người được
xứng danh là con cái Thượng Đế, là Tinh hoa của Trời Đất.
Khi được sinh ra thì con Người mới là con người “ Quỷ / Thần chi hội “ hay “ con Người
đang thành “, nên Công việc làm Người ( Vi Nhân ) cho đạt tới vị trí Người còn vô cùng khó
khăn, nhưng cũng rất cao cả. Có phải đây là Ý của Chúa muốn mọi con cái của Ngài phải biết
sống theo cách “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “?
Ý Cha dưới Đất là con Người phải thực sự “ Yêu mọi Người “ và trước tiên là phải “ mến
Chúa hết Lòng và hết Trí khôn “, tức là phải có Lòng Bác ái. Và cũng như trên Trời là khi
mọi người có được lòng Bác ái, thì mới yêu nhau thực sự, mới có thể hành xử Công bằng để
Hòa với nhau hàng ngày. Có Vi Nhân được như thế thì con Người mới sống yên vui với nhau,
chứ không có làm anh hùng cách mạng mà đâm chém, cưóp, giết nhau!
4.- ĐÂU LÀ Ý CỦA THƯỢNG ĐẾ
Theo Việt Nho thì Ý của Thượng Đế chính là Thiên lý, mà Thiên lý là Dịch lý tức “ Chân lý
ngược chiều” được vận hành trong vũ trụ: Tâm linh và Khoa học ( nơi Thế sự ) là chân lý
ngược chiều, như khi thở Vào thì phổi đầy không khí, khi thở Ra thì không khí chẳng còn, trong
cuộc sống con người cũng thế, muốn tồn tại ở trần thế thì ta phải Chấp, phải Chiếm hữu, nhưng
khi muốn trở về nguồn Tâm linh là nguồn Vô nên phải Phá, bỏ hết mọi sư, có biết sống nhịp
nhàng cân bằng giữa cặp đối cực Chấp / Phá ( Receiving / Giving ) Hữu / Vô như thế thì mới
thuận Thiên, Cha ông chúng ta đã bảo: Mọi sự Có mà như Không, Không mà lại Có, con
người phải nhận ra sự biến hoá không ngừng trong Vũ trụ để nương theo đó mà tồn tại và phát
triển được, chứ không thể bám vào Vật chất là thứ Hữu hạn lại năng biến đổi, ngược với khát
vọng Vô biên của mình, nếu cứ bám vào cái Biến đổi thì sẽ thất vọng mà gặt lấy khổ đau!.
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Môi trường sống cũng như con người đều chứa sự Bất công, nhưng nhờ sự mất Cân bằng
mới có Biến hoá, có Biến hóa mới Tiến bộ, nên con người cũng phải nhịp theo Thiên lý mà
làm giảm bớt sự Bất công để lập thế Quân bình động - Thế Hòa giữa hai đối cực “ Tâm linh /
Khoa học “ - đó là sứ mạng của con Người phải sống theo Dịch lý.
Mặt khác con người không thể dựa vào những Lạng được trao ban, mà chiếm ưu thế sống riêng
cho mình, phải dựa vào số nhân lãnh mà “ làm Lời “ mà đóng góp chung cho cuộc sống Hòa.
Lời ( receiving ) ít thì phải Cho ( giving ) ít, Lời nhiều thì phải Bù nhiều. Con Người cũng
không thể dựa vào số Lạng mà phân biệt cao thấp sang hèn, mà dành phần ăn trên ngồi trốc,
Chuá Giê-su đã phán xét rõ ràng.
Những con người thông minh mẫn tuệ, mà không làm gì để khỏa lấp bớt Bất công xã hội để
giúp mọi người sống Hoà với nhau là nghịch Thiên lý.
Những người nghèo khổ cũng không thể dựa vào sự chênh lệch Giàu Nghèo mà “ dùng số
đông “ để “ lấy thịt đè ngưòi “, lấy chiêu bài “ thiết lập Công bằng xã hội “ hầu tước đoạt
quyền sống của thành phần khác, vì việc làm này lại càng Bất công hơn!
Đó là công việc Vi Nhân theo nghịch số, đây là công việc vô cùng khó khăn, nhưng với con
Thượng Đế là con người Nhân chủ, biết tự Lực tự Cường và sống thuận theo Thiên lý thì đạt
Đạo, con người trở nên rất cao cả .
Cha ông chúng ta đã bảo Thiên chúa, Thượng đế là Hoá nhi, mà “ Hoá nhi đa hý lộng” , nên
trong cuộc sống con người phải rất uyển chuyển mà hý lộng theo, có khi xem những cái nhỏ còn
quan trọng hơn những cái lớn,( Vật khinh hình trọng ) đó là những cái Sảy nảy ra cái Ung, có
khi lại xem “ cái Không “ quý hơn “ cái Có “, như bức tranh vô giá, vô giá là nhờ vào cái “
Hồn” chính là cái “ Vô “ của bức tranh. Vẽ tranh không chỉ vẽ cái Xác mà còn “ phải vẽ làm
sao cho nổi lên “ được cái Hồn của bức tranh thì mới đạt nghệ thuật.
Thời này nhiều người tôn Vật chất lên làm chủ ( Vật chủ ), họ đấu tranh, chèn ép, dành dật, cướp
giết nhau cho Vật chất dư dật, tích trử đầy kho chật lẫm, làm cho xã hội tràn ngập Bất công,
khiến con người khổ đau, vì con người chỉ còn cái Xác mà đã đánh mất cái Hồn.
Vì không hiểu Thiên ý hay Lý nghịch số, nên triết gia thượng thặng ở Âu châu như Platon chấp
nhận chế độ Nô lệ, cho rằng nếu không có nô lệ thì lấy ai làm việc, vì giai cấp thượng lưu, giai
cấp qúy tộc tự cho mình là những người thượng đẳng có quyền “ ngồi mát ăn bát vàng”.
Còn Chúa Giê- su thì ngược lại, Ngài cũng lao động, cũng sống đời sống bình thường như mọi
người. Ngài bênh vực những người bệnh tật, khốn khổ, khó nghèo, tội lỗi để xoa dịu bớt cảnh
Bất công. Ngài bảo hàng giáo phẩm phải phục vụ đoàn chiên, phải rửa chân cho đoàn chiên,những người bị thất thế - , có lẽ không phải một năm chỉ rửa chân tượng trưng một lần, mà
thường xuyên. Đáng lẽ “ các vị lãnh được nhiều lạng “ trong Xã hội phải lưu tâm đem số Lời
của mình vào việc khỏa lấp bớt Bất công xã hội, Những thành phần giàu có, quyền thế cứ thản
nhiên tạo ra thêm Bất công, nên mới nảy sinh ra chế độ CS.
Vì thấy Bất công xã hội làm khổ con người khôn xiết, nên những người CS đầy nhiệt huyết
gấp rút xoá Bất công xã hội, để mưu hạnh phúc cho con người.
Họ giết một số người để mưu hạnh phúc cho một số người, họ tước bỏ quyền Tư hữu của
một số người để ban phát sự sống cho mọi người, họ làm Cách mạng vô sản bằng cách tước
quyền được Ăn ( Tư hữu ) và được Nói ( quyền Tự do ) của con Người. Quyền Tư do và
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Tư hữu là Thiên tính, nên họ đã mặc nhiên thay Thượng Đế tước đoạt Thiên bẩm Trời ban
để trừng phạt con Người cho là gây ra Bất công.
Họ chỉ biết Bất công “ phần nào “ do loài người làm ra, ( Nhân vi ) mà không biết đến phần
bất công khác là do Thượng đế chủ ý đã tạo ra con Người ( Thiên bẩm ) trong môi trường
Bất công để buộc con Người phải tu Thân mà nên Thánh, Con Người không trở nên Thánh
thì không xứng là con cái Chúa, họ không thể hành xử Công chính với nhau vì thiếu lòng
Bác ái. Còn CS thì cổ võ Hận thù, hành động đại bất công để giải qưyết nạn Bất công . Là
kẻ vô thần, họ đâu có biết Thượng Đế tạo ra con người trong môi trường sống động như thế
để con người có cơ hội phát triển hết khả năng của mình mà hoàn thành sứ mạng Hòa làm
cho con người cao cả, xứng với địa vị con cái Thượng Đế. Từ chối không làm chuyện đó thì
con Người chưa thoát khỏi lốt ngợm!.
Té ra những người CS giải quyết nạn “ Bất công cá nhân “ bằng những “ hành động Bất
công Tập thể “ làm băng hoại cả Nền tảng xã hội!
5.- NAN ĐỀ BẤT CÔNG XÃ HỘI
Nan đề xã hội muôn thuở vẫn là sự Bất công trong Gia đình và ngoài Xã hội: Người ta chỉ
biết một số Bất công do cách ăn ở của con người tạo ra, còn sự bất công qua số Lạng nhận
lãnh từ Thiên Chúa thì không biết đến, nên cách ứng xử của con người với vấn đề Bất công
xã hội không thể giải quyết ổn thỏa.
Một số trong Giai cấp thượng lưu, Giai cấp quý tộc, nhất là Đế quốc thực dân, giai cấp Địa chủ
tuy nhờ Thiên bẩm mà có đời sống Tinh thần và Vật chất cao hơn, đáng lý họ cũng nương theo
luật Thiên nhiên, biết lấy Nhiều bù Ít, lấy Mạnh giúp Yếu, lấy Lành cảm Ác, nhưng một số đã
không lý tới nguồn gốc sự Bất công đã có trong xã hội mà còn tạo ra Bất công làm khốn khổ
con người.
Còn CS thì không biết đến sự bất công từ Thiên bẩm, mà cào bằng tất cả, tước đi Thiên tính
của con người đưa tởi cảnh con người bị đày đọa!
Vấn đề là không thấy được nguồn gốc của Bất công là do Thiên bẩm và cũng do con Người,
nhất là không hiểu rõ Thiên lý tức là Dịch là nghịch số để có những ứng xử thích hợp.
Không thấy được con người qua muôn màu muôn vẻ về Tư cách và Khả năng khác nhau thì làm
sao mà đòi hỏi được sự công bằng tuyệt đối trong xã hội. Một người làm một giờ được hàng
trăm hàng ngàn, còn người khác thì không làm ra một xu, thì công bằng làm sao đây?
Nhưng mặt khác con người không lo tìm cách giảm thiểu bất công xã hội thì xã hội cứ tranh đấu
cướp bóc nhau, đâm chém nhau mà gây đau khổ cho nhau, thì rốt cuộc dẫn nhau xuống hố.
Chỉ khi nào mọi người nhận rõ nghịch số của Dịch lý mà hành xử thuận theo Thiên lý làm
cho hai đối cực bớt cách biệt mà Hoà với nhau thì mới ổn thỏa.
Chỉ có những người sống thực sự theo tinh thần Hòa của Văn hóa, Tôn giáo mới giải quyết
được nan đề, nhưng khổ thay nhiều khi Tôn giáo chỉ “ lấy Đạo tạo Đời “ nên cũng vô bổ.
Căn bản vấn đề là: Con người bất toàn với Tư cách và Khả năng khác nhau, nếu cứ theo đà »
Mạnh được Yếu thua, Kiến ăn Cá, Cá ăn Kiến « thì cả hai phía người Giàu kẻ Nghèo sẽ
dồn nhau vào chỗ chết.
Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, Phát xít, Phong kiến là nguồn Bất công!
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Chế độ CS là con đẻ của cả Ba Chế độ đó!
Giải pháp Bạo hành của CS để xóa Bất công Xã hội là một Bài học đắt giá, rất đỗi thương
đau cho Nhân loai!
Chỉ có con người biết chấp nhận nhau là những con người bất toàn giúp nhau sống tương
đối công bằng với nhau để sống hòa với nhau mới mong giải quyết được nan đề.
Muốn thực hiện cuộc sống công bằng với nhau thì tiên vàn mọi người phải đều biết tôn trọng
nhau, vì đều là con Chúa, con Phật, là Tinh hoa của Trời Đất, nên phải yêu thương nhau,
chấp nhận những dị biệt của nhau mà tha thứ cho nhau, và ăn ở theo lối hai chiều : « có Đi
có Lại, phải Người phải ta « thì mới đi đến chỗ Hoà mà sống yên vui với nhau được.
Nho giáo có Nhân / Trí, Hùng/ Dũng, Phật giáo có Bi/ Trí, Dũng, hay Từ Bi / Hỷ xả, Kitô
giáo có Bác Ái / Công bằng và Tha thứ. Mọi người có thực sự sống kết hợp với những giá trị
cao cả đó thì mới giải quyết nổi vấn đề.
Vấn đề chính là mọi người phải tu dưỡng lòng Nhân hay lòng Từ bi hay Bác ái, khi có yếu tố
căn bản này thì mọi điều khác như chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau mà ăn ở tương đối
công bằng với nhau đều có thể thực hiện được.
Vì vậy cho nên nan đề của nhân loại vẫn là quên đời sống Tâm linh và cách hành xử hai
chiều với nhau trong gia đình và xã hội.
Chỉ khi nào có con người Nhân chủ có đủ Nhân, Trí, Hùng - Dũng để biết cách sống « Dĩ
Hoà vi quý « thì mọi vấn nạn của con người Bất Nhân và xã hội Bất Công mới giải quyết
được.
Đó mới chỉ là lãnh vực cá nhân.
Nan đề của Nhân loại ngày nay là coi nhẹ đời sống Tâm linh, nhưng Tâm linh và Khoa học
là cặp đối cực cần luôn được quân bình. Có Tâm linh mà khoa học kém cỏi thì không thể ăn
nên làm ra, có Khoa học mà thiếu Tâm linh tức là đánh mất Lương tâm thì Khoa học sẽ hủy
diệt Nhân loại, do đó mà cặp đối cực Tâm linh / Khoa học cần được lưỡng nhất thì khi đó xã
hội mới yên ổn được.
6.- CÔNG BẰNG TƯƠNG ĐỐI
Do số Lạng“ nhiều ít đầu tiên được nhận lãnh từ Thiên Chúa “ mà con người không thể có công
bằng tuyệt đối trong thế giới hiện tượng tương đối. Nhưng chỉ trong thế giới hiện tượng tuơng
đối mà con người có môi trường để Vi Nhân bẳng cách hoàn thiện những thứ bất toàn.
Nhiệm vụ cao cả và khó khăn nhất của nhân loại là khi sống trong thế giới bất toàn phải tổ chức
thế nào để cho ai ai cũng có điều kiện sống hợp với Nhân phẩm.
Đó là nhu yếu thâm sâu của mọi con người: Quyền có Ăn và quyền được Nói. Nhân loại đã
thất bại triền miên trong công cuộc Vi Nhân căn bản này. Ta nên nhớ con người là một trong
Tam tài, nên phải hành kiện như “ Thiên hành kiện bất tức: Trời hoạt động không ngừng nghỉ
qua các Hiện tượng biến hoá trong thiên nhiên, nên con người cũng phải làm việc không nghỉ
ngơi để tạo ra của cải Vật chất và của ăn Tinh thần.
Làm ra cái Ăn là một trong nhu yếu nền tảng của Nhân quyền, khi bảo vệ được cái Ăn thì
mới có Nhân quyền, cái Ăn cũng được gọi là quyền Tư hữu.
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Trong chế độ Tư bản thì quyền Tư hữu tuyệt đối, nên những người nhận được nhiều lạng lại có
quá nhiều Tư hữu, mà người ít lạng thì lại không có cái Ăn, trở thành Vô sản, nên vô Nhân
quyền luôn. Để giải quyết vấn đề Nhân quyền thì trong Chế độ Tư bản lại có Chế độ An sinh xã
hội để giúp thành phần khó nghèo có đủ phương tiện để sống xứng với Nhân phẩm.
Còn trong chế độ CS thì quyền Tư hữu bị tước sạch để làm Công hữu, tuy có Làm nhiều mà
Hưởng ít, con người trở thành Vô sản như súc vật, Nhân quyền bị tước.
Nan đề nền tảng của nhân loại hiện nay vẫn là quyền Tư hữu. Mỗi cá nhân nhờ hoạt động của
Trí óc và Tay chân mà sản xuất ra của cải gọi là quyền Tư hữu. Sản vật do Trí óc và mồ hôi
nước mắt của mình tạo ra thì mình có quyền hưởng mà không ai có thể tước đoạt, chỉ những tài
sản nào không do công lao của mình mà chiếm lấy thì mới bất công, do vậy mà Con Người cần
phải có Quyền thứ hai là Quyền Tự do trong nhiều lãnh vực để làm ra của ăn không bị ai tước
đoạt và quyền đòi hỏi Chính quyền cung cấp Cơ hội và Phương tiện để phát triển Nhân cách và
Khả năng, vì nhiệm vụ thực hiện Dân quyền mà ngưòi dân đã đóng góp cho Xã hội .
Giàu Nghèo mà do bóc lột và bị bóc lột mới bất công. Những người giàu dùng mưu gian và
quyền thế để bóc lột kẻ nghèo mới bất công, còn người nghèo vì lười biếng mà nghèo thì cũng
chẳng do bất công. Nhưng sống trong xã hội mà kẻ nghèo thì đông mà người giàu lại ít , nếu
người giàu không biết san sẻ thì vần đề CS sẽ nảy sinh .Do đó mà cần có Lòng bác ái, Lòng Tư
bi cũng như Lòng Nhân ái, chỉ có những người có Tình yêu cao cả như thể mới biết chia sẻ với
người thất thế trong cuộc sống, nhưng vấn đề Công bằng tương đối trong xã hội lại thuộc về
trách nhiệm của nhà cầm quyền.
7.- CÔNG BẰNG TƯƠNG ĐỐI TRONG XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP
VÀ KỸ NGHỆ
A.- TRONG XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP
Thế mà trong chế độ Nông nghiệp thô sơ, Cha Ông chúng ta đã thiết lập Chế độ Bình sản theo
phép Tỉnh điền, Cha Ông biết lấy Công điền Công thổ điều hòa giữa Công và Tư hữu để giúp
cho những người bất hạnh có cuộc sống tương đôi xứng với Nhân phẩm. Nhờ đó mà trong Xã
hội tuy vẫn có kẻ giàu người nghèo, nhưng khoảng cách Giàu nghèo không quá cách biệt.
Nho có chữ Tỉnh “ 井 “có nghĩa là cái giếng nước, “ nước Cam tuyền dùng không bao giờ cạn
“ chữ Tỉnh lại do sự kép nét của khung Ngũ hành.
( Xem hình Việt Tỉnh cương ở dưới có 9 ô: 8 ô xung quanh thuộc về Tư hữu, ô số 5 ở giữa thuộc
về nhà Vua : Công hữu )
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Thời xa xưa của Tổ tiên Việt có phép Tỉnh điền, Tổ Tiên xưa chia ruộng đất theo hình chữ Tỉnh
tức là chia ra 9 ô, 8 ô xung quanh thuộc Tư điền, tức là quyền Tư hữu của Tư nhân, còn ô ở
trung Tâm thuộc Công điền dành cho nhà Vua thuộc Công hữu.
Trong thời kỳ Pháp thuộc thì ruộng đất ở miến Bắc và miền Trung thuộc Công điền còn chiếm
đến 26%, còn miền Nam là thuộc địa của Pháp, nên mới có Địa chủ với ruộng “ Cò bay thẳng
cánh “
Công hữu này đưọc cấp phát cho những người thất thế, những cô nhi quả phụ, những người tật
nguyền, mỗi người đều được cấp phát một số sào ruộng để họ “ tự canh tác lấy “ mà sống,
không ai có thể dùng miếng ăn để bắt nạt họ. Còn ngưòi tật nguyền thì lấy ruộng đất được cấp
phát cho “ Rong canh “ tức là cho người khác cày cấy để thu tô tức là thu một số thóc, tuy là ít
nhưng họ không có bị chết đói. Ngoài ra còn có Học điền, trong làng xã hễ ai có con đi học
cũng được cấp phát một số ruộng đất để giúp con trẻ có phương tiện học hành. Chính sách này
được gọi là Chế độ Bình sản, có mục đích là giải quyết nạn Bất công xã hội, do sự chênh lệch
về Thiên bẩm nơi từng người.
( Luật Hồng Đức thời Hậu Lê có đề cập tới Vần đề Công điền )
Đây là cách giải quyêt vấn đề Công bằng tương đối trong xã thôn ngày xưa..
Ngoài ra. còn có Chế độ Xã thôn Tự trị, gọi là “ Phép Vua thua Lệ Làng”, Quyền của Triều
đình nhà Vua chỉ đến được tới cái Đình của Làng mà thôi, còn mọi việc trong Làng đều là do
Nhân dân trong làng tự quyết định lấy, Triều đình không có quyền can thiệp vào. Làng có
Hương Ước về Tổ chức và sinh hoạt của Làng. Làng chỉ có trách nhiệm đóng thuế và cung
cấp số đinh nhập ngũ bảo vệ đất nước cho Triều đình là đủ.
( Tương tự như vây, ở Hoa kỳ mỗi Tiểu bang đều có quyền riêng mà Liên bang không thể can
thiệp vào )
B.- TRONG XÃ HỘI KỸ NGHỆ
Trong xã hội Kỹ nghệ Tây phương nhất là Hoa kỳ đã dùng Thuế Lũy tiến,tức là lấy Tư hữu
đóng góp vào Công hữu để thiết lập những Tiện nghi công cộng cho mọi người chung hưởng,
nhất là thiết lập Quỹ An sinh xã hội để giúp những người thất thế về trợ cấp xã hội cũng như
bảo hiểm y tế giúp họ được sống như là một con người có Nhân phẩm , ngoài ra còn giúp Huấn
nghệ cho họ sống tự lập được.
Ngày nay vấn đề này đang được đun đẩy giữa Obamace và Trumpcare. Obamacare thì tăng thuế
người giàu để giúp cho người Già, người có lợi tức thấp cùng Bảo hiểm sức khỏe cho họ, còn
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Trumpcare thì chủ trương đơn giản hoá cơ quan chính phủ cũng như giảm bớt một số phúc lợi
như trợ cấp, bảo hiểm sức khỏe của người già và nhất là người nghèo để buộc họ phải tím cách
sống tự lập cũng như giảm thuế cho người giàu để gia tăng sản xuất.
Xem ra hai đảng Công hòa và Dân chủ đôi khi cũng chưa gặp nhau nơi Tinh thần Hiến pháp
” Hợp Chủng Quốc “, nghĩa là phải dàn xếp mọi sự làm sao cho : Bác ái / Công bằng trở
thành Lưỡng nhất →1: Dual unit: 2→1 ).
Tinh thần đó sẽ Lưỡng nhất khi hai Đảng biết hành xử theo tinh thần “ Quần nhi bất Đảng “,
nghĩa là hai Đảng biết đặt quyền lợi của Nhân dân trên quyền lợi của Đảng.
“
8.- KẾT LUẬN
Người Công giáo cho rằng: “ Greet is not good “, còn một số người Tư bản thì lại định nghĩa:
“ Greed is good, Capitalist is greed ”, còn nhà Phật ở Đông phương thì bảo: “ Tham, Sân, Si “
gây ra nghiệp chướng là gốc đau thương của nhân loại. Nho giáo thì “ Nhân dục vô nhai: lòng
tham không đáy “ là nguyên nhân làm cho “ Đạo Tâm suy vi, Nhân Tâm duy nguy“. Quả
thật lòng Tham của con Người là nguồn rối loạn của xã hội, vì lòng Tham là nguồn cội của bất
công trong gia đình và xã hội.
Ở Tây phương lòng Tham đã sản sinh ra chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân. Chế độ CS cũng vì
quá tham nên nổi lên chống Đế quốc Thực dân để cướp đoạt mà thống trị thế giới. Ở Đông
phương thì là chế độ Phong kiến, Tàu là đại diện chói chang của “ Tham tàn và Cường bạo “,
suốt trường kỳ lịch sử 4715 năm, họ không ngớt rắp tâm gây chiến tranh cướp bóc và bành
trướng.
Cặp Đối cực Tư bản và Cộng sản tuy biến đối theo thời gian, nhưng vẫn chưa thay đổi được bản
chất Lòng Tham. Là người khó mà ít ai chế ngự được lòng Tham, ngay trong lòng các vị tu trì.
Lòng Tham gây ra mưu gian và dùng bạo lực để cướp bóc chiếm đọat dưới muôn ngàn hình
thức: Trong mỗi cá nhân là mầm mống Tham tàn và cường bạo cứ âm ỉ, trong gia đình là “
Chồng Chúa Vợ Tôi hay Vợ Chúa Chồng Tôi”, đối với con cái thì Cha Mẹ cũng cũng dùng uy
thế bạo lực mà khống chế. Trong xã hội thì gây nên một đấu trường dưới trăm mưu nghìn kế để
tranh dành nhau: Địa vị, Quyền lực, Danh vọng, Tài sản, Tình ái. Những con người yếu đuối
thế cô là nạn nhân. Nhìn chung thế giới ngày càng chồng chất bất công.
Mới đây lại có tình trạng Brexit, một số nước co cụm lại theo Dân tuý, mà phớt lờ Toàn cầu hóa,
chẳng qua là “ Trong nước không ấm, ngoài thế giới chẳng êm “, xét kỹ thì cái nguồn gây rối đó
chính là “ Nhân Dục vô nhai “ : Cái Dục ngược với Thiên lý.
Tất cả chỉ còn là sự hàn gắn bề ngoài, mà vấn đề nằm ngay trong thâm cung của Lòng mỗi
người. Vì không có Công bằng tuyệt đối ở trần gian này, nên chỉ có Lòng Bác ái, Lòng Nhân
ái, Lòng Từ bi và Lý công chính hay lẽ “ Phải Người phải Ta “ của mọi người mới mong giải
quyết một cách tương đối. Tình thần cực đoan là mối nguy của Nhân loại.
Nhân loại đang mắc hai thứ bệnh: Bệnh Cá nhân và bệnh Xã hội.
Nguồn gốc của Bệnh Cá nhân là lòng Tham nằm trong Lòng mỗi người, bệnh Xã hội nằm
trong các Cơ chế xã hội mang tinh thần “ Cá Lớn nuốt Cá Bé “ .
Bệnh Cá nhân là nguồn gốc phải ưu tiên sửa trước, còn các Cơ chế xã hội bất công phải sửa tiếp
theo. Không sửa Lòng Tham gây ra bất công mà chỉ sửa các hiện tượng trong các Cơ chế xã hội
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thì không thể được. Lòng Tham gây ra bất công ở Bên Trong, nếu chữa bệnh Nội thương bằng
những hiện tượng Bên Ngoài thì chắc không bao giờ lành bệnh.
Tâm linh / Khoa học là cặp Đối cực cần được Lưỡng nhất hay Hài hòa thuộc sự sống Tính /
Lý hài hòa.
Bác ái / Công bằng, Bi / Trí hay Nhân / Trí Lưỡng nhất là thần dược Hòa mà con người
không thể quên, mà phải được dùng để chữa bệnh bất công.
Vấn đề chính là ai cũng có Nói mà chẳng ai lưu tâm Làm thật sự, một số người làm chưa đủ
mà mọi người phải giúp nhau cùng Làm mới được!
Bệnh Xã hội là bệnh “ Dĩ Cường lăng Nhược: Cá Lớn nuốt cá Bé “, bệnh này đã trải dài qua
dưới muôn vàn Hình thức với nhiều Nhân danh, tình trạng Đại Bất Công này đã đeo đẳng suốt
dòng Lịch sử Nhân loại, chỉ khi nào cái Riêng của từng Quốc gia tìm được vị trí sống ổn định
trong Bàn Cờ Chung của Thế giới thì khi đó Nhân loại mới mong được yên vui .
9.- SUY NGƯỜI LẠI GẪM ĐẾN TA
Chúng ta tự hỏi là tại sao các nước như Singapore trước đây mong mỏi sao cho được phồn vinh
như Hòn Ngọc Viễn Đông tức là Sàigòn, Nam Hàn vào thời ấy còn thua xa Việt Nam, thế mà nay
sao nước Việt chúng ta lại lẻo đẻo theo sau người ta đến thế kỷ ?
Suy cho đến cùng thì như T. G. Kim Định đã cảnh báo: “ Nền Văn hóa không móc nối với con
Người Sinh lý thì rất nguy hại! “, vì một nền Văn hoá mà bị suy đồi là do con Người bị giáng
cấp , khi con Người bị giáng cấp thì mọi lãnh vực khác như Kinh tế, Giáo dục,Chính trị …do con
người làm ra đều sa đọa theo, tình trạng này chẳng khác nào một cây bị tróc Gốc thì Thân,
Cành, Ngọn sẽ héo khô theo mà chết!
Văn hoá hay Mạch sống của Dân tộc là cái Gốc, còn các Cơ chế xã hội như Kinh tế, Giáo
dục, Chính trị, Xã hội. . . đều là cái Ngọn từ Gốc đó mà ra .
Lại nữa, Gốc của Văn hoá chính là ở Gốc con Người và Tinh thần Dân tộc. Văn hóa có bắt
nguồn từ con Người Sinh lý mới là nền Văn hoá Nhân bản.
Văn hoá Nhân bản là Văn hóa không bỏ đói con Ngưòi, vì đã là Người thì ai ai cũng cần đến
ba nhu yếu căn bản, Nho cho đó là :Thực, Sắc, Diện.
10.- Triết lý Nhân sinh của nền Văn hóa Việt Nho
Con người Sinh lý là con Người Bản năng với ba nhu yếu thâm sâu, đó là : “ Thực , Sắc , Diện:
Thiên tính dã: Nhu cầu Ăn uống, nhu cầu Tính dục với nhu cầu Thể diện là Bản Tính được
bẩm thụ từ Trời “, nếu đã là người thì không một ai không cần đến ba nhu yếu ấy được, nên khi
các Chính quyền không lưu tâm tới vấn đế cấp thiết này là Bỏ Đói con Người, thì không những
làm hại đến sự sống con Người, mà còn chống lại Thiên lý vì mỗi người là một Tiểu Vũ trụ.
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Chấp nhận Bản năng:Thực , Sắc, Diện “ chính là chấp nhận Triết lý Nhân sinh của nền Văn
hoá Dân tộc, có chấp nhận Bản năng để nhận rõ được Bản Tính của con Người thì mới tìm cách
hoàn thiện Bản năng bất toàn mà vươn từ lốt Ngợm lên Con Người cao cả .
Có hoàn thiện được ba Nhu yếu trên thì con Người mới có thể thành lập Quốc gia để Dựng và
Cứu nước hữu hiệu. Vì cho những nhu yếu này là thấp hèn, cứ xem khinh mà lẩn tránh việc
khó “ Vi Nhân nan hĩ “ , vì không chịu hoàn thiện chính mình thì mới bị mắc họa cùng nhau.
1.- Thực: Ăn uống
Thực là Ăn uống. Ăn uống là Nhu yếu đầu tiên của con Người, Thức Ăn cần được thỏa
mãn hai yếu tố Ngon / Lành để nuôi Thể xác và nâng cao Tinh thần, hầu có “ Một Tinh thần
minh mẫn trong một Thể xác tráng kiện”, đó là mục tiêu của việc Ăn uống, đây la Chân lý
nền tảng cần phải Ý thức rõ để nắm vững mà ứng xử thích hợp.
Ngoài ra thức ăn cần được cắt tỉa, nêm nếm, pha chế, nấu nướng và trình bày đẹp mắt làm thoả
mãn 5 giác quan: Nhìn đẹp, ngửi thơm, Ăn ngon, khi ăn nghe Tiếng dòn rum rúm , có nhiều
món ăn mà Tay có cầm được mà ăn thì Ngon hơn.
Đây là phương cách trau dồi Mỹ thuật trong các bữa ăn hàng ngày
Trong các bữa ăn của Dân tộc chúng ta dù Giàu hay Nghèo, khi ăn mọi người trong gia đình
đều quây quần ăn chung với nhau, các món đồ ăn đều được đơm trong các đĩa bày ra trên bàn,
mọi người ngồi quanh mà ăn. Khi ngồi vào bàn thì người già và trẻ được mời ngồi chỗ ưu tiên
để thể hiện tinh thần Kính Già Yêu Trẻ, khi ăn thì được căn dặn, “Ăn xem Nồi Ngồi xem
Hướng “, “ Ngồi xem Hướng “ để chọn chỗ ngồi thích hợp cho mọi người như đã nói trên, còn
“ Ăn xem Nồi “ là mọi người nên lưu tâm xem thực phẩm thiếu đủ ra sao để chia sẻ thức ăn
cho nhau hầu trao Tình gởi Lý., nhất là đối với người nghèo trong cảnh chia Cơm sẻ Áo.
Đây là cung cách trau dồi Tính Thiện hàng ngày để tập dữ Tính thành.
Vậy Ăn ngoài việc thiết thân cho sự sống còn được nâng lên hàng Nghệ thuật, lên Tầm mức quan
trọng là Trau dồi “ Chân, Thiện, Mỹ “ suốt đời, do đó mới có câu “ Có thực mới vực được
Đạo” - Đạo lý làm Người biết Yêu thương và Ăn Ở Công bằng với nhau - .
2.- Sắc là Tính dục
Sắc là Sắc dục cũng là Tính dục, là nhu cầu mà Trai Gái cần được thỏa mãn để cho hai Thể xác
cùng hai Tâm hồn Vợ Chồng trở nên Một, Vợ Chồng có được nối kết khăng khít với nhau như
thế thì mới sống Hòa được với nhau cho đến khi:” Đầu bạc Răng long, Cốt rủ Xương mòn
“để xây Tổ Ấm Gia đình, do vậy việc chọn Vợ chọn Chồng trở nên Vô cùng quan trọng , nên Tổ
Tiên chúng ta đã mở ra nhiều Hội hè Đình đám đám giúp lớp Trẻ Gái Trai có dip Ve nhau một
cách công khai trước mặt mọi người cũng như Thần linh, Họ ve nhau bằng lời ca tiếng hát đượm
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Tình đầy Lý để giúp nhận rõ chân tướng của nhau, để “ Nồi nào úp Vung nấy “và khi đã thực
hiện hai Lễ Thành hôn và Lễ Giao bái thì cuộc sống sau đó: Trong nhờ / Đục chịu, Vợ Chồng
không có gây gổ nhau, một mực cùng nhau chung sức xây dựng gia đình, sinh nở và nuôi dạy
Con cái.
Lễ Thành hôn là Lễ hai bên nối kết với nhau bằng Tình: Người con Gái tuy Thể là Âm nhưng
Diện lại Dương ( + ) , còn người con Trai có Thể là Dương , nhưng Diện lại Âm ( - ). Khi hai
người Gái Trai gặp nhau thì hai ion – và ion + tạo ra dòng Điện, nếu cùng Tần số thì cuốn hút
hai ngưòi lại với nhau bằng Tình ( Nho đã giải thích Âm trung hữu Dương căn và ngược lại,
đấy là thuyết ion hoá trong Hóa học )
Vây Lễ Thành hôn liên kết Gái Trai bằng Tình.
Vào buổi tối ngày Kết hôn, khi vào phòng riêng, trước khi trao thân gởi phận cho nhau, hai Vợ
Chồng cùng bái nhau và uống chung với nhau cùng một ly rượu để Thề ước sẽ tôn trọng nhau (
Phu phụ tương kính như Tân ) suốt đời, mà sống Hòa với nhau.
Đây là cuộc Lễ ràng buộc Vợ Chồng bằng Lý ( Công bằng ) để giữ Hoà khí trong Gia đình.
Khi sống với nhau, hai Vợ Chồng hành xử với nhau sao cho Tình Lý hài hoà thì Hòa với nhau,
có thế mới “ Thuận Vợ thuận Chồng tát Bể Đông cũng cạn “để biến Gia đình thành Tổ Ấm.
Có lẽ vì không hiểu ý nghĩa sâu xa của Lễ Giao bái nên đã bỏ đi, nên đã bỏ mất cái Tinh hoa
Hoà của đời sống Vợ Chồng: Tôn trọng và ăn ở Công bằng với nhau suốt đời.
Nên nhớ con Người là Tạo hóa con ( Tiểu Vũ tru ) nên hai Vợ Chồng ngoài việc giúp nhau trong
công việc làm ăn, còn phải sinh đẻ con cái, nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên Người để tham gia
vào cuộc “ sinh sinh hóa hóa trong Vũ trụ “.
Người ta ví Tình người Mẹ khi thì mơ màng như ánh trăng lên đầu núi, lúc thì vằng vặc như
ánh trăng rằm mùa Thu, Tình người Mẹ thì vô biên, lại có Tính Nhu, không điều kiện, con cái
dù Nên hay Hư đều thương.
Còn Lý người Cha thì lại Cương như Ánh mặt Trời, lúc thì rực rỡ như ánh mặt trời lúc Ban mai,
lúc lại gay gắt như ánh nắng trưa Hè, Lý người Cha thì lại có Điều kiên, người con Nên thì đươc
khen, người con Hư thì phải nghiêm phạt, nên mới có câu: “ Nghiêm Phụ Từ Mẫu “.
Được nuôi dưỡng trong môi trường Cương / Nhu, Tình / Lý hài hòa từ lúc nằm nôi cho đến lúc
trưởng thành giúp con cái trở thành Trai Hùng Gái Đảm, nghĩa là Gái Trai đều có Tư cách và
Khả năng. Nho có câu : Phu phụ hoà gia đạo thành: Vợ Chồng sống hoà với nhau thì Gia đình
mới êm ấm.
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Đây là cách Sống uyên chuyển của Việt Nho tức là lối Mẹ Tròn con Vuông. Từ một hình
Vuông Nội tiếp, nếu ta lấy hình chiếu cả hai lên một trục toạ độ thì chúng ta có được nét Cong,
nét Cong đó tượng trưng cho lối sống uyển chuyển của Tổ Tiên Việt ( Theo Dịch lý Việt. )
3.- Diện: Thể Diện
Tổ Tiên có câu: “ Thể Dụng nhất nguyên, Hiển vi vô gián: Thể / Dụng là hai mặt của một
Gốc, nghĩa là Nhất nguyên lưỡng cực như Thái cực, cái Hiện rõ ra Ngoài và cái Ẩn khuất bên
Trong là không cách biệt mà gắn kết chặt chẻ với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Tổ Tiên
chúng ta đã ví von: Con Người làm sao thì Bào hao làm vậy:nghĩa cái Thể bên Trong của con
Người ra sao thì Tiếng la thét ra bên Ngoài như vậy, hay còn có câu : Hữu ư Trung tất hình ư
Ngoại: Bên Trong có gì thì thì hiện rõ ra bên ngoài như thế, người Tốt ( trong Lòng ) thì có bộ
mặt ( bên Ngoài ) Hiền lành, người Xấu thì bộ mặt Dữ dằn Hung tợn.
Vì vậy cho nên mỗi người ai ai cũng phải tu Thân sao cho cái Thể được Tốt tức là có Lòng Nhân
ái thì cái Diện tỏ ra hiền lành mà biết cách sống Công bằng với nhau.
Mỗi Tôn giáo, mỗi nền Văn hoá đếu có cách Tu Thân khác nhau, tưu trung là trau dồi Nhân Tình
và Nhân Tính:
Nhân Tình là Tình người biết Yêu thương, kính trọng và Bao dung nhau, đừng vì sự cách
biệt giàu nghèo sang hèn mà khinh khi, đối xử bất công vơi nhau.
Nhân Tính là Lẽ Công chính giúp mọi người ăn ở theo hai Chiều “ Có Đi, Có Lại, Phải Người
Phải Ta “ hay hành xử Công bằng với nhau,vì có Hành xử công bằng thì mới hòa vói nhau mà
sống yên vui được, có sống yên vui thì mới Hạnh phúc, Hạnh phúc là mục tiêu tối hậu của con
Người.
Cách Tu Thân của Tổ Tiên chúng ta là theo Thiên lý hay Dịch lý, mà Dịch là “ Nghịch số chi Lý
“,đó là hai lãnh vực Tâm linh ( hay Vô ) và Khoa học ( hay Hữu ). Tâm linh là nguồn Tình,
Khoa học là nguồn Lý.
Muốn đi vào nguồn Tâm linh thì phải tìm chốn yên tĩnh, ngồi bất động mà vô tư, vô niệm, nghĩa
là bỏ Lý trí, vén màn dăng vô minh của Lý trí mà tiếp cận với nguồn Sáng từ Trời cao, theo Việt
Nho thì đó là Lòng Nhân ái và Lý công chính được suy ra từ hành Hỏa của Ngũ hành.
Hỏa là năng lượng dưới dạng Quang năng: Ánh sáng được truyền đi vừa theo Làn Sóng hình
Sin bao quanh dòng Hạt Photon được truyền theo đường Thẳng: Làn Sóng hình Sin có tính
chất bao bọc che chở tựa như Lòng Nhân ái, còn Dòng Hạt Photon truyền theo đường thẳng
tắp như Lý Công chính. Vây khi Quy tư về nguồn Tâm linh thì con Người un đúc được Lòng
Nhân ái và Lý Công chính hay gọn hơn là Nhân / Nghĩa hay Tình / Lý.
( Có thể soi sáng bằng : Wave / Particle duality: Sóng / Hạt Lưỡng nhất )
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Khi ra sống ngoài Thế sự theo Khoa học thì phải Suy Tư để phát triển Lý trí mà tìm ra các Định
luật Khoa học mà khai thác vật chất để cải Tiến Dân sinh.
Chúng ta phải phân biệt Tâm linh và Khoa học là hai lãnh vực ngược nhau, một bên là nguồn
Tình thì u linh man mác không thể dùng Lý mà phải dùng Tình mà cảm nhận ( feel ) rối Thể
nghiệm ( experience ), còn nguồn Lý lại phải Suy tư để được Chu tri, nguồn Lý lại rõ ràng khúc
chiết, tuy Tình / Lý là đối cực nhưng chúng ta có dùng đường lối Dịch lý mà làm cho Tâm linh /
Khoa học lưỡng nhất được bằng cách “ Chấp kỳ lưỡng đoan và Doãn chấp quyết Trung: Hai
bên phải chấp nhận nhau và tìm cách hoà giải nơi Chính Trung “ nghĩa là theo “ sự thoả thuận
khả chấp “ nằm đâu đây giữa hai bên mà không làm cho ai Hơn hay Thua hoàn toàn.
Lấy một ví dụ cho dễ hiểu về sự kết hợp giữa cặp đối cực Tình / Lý theo tiêu chuẩn: Tham Thiên
Lưỡng Địa tức là 3 Tình 2 Lý. Con số 3, 2 không phải là con số Toán học mà rất co dẫn, miễn
là Tình phải nhiều hơn Lý. Khi hai người hành xử với nhau, trước tiên phải yêu nhau để chấp
nhận nhau, mà không chối từ nhau, khi có sự bất đồng thì không thì không cắt mối Liên hệ mà
lại tìm cách giải quyết bất đồng theo cách cùng chia phần hơn và chịu chung phần thua sao cho
hợp lý để đạt tới thoả thuận lưỡng lợi: Không ai Thắng hoàn toàn và cũng không ai Thua hòan
toàn, đó là Giải pháp Hòa giải bằng cách đối thoại theo tỷ lệ bên nào hợp với Lý công chính hơn
thì được phần hơn, đó là cách Hoà giải theo Dịch lý hay Thiên lý.
Như vậy Chính Dịch lý là Triết lý của Hòa giải, của Đối thoại.
Do đó mà Gia đình không những được chọn làm nền tảng cho Xã hội, các Tổ Ấm Gia đình
chính là nguồn cội của Nội lực Dân tộc, chứ chưa phải đa Nguyên đa Đảng, Đa đảng mà Dân
tộc thiếu Chủ đạo Hòa thì đa Nguyên chỉ là con Rắn có nhiều Đầu kéo Xã hội chạy lộn quanh!
Vì thế cho nên, Chế độ nào mà không giúp cho Dân “ Cải tiến Dân sinh, Nâng cào Dân trí “ (
Phú chi Giáo chi ) để bồi đắp nền tảng gia đình là chế độ Tà trị, những chế độ Độc tài luôn tìm
cách” Bần cùng hoá “ và “ ngu dân “ để cho dễ bóc lột!
Đây là chuyện lâu dài cần được khởi đầu từ khi “ Thôi nôi”cho đến khi “ đậy nắp quan tài “,
không thể nại vì lâu dài hay cấp tốc mà bỏ qua, sự bắt đầu cũng không bao giờ quá muộn,
nếu muốn làm Người thực sự là Người.
D.- NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT
Thực, Sắc, Diện là cái Kiềng Ba chân cua nền Văn hoá Thái hòa Việt, đây là công trình
không những giúp xây dựng Gia đình yên vui mà còn là nguồn gốc của Nội lực Dân tộc, vì từ
đó mà mọi con Người trau dồi Nhân phẩm sao cho được phát triển toàn diện về Tư cách và
Khả năng để làm người Nhân chủ với ba đặc Tinh: Tự Chủ, tự Lực va tự Cường.
Thiếu con Người Nhân chủ thì Dân tộc không thể Đoàn kết để mọi người cùng nhau Dựng
nước cho được giàu mạnh cũng như Giữ nước cho được vững bền. Nhờ có Tinh thần Hoà
của nền Văn hòa mà toàn dân đoàn kết một lòng mà Dựng và Cứu nước.
- 20 -

Xin đặt niềm tin vào Chính mình vào Dân tộc mình, mà Vi Nhân theo Chủ đạo Hòa, xin đừng
có ngủ Mê trong GIẤC “ Viễn thủ chư Vật “ nữa để dùng Thủ đoan gian manh, mà tranh
dành cấu xé nhau làm khổ đau con Người, làm tan Nhà nát Nước ! “
I.- Bản chất Thái hòa
Qua nền tảng trên, nền Văn hoá Tổ Tiên có tên là Việt Nho với Triết lý An vi là nền Văn hoá
Thái hòa. Thái hòa là Hòa ở mọi cấp bậc:
1.- Ở cấp Cá nhân thì mỗi người sống Hoà với nhau khi hành xử theo“ Tình /
Lý tương tham “ hay “ Lưỡng nhất “,theo tỷ lệ “ Tham Thiên < 3 Tình > Lưỡng Địa
< 2 Lý > nhi ỷ số “. Tình phải nhiều hơn để không loại trừ nhau, Lý theo nẻo Công bằng
mà sống Hòa với nhau. ( 3 / 2 là con số co dãn, không là con số toán học )
[ Nói rõ hơn, khi hai người sống với nhau, họ có ( Lòng Nhân ái ) thương nhau, Kính
trọng nhau và Bao dung nhau thì không bao giờ hành xử Bất công với nhau từ cách nhìn, từ
thái độ, tới lời nói cho đến việc làm, nhờ đó mà sống Hòa với nhau,vì thiếu Tư cách nên con
Người mới dùng Bạo lực mà uy hiếp nhau, chế độ độc tài là chế độ dùng bạo lực để làm chuyện
bất công như áp bức người, cướp của giết người, cướp chính quyền. ]
2.- Ở cấp Gia đình tức là Vợ / Chồng và con cái Gái / Trai : Tiêu chuẩn sống Hoà vối
nhau cũng là Tình / Lý tương tham hay Tình / Nghĩa nhập thần.
3.- Ở cấp Quốc gia là Hoà với nhau qua “ Chí Nhân / Đại Nghĩa “.
4.- Ở cấp Quốc tế là Hoà với Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh / Đệ” cũng với Tiêu chuẩn
Tình / Nghĩa .
5.- Ở cấp Siêu hình là Hoà giữa Triết lý Hữu vi ( Tây phương: Khoa học ) / Triết lý
Vô vi ( Đông phương: Tâm linh ) thành An vi ( Vũ trụ hoà hay Âm / Dương hòa ).
II.- Hệ thống Triết lý An vi
Nền Văn hoá Thái hòa có một Hệ thống Triết lý về Vũ trụ quan và Nhân sinh quan bắt nguồn
từ Dịch lý, đó là :
1.- Một Vũ trụ quan Động mang tên Dịch lý là Luật Biến dịch Bất biến trong Vũ trụ
mang số Huyền niệm có Cơ cấu: số 2. Luật này giúp con Người và Xã hội luôn đạt sự Tiến bộ
trong trạng thái Ổn định.
2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ: Tự Lực, tự Cường mang số 3 để có khả năng làm
Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.
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3.- Một Tâm linh Sử quan mang số 5 về nguồn Sống và nguồn Sáng: Nguồn Sống là Vật
chất với các Định luật Khoa học, nguồn Sáng là Tinh thần với Lòng Nhân ái va Lý công chính.
4.- Một Đạt quan Phong lưu: Giúp cuộc sống về Già được an nhiên tự tại.
5.- Một Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để mưu Phúc lợi và Hạnh phúc cho Toàn dân.
A.- Tu Thân, Tề gia
Tu Thân theo Ngũ Thường để đạt tới 5 Nhân đức hầu hoàn thiện mối Liên hệ hàng Dọc: Đó là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Ta có thể tóm tắt: Lễ, Trí, Tín bằng Nghĩa, nên Ngũ thường có thể
rút gọn lại là Nhân / Nghĩa hay Tình / Lý.
Nhờ Ngũ thường mà mọi người hoàn thiện được mối Liên hệ Hoà hàng Ngang qua Ngũ luân
qua Tiêu chuẩn Nhân / Nghĩa mà sống Hoà với nhau.
1.- Vợ /Chồng sống với nhau theo tiêu chuẩn Tình / Nghĩa.
2.- Cha Me / Con cái sống với nhau theo tiêu chuẩn Tình / Nghĩa.
3.- Anh Chị / Em sống với nhau theo tiêu chuẩn Tình / Nghĩa
4.- Đồng bào với nhau s ống v ới nhau theo tiêu chuẩn Tình / Nghĩa Đồng bào.
5.- Nhân dân với Chính quyền hành xử với nhau qua tiêu chuẩn Nhân quyền / Dân
quyền
B.- Trị Quốc, Bình Thiên hạ
Bằng cách đem Công lý vào các Cơ chế Xã hội để giúp các Cơ chế vừa Tiến đồng bộ vửa Ổn
định theo Dịch lý.
C.- Cách đem Công lý tức Dịch lý vào Cơ chế Xã hội
Chúng ta đem Tinh thần Dịch lý tức là đem các cặp đối cực tương ứng vào từng Cơ chế Xã hội
để giúp các Cơ chế được tiến đồng bộ và ổn định.

Giáo dục ( Thành Nhân / Thành Thân )
↑
Chính trị (Nhân quyền /Dân quyền)←Văn Hóa Thái hòa→(Hạ tằng / Th.tằng) Xã hôi
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↓
Kinh tế ( Công hữu / Tư hữu )
Văn hoá: Tình / Lý tương tham hay Nhân / Nghĩa lưỡng nhất
Kinh tế: Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất
Giáo dục: Thành Nhân / Thành Thân lưỡng nhất
Chính trị: Nhân quyền / Dân quyền lưỡng nhất, Dân sinh / Dân Trí lưỡng nhất
Xã hội: Hạ tằng cơ sở / Thượng tằng kiến trúc lưỡng nhất.
Nền Văn hoá Thái hòa đã cống hiến cho Dân tộc một Chính lược hay Chủ đạo Hòa
mà Dựng nước và Cứu nước.
Đây là nền Văn hoá Nhân bản, giúp con Người biết cách sống Công bằng mà Hoà với nhau
để xây dựng Mình, Gia đình mình và Đất nước mình, sao cho Nhà êm Cửa ấm, Làng xóm an
vui và Đất nước thanh bình.
Tuy có nhiều định nghĩa nhưng xem ra định nghĩa: “ Làm Văn hoá là dùng lời Văn vẻ để
cảm hóa nhau, giúp nhau hiểu rõ vấn đề Vũ trụ và Nhân sinh, giúp nhau làm những việc
thiết thân cho cuộc sống hàng ngày để sống hòa vui với nhau “, đừng có lắp cánh quá rộng
đưa tuốt con Người lên cung Trăng, hay cắt cánh đi mà dìm con Người xuống Địa vực, để
quên đi môi trường Sống thực tế nơi Trần gian.
“Đội Trời Đạp Đất Ở Đời
Sao cho “ ĂN Ở NÊN NGƯỜI “ với nhau !
D.- So sánh Chủ đạo Hoà của Dân tộc với Chế độ Dân chủ đương thời
Chế độ Dân chủ được xây trên ba nền tảng: Nhân quyền, Tự do và Dân chủ
NỀN TẢNG CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ
I.- HIẾN PHÁP HOA KỲ
Hiện thân của Tinh thần Bác ái và Công bằng
Nói một cách tổng quát Hiến pháp là Luật tối thượng của Quốc gia để đem Đạo lý “ Bác ái và
Công bằng vào Đời “ hay đem Công lý vào Đời sống Xã hội để làm chứng cho Lòng Bác ái.
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Một xã hội mà Công lý ( tức là Công bằng tương đối ) được thể hiện thì xã hội mới tương đối
được Hòa bình. Khi Xã hội giảm thiểu tối đa được sự Bất công thì nhân dân mới được sống yên
vui, mới được Hạnh phúc. .
II.- TUYỂN HIỀN
Muốn có người tài giỏi chăm lo việc nước thì phải Tuyển Hiền. Có Tuyển hiền bằng cách Bầu
cử Tự do thì mới chọn được những ứng cử viên có Tư cách và Khả năng để phục vụ nhân dân.
Cách thể hiện quyền Lựa chọn Tự do bằng: Phiếu Dân bầu và Phiếu Cử tri đoàn
Trong cuộc sống con Người thì sự Lựa chọn Cá nhân là quan trọng và linh thiêng nhất, đó là
sự Tự do Lựa chọn ( Freedom of choice ). Con Người không thể sống một mình để tồn tại và
phát triển, nên phải kết hợp thành Cộng đồng của nhiều người, nên phải trải qua nhiều sự Lựa
chọn Tự do, vì tôn trọng sự Tự do lựa chọn của nguời khác để hoà với nhau, nên sự lựa chọn Tự
do cá nhân bị hạn chế., việc này đưa tới luật Sinh hoạt “ Thiểu số phục tùng đa số ”, có vậy
thì mọi sinh hoạt chung của Cộng đồng và Quốc gia mới tiến triển được.
Vì vậy khi nhiều người cùng nhau bàn Công việc chung thuộc lãnh vực nào cũng đều phái tuân
theo luật “ Thiểu số phục tùng đa số “.
Thế nhưng vì sự hiểu biết mọi người không đồng đều, đối với những việc quan trọng và khó khăn
thì luật Sinh hoạt trên không đáp ứng được yêu cầu ích lợi chung, trong trường hợp này đa số
thiếu hiểu biết lại phải tuân theo thiểu số thông thạo vấn đề ( Competency ). Ví dụ hàng triệu Y
tá không thể chữa bệnh hữu hiệu bằng một Bác sĩ, do đó mà có luật sinh hoạt “ Đa số phục tùng
Thiểu số “.
Trong sinh hoạt Quốc gia thì sự Phổ thông đầu phiếu chọn các Vị đại biểu Quốc hội nhất là
Tổng Thống thì phải thoả đáng được cả hai luật Sinh hoạt trên.
Phiếu Dân bầu ( popular vote ) thì theo luật “ Thiểu số phục tùng Đa số”.
Còn phiếu Cử tri đoàn ( electoral vote ) thì lại theo luật “Đa số phục tùng Thiểu số “
Đối với việc bầu Tổng thống thì Ứng cử viên nào có cả hai loại phiếu Dân bầu và phiếu Cử tri
đoàn nhiều hơn thì trúng cử ,gặp trường hợp Ứng cử viên có Phiếu Dân bầu tuy ít hơn, nhưng
mà số phiếu Cử tri đoàn lại nhiều hơn thì lại thắng cuộc, ở đây “Đa số phục tùng Thiểu số “ vì
các vị trong Cử tri đoàn lại thông thạo việc xây dựng và Cứu nước hơn toàn dân.
III.- TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT BÌNH ĐẲNG
TRONG CƠ CHẾ TAM QUYỀN PHÂN LẬP:
1.- CƠ CHẾ XÃ HỘI: CÁI KIỀNG 3 CHÂN
Ngành Lập Pháp : Đại diện cho Nhân dân chuyên trách làm Luật về Chiến lược Quốc gia
Ngành Hành pháp là Chính quyền có nhiệm vụ thi hành Luật để mưu phúc lợi cho toàn
dân
Ngành Tư pháp duy trì Công lý Xã hội
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2.-THỂ HIỆN PHÂN QUYỀN BÌNH ĐẲNG
Cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều có quyền ngang nhau, có quyền kiểm soát
nhau theo Tinh thần Hiến pháp để giữ tình trạng Cân bằng, nhờ vậy mà giúp các Cơ chế xã hội
được tiến bộ đồng bộ và được cân bằng, nên khi có sự sai lầm thì mới điều chỉnh được, còn sinh
hoạt một chiều như CS khi gặp sai lầm thì đổ cả mảng.
3.- SINH HOẠT TỰ DO DÂN CHỦ
Sinh hoạt Dân chủ là lối Sinh hoạt theo Dịch lý bằng cách Kiểm soát nhau để duy trì thế Quân
bình động mà Tiến bộ ( check and Balance: Thể hiện Dịch lý “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “.
Trong Sinh hoạt Dân chủ thì cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều dựa trên tinh
thần Hiến pháp ( Bác ái và Công bằng ) để kiểm soát nhau hầu lập thế Quân bình ( tức là Duy
trì lẽ Công bằng cách gọi là check and balance ). Trong sinh hoạt của mỗi ngành thì theo luật “
Thiểu số phục tùng Đa số.”
Còn khi hai ngành Lập pháp và Hành pháp có vấn đề tranh cãi mà không đi tới ổn thoả thì phải
đưa lên Tối Cao Pháp Viện để được phân giải, hai ngành phải tuân theo sự phán quyết của Toà
Tối cao, trong trường hợp này thì Đa số phải phục tùng Thiểu số do yếu tố thông thạo vấn đề
Luật pháp theo Hiến pháp ( competency ).
4.- HAI LỐI SINH HOẠT GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG
A.- SINH HOẠT THEO LỐI “ THIỂU SỐ PHỤC TÙNG ĐA SỐ “

Ngành Lập pháp làm Luật (đại diện cho Đa số )
Hạ viện chuyên về Đường lối Nội Trị,Thượng viện chuyên về Ngoại giao.Lối sinh hoạt của
Thượng và Hạ nghị viện hay cả hai Viện đều theo luật: “ Thiểu số phục tùng đa số “
Ngành Hành pháp (đại diện cho Thiểu số )
Thi hành Luật pháp để thực hiện công cuộc Dân sinh và Dân trí cũng như công việc Quốc
phòng. Trong ngành này mọi sinh hoạt cũng theo luật:” Thiểu số phục tùng đa số “
Ngành Tư pháp ( competency ): Duy trì Luật để bảo vệ Công lý Xã hội. Các sinh hoạt trong
ngành cũng theo “ Thiểu số phục tùng đa số “
B.- SINH HOẠT THEO LỐI “ĐA SỐ PHỤC TÙNG THIỂU SỐ “
Hai ngành Lập pháp và Hành pháp đối với Tư pháp ( Tối cao pháp viện ) thì theo lối sinh hoạt
“Đa số phục tùng Thiểu số “.
Trong cuôc bầu cử Tổng Thống khi một ứng cử viên có phiếu Dân bầu ( popular vote ) ít hơn,
nhưng phiếu Cử tri đoàn ( electoral vote ) nhiều hơn ứng cử viên khác thì ứng cử viên này thắng
cuộc. Cử tri đoàn là Thiểu số mà Dân là Đa số .
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C.- MỤC TIÊU CỦA SINH HOẠT DÂN CHỦ
Kiểm soát nhau “ theo Tinh thần Hiến pháp “ để duy trì thế Quân bình mà Tiến bộ.
( Check and Balance : Thể hiện Dịch lý “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “ tức là Sinh hoạt Dân chủ ).
Trong Sinh hoạt Dân chủ cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều dựa trên tinh thần
Hiến pháp ( Bác ái và Công bằng ) để kiểm soát nhau hầu lập thế Quân bình ( tức là Duy trì lẽ
Công bằng cách gọi là check and balance ). Trong sinh hoạt của mỗi ngành thì theo luật Thiểu
số phục tùng Đa số.
Còn khi hai ngành có vấn đề tranh cãi mà không đi tới ổn thoả thì phải đưa lên Tối Cao Pháp
Viện để được phân giải, hai ngành phải tuân theo sự phán quyết của Toà Tối cao, trong trường
hợp này thì Đa số phải phục tùng Thiểu số do yếu tố thông thạo vấn đề Luật pháp ( competency )
E.- NẠN “ BỎ GỐC ÔM NGỌN “
Gốc là nền Văn hoá Dân tộc có nền tảng trên cái kiềng 3 chân: Thực , Sắc, Diện, đây là “ nhu
yếu thâm sâu nuôi dưỡng con Người “, khi bỏ đói con Người thì con Người sẽ thân tàn ma
dại.
Còn Ngọn là những lý thuyết về Ý hệ Duy Lý cực đoạn, nhằm khống chế con người, giam con
người trong Bần cùng và Ngu dốt.
Thực, Sắc, Diện là ba Nhu yếu hàng ngày, nếu không thực sự trau dồi cho ngày được tốt đẹp và
tiến bộ hơn thì sinh ra nhàm chán, lại xem thường cho là chuyện nhỏ, nhưng những chuyện nhỏ
này là nguồn cho mọi Công trình Xây dựng to lớn cho Gia đình và Xã hội, những việc không làm
được cho là cái Sảy này sẽ nảy ra cái Ung Bất công trong Gia đình và ngoài Xã hội!
Nhìn vào tình trạng Xã hội đương thời, vì mắc bẩy Giặc lạ, thay vì lo cho con Người, trước đây
lại bày ra cảnh Đấu tranh giai cấp tiêu diệt thành phần khá giả nòng cốt của Dân tộc với Chiêu
bài là Giải phóng Giai cấp Nghèo, nhưng nay Giai cấp Nghèo lại đến lượt lại bị sưu thuế chất
chồng, và nhất là qua công trình Quy hoạch mặt bằng lại bị cướp đất phá nhà, bị đuổi tới nơi
không có kế mưu sinh để “ sống chết mặc bay “ miễn sao “ Tiền Thầy đã bỏ túi “ là xong, tiếng
kêu than vang Trời dậy Đất của lớp người Nòng cốt của cách mạng Vô sản đà mấy thập niên,
mà vẫn còn là tiếng kêu trong sa mạc!
Còn những thành phần khác cũng không có môi trường sống thuận lợi để giúp phát triển con
Người và Xã hội, con Người bị giam hãm trong “ môi trường Duy Lý Cực đoan “, Cực đoan
là nhà tù làm thui chột mọi Khả năng sáng tạo của con Người.
Cả xã hội đang sống trong cuồng loạn, nạn buôn người, bán dâm, bán sức lao động, đĩ điếm,
nhậu nhẹt, nạn xì ke ma tuý, cờ bạc lan tràn, nạn áp bức bóc lột người nào không biết xảo trá
mánh mung thì khó mà sống được!
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Đây là bức tranh “ Hồng cẩu, đoạ Người tang thương “ của Xã hội Việt Nam mà trải qua
hàng năm ngàn năm mà chưa hề thấy!
Phải chăng “ Kẻ Thù “ Lạ “ đã thành công trong việc dùng Chiêu bài “ Cách mạng Vô sản “
để nhờ Tay kẻ “ Thù Quen “ lấy “ Nồi Da nấu Thịt “, hay lấy “ Vỏ Đậu nấu hạt Đậu” để
Tiêu diệt một Dân tộc bất khuất can trường trải dài suốt trường kỳ Lịch sử 5 ngàn năm?
Ngày nay các môi trường sống như Đất đai, Không khí, Sông, Biển, kể cả Tư tưỏng đều đã bị ô
nhiễm, Rừng bị chặt phá gây nạn lũ lụt, đất chuồi. Bờ Biển dài hàng ngàn cây số nhiều nơi cũng
như Sông ngòi đã bị các Xí nghiệp lạc hậu làm cho bị nhiễm độc, Cá đã chết hàng loạt nhiều
nơi, còn ngư trường xa gần là nguồn sống của dân miền biển và là nguồn thực phẩm quan trọng
cho cả nước đều bị Tàu lạ cấm ngăn, một số ngư thuyền đã bị tịch thu, đâm chìm. Còn Tư tưởng
thì toàn là : “ Dị khí tương Thù : Kẻ nào khác lập trường là thành kẻ Thù nguy hiểm “vì cái
nạn “Lạc Hồn Dân tộc “khiến con Dân không nhận ra nhau là Đồng bào nửa!.
Cách mạng Vô sản của CSVN đã kéo dài 72 năm, chẳng những không xây dựng Hạ tằng Cơ sở
và Thượng tằng Kiến trúc được đồng bộ, mà làm cho nền Văn hóa Dân tộc suy sập tận nền,
khiến Lương tâm con Người bị biến chất, mọi môi trường sống đều trở nên độc hại: Từ Môi
trường sống như Tài nguyên, Không khí, Đất đai, Sông ngòi, Bờ biển đến Thuần phong Mỹ tục
ngàn xưa đều do Chiến lược Chiến thuật và phương tiện của kẻ Thù truyền kiếp mà phá cho tan
tành! Công trình nhằm triệt hạ Dân tộc chúng ta do các nhà cầm quyền Hoa Hán đã liên tiếp
tìm cách thực hiện qua hàng ngàn năm mà chưa bao giờ đạt được.
Cái Quốc nạn lớn lao nhất là ngày nay nhà Cầm quyền Việt Nam đã bị người Bạn vàng” Môi hở
Răng lạnh “đã dùng bùa Lú mà xiết vòng Kim Cô vào cổ, mỗi lần bị xiết Vòng một nức là một
phần lãnh Thổ, lãnh Hải và quyền làm Chủ Đất nước bị tước đoạt từng phần.
Phỏng rồi một ngày gần đây, chúng ta: những vị lãnh đạo Tinh thần, những Vị trí thức mọi
ngành, những sinh viên, và toàn dân còn có quyền gì trên Vận hệ mình, trên Đất nước mình nữa
không ? Phỏng lúc đó chúng ta có còn cơ hội bàn đến những vấn đề vụn vặt xa lạ với cuộc sống
Nơi Đây và Bây giờ của con Người và Dân tộc nữa không, vì đây không là những vấn đề liên
quan mật thiết đến cuộc sinh tồn của Dân tộc, phỏng khi đó chúng ta còn có vấn đề nào xa xôi
cao cả để bàn nữa không ?
Cả một ngọn núi Thái sơn khó khăn đang lù lù trước mắt, xin mỗi chúng ta đừng có xem khinh!
Chưa có sự Bất công nào lớn hơn là sự tàn phá Lương tâm con Người cùng với sự sụp đổ Cơ
đồ 5 ngàn năm của Dân tộc !
Phải chăng Dân tộc chúng ta đang lâm vào cảnh con Rùa đang bị bỏ vào nồi luộc, cứ co dần
theo sức nóng của củi lửa tăng lên mà kết thúc Vân mệnh chăng ?
Các vị Trí thức, các nhà Văn hoá “ có nên “ cứ mãi miết tìm tòi bàn luận tới những vấn đề
nơi Trời Trăng Mây Gió, cứ mê mẫn bàn tới những vấn đề cao siêu xa lạ hay những chuyện
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vun vặt chẳng thiết thân gì tới sự sống con Người, trong khi đó cứ bỏ quên Nhu yếu của con
Người thì những công trình dù có hay ho mấy cũng chỉ thỏa mãn óc tò mò của quý Vị, mà
không giúp con ngưòi tỉnh Giấc Mê đang vong Nhân, vong Thân, vong Gia, vong Quốc, vong
Nô, do đó mà nền Văn hóa nào mà thiếu Triết lý Nhân sinh thì rõ là nền Văn hóa vong Bản.
Điều nực cười là chúng ta không màng làm cái Gần, cái tối thiết ngay Nơi Đây và Bây giờ mà
mơ tưởng những thứ Cao Xa nơi Ngày mai, mà chắc chắn là Ngày Mai thì không bao giờ tới
được, vì Ngày Mai nếu có, thì phải được xây đắp ngay từ Bây giờ của Ngày Hôm nay.
Không chịu làm cái Nhỏ mà mong cầu được cái To, không làm cái cần thiết mà làm cái vô bổ,
chưa cần đến, nguyên do là quên con Người, khiến Tâm hồn cứ lãng vảng nơi cao xa, không còn
ở gần với con Người và Dân tộc nữa !
Kết cục là “ Xôi hỏng Bỏng không “, Tay trắng vẫn còn Trắng tay !!
Với tấm lòng vô cầu, vô cưỡng, chúng tôi rất thành khẩn nói lên sự thật xót xa, nhục nhã của
Dân tộc và rất ngần ngại viết lên những lời thất thố khó nghe này, nếu có bị đụng chạm thì xin
niệm Tình mà bỏ qua cho.
Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi trở về với Dân tộc để mọi con Rồng Cháu Tiên bừng tỉnh Giấc
Công miên!
Nhân dân Việt Nam đã bị nhận chìm xuống bùn sâu trong thời gian dài, nay là lúc mọi con
dân Việt phải bừng tỉnh, ngoi lên từ vực sâu, canh tân cuộc sống, cùng giúp nhau xây dựng
lại Mình cho Lành Mạnh, Gia đình Ấm êm và Đất nước Cường thịnh,có thế chúng ta mới
không làm nhơ Dòng máu Tiên Rồng !
Xin đa tạ!

Việt Nhân
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tham khảo
[1].- Wave / Partice duality: Sóng / Hạt lưỡng nhất ( dual unit: 2 → 1 ) . Làn Sóng bao quanh
dòng hạt Photon tựa như Tình “ Nhân “ bao lấy Lý “ Nghĩa. “
Nhân / Nghĩa Lưỡng nhất hay Nhân / Nghĩa nhập Thần .
[2].- The end of The Science: Two particle system with zero spin and Two paticle system with
miscellaneous spin.
Thí nghiệm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Nhất nguyên lưỡng cực hay Âm / Dương hòa,
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Nhân / Nghĩa → Bao dung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 1 ].- Wave–particle duality
From Wikipedia, the free encyclopedia
Both-particle-and-wave view[edit]
The pilot wave model, originally developed by Louis de Broglie and further developed by David
Bohm into the hidden variable theory proposes that there is no duality, but rather a system
exhibits both particle properties and wave properties simultaneously, and particles are guided, in
a deterministic fashion, by the pilot wave (or its "quantum potential") which will direct them to
areas of constructive interference in preference to areas of destructive interference. This idea is
held by a significant minority within the physics community.[39]

This article needs additional citations for verification. Please
help improve this article by adding citations to reliable sources.
Unsourced material may be challenged and removed. (May 2014) (Learn
how and when to remove this template message)
Wave–particle duality is the concept that every particle or quantic entity may be partly
described in terms not only of particles, but also of waves. It expresses the inability of
the classical concepts "particle" or "wave" to fully describe the behavior of quantumscale objects. As Albert Einstein wrote: "It seems as though we must use sometimes the one
theory and sometimes the other, while at times we may use either. We are faced with a new kind
of difficulty. We have two contradictory pictures of reality; separately neither of them fully
explains the phenomena of light, but together they do."[1]
Through the work of Max Planck, Einstein, Louis de Broglie, Arthur Compton, Niels Bohr and
many others, current scientific theory holds that all particles also have a wave nature (and vice
versa).[2] This phenomenon has been verified not only for elementary particles, but also for
compound particles like atoms and even molecules. For macroscopic particles, because of their
extremely short wavelengths, wave properties usually cannot be detected.[3]
Although the use of the wave-particle duality has worked well in physics,
the meaning or interpretation has not been satisfactorily resolved; see Interpretations of quantum
mechanics.
Bohr regarded the "duality paradox" as a fundamental or metaphysical fact of nature. A given
kind of quantum object will exhibit sometimes wave, sometimes particle, character, in
respectively different physical settings. He saw such duality as one aspect of the concept
of complementarity.[4] Bohr regarded renunciation of the cause-effect relation, or
complementarity, of the space-time picture, as essential to the quantum mechanical account.[5]
Werner Heisenberg considered the question further. He saw the duality as present for all quantic
entities, but not quite in the usual quantum mechanical account considered by Bohr. He saw it in
what is called second quantization, which generates an entirely new concept of fields which exist
in ordinary space-time, causality still being visualizable. Classical field values (e.g. the electric
and magnetic field strengths of Maxwell) are replaced by an entirely new kind of field value, as
considered in quantum field theory. Turning the reasoning around, ordinary quantum mechanics
can be deduced as a specialized consequence of quantum field theory.[6][7]
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External links
Brief history of wave and particle viewpoints[edit]
Democritus—the original atomist—argued that all things in the universe, including light, are
composed of indivisible sub-components (light being some form of solar atom).[8] At the
beginning of the 11th Century, the Arabic scientist Alhazen wrote the first
comprehensive treatise on optics; describing refraction, reflection, and the operation of a pinhole
lens via rays of light traveling from the point of emission to the eye. He asserted that these rays
were composed of particles of light. In 1630, René Descartes popularized and accredited the
opposing wave description in his treatise on light, showing that the behavior of light could be recreated by modeling wave-like disturbances in a universal medium ("plenum"). Beginning in
1670 and progressing over three decades, Isaac Newton developed and championed
his corpuscular hypothesis, arguing that the perfectly straight lines of reflection demonstrated
light's particle nature; only particles could travel in such straight lines. He
explained refraction by positing that particles of light accelerated laterally upon entering a denser
medium. Around the same time, Newton's contemporaries Robert Hooke and Christiaan
Huygens—and later Augustin-Jean Fresnel—mathematically refined the wave viewpoint,
showing that if light traveled at different speeds in different media (such as water and
air), refraction could be easily explained as the medium-dependent propagation of light waves.
The resulting Huygens–Fresnel principle was extremely successful at reproducing light's
behavior and was subsequently supported by Thomas Young's 1803 discovery of doubleslit interference.[9][10] The wave view did not immediately displace the ray and particle view, but
began to dominate scientific thinking about light in the mid 19th century, since it could explain
polarization phenomena that the alternatives could not.[11]

Thomas Young's sketch of two-slit diffraction of waves, 1803
James Clerk Maxwell discovered that he could apply his equations for electromagnetism, which
had been previously discovered, along with a slight modification to describe self-propagating
waves of oscillating electric and magnetic fields. When the propagation speed of these
electromagnetic waves was calculated, the speed of light fell out. It quickly became apparent that
visible light, ultraviolet light, and infrared light (phenomena thought previously to be unrelated)
were all electromagnetic waves of differing frequency. The wave theory had prevailed—or at
least it seemed to.
While the 19th century had seen the success of the wave theory at describing light, it had also
witnessed the rise of the atomic theory at describing matter. Antoine Lavoisier deduced the law
of conservation of mass and categorized many new chemical elements and compounds;
and Joseph Louis Proust advanced chemistry towards the atom by showing that elements
combined in definite proportions. This led John Dalton to propose that elements were invisible
sub components; Amedeo Avogadrodiscovered diatomic gases and completed the basic atomic
theory, allowing the correct molecular formulae of most known compounds—as well as the
correct weights of atoms—to be deduced and categorized in a consistent manner. Dimitri
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Mendeleev saw an order in recurring chemical properties, and created a table presenting the
elements in unprecedented order and symmetry.

Animation showing the wave-particle duality with a double slit experiment and effect of an
observer. Increase size to see explanations in the video itself. See also quiz based on this
animation.

Particle impacts make visible the interference pattern of waves.

A quantum particle is represented by a wave packet.

Interference of a quantum particle with itself.
Click images for animations.
Turn of the 20th century and the paradigm shift[edit]
Particles of electricity[edit]
At the close of the 19th century, the reductionism of atomic theory began to advance into the
atom itself; determining, through physics, the nature of the atom and the operation of chemical
reactions. Electricity, first thought to be a fluid, was now understood to consist of particles
called electrons. This was first demonstrated by J. J. Thomson in 1897 when, using a cathode ray
tube, he found that an electrical charge would travel across a vacuum (which would possess
infinite resistance in classical theory). Since the vacuum offered no medium for an electric fluid
to travel, this discovery could only be explained via a particle carrying a negative charge and
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moving through the vacuum. This electron flew in the face of classical electrodynamics, which
had successfully treated electricity as a fluid for many years (leading to the invention
of batteries, electric motors, dynamos, and arc lamps). More importantly, the intimate relation
between electric charge and electromagnetism had been well documented following the
discoveries of Michael Faraday and James Clerk Maxwell. Since electromagnetism
was known to be a wave generated by a changing electric or magnetic field (a continuous, wavelike entity itself) an atomic/particle description of electricity and charge was a non sequitur.
Furthermore, classical electrodynamics was not the only classical theory rendered incomplete.
Radiation quantization[edit]
Main article: Planck's law
In 1901, Max Planck published an analysis that succeeded in reproducing the
observed spectrum of light emitted by a glowing object. To accomplish this, Planck had to make
an ad hoc mathematical assumption of quantized energy of the oscillators (atoms of the black
body) that emit radiation. Einstein later proposed that electromagnetic radiation itself is
quantized, not the energy of radiating atoms.
Black-body radiation, the emission of electromagnetic energy due to an object's heat, could not
be explained from classical arguments alone. The equipartition theorem of classical mechanics,
the basis of all classical thermodynamic theories, stated that an object's energy is partitioned
equally among the object's vibrational modes. But applying the same reasoning to the
electromagnetic emission of such a thermal object was not so successful. That thermal objects
emit light had been long known. Since light was known to be waves of electromagnetism,
physicists hoped to describe this emission via classical laws. This became known as the black
body problem. Since the equipartition theorem worked so well in describing the vibrational
modes of the thermal object itself, it was natural to assume that it would perform equally well in
describing the radiative emission of such objects. But a problem quickly arose: if each mode
received an equal partition of energy, the short wavelength modes would consume all the energy.
This became clear when plotting the Rayleigh–Jeans law which, while correctly predicting the
intensity of long wavelength emissions, predicted infinite total energy as the intensity diverges to
infinity for short wavelengths. This became known as the ultraviolet catastrophe.
In 1900, Max Planck hypothesized that the frequency of light emitted by the black body
depended on the frequency of the oscillator that emitted it, and the energy of these oscillators
increased linearly with frequency (according to his constant h, where E = hν). This was not an
unsound proposal considering that macroscopic oscillators operate similarly: when studying
five simple harmonic oscillators of equal amplitude but different frequency, the oscillator with
the highest frequency possesses the highest energy (though this relationship is not linear like
Planck's). By demanding that high-frequency light must be emitted by an oscillator of equal
frequency, and further requiring that this oscillator occupy higher energy than one of a lesser
frequency, Planck avoided any catastrophe; giving an equal partition to high-frequency
oscillators produced successively fewer oscillators and less emitted light. And as in
the Maxwell–Boltzmann distribution, the low-frequency, low-energy oscillators were suppressed
by the onslaught of thermal jiggling from higher energy oscillators, which necessarily increased
their energy and frequency.
The most revolutionary aspect of Planck's treatment of the black body is that it inherently relies
on an integer number of oscillators in thermal equilibrium with the electromagnetic field. These
oscillators give their entire energy to the electromagnetic field, creating a quantum of light, as
often as they are excited by the electromagnetic field, absorbing a quantum of light and
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beginning to oscillate at the corresponding frequency. Planck had intentionally created an atomic
theory of the black body, but had unintentionally generated an atomic theory of light, where the
black body never generates quanta of light at a given frequency with an energy less than hν.
However, once realizing that he had quantized the electromagnetic field, he denounced particles
of light as a limitation of his approximation, not a property of reality.
Photoelectric effect illuminated[edit]
While Planck had solved the ultraviolet catastrophe by using atoms and a quantized
electromagnetic field, most contemporary physicists agreed that Planck's "light quanta"
represented only flaws in his model. A more-complete derivation of black body radiation would
yield a fully continuous and 'wave-like' electromagnetic field with no quantization. However, in
1905 Albert Einstein took Planck's black body model to produce his solution to another
outstanding problem of the day: the photoelectric effect, wherein electrons are emitted from
atoms when they absorb energy from light. Since their existence was theorized eight years
previously, phenomenon had been studied with the electron model in mind in physics
laboratories worldwide.
In 1902 Philipp Lenard discovered that the energy of these ejected electrons did not depend on
the intensity of the incoming light, but instead on its frequency. So if one shines a little lowfrequency light upon a metal, a few low energy electrons are ejected. If one now shines a very
intense beam of low-frequency light upon the same metal, a whole slew of electrons are ejected;
however they possess the same low energy, there are merely more of them. The more light there
is, the more electrons are ejected. Whereas in order to get high energy electrons, one must
illuminate the metal with high-frequency light. Like blackbody radiation, this was at odds with a
theory invoking continuous transfer of energy between radiation and matter. However, it can still
be explained using a fully classical description of light, as long as matter is quantum mechanical
in nature.[12]
If one used Planck's energy quanta, and demanded that electromagnetic radiation at a given
frequency could only transfer energy to matter in integer multiples of an energy quantum hν,
then the photoelectric effect could be explained very simply. Low-frequency light only ejects
low-energy electrons because each electron is excited by the absorption of a single photon.
Increasing the intensity of the low-frequency light (increasing the number of photons) only
increases the number of excited electrons, not their energy, because the energy of each photon
remains low. Only by increasing the frequency of the light, and thus increasing the energy of the
photons, can one eject electrons with higher energy. Thus, using Planck's constant h to determine
the energy of the photons based upon their frequency, the energy of ejected electrons should also
increase linearly with frequency; the gradient of the line being Planck's constant. These results
were not confirmed until 1915, when Robert Andrews Millikan, who had previously determined
the charge of the electron, produced experimental results in perfect accord with Einstein's
predictions. While the energy of ejected electrons reflected Planck's constant, the existence of
photons was not explicitly proven until the discovery of the photon antibunching effect, of which
a modern experiment can be performed in undergraduate-level labs.[13] This phenomenon could
only be explained via photons, and not through any semi-classical theory (which could
alternatively explain the photoelectric effect). When Einstein received his Nobel Prize in 1921, it
was not for his more difficult and mathematically laborious special and general relativity, but for
the simple, yet totally revolutionary, suggestion of quantized light. Einstein's "light quanta"
would not be called photons until 1925, but even in 1905 they represented the quintessential
example of wave-particle duality. Electromagnetic radiation propagates following linear wave
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equations, but can only be emitted or absorbed as discrete elements, thus acting as a wave and a
particle simultaneously.
Einstein's explanation of the photoelectric effect[edit]
Main article: Photoelectric effect

The photoelectric effect. Incoming photons on the left strike a metal plate (bottom), and eject
electrons, depicted as flying off to the right.
In 1905, Albert Einstein provided an explanation of the photoelectric effect, a hitherto troubling
experiment that the wave theory of light seemed incapable of explaining. He did so by
postulating the existence of photons, quanta of light energy with particulate qualities.
In the photoelectric effect, it was observed that shining a light on certain metals would lead to
an electric current in a circuit. Presumably, the light was knocking electrons out of the metal,
causing current to flow. However, using the case of potassium as an example, it was also
observed that while a dim blue light was enough to cause a current, even the strongest, brightest
red light available with the technology of the time caused no current at all. According to the
classical theory of light and matter, the strength or amplitude of a light wave was in proportion to
its brightness: a bright light should have been easily strong enough to create a large current. Yet,
oddly, this was not so.
Einstein explained this enigma by postulating that the electrons can receive energy from
electromagnetic field only in discrete portions (quanta that were called photons): an amount
of energy E that was related to the frequency f of the light by
where h is Planck's constant (6.626 × 10−34 J seconds). Only photons of a high enough frequency
(above a certain threshold value) could knock an electron free. For example, photons of blue
light had sufficient energy to free an electron from the metal, but photons of red light did not.
One photon of light above the threshold frequency could release only one electron; the higher the
frequency of a photon, the higher the kinetic energy of the emitted electron, but no amount of
light (using technology available at the time) below the threshold frequency could release an
electron. To "violate" this law would require extremely high-intensity lasers which had not yet
been invented. Intensity-dependent phenomena have now been studied in detail with such
lasers.[14]
Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics in 1921 for his discovery of the law of the
photoelectric effect.
De Broglie's wavelength[edit]
Main article: Matter wave
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Propagation of de Broglie waves in 1d—real part of the complex amplitude is blue, imaginary
part is green. The probability (shown as the colour opacity) of finding the particle at a given
point x is spread out like a waveform; there is no definite position of the particle. As the
amplitude increases above zero the curvature decreases, so the amplitude decreases again, and
vice versa—the result is an alternating amplitude: a wave. Top: Plane wave. Bottom: Wave
packet.
In 1924, Louis-Victor de Broglie formulated the de Broglie hypothesis, claiming
that allmatter,[15][16] not just light, has a wave-like nature; he related wavelength (denoted as λ),
and momentum (denoted as p):
This is a generalization of Einstein's equation above, since the momentum of a photon is given
by p =
and the wavelength (in a vacuum) by λ =
, where c is the speed of light in
vacuum.
De Broglie's formula was confirmed three years later for electrons (which differ from photons in
having a rest mass) with the observation of electron diffraction in two independent experiments.
At the University of Aberdeen, George Paget Thomson passed a beam of electrons through a thin
metal film and observed the predicted interference patterns. At Bell Labs, Clinton Joseph
Davisson and Lester Halbert Germer guided their beam through a crystalline grid.
De Broglie was awarded the Nobel Prize for Physics in 1929 for his hypothesis. Thomson and
Davisson shared the Nobel Prize for Physics in 1937 for their experimental work.
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Heisenberg's uncertainty principle[edit]
Main article: Heisenberg uncertainty principle
In his work on formulating quantum mechanics, Werner Heisenberg postulated his uncertainty
principle, which states:
where
here indicates standard deviation, a measure of spread or uncertainty;
x and p are a particle's position and linear momentum respectively.
is the reduced Planck's constant (Planck's constant divided by 2
).
Heisenberg originally explained this as a consequence of the process of measuring: Measuring
position accurately would disturb momentum and vice versa, offering an example (the "gammaray microscope") that depended crucially on the de Broglie hypothesis. The thought is now,
however, that this only partly explains the phenomenon, but that the uncertainty also exists in the
particle itself, even before the measurement is made.
In fact, the modern explanation of the uncertainty principle, extending the Copenhagen
interpretation first put forward by Bohr and Heisenberg, depends even more centrally on the
wave nature of a particle: Just as it is nonsensical to discuss the precise location of a wave on a
string, particles do not have perfectly precise positions; likewise, just as it is nonsensical to
discuss the wavelength of a "pulse" wave traveling down a string, particles do not have perfectly
precise momenta (which corresponds to the inverse of wavelength). Moreover, when position is
relatively well defined, the wave is pulse-like and has a very ill-defined wavelength (and thus
momentum). And conversely, when momentum (and thus wavelength) is relatively well defined,
the wave looks long and sinusoidal, and therefore it has a very ill-defined position.
de Broglie–Bohr theory[edit]

Couder experiments,[17]"materializing" the pilot wave model.
De Broglie himself had proposed a pilot wave construct to explain the observed wave-particle
duality. In this view, each particle has a well-defined position and momentum, but is guided by a
wave function derived from Schrödinger's equation. The pilot wave theory was initially rejected
because it generated non-local effects when applied to systems involving more than one particle.
Non-locality, however, soon became established as an integral feature of quantum
theory (see EPR paradox), and David Bohmextended de Broglie's model to explicitly include it.
In the resulting representation, also called the de Broglie–Bohm theory or Bohmian
mechanics,[18] the wave-particle duality vanishes, and explains the wave behaviour as a scattering
with wave appearance, because the particle's motion is subject to a guiding equation or quantum
potential. "This idea seems to me so natural and simple, to resolve the wave-particle dilemma in
such a clear and ordinary way, that it is a great mystery to me that it was so generally
ignored",[19] J.S.Bell.
- 36 -

The best illustration of the pilot-wave model was given by Couder's 2010 "walking droplets"
experiments,[20] demonstrating the pilot-wave behaviour in a macroscopic mechanical analog.[17]
Wave behavior of large objects[edit]
Since the demonstrations of wave-like properties in photons and electrons, similar experiments
have been conducted with neutrons and protons. Among the most famous experiments are those
of Estermann and Otto Stern in 1929.[21] Authors of similar recent experiments with atoms and
molecules, described below, claim that these larger particles also act like waves. A wave is
basically a group of particles which moves in a particular form of motion, i.e. to and fro. If we
break that flow by an object it will convert into radiants.
A dramatic series of experiments emphasizing the action of gravity in relation to wave–particle
duality was conducted in the 1970s using the neutron interferometer.[22] Neutrons, one of the
components of the atomic nucleus, provide much of the mass of a nucleus and thus of ordinary
matter. In the neutron interferometer, they act as quantum-mechanical waves directly subject to
the force of gravity. While the results were not surprising since gravity was known to act on
everything, including light (see tests of general relativity and the Pound–Rebka falling photon
experiment), the self-interference of the quantum mechanical wave of a massive fermion in a
gravitational field had never been experimentally confirmed before.
In 1999, the diffraction of C60 fullerenes by researchers from the University of Vienna was
reported.[23] Fullerenes are comparatively large and massive objects, having an atomic mass of
about 720 u. The de Broglie wavelength of the incident beam was about 2.5 pm, whereas the
diameter of the molecule is about 1 nm, about 400 times larger. In 2012, these far-field
diffraction experiments could be extended to phthalocyanine molecules and their heavier
derivatives, which are composed of 58 and 114 atoms respectively. In these experiments the
build-up of such interference patterns could be recorded in real time and with single molecule
sensitivity.[24][25]
In 2003, the Vienna group also demonstrated the wave nature of tetraphenylporphyrin[26]—a flat
biodye with an extension of about 2 nm and a mass of 614 u. For this demonstration they
employed a near-field Talbot Lau interferometer.[27][28] In the same interferometer they also
found interference fringes for C60F48., a fluorinated buckyball with a mass of about 1600 u,
composed of 108 atoms.[26] Large molecules are already so complex that they give experimental
access to some aspects of the quantum-classical interface, i.e., to
certain decoherence mechanisms.[29][30] In 2011, the interference of molecules as heavy as 6910 u
could be demonstrated in a Kapitza–Dirac–Talbot–Lau interferometer.[31] In 2013, the
interference of molecules beyond 10,000 u has been demonstrated.[32]
Whether objects heavier than the Planck mass (about the weight of a large bacterium) have a de
Broglie wavelength is theoretically unclear and experimentally unreachable; above the Planck
mass a particle's Compton wavelength would be smaller than the Planck length and its
own Schwarzschild radius, a scale at which current theories of physics may break down or need
to be replaced by more general ones.[33]
Recently Couder, Fort, et al. showed[34] that we can use macroscopic oil droplets on a vibrating
surface as a model of wave–particle duality—localized droplet creates periodical waves around
and interaction with them leads to quantum-like phenomena: interference in double-slit
experiment,[35] unpredictable tunneling[36] (depending in complicated way on practically hidden
state of field), orbit quantization[37] (that particle has to 'find a resonance' with field perturbations
it creates—after one orbit, its internal phase has to return to the initial state) and Zeeman
effect.[38]
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Treatment in modern quantum mechanics[edit]
Wave–particle duality is deeply embedded into the foundations of quantum mechanics. In
the formalism of the theory, all the information about a particle is encoded in its wave function, a
complex-valued function roughly analogous to the amplitude of a wave at each point in space.
This function evolves according to a differential equation (generically called the Schrödinger
equation). For particles with mass this equation has solutions that follow the form of the wave
equation. Propagation of such waves leads to wave-like phenomena such as interference and
diffraction. Particles without mass, like photons, have no solutions of the Schrödinger equation
so have another wave.
The particle-like behavior is most evident due to phenomena associated with measurement in
quantum mechanics. Upon measuring the location of the particle, the particle will be forced into
a more localized state as given by the uncertainty principle. When viewed through this
formalism, the measurement of the wave function will randomly "collapse", or rather "decohere",
to a sharply peaked function at some location. For particles with mass the likelihood of detecting
the particle at any particular location is equal to the squared amplitude of the wave function
there. The measurement will return a well-defined position, (subject to uncertainty), a property
traditionally associated with particles. It is important to note that a measurement is only a
particular type of interaction where some data is recorded and the measured quantity is forced
into a particular eigenstate. The act of measurement is therefore not fundamentally different from
any other interaction.
Following the development of quantum field theory the ambiguity disappeared. The field permits
solutions that follow the wave equation, which are referred to as the wave functions. The term
particle is used to label the irreducible representations of the Lorentz group that are permitted by
the field. An interaction as in a Feynman diagram is accepted as a calculationally convenient
approximation where the outgoing legs are known to be simplifications of the propagation and
the internal lines are for some order in an expansion of the field interaction. Since the field is
non-local and quantized, the phenomena which previously were thought of as paradoxes are
explained. Within the limits of the wave-particle duality the quantum field theory gives the same
results.
Visualization[edit]
There are two ways to visualize the wave-particle behaviour: by the "standard model", described
below; and by the Broglie–Bohm model, where no duality is perceived.
Below is an illustration of wave–particle duality as it relates to De Broglie's hypothesis and
Heisenberg's uncertainty principle (above), in terms of the position and momentum
space wavefunctions for one spinless particle with mass in one dimension. These wavefunctions
are Fourier transforms of each other.
The more localized the position-space wavefunction, the more likely the particle is to be found
with the position coordinates in that region, and correspondingly the momentum-space
wavefunction is less localized so the possible momentum components the particle could have are
more widespread.
Conversely the more localized the momentum-space wavefunction, the more likely the particle is
to be found with those values of momentum components in that region, and correspondingly the
less localized the position-space wavefunction, so the position coordinates the particle could
occupy are more widespread.
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Position x and momentum p wavefunctions corresponding to quantum particles. The colour
opacity (%) of the particles corresponds to the probability density of finding the particle with
position x or momentum component p.
Top: If wavelength λ is unknown, so are momentum p, wave-vector k and energy E (de Broglie
relations). As the particle is more localized in position space, Δx is smaller than for Δpx.
Bottom: If λ is known, so are p, k, and E. As the particle is more localized in momentum space,
Δp is smaller than for Δx.
Alternative views[edit]
Wave–particle duality is an ongoing conundrum in modern physics. Most physicists accept
wave-particle duality as the best explanation for a broad range of observed phenomena; however,
it is not without controversy. Alternative views are also presented here. These views are not
generally accepted by mainstream physics, but serve as a basis for valuable discussion within the
community.
Both-particle-and-wave view[edit]
The pilot wave model, originally developed by Louis de Broglie and further developed by David
Bohm into the hidden variable theory proposes that there is no duality, but rather a system
exhibits both particle properties and wave properties simultaneously, and particles are guided, in
a deterministic fashion, by the pilot wave (or its "quantum potential") which will direct them to
areas of constructive interference in preference to areas of destructive interference. This idea is
held by a significant minority within the physics community.[39]
At least one physicist considers the "wave-duality" as not being an incomprehensible mystery.
L.E. Ballentine, Quantum Mechanics, A Modern Development, p. 4, explains:
When first discovered, particle diffraction was a source of great puzzlement. Are "particles"
really "waves?" In the early experiments, the diffraction patterns were detected holistically by
means of a photographic plate, which could not detect individual particles. As a result, the notion
grew that particle and wave properties were mutually incompatible, or complementary, in the
sense that different measurement apparatuses would be required to observe them. That idea,
however, was only an unfortunate generalization from a technological limitation. Today it is
possible to detect the arrival of individual electrons, and to see the diffraction pattern emerge as a
statistical pattern made up of many small spots (Tonomura et al., 1989). Evidently, quantum
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particles are indeed particles, but whose behaviour is very different from classical physics would
have us to expect.
The Afshar experiment[40] (2007) may suggest that it is possible to simultaneously observe both
wave and particle properties of photons. This claim is, however, disputed by other
scientists.[41][42][43][44]
Wave-only view[edit]
At least one scientist proposes that the duality can be replaced by a "wave-only" view. In his
book Collective Electrodynamics: Quantum Foundations of Electromagnetism (2000), Carver
Mead purports to analyze the behavior of electrons and photons purely in terms of electron wave
functions, and attributes the apparent particle-like behavior to quantization effects and
eigenstates. According to reviewer David Haddon:[45]
Mead has cut the Gordian knot of quantum complementarity. He claims that atoms, with their
neutrons, protons, and electrons, are not particles at all but pure waves of matter. Mead cites as
the gross evidence of the exclusively wave nature of both light and matter the discovery between
1933 and 1996 of ten examples of pure wave phenomena, including the ubiquitous laser of CD
players, the self-propagating electrical currents of superconductors, and the Bose–Einstein
condensate of atoms.
Albert Einstein, who, in his search for a Unified Field Theory, did not accept wave-particle
duality, wrote:[46]
This double nature of radiation (and of material corpuscles)...has been interpreted by quantummechanics in an ingenious and amazingly successful fashion. This interpretation...appears to me
as only a temporary way out...
The many-worlds interpretation (MWI) is sometimes presented as a waves-only theory,
including by its originator, Hugh Everett who referred to MWI as "the wave interpretation".[47]
The Three Wave Hypothesis of R. Horodecki relates the particle to wave.[48][49] The hypothesis
implies that a massive particle is an intrinsically spatially as well as temporally extended wave
phenomenon by a nonlinear law.
Particle-only view[edit]
Still in the days of the old quantum theory, a pre-quantum-mechanical version of wave–particle
duality was pioneered by William Duane,[50] and developed by others including Alfred
Landé.[51] Duane explained diffraction of x-rays by a crystal in terms solely of their particle
aspect. The deflection of the trajectory of each diffracted photon was explained as due
to quantized momentum transfer from the spatially regular structure of the diffracting crystal.[52]
Neither-wave-nor-particle view[edit]
It has been argued that there are never exact particles or waves, but only some compromise or
intermediate between them. For this reason, in 1928 Arthur Eddington[53] coined the name
"wavicle" to describe the objects although it is not regularly used today. One consideration is that
zero-dimensional mathematical points cannot be observed. Another is that the formal
representation of such points, the Dirac delta function is unphysical, because it cannot
be normalized. Parallel arguments apply to pure wave states. Roger Penrose states:[54]
"Such 'position states' are idealized wavefunctions in the opposite sense from the momentum
states. Whereas the momentum states are infinitely spread out, the position states are infinitely
concentrated. Neither is normalizable [...]."
Relational approach to wave–particle duality[edit]
Relational quantum mechanics is developed which regards the detection event as establishing a
relationship between the quantized field and the detector. The inherent ambiguity associated with
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applying Heisenberg's uncertainty principle and thus wave–particle duality is subsequently
avoided.[55]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 2 ].- THE END OF SCIENCE
( Cứu cánh của Khoa học )
( The Dancing Wu - Li ( Physics ) Masters.
Chapter 1. P. 281- 285 )
Chúng tôi dùng Thí nghiệm Khoa học dưới đây để xác minh những Biểu tượng Xưa của Á Đông
cũng như của Việt Nam như Hình Thái cực Âm / Dương mà chúng ta tưởng là quê mùa ,
nhưng thực sự lại rất phú hợp với Khoa học hiện đại.
Cấu trúc Việt Nho và Triết lý An Vi đều là những Biểu tượng của những Tiểu Thái cực kết nên
Đồ hình và Số độ Ngũ hành, những Biểu tượng này rất phù hợp với khoa học Lưỡng tử ngày
nay. Huyền Thoại Tiên / Rồng của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long cũng là hình ảnh của một
Tiểu Thái cực .
Thái cực hay Tiểu Thái cực đểu là Nhất nguyên Lưỡng cực hay là cặp Đối cực Lưỡng nhất .
( Xem thí nghiệm Two particle system of miscelaneous spin và Two particle system of zero spin
) dưới đây:
The vital aspect of the enlightened state is the experience of an all pervading unity. “This “ and
“ that “ no longer are separate entities. They are different forms of the same thing. ( Vạn
vật đồng nhất thể,Vạn vật tương liên, Đa / Nhất lưỡng hợp ) Everything is a manifestation (
Tuồng ảo hóa đã bày ra đó của nhà Phật ). It is possible to answer the question. Manifestation of
what? Because the “what “ is ( Cái đang là hay Nhiên như ) that which is beyond word, beyond
concept, beyond form, beyond even space and time. Everything is a manifestation of that which
is That which is .( như nhiên hay cái đang là của nhà Phật ), is Beyond these words lies the
experience, the experience. The experience of that which is.
The forms through which that which is manifests itself are each and everyone of them perfect.
We are maifestations of that which is. Everything is a manifestation of that which is.
Everything and everybody is exactly and perfectly what it is.
A fourteen- century Tibetan Buddhist, Longchenpa, wrote:
Since everything is but an apparition .
Perfect is being what it is.
Having nothing to do with good and bad.
One may well burst out in laughter.
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We might say , “ God ‘s in his Heaven and all well with the world “, except that according to the
enlightened view, the world could’nt be any other way. It is neither well nor not well. It
simply is what it is. What it is perfectly what it is . It could’nt be anything else. It is perfect.
I am perfect. I am exactly and perfectly who I am. You are perfect. You are exactly and
perfectly who you are . If you are - a happy person, then that is what you perfectly are a happy
person. If you are unhappy person, then that is what you perfectly are – an unhappy person. If
you are a person who is changing, then that is what you perfectly are – a person who is
changing. That which is is that which is. That which is not is that which is. There is
nothing which is not that which is. There is nothing other then that which is . Everything
is what which is . We are a part of that which is. In fact, we are that which is.
If we substitute “ subatomic particles “ for people in this scheme, we have a good
approximation of the conceptual dynamic of particle physics. Yes , there is another sense in
which this aspect of unity has entered physics. The pioneers of quantum physics noticed a
strange “ connectedness”among quantum phenomena. Until recently this oddity lacked any
theoretical significance . It was regarded as an accidental feature which would be explained as
then theory developed.
In 1964, J.S Bell, a physicist at the European Organisation for Nuclear research (CERN ) in
Switzerland. Zeroed in on this strange connectedness in a manner that may make it the central
focus of physics in the future. Dr. Bell published a mathematical proof which came to be known
as Bell ‘s theorem. Bell’s theorem was reworked and refined over the following ten years until it
emerged in its present form. Its present form is dramatic, to say the least.
Bell’s theorem is a mathematical construct which, as such, is indecipherable to the
nonmathematical. Its implication however could affect profoundly our basic world view. Some
physicists are convinced that it is the most important single work, perhaps, in the history of
physics. One of the implication of Bell’s theorem is that, at a deep and fundamental level. The “
separate part “ of the universe are connected in an intimate and immediate way.
In short, Bell’ s theorem and the enlightened experience of unity are very compatible.
The unexplained connectedness of quantum phenomena show itself in several ways. The first
way we already have discussed. It is the double – slit experiment ( page 60 ).
Then both slits in a double slit experiment are open, the light waves going through them
interfere with each other to form a pattern of alternating light and dark bands on a screen.
When only one slit in a double- slit experiment is open, the light wave going through it
illuminate the screen in the ordinary way.
How does a single photon in a double- slit experiment know whether or not it can go to an
area on the screen that must be dark if both slits are open?
The good multitude of photons of which a single photon eventually will be a part distributes
itself in one way if one slit is open, and in an entirely different way if both slits are open.
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The question is , assuming that a single photon goes through one of the two slits, how does it
know whether or not the other slit is open? Somehow it does. An interference pattern always
forms when we open both slits, and it never forms when we close one of the slits.
Howerer, there is another experiment in which this apparent connectedness of quantum
phenomena is even more perplexing. Suppose that we have what physicists call a two particle
system of zero spin. (Thí nghiệm về Nhất Nguyên Lưỡng cực hay Tiểu Thái cực )
This means that the spin of each of the particles in the system cancels the other.

Electrons with miscellaneous spin

Magnetic Field

If one of the particles in such a system has a spin up, the other particle has a spin down. If
the first particle has a spin right, the second particle has a spin left. No matter how the
particles are oriented, their spins are always equal and opposite.
Now suppose that we separate these two particles in some way that does not affect their spin
( like electrically ). One particle goes off in one direction and the other particle goes off in
the opposite direction . The spin of subatomic can be oriented by a magnetic field. For example,
if a beam of electrons with randomly oriented spin is sent through a particular type of magnetic
field ( called a Stern- Gerlach device ), the magnetic splits the beam into two equal smaller
beams. In one of them all of the electrons have a spin Up and in the other all of the
electrons have a spin Down.
If only one electron goes through this magnetic field, it will come out of it with either a spin
Up or a spin Down ( drawing at the end of the text ).If we reorientate the magnetic field (
change of axis ) , we can give all of the electrons a spin right or a spin left instead of a spin
up or a spin down. If only one electron goes through this magnetic field when it is
oriented this way, it will come out of it with other a spin right or a spin left ( equal chance
either way )
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Two particle system of zero spin ( in the middle )

Magnet A

Now suppose that after we separate our original two – particle system , we send one of the
particles through a magnetic field that will give it either a spin up or a spin down.
In this case, let us say that the particle comes out of the magnetic field with a spin up. This
means that we automatically know that the other particle has a spin down. We do not have
to make a measurement on the other particle because we know that its spin is equal to the
opposite to that of its twin.
The original two particle system with zero spin is at the center/ One of the particles goes to area
A. In area it goes through a Stern – Gerlach device. In this case , the Stern – Gerlach gives ot
a spin up. There fore,we know without measuring that the other particle, which has gone to area
B, has a spin down. “ .
….
In 1935, Einstein,Podolsky, and Rosen published their thought experiment ina paper entitled,”
Can Quantum Mechanical Description be considered Complete ? At that time, Bohr, Heisenberg,
and the proponent of the Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanic, were saying that
quantum theory is a complete theory even though it doesn’t provide any pictureof the
worldseparate from our observation of it. The message that Einstein, Podolsky, and Rosen
wanted to convey to convey to their colleages was that the quantum theory is not a “ complete”
theory because it does not describe certain important aspects of reality which are physically real
even if they are not obserbed. The message that their colleages got however, was quite different.
The message that their colleages got was that the particles in the Einstein – Podolsky - Rosen
thought experiment somehow are connect in a way that transcends our usual ideas about
causality.
For example, if the axis of the Stern-Gerlach device ( a particular type of magnetic field ) in our
hypothetical experiment were changed to make the particles spin right or left instead of up or
down, the experiment would look like this:
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This particle in area A would have a spin right instead of spin up. This means the particle in
area B would have a spin left instead of spin down. Its spin is always equal and opposite that of
its twin.
Now suppose that the axis of the stern- Gerlach device is changed while the particle are in
flight. Somehow the particle traveling in area B “ know “ that its twin in area A is spinning right
instead of up and so it spins left instead of down . In other words what we did in area A (
changed the axis of the magnetic field ) affected what happened in area B.
This strange phenomenon is known as the Einstein – Podolsky – Rosen ( EPR ) effect
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