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Chúng tôi xin góp mấy ý kiến dưới đây để khi đọc đến Văn Hóa xưa của Tổ Tiên, giúp quý Vị 

khỏi ngỡ ngàng:  

Ngày nay là thời Lý trí con Người đã phát triển, nên khi đề cập đền Vấn đề Văn Hoá chúng ta 

đều viết theo lối Tây phương, mỗi Vấn đề  đều viết theo lối Phân tích và Tổng hợp  theo một Dàn 

bài rõ ràng. 

Còn khi xưa, thời của Tổ Tiên chúng ta, Lý trí chưa phát triển, nhưng Trực giác các Ngài còn 

mạnh, nên  các Ngài cảm nghiệm được những Vấn đề cốt tuỷ của Vũ trụ và Nhân sinh, nhưng 

chưa đủ ngôn từ để truyền đạt được, do đó  mà phải dùng đến các Biểu tượng. 

 Do hai lối  diễn đạt Tư tưởng Tình cảm xưa nay khác nhau, nên khi đọc đến tài liệu  Văn Hóa 

xưa, vì không hiểu rõ, nên có một số vị trong chúng ta  mất  hứng thú  mà có khi bỏ cuộc!  

Di sản Văn Hoá  của Tổ Tiên chúng ta thì rất xưa, còn kiến thức của chúng ta lại rất nay, nếu 

không có gắng tìm hiểu nhau thì chúng ta mất Gốc . Một Dân tộc để  mất Văn Hoá Cha ông  thì 

chẳng khác nào một cây mất Gốc rễ !  

 “ Con Người có Tổ có Tông 

 “ Cai Cây có Gốc, con Sông có Nguồn “. . 

Qua 1000 năm nô lệ va 17 cuộc chiến lớn nhỏ với Bắc và Tây phương ( Pháp ) nên Dân tộc 

chúng ta đã phần nào mất Gốc Văn Hóa, mất Nội lực Dân tộc, Văn Hóa chúng ta nặng vể Tâm 

linh , đáng lẽ khi tung ra bốn phuơng  tìm  học Khoa học Kỹ thuật Tây phương để góp vào Gốc 

Văn Hóa giúp cho Văn Hóa nước nhà có được hai yếu tố Tâm linh / Khoa học được lưỡng 

nhất: Tâm linh giúp cho con người biết cách ăn ở Công chính  mà Hòa với nhau, Khoa học Kỹ 

thuật giúp  mỗi người biết cách Ăn nên Làm ra, để sống yên vui với nhau, thì lại vớ phải hai cái 

Độc dược của Văn Hoá bạo động Du mục là Hận thù Giai cấp và Tinh Thần Duy lý cực đoan 

để phá nước mà cướp, gây ra cảnh  “ Nồi Da nấu Thịt”  , Đồng bào giết hại nhau những mấy 

thâp niên nay! 

Theo Tổ Tiên thì: Khi đi vào nguồn Tâm linh  thì phải Quy tư, bỏ suy tư tức là vô niệm ( no 

mind )   mà un đúc Lỏng Nhân ái, còn  khi đi ra sống ngoài  Đời thì phải Suy tư  hầu phát triển 

Lý trí để khám phá khoa học kỹ thuật nơi thế giới Vật chất, vì  là Văn Hóa lưỡng cực nhất 

nguyên ( Âm / Dương Hoà  ) nên con người còn phải sống làm sao cho  đôi ngả  Quy tư  / Suy 

tư được lưỡng nhất để được Thân an Tâm lạc.   Khi nếp sống  Quy tư  ( Tình )  Suy tư ( Lý  ) 

ngược chiều này mất cân bằng thì sẽ gây nên tai họa, đó là điều mà T. G.Kim Định đã cảnh bảo: 

 “ Đạo mất trước , Nước mất sau ! “ 

Đạo đây là Đạo lý Nhân sinh  ( nguồn sống Âm Dương Hòa ) , còn Nước là nơi thực hiện 

quyền sống Tự do và  Hạnh  phúc của toàn  Dân! 

 Để vượt  qua rào cản Cổ Kim đó,  chúng tôi  xin góp mấy ý kiến sau:  

Nền Văn Hóa xưa của  Tổ Tiên Việt là nền Văn Hoá biểu tượng ( Symbol ). Biểu tượng có hai 

loại: Biểu tượng bằng  Đồ hình và Biểu tượng bằng Số độ . 
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1.- Biểu tưọng bằng  Đồ hình như đồ hình về Dịch, đồ hình  từ Thái cực đến Lưỡng Nghi, 

 Tứ  tượng, Bát quái cho đến 64 Quẻ kép và Đồ hình và Số độ Ngũ hành .   

 Đồ hình Ngũ hành được cấu tạo từ Thái cực được phân cực thành 2 cặp đối cực Thủy / 

Hỏa, Mộc / Kim  tới các Đồ hình  Việt tỉnh, nhà Minh đường, Hà đồ, Lạc Thư, tới Cửu trù  

Hồng phạm , đây là những đồ hình tượng trưng  cho Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình  mà dựng Nước 

và cứu Nước .   

Đồ hình là những hình cụ thể  như là cái Bàn nhún ( Spring board )  giúp chúng ta dựa 

vào Hình tượng cụ thể để vươn lên Linh tượng hay từ Vật chất  vươn lên Tinh thần, do đó mà  

Dân tộc chúng ta có tên là Việt , tức là vượt lên mọi khó khăn trở ngại mà vươn lên!  

 Muốn hiểu Đồ hình và số độ thì phải vừa cảm nhận bằng Trực giác ( feeling ) vừa hiểu 

biết bằng Lý trí ( thingking ), do đó mà có câu: Khả dĩ hội Ý ( bằng Thingking ), bất khả dĩ 

Ngôn truyền (  bằng Feeling ).      

Khi thấy Tượng của Đức Bà Maria thì chúng ta liên tưởng đến Lòng Bác ái, còn Tượng  

Quan Thế Âm Bồ tát thì là biểu tưọng của Lòng Từ bi.   

Mỗi đồ hình mang Cơ cấu Ngũ hành đều gồm có 2 cặp đối cực được xếp đối xứng qua 

Tâm ( Thổ ),  đều  “ tương thôi  “  ( vừa đấu tranh vừa hợp tác theo Công lý  để đạt giải pháp 

Hòa ) với nhau để đạt trạng thai Quân bình động, nên mang tính chất Hoà theo  Âm Duơng  

Hòa.  

Biểu tượng bằng Đồ hình theo Ngũ hành tượng trưng  cho Cơ cấu ( Structure: Form ) của 

Việt Nho 

Với những biểu tượng về Đồ hình và Số độ khúc mắt trong Việt Nho, chúng tôi đã tìm tòi trên 

internet những giải nghĩa theo Khoa học ngày nay của Tây phương để soi sáng vấn đề  một cách 

Khoa học . Những biểu tượng  trong Văn hóa của Cha ông, thường chúng ta lướt qua không để ý 

tới, nhưng lại mang ý nghĩa không  những sâu xa mà còn rất hợp với  tinh thần Khoa học tân 

tiến ngày nay, đây là dịp may để chúng ta nối lại  bốn bề Đông / Tây,  Kim / Cổ .  

 2.- Biểu tượng bằng Số độ  là những Huyền số, ( Myth numbers ), mỗi số mang  một  Ý 

nghĩa tượng trưng riêng. Các số độ  trong cho Nội dung  Việt Nho gồm có các số như : 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 7. 9, 12. 13, 14. 18.  ( xem giải thích nơi các Chương mục và Tham khảo ) 

Biểu tượng bằng số độ là Nội dung  ( content ) của Việt Nho. 

Nội dung Việt Nho từ  Vũ trụ quan,  Nhân sinh quan, qua Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình tới Đạt 

quan đều được xếp theo khung Ngũ hành ( Cơ cấu ), khung Ngũ hành nào cũng mang tinh 

chất Hòa của các cặp đối cực  theo tinh thần Dịch lý , nên chứng tỏ  Việt Nho và Triết lý An 

vi là nền Văn Hóa Thái Hòa .   

Việt Nho  ( Xác ) /  Triết lý An vi  ( Hồn ) lưỡng nhất →Văn hóa Thái Hòa Việt Nam. 

Trân trọng 

Việt Nhân
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CHƯƠNG MỘT : MỞ ĐẦU 

“ Xưa nay,dân Việt Nam ai ai cũng  đinh ninh rằng Nho là của riêng Tàu, họ  đã truyền dạy Nho 

cho Dân Việt Nam trong thời gian  họ sang độ hộ Vìệt Nam hơn 1000 năm trước. Sử sách còn 

ghi lại  rằng  Nhâm Diên và Tích Quang là hai Thái Thú của  Tàu  đem Hán học truyền dạy  

cho người trong  hai Quận Giao Chỉ và Cửu Chân của Việt Nam. 

 “ Tích Quang (: 錫光 ), người quận Hán Trung. Vào đầu thế kỷ 1 thời Bắc thuộc 

lần I, ông sang làm Thái thú của Giao Chỉ. Ông là người trị dân có nhân chính.  

Tích Quang làm thái thú quận Giao Chỉ từ đời vua Hán Bình Đế nhà Tây Hán, vào quãng năm 

2 hay 3. Tích Quang là người chủ trương thi hành chính sách "giáo hóa", truyền bá Hán học 

cho người trong quận, cho nên dân trong quận có nhiều người kính phục. Không rõ năm sinh, 

mất, chỉ biết rằng năm 29 đời Hán Quang Vũ Đế ông vẫn còn sai người sang cống cho triều Hán.  

Nhâm Diên (:壬延 ) , người huyện Uyển, là Thái thú quận Cửu Chân vào đầu thế kỷ 

1 thời Hán Quang Vũ Đế, giai đoạn Bắc thuộc lần I trong lịch sử Việt Nam.  

Nhâm Diên sang làm Thái thú khoảng sau năm 29. Nhâm Diên là tỏ ra là người trị dân có lòng 

nhân chính, mang Văn hoá Khổng, Mạnh dậy dân ta. Âm mưu là đồng hoá dân Lĩnh Nam 

ta thành dân Hán. Nhâm Diên ở Cửu Chân được 4 năm thì được thăng chức về Trung Quốc đi 

làm quan chỗ khác. “         ( Nguồn: internet )  

Từ dó về sau  Hán Nho cũng đã trôi nổi theo vận mạng  Phế Hưng của Lịch sử Dân tộc Việt 

Nam, Nho được phồn thịnh nhất vào các triều đại Lý, Trần và   và lóe sáng vào thời triều Vua Lê 

Lợi và triều Vua Nguyễn Quang Trung,  sau đó thì Nho  lụi tắt dần.  

Đến thời  triều Nguyễn  Gia Long, khi bắt đầu tiếp xúc với Văn minh Tây phương của nước Pháp 

với nền học vấn bút sắt ( chữ Quốc ngữ và chữ Pháp)  các trí thức mới  thấy rõ  được  các Vua 

Quan Hào Lý  của nền  Văn học Bút lông  ( chữ Nho )  quá Quê mùa lạc hậu .  

 Các nhóm tân học ra đời theo Mới nới Cũ, theo Văn minh Tây phương và công kích Nho, như 

nhóm  Nam Phong Tạp Chí với Phạm Quỳnh, Tự Lực Văn Đoàn với Khái Hưng Nhất Linh . . , 

Thơ mới với Huy Cận, Xuân Diệu. , nhóm tân trí thức đã đưa lại cho Dân tộc  hai hậu quả: 

 Tự lực Văn đoàn một mặt đả kích Nho  kịch liệt, mặt khác truyền bá Văn chương lãng 

mạn Pháp đưa Hồn tân trí thức lên mây, xa rời Hồn thiêng Sông Núi, làm nhạt phai dần  tinh 

thần Bất khuất, lại thêm nhóm Thơ mới theo Rimbau, Verlaine Victor Hugo, Lamartine,.. . làm 

những vần thơ ru  ngũ  giới  trẻ, đem Tâm hồn con ngưòi nô lệ vơ vẩn lang thang theo Mây với 

Gió thì làm sao mà không  Lạc Hồn Dân tộc, không  mất Hướng Sống, hãy xem tâm trạng của 

lớp tân tri thức : 

“ Là thi sĩ nghĩa là ru với gió 

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây 
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây 

Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến “ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_th%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Ch%E1%BB%89
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Quang_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_th%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Ch%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Quang_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_th%C3%BA
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. . .  

(  Cảm xúc,.  Xuân Diệu ) 

Hỡi Thượng Đế! tôi cúi đầu trả lại, 

Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. 

Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái! 

Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường.” 

Rồi tôi khóc, và đầu tôi ngã gục, 

Mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi. 

Không biết nữa, Thiên đường hay Địa ngục; 

– Quên, quên, quên đã mang trái tim Người! 

. . .  

 ( Trình bày . Huy Cận ) 

 “ Nhổ neo rồi thuyền ơi! Xin mặc sóng, 

Xô về Đông hay giạt tới phương Đoài, 

Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng, 

Lòng cô đơn cay đắng hoạ dần vơi. 

 

Lũ chúng ta, lạc loài, dăm bẩy đứa, 

Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh, 

Bể vô tận sá gì phương hướng nữa, 

Thuyền ơi thuyền! Theo gió hãy lênh đênh!. 

. . .  

 ( Phưong Xa. Vũ Hoàng Chương )  

 Qua thời gian dài bị Nô lệ và trải qua  nhiều cuộc chiến tranh liên miên làm cho dân tộc ngày 

càng  suy yếu. Cái nguy khốn của Dân tộc là khi ghét bỏ Nho là xa lìa Hồn Thiêng Sông Núi 

đang thoi thóp trong Tâm hồn Dân Việt, nên mất Hướng sống, vì không biết Nho  đó là Hán 

Nho bá đạo của Tàu, không ngờ ngoài Hán Nho còn có thứ Nho khác là tinh thần Bất khuất 

của Dân tộc đã ăn sâu vào nếp sống, vào phong tuc tập quán của Dân tộc Việt Nam, nên     

xẩy ra tình trạng hễ  ai nhắc nhở tới Nho là khinh khi dè bỉu mà xa lánh, không dè rằng thứ 

Nho mà mình khinh bỉ đó chính la mạch sống Dân tộc đang  âm ỉ luân lưu trong huyết quản 

mình! 

 Tự lực Văn Đoàn  không dè khi đả Nho mà không nhận ra Dân tôc Việt Nam còn có thứ  Nho 

khác mang tinh thần Bất khuất  đang âm ỉ trong huyết quản Dân tộc, gây cho trí thức tâm 

trạng khinh bỉ Nho, đáng lẽ ghét Hán Nho, lại ghét lầm Việt Nho  tức là ghét nền Văn Hoá của 

Tổ Tiên mình, nên Lạc  Hồn  Dân tộc  mà ăn phải Cháo lú  nước ngoài, đây là nguyên nhân 

khiến cho nhiều  nhóm  tân trí thức bủa ra nước ngoài tìm đưòng cứu nước .  
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Trong thời Bắc thuộc  đã có nhiều cuộc khởi nghĩa  đánh đuổi quân Tàu, điển hình nhát là hai 

Bà Trưng , tới Bà Triệu,  Ngô Quyền nhận chìm quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, Lý Thường 

Kiệt  phạt Tống, bình Chiêm, nhà Trần ba lần diệt quân Mông Cổ, đoàn quân Du mục đã cày 

nát các nước từ Đông sang Tây, Vua Lê  Lợi đã đánh đuổi quân Minh với cuộc trường kỳ kháng 

chiến 10 năm, Vua Quang Trung đã tốc chiến tốc thắng dẹp quân Thanh trong 5 ngàý!  

Trong thời Pháp thuộc , nhiều cuộc nổi dậy chống quân Pháp,Vua Duy Tân, Vua Hàm Nghi 

nổi lên chống Pháp, bị thất bại, hai Vua đã phải bị kiếp lưu đày, miền Bắc có Nguyển Thái Học 

-hùm xám Yên Thế -, miển Trung có Phan Đỉnh Phùng với chiến khu trong dãy  Núi Vũ 

Quang ( Hà Tĩnh ) ,miền Nam có Trương Công Định ,sau cùng là đuổi quân Pháp với trận 

chiến Điện Biên Phủ, tuy có sự giúp đỡ của Tàu cộng và Việt cộng, nhưng chủ lực  của cuộc 

chiến đấu vẫn là nhân dân Việt Nam, cuộc chiến thắng này đã giúp CSVN cướp công dân tộc 

rước Voi Tàu  về dày mả Tổ !  Phỏng với  vài triệu CSVN thì làm được gì ngoài việc ăn gian 

nói phét 

Dưới Chế độ CHXHCNVN vào năm 1947- 1948  Tại Nghệ An có cuộc  “ Liên tôn chống cộng  

gồm Phật giáo, Công giáo và Nho giáo nhưng sau một thời gian bị phá tan, những người chủ   

chốt bị tù đày cho đến chết,  xem ra Tổ chức không có Chiến lưọc và Chiến thuật hữu hiệu.  

Liên tiếp cho tới nay nhiều Tổ chức và những người yêu nước  chống cộng  sản trên nhiều 

mặt trận, nhưng chưa có Tổ  chức nào  nhận ra mặt trận Văn Hóa là  mặt trận Chủ đạo vì  

thiếu Chủ đạo Hòa Dân tộc thì khó mà kết đoàn  để lo việc lớn chung . 

Trước đây CSVN giúp Tàu cộng làm CM vô sản,  CS phóng tay phát động các cuộc cải cách  

Xã hội  nhằm cào bằng Hạ tằng cơ sở và Thượng tằng kiến trúc nhất là tiêu diệt Văn hoá VN 

cho Tàu cộng và cũng luôn tìm  cách tiêu diệt thành phần  tinh hoa của Dân tộc và nay vẵn 

còn liên tiếp tìm mọi cách vu vạ, cáo gian,  giam cầm, sách nhiễu để tiếp tục tiêu diệt thành 

phần yêu nước! 

Thử hỏi truyền thống tinh thần Quật cường từ hai Ba Trưng, Bà Triệu  tới các Triều đại  Lý, 

Trần, Lê  Lợi, Nguyễn Huệ Quang Trung và  nhất là  lớp trẻ  chống tà  quyền CS hiện nay 

suốt dỏng  Lịch sử Dân tộc do đâu mà có, phải chăng đó là truyền  thống bất khuất của nền 

Văn Hoá Việt Nam, trong cuộc chiến chống nạn  “ Dĩ  Cường lăng Nhược “ trên thế  giới 

xưa nay chỉ có nền Văn Hóa  ‘Châu chấu   ( Việt Nam ) đã 17 lần đá văng Xe đại Hán!   

Nhả Trần đã ba lần đại phá quân Nguyên , đội kỵ mã Thành Cát Tư Hãn đã cày nát thế giới 

từ Đông qua Tây và đánh bại nhà Tống lập nên nhà Nguyên cai trị nước Tàu!  

Qua đây chúng ta thấy rõ Truyền thống bất khuất của Dân tộc là thuộc Văn Hoá Dân tộc,  

Dân tộc không man di mọi  rợ  như  đại  Hán đã dùng âm mưu hạ nhục từ lâu đời, qua đây 

chúng ta rút ra hai kết luận: Văn Hóa Tàu  là Hán Nho bá đạo và không mạnh như chúng ta  

tưởng nhưng lại rất hung hiểm và thâm ác nhất thế giới.  

Nên nhớ 70% Dân Tàu thuộc đại chủng Việt, chúng  ta chỉ chống  lũ  bá bành đại Hán mà 

không chống lại nhân dân Tàu. 

Truyền thống bất khuất của Dân tộc đã thôi thúc Dân tộc liên tiếp vùng lên chống nạn Dĩ  

Cưòng  lăng Nhược của giăc Tàu, giặc Tây  suốt dòng Lịch sử .  
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Trong các cuộc nổi dậy chống quân Pháp gần đây thì rất nhiểu, nhưng đặc biệt  có: 

Nhất Linh  vừa là nhà  Văn vừa là nhà Chính trị, ông  là  lãnh tụ Quốc Dân  Đảng làm cách 

mạng mang tính chất Văn nghệ.  Ông đưọc Việt Minh mời làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông hiểu 

rõ âm mưu CSVN sẽ tìm cách tiêu diệt , nên ông trốn thoát  ra  nước ngoài.  

Thái Dịch Lý Đông A làm cách mạng Duy Dân. Ông là  nhà Triết học có viễn về Tiền đồ Dân 

tôc, Ông bị CSVN hạ sát  ở đồi Nga Mi.   

Còn CSVN  là con đẻ của chế độ Nô lệ và Đế quốc Thưc dân, với lòng căm thù và yêu nước 

cuồng nhiệt , Hồ Chí Minh đã rước Mác Mao về làm Quốc Tổ, làm quan Thầy  giúp cướp 

nước, CS đã ca vang bài hát Quốc tế ca hô hào Công Nông làm  Cách mạng vô sản chuyên 

chính. 

  

                    QUỐC TẾ CA  

 

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!  

Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!  

 Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi. 

Quyết phen này sống chết mà thôi. 

Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành ! 

Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.  

Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa  

Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. 

Đấu tranh này là trận cuối cùng  
Kết đoàn lại để ngày mai  

L'Anh-te(rơ)-n a-xi-o-na-lơ  ( 1 ) 
là xã hội tương lai.  

Đấu tranh này là trận cuối cùng  
Kết đoàn lại để ngày mai  

L'Anh-te(rơ)-n a-xi-o-na-l sẽ là xã hội tương lai. 

( 1 ) .    L’internationale : Quốc tế vô sản;: XHCN . 

Dưới sự cai trị chuyên chế của CSVN vô thần, CSVN  đã thực hiện  đúng lời trong Quốc 

Tế ca:  Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. 

Theo truyên thống Dân tộc, Tổ Tiên chúng ta đã căn dặn” 

“ Con Người có Tổ có  Tông 

Cái Cây có Cội, con Sông có Nguồn 

Cây có Cội thì Ngọn ngành xanh tốt  
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Nước cò Nguồn thì Bể rộng Sông sâu 

Con Người Nguồn gốc từ đâu 

Tổ Tiên có trước, rồi sau tới Mình “ 

Lại nữa. 

Nền Văn Hoá Nông nghiệp của Tổ Tiên tuy Hình thức bề ngoài thì “Xù xì da cóc”, khi tiếp 

xúc với Văn minh sáng lạng Tây phương  mới bị Cháu con cho là Quê mùa lạc hậu, nhưng 

Nội dung thì lại  “ Trong bọc Trứng Tiên “ 

Trứng Tiên thuộc dòng dõi Tiên Rồng. Tiên Rồng không là chuyện Hoang đường, mà là  

Nguồn suối Văn Hóa siêu việt của Tổ Tiên, mà người Việt nào cũng thưòng tự hào mình là 

nói giống cao quý thuộc Con Rồng Cháu Tiên.  

Là con Rồng thì không là nòi yếu hèn, mà  là con Người Nhân chủ, không thuộc loại 

cả đời  chỉ  biết dơ nắm tay để cướp giết mà dành miếng ăn. 

Là Cháu Tiên là giống cao cả, biết lấy Đạo nhân để xử thế và lấy  Đức Nghia làm 

hướng sống để Hoà cùng Đồng bào. 

Thế nhưng, vì mê theo ánh sáng chói loà của Văn minh vật chất, nên: 

Cá không ăn muối cá ươn 

Con Cưỡng Cha Mẹ trăm đường Con hư!  

( Ca dao ) 

Thay vì  sống theo Đường Nhân, hành xử theo Lối Nghĩa mà  lại hùng hổ lao mình theo 

phường Tham tàn cường bạo Bắc và Tây phương, bỏ Tổ Tiên  Hùng Vuơng, rước Mác Mao  

về thờ mà theo phường Đạo tặc.   

Thay vì  sống theo lối “ Phải Người phải Ta “mà lại   hành xử  theo Duy lý một chiều của Tây 

phương, đấu đá nhau, tranh dành Hơn Thua nhau, quyết  đẩy nhau xuống Hố Bất Nhân và 

Bất Nghĩa!  

Rõ là rặc loại“ Khôn Độc Dại Đàn “!  Trong tình thế này, chẳng một ai có thể vổ ngực mà 

bào chữa cho mình vô can với tình trạng nát tan chung ! 

Đó là tình trạng Lạc Hồn Dân tộc: “ Nhân / Nghĩa Bao dung “, coi Đồng bào là người Lạ, 

thậm chí là kẻ Thù, lẽ tất nhiên là ăn phải Cháo Lú!   

 Món cháo Lú mà CSVN Việt Nam ăn phải là lòng Hận thù giai cấp đấu tranh, làm  phá tan 

mọi công trình xây dựng  ngàn đời của Tổ Tiên  nhất là  Văn Hóa, nói gọn lại là phá tan Thượng 

tằng Kiến trúc và Hạ  tằng cơ sở của Dân tộc, ngày nay thay vì Trai hùng Gái đảm là lực lượng 

trụ cột trong việc Dựng và Giữ nước,thì  Trai hùng Việt Nam, lại được CS xuất cảng làm Lao 

nô thế giới, còn Gái đảm  cũng được CSVN đem ra nước ngoài, ngoài  việc bán của trời cho 
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để sống, còn thêm nghề ăn cắp vang danh thế giới, CSVN  đã  đày Con Rồng Cháu Tiên có 

năm ngàn năm Văn Hiến xuống cuộc sống lông lổ với Dạ Thú Lòng Cầm! 

 

Còn  món cháo Lú thứ hai là   mê  say đem tinh thần Duy lý cực đoan  theo Nguyên lý Triệt 

tam cũng như  Mâu thuẩn thống nhất, có Tôi là không có Anh, thay cho Tình Nghĩa đồng 

bào, để dành dật Hơn Thua, Tranh dành, Xâu xé, Cướp đoạt, Giết hại  nhau  cho đến cùng,  đưa 

toàn dân rơi xuống vực thẳm đại Bất Nhân và đại Bất Công   !  

Cuộc chiến “ Nồi Da nấu Thịt “  giữa VNCH với CHXHCNVN là minh chứng. 

Qua tình hình trên chúng ta thấy  Dân tộc chúng ta đã một mặt bị cái đại nạn Hận thù Giai cấp  

cũng như tinh thần  Du Lý cực đoan  vây khổn Hồn thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi  (  Nhân ) ,do 

đó mà  Lạc Hồn  Dân tộc , Dân tộc bị phân hóa ra nhiều thành phần, lớp này  thì quay theo  kẻ 

thù truyền kiếp Bắc phương, lớp kia lại hướng về Tây phương Âu Mỹ, lớp nọ thì hướng theo 

miền Siberi  giá lạnh, Dân tộc biến thành con Rắn nhiều đầu cứ kéo Dân tộc chạy quanh một 

chỗ trong bế tắc ,vì chẳng có lấy một điểm Đi tới, nên cũng chẳng đạt tới điểm Đến nào.       

Điểm Đi đó là Chính lược Hòa của Dân tộc để đoàn kết toàn dân,  là Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình 

để đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời giúp toàn Dân kiến Quốc và Cứu Quốc, để biết cách ăn nên 

làm ra và Điểm Đến là Dân no Dân ấm và mọi người được sống an hòa bên nhau.  

Xưa nay các nhà làm Chính trị, nhất là CSVN làm Cách mạng chỉ tranh dành nhau cướp Chính 

quyền để cai trị nước với cái Bánh  vẽ là hạnh phúc nhân dân để có cơ cướp đaạt tài sản nhân 

dân,   nhưng hạnh phúc là Nhân dân phải trả cái giá mất Nhân quyền, mất Tự do và Dân chủ, 

để đẩy con dân trở về Gốc Tổ theo Darwin!  

Không một phe phái Chính trị nào nhận ra cái Quốc nạn là do nền Văn Hóa  của Dân tộc bị 

suy đồi, khiến Tình Nghĩa Đồng bào  biến thành Tình Đồng chí của nhiều phe phái với Đa 

nguyên Đa đảng, nhiều phe mà không có Chủ đạo nhất nguyên để hợp quần lại thì càng  nát 

việc, phe này chống phe kia để không phe nào dấn thân được .  

 

Ngay như Dân tộc Hoa kỳ chỉ có hai đảng chính mà còn vướng vào cái nạn  “Đảng nhi bất 

quần  “, đảng này làm thì Đảng khác ra sức chống đối ( chứ không vừa chống đói vừa hợp tác 

theo công lý như Dịch lý để đạt tới giải pháp Hòa giải cho ổn định  - xem ra họ chẳng coi trọng 

Hiến pháp, mà chỉ cần lá phiếu  làm Quan !.  

 Hoa Kỳ  là  một Hiệp  Chủng Quốc  gồm rất nhiều sắc dân  đã bao năm sống  theo tinh thần 

Hiến pháp gồm 3 Giá trị nền tảng : Bác ái, Công bằng và Tha thứ với nền Pháp tri công 

minh, nên được an bình thịnh trị, nhưng nay vì lạc Hồn Dân tộc, lâm vào tình trạng “Đảng nhi 

bất quần, hai đảng không đồng quy  được nơi  tinh thần Hiến pháp,  nên mới xảy ra biến cố  “ 

Black lives matter “  họ chẳng hiểu yếu tố Thiên bẩm và Nhân vi nơi mỗi con Người ra sao, 

chẳng hiểu nền Công bằng Xã hội là ở đâu, nên làm càn. 

Trong chế độ Dân chủ,  tuy mọi ngưòi phải được bình đẳng  trong mọi cơ hội và phương tiện, 

nhưng Tư cách  và  khả năng của mỗi người rất khác biệt, không thể đánh thành một đống như 

nhau,  một người lương thiện thì  biết sống công bằng với mọi người,, còn số người bất lương 

mà ăn phải độc dược Mị dân thì cuồng loạn nổi lên phá tiệm, đốt nhà, cướp của, giết người  

thậm chí còn cột cổ tượng các bậc Quốc phụ kéo đổ nhào xuống, chiếm một số khu phố tổ chức 

khu Tự  trị, và đòi giải tán lực lượng Cảnh sát, nguyên nhân là  với tình trạng xã hội đa cực, đa 

phương, khiến vô Hồn vô Hướng, không còn biết coi trọng Hiến pháp nữa ! . Chắc ăn phải men 

rượu CS, nên họ say Hận thù mà vùng lên  phá hoại !  Chỉ có Luật pháp công minh mới giải 

quyết được vấn đề không tôn trọng Hiến pháp!  

Rõ là nhân cách của người Lương thiện và người Bất lương rất khác nhau , một bên thì xây 

dựng, bên kia thì phá hoại, vậy thì đòi hỏi Công lý và Hòa bình nào đây ?!   
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Vậy thì việc Phá hoại đập phá để phá tan nền tảng Quốc gia có phải là cho thỏa Hận thù? 

Vậy có nên thay khẩu hiệu phiến diện :  “ Black lives matter “ bằng câu “ All lives matter “ 

không ?. 

 

Còn CSVN  tuy có  Gốc Tổ là  Thái cực lưỡng cực nhất Nguyên, nhưng ăn phải cháo Lú đã 

biến thành loài Quỷ đói khát, quá hám vật chất, nên có sáng kiến độc đáo là tổ chức  Khu Du 

lịch Qủy với nhiều Quỷ hình có sinh thực khí khổng lồ để  “ kích dục  “ hầu  đẩy Dân tộc 

xuống Hố Dâm bôn, để quên đi  Quốc nạn  vong Nhân, vong Gia, vong  Quốc,vong Nô!    
Khi đã Lạc Hồn Dân tộc thì con người  không từ  việc bất Nhân bất Nghĩa nào mà không làm, vì  

đã vong Nhân, nên phải lột Hồn Xác ngưòi, rủ nhau  xuống Vực sâu để hiện nguyên hình  ngã 

Quỷ như Hồ ly, Mao   Mác!.   

 

Để một Dân tộc xây dựng nên một Quốc gia hùng mạnh thì phải có một nền Văn Hoá thái 

hòa để đoàn kết toàn dân, và phải biết  đường  lối xây dựng các Cơ chế xã hội mang tính chất  

tiến bộ và luôn ổn định, nên Cơ cấu của Cơ chế phải tuân theo Dịch lý tức là  Thiên lý  mà 

điều hành, chứ không theo người ngoài ăn phải Cháo  Lú mà làm càn hại Dân phá Nước !   

 

Làm Chinh trị là để giúp Nhân dân có được đời sống  no ấm an vui, chứ không cho riêng 

Đảng, cho riêng cho Phe phái , Cá nhân nào. 

Vì không có Đại Đạo về  Chủ Hoà đoàn kết toàn dân và Chiến lược chiến thuật hữu hiệu để  

cải tiến Dân sinh, nâng cao Dân trí, nên phải dùng mưu mẹo vặt chống phá nhau làm 

phương hại đến  việc chung . 

Vì không có Chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân nên phải dùng cái  gọi là Pháp trị, nhưng  

thực chất là  Luật rừng để tiêu diệt Tự do Nhân quyền của Chế độ Dân chủ .  

Làm chính trị  mà miệng cứ luôn hô vang Tự do Dân chủ với Pháp trị cùng với đa Đảng đa 

Nguyên. 

Họ đâu có hiểu đa  Đảng mà đa Nguyên là con Rắn nhiều đầu, kéo cái đầu Dân tộc chạy 

vòng quanh một chỗ, phá tan đoàn kết Dân tộc làm cho dân tộc  phân hóa ra nhiều  mảng, thì 

lấy nội lực nào mà làm việc nước, một nước có  gần 100 triệu dân  mà để cho 4, 5 triệu đảng 

viên gian manh  ngồi lên đầu mà dày xéo Nhân dân -  đàn áp Nhân quyền, tước Tự do, giết 

Dân để cướp Tài sản, thì rõ là môt Dân tộc đã quá bị sa đoạ về Văn Hóa , nền Văn Hóa vong 

Nhân, vong Thân, vong  Gia ,vong Quốc, vong Nô ! 

 Không nuốt cho cạn chén đắng Quốc nạn và Quốc nhục này thì khó mà vươn lên được ! 

 

Mọi nan đề Quốc nạn và Quốc nhục đều bắt nguồn từ nền Văn Hoá phá sản có bản Chất Nhị 

nguyên  đối kháng  ( Tiers exclu: cấm mâu thuẩn ).   thuộc Mâu thuẩn thống nhất < nguồn của 

độc tài cực đoan >.  Tiên quyết  là phải có  nền Văn Hoá tuy có  đa đảng nhưng  cần phải 

Nhất Nguyên  để gom toàn dân về một mối Thái Hòa. 

Nền Văn hóa mang bản chất  Âm Dương Hòa là nền Văn Hoá Nhân bản có Chính Lược Hòa  

hay Chủ  Đạo Hòa của  Dân tộc, chỉ có những người biết trau dồi Nhân cách mới có  khả  

năng và  nghệ  thuật điều hợp được nền Văn Hóa Thái Hòa này. 

 

Tóm lại, qua những biến cổ Lịch sữ trên, chúng ta thử hỏi truyền thống tinh thần Quật 

cường từ hai Ba Trưng tới các triều  Lý, Trần, Lê  Lợi, Nguyễn Huệ Quang Trung và  nhất là  

lớp trẻ  chống tà  quyền CS trong nước hiện nay suốt dòng  Lịch sử Dân tộc do đâu mà có, 

phải chăng đó là truyền  thống bất khuất của nền Văn Hoá Việt Nam , nạn Dĩ  Cường lăng 

Nhược  của Du mục xưa nay trên trên thế  giới  chỉ tiêu diệt được hai nền Văn Hóa Nông 
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nghiệp ở Trung Đông  ( Giữa hai dòng sông Euphrate và sông Nile ) và nền Văn minh Nông 

nghiệp ( Luá Bắp, đậu của thổ dân Maya ở Đông Nam Mexico, Bắc Guatamala và Honduras 

), cả  hai đã bị tiêu diệt bởi đế quốc Du mục, chỉ có nền Văn Hoá nông nghiệp của Việt tộc 

giữa hai dòng Sông Hoàng Hà và Duơng Tử tuy bị Du mục  Hoa Hán đánh cho liểng xiểng 

nhưng  “ Châu chấu  Lạc Việt “ một chi của đại  Chủng Việt được Hoa Hán phong cho cái 

tên Nam Man < Việt Nam > đã 17  lần  đá  văng Xe đại Hán!  Tiêu biểu nhất  nhà  Nhà Trần 

đã ba lần đại phá Quân Nguyên, đội kỵ mã đã cày nát thế giới từ Đông qua Tây ! 

Qua đây chúng ta thấy rõ Truyền thống bất khuất của Dân tộc là thuộc Văn Hoá Dân tộc,  

Dân tộc không man di mọi  rợ  như  đại  Hán đã dùng âm mưu hạ nhục từ lâu đời, qua đây 

chúng ta rút ra hai kết luận: Văn Hóa của Thiên Tử  Tàu  mới  quê  mùa lạc hậu, nhưng lại   

rất tham tàn và  cường bạo và không mạnh như một số chúng ta hằng tưởng. 

Cụ Nguyễn Trãi  đã tóm tắt tài tình bản chất của hai nền Văn Hoá Việt Hoa: 

 “ Lấy Đại Nghĩa  ( Công bằng Xã hội ) để thắng Tham tàn ( Bất công: Bất Nghĩa  )  

 “ Đem Chí Nhân  ( Nhân ái ) mà thay  Cường bạo “ ( Bất Nhân )  

 ( Bình Ngô đại cáo . Nguyễn Trãi ) 

Bản chất Việt Nho  thì  “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ 

Bản chất Hán Nho thì  “ Tham tàn và Cùng bạo “ 

Đây là lời của Chí sĩ  ái quốc có mưu lược  cao cường  

Muốn có Chí Nhân thì thật khó vì mọi người  phải suốt đời Tu  Đạo Nhân và  Hành xử theo  

 Đức Nghĩa. 

Còn muốn Tham tàn và Cường bạo thì  chỉ hùng hổ vác Búa Liềm đi cướp giết thì thành  Đạo 

tặc  ngay !   

Nhờ Chí Nhân và Đại Nghĩa mà có truyền thống bất khuất của Dân tộc, truyền thống này  đã 

thôi thúc Dân tộc liên tiếp vùng lên chống nạn Dĩ  Cường  lăng Nhược của giăc Tàu giặc Tây  

suốt dòng Lịch sử .  

Trong những Vị nổi lên chống ngoại xâm để cứu Quốc và làm Chính trị để Kiến Quốc , thiển 

nghĩ   không ai hiểu rõ nguồn gốc của Quốc nạn  và Quốc nhục hơn T. G.Kim Định. 

Kim Định là  Linh mục Công giáo, là  công dân Việt có lòng Rộng Trí sâu, lại yêu nước một  

cách nồng nàn thiết tha một cách đặc biệt, T.G. Kim Định đã  “ âm thầm hiến dâng 50 năm  

cuộc đời “, như một cô Hồng thiên ngoại, một mình một cõi,  lục lạo khắp Đông, Tây,  Kim, 

Cổ  để  tìm cho ra Chính lược Hoà để đoàn kết toàn dân và phục hoạt lại Lộ đồ Tu, Tề , Trị, 

Bình theo Thiên lý  tức là   Dịch lý, để  cải tiến Dân sinh, Nâng cao Dân Trí, chấn hưng Dân 
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Khí để Dựng Nước và Cứu Nươc, công trình khai quật đồ  sộ này có tên Việt Nho và Triết lý 

An vi.  

Đức Khổng Tử được tôn làm  “ Vạn thế Sư biểu “ mới chỉ thuật được Nội dung của nền Văn 

Hoá phương Nam, vì quá súc tích  nên mới bị Hoa Hán xuyên tạc, xen dặm làm cho bá đạo, 

còn công trình của T.G. Kim Định không những có Nội dung  được xếp thành Hệ thống có 

Mạch lạc nội tại  ( coherence interne ) mà  còn có cả bộ số  Cơ cấu  ( structure ) ; 2 – 3, 5   (  :  

Cơ cấu bao hàm Đại Đạo  )  [ 1 ] như một nền tảng bất đảo ông  mà  không ai có thể  giải 

thích sai lạc được.    

Nói cách khác Đức Khổng mới thuật lại  được cái Khảm của bức tranh mà chưa tìm ra cái 

Khung để bảo vệ bức tranh, cái Khảm là Nội dung, còn cái Khung là Cơ cấu của Nguyên 

Nho.  

 Cái độc đáo của Công trình  Việt Nho và Triết lý An vi của Kim Định  là đã từ dưới lớp Tro 

Bụi Thời gian mờ mịt và Không gian mất hút qua hàng bao ngàn năm, mà đã khai quật lên 

công trình Việt Nho và Triết lý An vi, không ai ngờ là  “một Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ ”,  

chỉ nhờ có bộ Huyền số : 2- 3, 5 .   Công trình này làm cho nhiều nhà làm Văn Hoá nhất là 

các Vị Hán Nho và những vị khinh khi Nho bị sốc nặng,  nên  Việt Nho tuy được “  Kính  “ 

nhưng vẫn bị “ Viễn Chi “! 

Bộ Huyền Số này không những là Gạch nối  Đông Tây, mà còn  là gạch nối giữa Kitô giáo và 

Việt Nho, nhưng không may  là công trình của Kim Định vừa quá Cũ  và  quá Mới, lại vừa 

rộng vừa sâu, ít người chiụ khó ra công tìm hiểu cho tuờng tận, nên  T.G. Kim Định vẫn bị 

ngộ nhận cho đến nay . 

 Việt Nho và Triết lý An vi có Cơ cấu là Bộ Huyền  số 2 - 3, 5.  

Phép Lạ về 5 cái Bánh và 2 con Cá trong Bốn Phúc Âm, ( 5 - 2 = 3 ) xem  ra có cùng Cơ cấu 

với Việt Nho.. 

Cũng như Quốc Ấn của Hoa Kỳ đều là Biểu tượng về Dịch lý hay Thiên lý, cả ba  đều  có 

cùng Nguồn gốc.   

 Phúc Âm giải thích 5 Cái Bánh và 2 Con Cá  ( 5 – 2 = 3 ) hoá nhiều là phép Lạ của Thiên 

Chúa.   

______________________________________________________________________________ 

  LỜI CHÚA: Ga 6:1-15 

 “ Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng 

đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su 

lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. Ngước mắt lên, 

Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh 
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cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: 

“Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, 

là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có  năm  ( 5 ) chiếc bánh lúa 

mạch và hai ( 2 ) con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người 

ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, 

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân 

phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại 

những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn 

còn lại, và chất đầy được mười hai  thúng ( 12  =   3 X 4  : Tượng trưng cho Chúa  3  Ngôi cai quản 4 phương 

trời )  . Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 

Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một 

mình. “  

 __________________________________________________________________ 

 

  Bộ số 2- 3, 5   của Việt Nho là số độ của Ngũ hành  mang ý nghĩa của   “ Nguồn sinh sinh 

hoá hóa “ của Vũ trụ  hay Tạo Hóa lư. 

  Quốc Ấn Hoa kỳ ( Seal of USA )  lại có Thiên lý nhãn của Chúa Quan phòng  ( Providence ) 

, các cặp đối cực  (  của các sọc )  trên Lá Cờ với  số 6 / 7: chẵn / Lẻ,  13 lá olive /13 mũi tên, 

cũng như Chòm 13 ngôi sao ( 13 = 1 + 12 : Tiệc Ly: Một Thiên Chúa 3 Ngôi cai quản 4 

phương Trời  ) đều mang tinh thần Dân tộc theo Dịch lý,  

_____________________________________________________________________________ 

 

  The Great Seal of America: Quốc ấn Hoa Kỳ  

The supporter of the shield is a bald eagle with its wings outstretched (or "displayed", in heraldic terms). From the eagle's 

perspective, it holds a bundle of 13 arrows in its left talon (referring to the 13 original states), and an olive branch in its right 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Bald_eagle
https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(heraldry)#Displayed
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraldry
https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Claw
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirteen_Colonies
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_branch
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talon, together symbolizing that the United States has "a strong desire for peace, but will always be ready for war." (see Olive 

Branch Petition). Although not specified by law, the olive branch is usually depicted with 13 leaves and 13 olives, again 

representing the 13 original states. The eagle has its head turned towards the olive branch, on its right side, to symbolize a 

preference for peace.[4] In its beak, the eagle clutches a scroll with the motto E pluribus unum ("Out of Many, One"). Over its 
head there appears a "glory" with 13 mullets (stars) on a blue field. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Trên đầu Chim Ưng có một chòm 13 ngôi sao ( 13 = 1 + 12= 1  + 3 X 4:  Tiệc ly: Một Thiên Chùa 3 ngôi cai quản 4 phương 

Trời  ) 

Miệng Chim Ưng ngậm giải lụa có câu” E Pluribus Unuum” Out of Many: One : Đa →Nhất : Toàn dân Đoàn kêt  

 Trước Ngực mang lá Cờ 13 sọc tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên,  13 sọc gồm 6 sọc đỏ và 7 sọc trắng, cặp số  Chẵn /Lẻ: 

6 / 7 là cặp đối cưc Dịch lý (  Cặp đôi cực 6/7 phần nào tương tự như Lạc thư  Minh triết của Việt Nam  ). 

Chân trái chim căp 13 mũi tên ( Chiến tranh ) , chân  phải cặp  cành Olive  13 lá  ( Hoà bình); Chiến tranh  / Hòa bình là cặp 

đối cực Dịch lý. Đầu Chim quay về phía chùm Olive nên trọng  Hoà bình hơn Chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng trực diện 

với Chiến tranh. 

 

Con mắt Thiên lý nhãn của Chúa Quan phòng ( Providence ), ở trên  tháp Hình Tam gíác  ( Trinity ) tương 

trưng cho Chúa 3 Ngôi cai quản 4 phươngTrời.  

The words Annuit Cœptis (“He Has Favored Our Undertaking : Chúa phù trợ chúng ta ”). Carved at the base of the 

pyramid is MDCCLXXVI (1776) in reference to the Declaration of Independence, and below that is the motto Novus Ordo 

Seclorum (“A New Order of the Ages: Trật tự mới của mọi Thời đại ”). 

 

  

 Nói cách khác cả ba đều mang biểu tượng về Dịch lý, về Thiên lý, cả Ba đều cùng biểu trưng 

về  Thiên Chúa, nên đương nhiên phải gặp nhau! 

 Khi nhận ra mối Liên hệ nền tảng  này thì Dân tộc Việt Nam và Giáo dân Kitô giáo sẽ thoải 

mái tìm hiểu thêm về nền Dân chủ Hoa Kỳ, cùng sống Hòa hợp với nhau, tránh được mọi tị 

hiềm  Tôn giáo mà giúp Dân tộc chung lòng Dựng và Cứu nước.  

Việt Nho là  nền Văn Hoá siêu việt như tên Việt của Việt Nam, còn Triết lý An vi là Triết lý  

Hòa giải giúp mọi Người, mọi Nhà, mọi Nước  sống  an hòa với nhau bằng cách trau dồi 

Nhân cách làm Người.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_Branch_Petition
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_Branch_Petition
https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum
https://en.wikipedia.org/wiki/Glory_(optical_phenomenon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_(heraldry)
https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence
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Tinh thần của Văn Hóa lại luôn trực diện  với  thực tại trước mắt tức là những vấn đề thiết 

thân ở  Nơi Đây và  Bây giờ theo Hiện tại miên trường  (   Here, Now and ever present  )..  

( Dụ ngôn “  Mười  Cô cầm  Đèn dầu  “ đi đón Chàng Rể  trong Tân Ước có cùng ý nghĩa  ) 

 Vấn đề thiết thân Nơi Đây và Bây giờ theo Hiện tại miên trưòng là 3 nhu yếu cần cho con 

Người  để thoả mãn Thiên tinh : “ Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã   

 1.- Thực làm thoả mãn Nhu cầu  Ăn uống và  nhật dụng  cho Cá nhân cũng là phương 

cách trau dồi Chân, Thiện Mỹ  hàng ngày của mỗi  Người. Của Ăn hàng ngày phải được vừa 

Ngon vừa Lành và được mọi  người trong Gia đình san sẻ của Ăn  với nhau theo Lễ Nghĩa.  

 2.- Sắc làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý để xây dựng Tổ Ấm Gia đình làm nền tảng cho 

Xã hội., Gia đình còn  là trường đào tạo  con Người Trai hùng Gái đảm. 

 3.- Diện là trau dồi Thể Tốt cho Diện Lành  để có Nhân phẩm :“Nhân Nghĩa Bao 

dung “mà Làm Người trong Xã hội, mỗi người  có hai Mục tiêu đeo đuổi suốt đời : 

 1.-Hoàn bị mọi việc bất kể To Nhỏ. 

 2.- Hoàn bị mọi mối  Liên hệ Hoà giữa Tam tài: Thiên Địa Nhân sao cho hợp với  “ 

Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân Hoà  “ nghĩa là Hòa với nguồn Tâm linh, Khoa học và mọi 

người với nhau cũng như với Môi trường vì :  “ Vạn vật đồng nhất Thể và Vạn vật tương 

liên:Mọi  vật đều có cùng Bản thể : Vật chất, năng lượng, nên có mối Liên hệ mật thiết  với 

nhau “ 

Khi con Ngưòi không giải quyết được những nhu yếu Nơi dây và Bây giờ thì làm sao cho 

Thân an để lo cho Tâm lạc được.  Lối Tu khổ hạnh không giải quyết được vấn đề cả Đạo lẫn 

Đời cùng  một trật.    

Nhờ vậy mà : Việt Nho và Triết lý An vi không những giải quyết được vấn để thiét yếu của con 

Người mà còn là nền Văn Hóa Thái Hòa  - một Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ - . 

 

Việt Nho  là một cái kiềng ba chân, gồm: 

1.-  Thuyết  Ngũ  hành 

2.- Thuyết Âm Dương 

3.-  Thuyết Tam Tài 

Tuy chúng tôi đã viết nhiều cuốn với mấy chục ngàn trang, nhưng Tiêu biểu  thì có ba cuốn:     

1.-  Việt Nho và Triết lý An vi  (  cuộc sống Hòa của con Người ) 

2.- Nền Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam  ( Cuộc Sống Hòa  cho Dân tộc ) 
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3.- Khi Đông Tây Giao hội ( Cuộc Sống Hòa cho Thế giới ) 

Xin xem 3 cuốn trên trang vanhienvietnam.net. 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG HAI 

THUYẾT NGŨ HÀNH CỦA VIỆT NHO    

 (  Confucéisme ‘s five Agents  ) 

A.-  MỞ ĐẦU 

I.-NGŨ HÀNH LÀ NỀN TẢNG QUAN TRỌNG THỨ NHẤT CỦA VIỆT NHO   

Theo Triết gia Kim Định  thì Hán Nho của Tàu đã giải thích Ngũ hành một cách tai dị, làm sai 

lạc mất tinh tuý của Nho, khiến cho Nho trở thành bá đạo, các vị Nho gia  Việt Nam xưa cứ   “ 

tầm chương trích cú, ngâm thi vịnh nguyệt “ sao cho giống khuôn mẫu Hán Nho của Tàu, qua 

hình ảnh Vua Quan Hào Lý ngày xua cùng với ngòi bút đả kích Nho của Tự Lực Văn Đòan, đa 

số chúng ta rất bất mãn với Nho, oán ghét và xa lánh Nho, kết án Nho là quê mùa khiến cho Dân 

tộc chung ta lạc hậu, thua sút với Tây phương, không dè ngoài Hán Nho còn có Việt Nho nên  

ghét Nho  làm cho  Dân tộc bị ngộ nhận Nho mà xa rời Gốc Tinh thần Bất khuất của Tổ Tiên nơi 

Việt Nho  khiến Dân  tộc bị phân hóa, ngày càng lâm vào cảnh mất Nội lực!  

Qua công trình độc đáo của T.G. Kim Định, ngoài Khổng giáo,  người ta mới nhận  ra  có 

nhiều thứ Nho, ngoài Hán Nho của Tàu còn có Thái Nho được thai nghén ở Thái Bình dương 

cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm, tới Hoàng Nho thời Tam Hoàng bên Tàu, Nguyên 

Nho thuộc nền Văn Hóa phương Nam của  đại chủng Việt, được đức Khổng Tử thuật lại gọi là 

Khổng giáo,tới Di Nho, Chu Nho, Tần Nho, Hán Nho và mấy lần Nho phục cổ đời Đường, đời 

Tống, đời Minh, đời Thanh, 

 Triết gia Kim Định đã lần qua nhiều lãnh vực  của Đông, Tây, Cổ, Kim suốt 50 năm, mới khám 

phá ra Nguyên Nho  do Khổng Tử thuật lại là Nho của đại chủng Việt, nền tảng và Tinh hoa của 

Nho này được Tổ Tiên Việt cất dấu nơi kho tàng: Cổ vật, Cổ nghệ, Huyền sử, Sinh họạt, 

Phong tục Tập quán và ngay cả trong dòng huyết quản của mỗi người Việt  . . , để khỏi bị 

Hoa Hán đánh cắp, nay Con Cháu mới khai quật lên, Nho này được gọi là  Việt Nho  ( 

Confucéisme ) của Việt Nam.  
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Đây là  thứ Nho chính thống  thuộc Vương đạo, chứ không bị xuyên tạc như Hán Nho ( 

Confucianisme )  bá đạo, xưa nay  chúng ta cứ yên trí rằng Nho là của riêng Tàu, do Tích Quang 

Nhâm Diên đã đem Nho của Tàu truyền bá cho Dân tộc chúng ta, không ngờ rằng sự thật lại 

ngược lại 100% .      

Hán Nho là công trình Tàu đã “ Dịch Chủ vi Nô “ của đại Hán:  Chủ của Nho là đại chủng 

Việt, Tàu  chiếm lấy Nho, công thức thành Kinh điển  đồng thời làm cho sai lạc bản chất 

của Việt Nho thành Hán Nho, Tàu còn Vu cho Tứ Di của  đại chủng Việt (: Bắc Địch, Nam 

Man, Đông di, Tây Nhung sáng tạo ra Văn Hóa Di Nho ) là man di mọi rợ, tự phong  Hoa Hán 

là nòi sang trọng, độc chiếm Văn Hóa, nhưng sự thực Tàu đã “ học mướn viết nhờ “ Văn 

Hóa Việt  ( Lời của T. G. Kim Định ) để chiếm thành Văn Hoá riêng đại Hán, sau đó  lại xen 

dặm tính chất bạo động của Du mục vào,  làm thành Hán Nho bá đạo, đó là những yếu tố 

thuộc “ Văn Hoá Du mục bạo động, “  khác với  “ Văn Hóa Khoan Hòa Nhu thuận “ của 

Nông nghiệp. Các nhà cầm quyền Du mục  Tàu đã chiếm Văn Hóa của chủng Việt rồi thêm 

các yếu tố bạo động của Du mục vào làm Nho của riêng mình rồi cao rao Tứ Di là man rợ 

để độc chiếm Văn Hóa, chứ  dòng dọi Du mục Tàu từ Hiên Viên cả đời chỉ ngồi trên lưng 

ngựa  di chuyển từ Tây sang Đông chiếm đòng cỏ để săn súc vật làm gì có thì giờ làm người 

mà có Văn mà Hóa. 

Sau đây là  bản chất Du mục bạo động của Hán Nho , giúp Thiên Tử Tàu chuyên gây 

Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng đã 4717 năm kể từ lãnh tụ Du mục Hiên Viên 

Hoàng Đế:  

1.- Trọng Nam khinh Nữ, tôn Quân làm Thiên tử, tạo ra Chính thể Phong kiến 

chuyên chế, cấm dân phạm nhan ( Dân nhìn mặt Vua thì phạm tội ) 

2.- Hạ giá đàn bà, coi đàn bà là tài sản của đàn ông, băt bó chân ngồi một chỗ để 

làm đồ chơi , gây nên cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

3.- Đầu cơ Đàn bà: Vua có nhiều Phi Tần Cung Nữ, đàn Ông có năm Thê bảy Thiếp.  

Tần Thuỷ Hoàng khi chết còn chôn theo 3000 Phi tần cung nữ’. 

4.- Lập ra Hoạn quan để canh chừng Phi Tần Cung Nữ cho Vua. 

5.- Lập Luật Hình để chuyên chế.  

6.- Thành lập quân đội chuyên nghiệp dể bành trướng  và cướp bóc   

 Số là Đức Khổng Tử  đã  “  Tổ thuật Nghiêu Thuấn, thuật nhi bất tác : Đức Khổng chỉ   

thuật lại Văn Hóa của Tổ Nghiêu Thuấn mà không phải sáng tác, đó  là nền Văn Hóa phương 

Nam  của đại chủng Việt, đó là Nho được định nghĩa :  “ Khoan nhu dĩ giáo , bất báo vô  đạo, 

Nam phương chi cường giả quân tử cư chi “ Nho lấy điều khoan  hòa nhu thuận để dạy bảo 

nhau, không báo thù người lạm dụng, Văn Hóa phương Nam  (  của chủng Việt ) thì Hùng Dũng, 

Đức Khổng  khuyên người  Quân tử (  phương Bắc ) nên sống theo nền Văn Hóa đó ( :Cư chi )  

“. 

Nam phương chính là Viêm phương của Viêm Đế Thần nông lập ra Viêm bang , Đế Minh - thuỷ 

Tổ của Việt Nam - là cháu ba đời của Viêm Đế. 
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Người Tàu thuộc Văn Hóa Du mục đã tôn vinh không những Nghiêu Thuấn là nhân vật Văn 

Hoá Nông nghịệp của chủng Việt làm Tổ, mà còn “  đạo “  thêm  Toại nhân, Hữu sào, Phục 

Hy, Nữ Oa, Thần Nông  và cả Bàn Cổ nữa.  

Các nhà sử Tàu cứ lần lượt đưa các nhân vật Huyền sử Vịệt là những Nhận vật Văn Hoá Nông 

nghiêp làm Nhân vật Lịch sử Du mục của Tàu!!.  

Nhân vật Huyền sử là nhân vật sáng tạo Văn  Hoá, còn Nhân vật Lịch sử là nhân vật đem tinh 

thần Văn hoá xây dựng Xã hội để viết nên Lịch sử. 

 

Dân Du mục sống bằng nghề chuyên chăn nuôi đàn súc vật như Mông Cổ, họ rất hiếu chiến và 

tham tàn cường bạo, nhân vật Lịch sử của Mông Cổ  là Thành Cát Tư Hãn, ông có cùng giòng 

máu Du mục  như Hiên Viên Hoàng đế của Tàu . 

Bàn Cổ thuộc dân tộc Dao trong đai chủng Việt, Toại Nhân tạo ra Lửa để nấu nướng thức ăn 

và đôt rẫy để trồng trọt, Hữu Sào  thuộc loài Chim, Chim làm Tổ trên cây, nguồn gổc của 

Thuyết Tam tài, chữ Tổ Tiên của chúng ta có gốc từ đây, Phục Hy sáng tạo ra Dịch Âm Dương 

với nét Đứt và nét Liền, ông có biệt hiệu là Thanh Tinh ( Rồng Xanh ), Nữ Oa là Chim Tinh vệ  ( 

thuộc dòng Tiên ), Thần Nông là Ông Tổ của Nông nghiệp. Đây là việc chúng ta nhận lại Cội 

nguồn Tiên Tổ đã bị Tàu đánh cắp từ bao thế kỷ, nay Con Chau rước  Châu về Hợp Phố . 

Thần Nông là Tổ  3 đời của Đế Minh  của Việt Nam, Tàu cố ý nhận lầm để bành trướng, Hậu 

Tắc  thuộc Nông nghiệp Lúa khô mới là của Tàu. 

Rõ ràng Tàu đã làm một cuộc  “ đại ĐẠO “: ĐẠO VĂN ( HÓA ) và ĐẠO NHÂN VẬT 

HUYỀN SỬ.  

 T.G. Kim Định đã viết được 46 cuốn, nay còn lại 33,những sách này đang còn là những khám 

phá vừa rộng lại vừa sâu, toàn là những nguyên liệu về Việt Nho và  Triết lý An vi, cùng với một 

số hướng dẫn để hoàn thành Bộ sách Dân tộc gồm Bốn Pho: Kinh, Triết, Sử, Văn, nhưng chưa 

đủ   thời gian hệ thống công trình Văn  Hóa thành Hệ thống cơ thể theo tiêu chuẩn Hàn Lâm . 

 Rất tiếc, vì không đủ thời gian, phương tiện tài chánh cũng như chuyên viên các ngành,thiết 

tưởng phải có Ban Tu Thư cấp Quốc  gia mới hoàn thành được. Những tài liệu nền tảng của Bộ 

sách Kim Định cùng với nguồn Tứ Thư Ngũ kinh của Tàu và của Việt Nam, cùng với những tài 

liệu giá trị - Tân nhân văn - của ngoại quốc được T. G. Kim Định tham khảo, lại thêm  đường 

hướng soạn thảo đã  có sẵn,  hy vọng thế hệ sau sẽ  kế tục công trình để hoàn  thành cho được 

Bộ sách Dân tộc.   

Khi có được Bộ sách Dân tộc mới neo chặt Hồn Thiêng  Sông Núi với  mọi Đồng bào, có thế  

thì Dân tộc mới đoàn kết với nhau mà lo việc chung  chứ nay Hồn con Dân Việt đang tẩu tán tứ 

phương, chưa quy về được một Hướng - Hướng Thái Hòa -, và chưa đồng thuận cùng nhau 

một Chính lược Quốc gia thì  làm sao có đủ  nội lực mà  làm việc lớn ?  

II.- VIỆT NHO VÀ TRIẾT LÝ AN VI 
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Ngoài Bộ sách Văn Hoá Thái Hoà của Việt tộc trên trang vietnamvanhien.net, chúng tôi vừa 

học vừa viết, mỗi lúc hiểu rộng và sâu thêm một bước. chứ mọi kiến thức cần viết đã chưa có sẵn 

trong đầu, nay còn  tiếp tục cô đọng lại mấy  Chủ đề  nền tảng  của Việt Nho và Triết lý  An Vi  

theo tự  sau đây: 

  

1.- THUYẾT NGŨ HÀNH ( FIVE AGENTS ) 

Là nền tảng hay Cơ cấu ( Form: structure )  của Việt Nho. 

2.- DỊCH LÝ ( LAW OF  YING YANG ‘S CHANGE )  : 

Là Hồn hay Tinh thần  ( Content ) của Việt Nho 

3.-THUYẾT TAM TÀI  ( TRINITY )  

Là Nội nền Nhân chủ  của Việt Nho. 

4.- VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI  

( Confucéisme & Philosophy of Harmony or of Giving and Receiving ). 
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 NGŨ HÀNH   [ 2 ]  

  

Ngũ hành là Tạo Hóa lư hay Lò  Cừ là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ, 

Ngũ hành cũng là nền tảng của  Lạc Thư Minh triết, hai bộ số Lẽ / Chẵn được sắp xếp quanh 

Thập Tự nhai đứng và xiên  theo Phương Hướng khác nhau, hai bộ số Lẻ và Chẵn quay ngược 

chiều nhau đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật, tuơng tự như Time- Space – 

Continuum của Einstein.   

Theo Einstein thì Black Hole đã biến Thời gian ( tương tự như  Số Lẻ ) thành sợi Dọc  và 

Không gian thành sợi Ngang ( số Chẵn )  , hai sợi  Dọc / Ngang đan kết với nhau mà sinh ra 

vạn vật ( Hai quan niệm tương tự này rất trừu tượng, chúng ta chưa đủ khả năng chuyên môn  

nên khó cảm nhận được rõ  ) “ 

I.- NGUỒN GỐC CỦA NGŨ HÀNH 

“Thuyết Ngũ Hành là căn bổn cho Ngũ Đế Đức thì có lâu đời trước như đã để Ấn tích lại trong 

Nghiêu Điển.  

Ngày nay được kiện chứng bằng: 

1.- Phương vị tinh đẩu ( Lieu Sidéral, loi des précessions) là những sự kiện khách quan 

có thể kiểm chứng bằng khoa học cách rất chính xác. Điều đó chứng tỏ không thể nào có chuyện 

giả mạo về phần căn cơ.  

2.- Đó là chưa kể đến những minh chứng về sử liệu chẳng hạn việc nhà Thương dùng 

sắc Trắng, và tên các Vua có chữ của Thập can như Bàn Canh, Thái Giáp, Ốc Đinh, Ung 

Kỷ… là những việc giả thiết đã phải có thuyết Ngũ Hành trước rồi, vì màu sắc cũng 

như Thiên Can (Giáp Ất) là do Ngũ Hành. Điều đó cũng thật về thiên Nghiêu Điển nói đến 4 

cung của 4 sao và Trung Cung Bắc Đẩu tức là khung Ngũ Hành.  

3.- Như vậy là chúng ta có thừa lý chứng về sự chính  truyền và lâu đời của hai bản văn 

liên hệ tới Ngũ Hành, tức là bản văn ghi lại một quan niệm Triết Lý được xuất phát nếu không 

ở thế kỷ 27 thời Phục Hi thì ít ra ở thế kỷ 24 đời Nghiêu Thuấn. Một sự giả mạo không thể 

nào có được vì nó đòi phải biết đến phương vị tinh đẩu là điều lúc đó chưa đâu biết. Còn nếu 

giả sử người lập ra biết được luật đó do trực thị thì đã chẳng thèm giả mạo mà đương nhiên đã 

là một vị Thủy Tổ rồi. 

Bởi vậy ta có thể biết chắc tâm về giá trị chính truyền (authenticité) của tài liệu Ngũ Hành trong 

hai thiên sách đó và ta khởi đầu nghiên cứu cái triết lý ẩn bên trong.” 

( Chữ Thời. Kim Định ) 
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Ngoài Nghiêu Điển xưa , ngày nay người ta còn tìm thấy  khung Ngũ hành  nhiều nhất ở miền 

Nam Việt Nam , đó là  khung giểng nước  được tạo thanh bởi 4 thanh gỗ ngang và 4 thanh  dọc  

bao  lấy miệng Giếng có tên là Việt Tỉnh ( Giềng Việt) , khung này không những là khung Ngũ 

hành mà còn là khung Lạc Thư   ( Minh triết ) của Lạc Việt, khung Lạc thư  còn là  Phương 

trận hay Ma phương ( Matrix )  có tổng các số Lẻ Chẵn  theo chiều nào cũng bằng 15, Toán 

học  gọi là Ma phương ( Matrix ), tuy lúc xưa Tổ Tiên chúng  ta chưa biết toán học là gì .    

Nước Văn Lang đã lấy con số 15 để lập  Nước có 15  bộ. 

 

 

 

Giếng Việt Nam:Khung Ngũ hành  

2 thanh Dọc và hai thanh Ngang, Miệng Giếng ở giữa  

 

 

II.- NỘI DUNG BẢN VĂN 

“ Bản văn chia ra ba triệt.: 

Triệt nhứt nói về thứ tự các Hành, 

Triệt hai nói về tính chất của mỗi Hành, 

Triệt ba nói về ngũ vị: hàm, khổ, toan, tân, cam: mặn, đắng, chua, cay, ngọt, 

Triệt tam này thuộc Dụng tùy phụ vào Thể ở triệt Hai. 

Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt Hai nói về tính chất mỗi Hành 
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III.-  HÌNH NGŨ HÀNH 

1.- ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH  

  

      
Đồ hình Ngũ hành bằng chữ Nho về: Tứ Phương  (với Trung Ương ), Tứ Thời  ( với Tứ qúy ),  

Ngũ sắc : Đen, Đỏ, Xanh, Trắng, Vàng.      

 

  Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

   

    

  

2.- SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH : CÁCH ĐÁNH SỐ CÁC HÀNH  

  

 

  Hỏa Nam:1 

↑ 

3:Đông Mộc ←  THỔ: 5:Trung Ương → Kim Tây:4 

↓ 

Thủy Bắc:1  

  

 

  

Tỵ Tổ Thần Nông của chúng ta có tên là Viêm Đế, chữ Viêm gồm hai chữ Hỏa 炎,Hỏa 火 

là Lửa thuộc phương Nam là Viêm phương của Viêm Đế, Dân Viêm Bang có tục thờ mặt Trời, 

thờ Trời, ( Thượng Đế )  họ luôn hướng nhìn  về phương Nam  trước mặt, nên khi ghi c ác số cho 

Ngũ hành thì chỗ người đứng là phương Bắc ghi số 1,  trước mặt là phương Nam ghi sô 2, Tỵ 

Tổ lại theo Tả  nhậm  ( Chiều quay ngược kim Đồng hồ của các Tinh đẩu ) tức là thuận Thiên 

nên quay về tay Trái là  phương Đông ghi số 3,  rồi qua Phải là phương Tây ghi số 4, Trung tâm  

các phuơng  là Thổ  ghi số 5. Theo thứ tự đó thì  Bắc  là 1, Nam là 2, Đông là 3, Tây là 4 và Thổ 

là 5. 

 

3.- Ý NGHĨA CÁC SỐ CỦA CÁC HÀNH   [ 3 ] 

.   Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế   
Số 2: Dịch Lý Âm Dương Hòa 

  Số 3: Tam Tài: Thiên + Địa = Nhân  ( Trinity ): Con người Nhân chủ. 
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Số 4: 4 phương Trời.: Thế giới Hiện tượng: Hữu 

  Số 5: Vô: Thế giới Tâm linh: Nguồn Sống & Nguồn Sáng  

Hữu / Vô lưỡng nhất thành Vũ trụ: Thái cực 

  

4- YẾU TÍNH CỦA CÁC HÀNH 

Thiên Hồng Phạm nói: 

Nước thấm xuống: Thủy viết nhuận hạ 

Lửa bốc lên:  Hỏa viết viêm thượng 

Mộc uốn khúc để chính trực : Mộc viết khúc trực 

Kim vâng theo để biến cải: Kim viết tòng cách 

Thổ ở chỗ Gieo Gặt : Thổ viên Giá / Sắc”.   

 

Đây  là  Yếu tính của Vật chất,  yếu tính chính là Luật  Biến hóa Thiên nhiên 

 

“ Yếu tính của Nước là thấm xuống. Ông Granet phản đối Chavannes dịch chữ ‘viết’ là ‘est 

appelé’ vì như thế tách rời động tác ra khỏi nước, y như nước là nước, còn động tác chảy xuống 

là ngoại tại không cấu tạo nên nước. Hiểu lối đó là hiểu theo lối tố chất (élément) đã cụ thể 

đông đặc mất rồi.” 

 

Ngược lại ở đây yếu tính của nó chính là tác động, chính là hành, nên Hành không bao giờ 

được hiểu là danh từ nhưng phải hiểu là động từ: Hành là đi, là biến dịch, là diễn tiến, một 

vận hành, vì đây đang ở vòng Sinh chưa đến vòng Thành. Có thể nói là còn ở trong đợt vi thể 

nơi không thể tưởng tượng ra sự vật mà một trật không có tác động của sự vật đó “on ne peut 

imaginer une chose sans poser une action de cette chose” (N.E.S).” 

( Chữ Thời. Kim Định ) 

 

5.- Ý NGHĨA CỦA ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH 

Đồ hình Ngũ hành 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

 Thủy: Được  định nghĩa là “ Vạn vật chi Nguyên:Nước là nguồn sống của Vạn vật, 

tượng trưng cho Vật chất hay Đất. 

 Hỏa: là Lửa, là năng lượng  thuộc dạng Quang năng, tượng trưng cho Tinh thần hay 

Trời (Ánh sáng được truyền đi vừa theo làn Sóng Hình Sin và dòng Photon truyền theo Đường 

Thẳng   ( Wave  and Particle duality. Louis De Broglie ). Hỏa là nguồn Sống và nguồn Sáng     
tượng trưng cho Trời . 
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Mộc là cây cối, tương trưng cho Sinh vật 

Kim là Kim khí tượng trưng cho khoáng chất’ 

THỔ là nguồn năng lượng sinh động sáng tạo và vận hành  các hành theo luật Biến dịch 

, theo Einstein đó là nguồn năng lượng Tình Yêu có công thức:  

 E = mc2 ( m là khối lượng vật chất biến ra năng lượng, C là  vận tốc ánh sáng mặt Trời, 

C = 300,000 km /sec, số 2 là C bình phương ) , đó là nguồn năng lượng Tình yêu sáng tạo ra 

Vũ trụ. 

Thổ còn là nguồn năng lượng có khả năng chuyển khối nước các đại duơng thành 

sóng cồn, cũng như cuốn hút khối Khí qưyển bao quanh Địa cầu thành bão tố, cũng là nguồn 

năng lượng  vận hành mọi biến hóa trong Vũ trụ từ vô thủy tới vô chung! 

 

Thổ =  Thủy +Hỏa: Thiên +Nhân + Địa ( Trục Tung: Hàng Dọc )  

Thổ = Mộc + Kim: Vạn vật + con Ngưòi +Môi trường ( Trục Hoành :Hàng Ngang ) 

 

 

Thuỷ: Vạn vật chi Nguyên, vật chất nơi Địa .  

Hỏa: Quang năng, Năng lượng nơi Thiên.   

Hỏa:Ánh sáng được truyền đi  theo Làn sóng và Hạt  (   Propagation of light: Wave and 

Particle duality):  

Làn sóng ( : Wave ) ≈:( Love:) Nhân ái . 

Hạt  ( : Particle )≈:(Justice):Lý Công chính. 

  

(  ≈   : Tương đương với:  equal to ) 

  

 

Tình Nhân ái / Lý Công Chính → Dual unit ( Lưỡng nhất )→ Hùng / Dũng  ≈    Bao 

dung.  

 

Nhân ái  ≈  Bác ái  ≈ Từ bi. 

  

  

Lý Công chính ≈ Công bằng ≈ Trí tuệ 
 

Nhân ái / công chính hay Nhân / Nghĩa lưỡng nhất  →  Bao dung 

 

Bác ái / Công bằng lưỡng nhất → Tha thứ 

 

Từ bi / Trí tuệ bằng lưỡng nhất → Hỷ xả 

 

Bao dung ≈ Tha thứ ≈ Hỷ xả: HÒA 

 

( Tinh Thần Tôn giáo đồng Nguyên  ) 

 

Tinh thần của Dân tộc Việt Nam là Nhân Nghĩa Bao dung 

 



 

- 26 - 

 

 

Trên trục  Tung của đồ hình Ngũ hành ta có  Thủy + Hỏa = Thổ hay Thiên + Địa = 

Nhân ( Con Người là tinh hoa của Trời  Đất trong Tam tài:Thiên - Nhân - Địa )  

Vậy Đồ hình Ngũ hành tượng trưng  cho con Người với Vật chất và Tinh thần  cùng 

với sinh vật, khoáng chất,  nên Tứ Hành chính là thế giới Hiện tượng  hay Thế giới Hữu.  

 
Xem Đồ hình về Số độ Ngũ hành, nếu ta cắt bỏ  bốn  Ô: 1 , 2 , 3 , 4  xung quanh thì Ô 5 ở giữa 

trở nên Trống không, nên Ô 5 thuộc Thổ tương trưng cho thế giới Vô hay nguồn Tâm linh 

;Nguồn Sống và nguồn Sáng (  Nguồn Sáng :wave  particle duality : Louis De Groglie ) 

Thế giới Hiện tượng / Thế giới Tâm linh  hay Hữu / Vô lưỡng nhất thì thành Vũ / Trụ ( =   

Thời gian / Không gian )  

Trong Đồ hình Ngũ hành thì trục Tung là trục của Tam tài: Thiên – Nhân - Địa , trục Hoành 

là trục con Người và Vạn vật . 

  

Ngũ hành  ( five agents ) khác với five elements của Âu Tây và Tứ hành của nhà Phật . 

Five elements là: “ Everything in nature is made up of five basic elements: earth, water, fire,  

air, and space.( ether )  

Ngũ Hành cũng khác với Thân tứ đại của nhà Phật: Đất, Nước, Gió , Lửa  

  

 

C.- CƠ CẤU VIỆT NHO THEO KHUNG NGŨ  HÀNH 

 

 

 I.-CƠ  CẤU KHÔNG GIAN 

  

Nam 

 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 

 

II.- CƠ CẤU THỜI GIAN 

Hạ 
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↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

III.- CƠ CẤU  LẠC THƯ CỦA  LẠC VIỆT  

 

Vòng Trong: 1, 2 ,  3,  4, 5. 

 

Vòng Ngoài: 5, 6, 7, 8, 9 

 

(  5+1 = 6,    5 + 2 = 7,    5+3 = 8,   5+4 = 9) 

 

 
 

 

Xếp số Lẻ  : 1 - 5 – 2,  3 – 5 - 7 : được xếp vào Thập tự nhai  thẳng đứng. 

 

Xếp số Chẵn: 2  –  5  –  6, 4  – 5  -  8  được xếp vào  Thập nhai chéo góc . 

 

              
                                                    H.1                                          H. 2    

  

Hình Lạc Thư 

 

Hình Lạc Thư : Ma phương  ( Matrix ) có Tổng số các con số  theo chiều nào cũng bằng 15. 

Nước Văn Lang được thiết lập với 15 bộ . 

 

H1.-  20 Nốt đen : Âm  =  20 nốt trắng : Dương   ( Nam Nữ bình đẳng ) 

H2.-  Số Lẻ (  1 / 9 – 5  -  3 / 7 )  nằm trên trục thẳng đứng, ( Thập tự nhai : ( ┽ ) 

         Số Chẵn ( 4 / 6 – 5 – 2 / 8 trên trục chéo góc   (  ╳   ) 
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Cơ cấu Thời Không gian  ( Bằng Số Lẻ và số Chẵn ) theo Lạc Thư 

( Số Lẽ tượng trưng cho Thời gian, Số Chẵn cho  Không gian ) 

 

IV. CHỮ VIÊN = CHỮ VÃN +VẠN 

Các số trong Lạc thư có hai mạch nối: 

 

 

’ 

 

 

Hình chữ Viên = Chữ Vãn và chữ Vạn   

 

 

4 ━  9      2 

         ∣       ∣ 
3  ━ 5  ━ 7 

                                                                               ∣       ∣     
8      1 ━ 6 

 

Mạch nối  hình chữ Vãn : 卍 ( Quay theo Tả nhậm: Ngược kim Đòng hồ ) 

 

4      9  ━  2 

                                                                               ∣       ∣ 
3  ━5 ━  7 

        ∣        ∣ 
8 ━ 1       6 

 

 

Mạch nối hình chữ Vạn :卐 (Quay theo Hữu nhậm: Quay cùng chiều với Kim Đồng hồ  ) 

 

    

Trong hai hình trên các số Lẻ được xếp theo 4 Hướng chính,( hình chữ Thập: ( ┼ ), các số 

Chẵn được xếp theo 4 phương chéo ( hình chữ Thập chéo: ╳  ). 

 Theo Lạc Thư Minh triết khi các số Lẻ và các số Chẵn trong hình chữ Viên được quay ngược 

chiều nhau sẽ đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. ( Xem cuốn Lạc Thư minh triết 

của Kim Định) 
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Nếu ta liên hệ số Lẻ cho Thời gian và số Chẵn cho Không gian thì “ Lạc Thư Minh triết “ 

chẳng khác nào Time – Space – Continuum của Einstein . 

Theo Einstein thì Thời và Không gian là hai mô căn bản đan kết với nhau mà sinh ra Vạn vật.   

Lạc thư thì rất Xưa, Time – Space continuum của Einstein thì lại rất Nay, thế là Á / Âu, Xưa / 

Nay đã gặp nhau. 

 

( Xem  SPACE.com.     Warping Time and Space  ) 

 

  

 
Black Hole 

 

Việt Tỉnh cương có 5 trù ( Số Lẻ: 1, 3, 7, 9 ) , cộng chung 4 trù 4 góc ( Số Chẵn: 2, 4, 6, 8 ) 

thành Cửu trù Hồng phạm. ( các cặp đối cực Lẻ / Chẵn kết thành Lưỡng nhất  ) 

 

 V.- SỰ KHÁC NHAU GIỮA CƠ CẤU NGŨ HÀNH    

CỦA HÁN NHO (  CONFUCIANISM  ) & VIỆT NHO ( CONFUCÉISME )  

 

Như đã giải thích ở trên, truy từ Gốc VÔ CỰC, ta có thứ tự về đồ hình Ngũ hành giúp hiểu rõ vai 

trò Hành Thổ . 

 

 

Hỏa 

↑ 

 Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim          

↓ 

Thủy 

https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__[0]=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

         

Qua hai hình trên, chúng ta nhận ra Thổ chính là VÔ CỰC, chứ không phải là Đất. 

 

 VÔ  CỰC được Lão Tử cho biết :Thiên hạ chi vật sinh ư Hữu, Hữu sinh ư VÔ (  
ĐĐK.Chương 40 ): Mọi vật đều sinh ra từ  Có, Có sinh ra từ Không, Có / Không là Thái cực, 

Thái cục vị phân Thiên Địa mới là KHÔNG  mới là VÔ CỰC ( Trống Không: Khổng ) ) . VÔ 

CỰC là Miền Lân  Hư ( Lão ), là Chân không diệu hữu  ( Phật ) 

 

VI.- SỰ BIẾN CHẤT CỦA CƠ CẤU NGŨ HÀNH 

 

Nay các vị Hán Nho ( Confucianisme ) có sáng kiến đổi Cơ cấu Ngũ hành “  sinh động “ biến 
thành Ngũ Giác ( 5 góc ) “ rổng ruột nên Vô Hồn “ theo hình như sau,  hình này đang được lưu 

hành  tràn lan trên các mạng!.  

 

 

                   
   

 

Ngũ Giác  đem Thổ ra ngoài, đánh mất Trung Tâm hành Thổ là VÔ CỰC, nên đánh mất 

HỒN VÔ CỰC tức là Thiên lý tại Nhân Tâm nơi con Người, làm con Người trụy ra Vô Hồn, 

những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, Phát xít, Công sản đều được khai sinh và phát triển 

từ dòng giống Vô Hồn này! 

 

Do ảnh hưỡng tuơng Sinh tưong Khắc tai dị của Hán Nho, tất cả những Khoa Nho, Y, Lý, Số, 

cùng Phong thuỷ từ ngàn xưa tới nay, cứ mãi ” bấm đốt ngón tay “ đưa nhau sống trong cái 

mê lộ  Sinh Khắc tai dị này, nay lại có sáng kiến đem Hành Thổ ra làm một góc như  4 hành 

kia , mê lộ này đã tràn ngập trên các trang mạng. 

 Khốn thay! Thổ là Gốc của mọi hành, giúp  điều phối  4 hành để biến hóa trong trạng thái 

Quân bình động, nay  đem Gốc Thổ ra làm một Hành, nên Ngũ hành bị mất động lực  biến 

hóa, lại thêm đem Vô ở Trung cung ra  Ngoài ra làm Hữu, bỏ Tình theo Lý. đem Tinh thần vô 
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biên ra làm Vật chất hữu hạn, nên Ngũ hành có Gốc Tâm linh đọa ra Vô thần, đem cả nhân 

loai xuống hố cả lũ!  

Cái lỗi này tương tự như Tội Nguyên Tổ của Bà Evà trong Thánh Kinh, bỏ “ Tình theo Lý “, 

bỏ Trung cung ra ngoài ăn Trái cấm, nghĩa là “ bỏ cách sống Tình Lý tuơng tham “, gây 

nên “ nạn Duy Lý “ làm giáng cấp   con Ngưòi,  gây rối ren Gia đình và tan nát Xã hội!  

 

Nạn Duy lý đang tràn lan trên thế giới và đang xé nát Nhân loại,  “ nạn Duy Lý này đem tách 

mọi người ra từng xứ Cô đơn “ ! Nạn kỳ thị chủng tộc, nạn Tư bản / Cộng sản, nạn Dân tuý / 

Toàn cầu hóa  đều do con Người đánh mất cái Tâm của Hành Thổ trong cuộc sống chung 

đụng với nhau mà ra! 

 

T. G. Kim Định giải thích : 

  “ Bởi vì ngay lời nói: “Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ” đã khơi mào cho sự lẫn lộn đó; phương 

chi thứ tự đối kháng kiểu Hoài Nam Tử: “thủy hỏa kim mộc Thổ” càng xa hơn. Vì cả hai 

không đặt Thổ làm trung tâm nên không có trung gian hòa giải giữa hai đối lập thể tức là 

lẫn lộn hai bình diện vậy. Đem Thổ ở bình diện trên (hay là nội cũng thế) đặt xuống bình diện 

dưới (hay là Ngoại) thì làm sao vẽ lên được “Thập tự nhai” (croix originelle) mà thiếu’Thập tự 

nhai’ thì còn chi là vòng Trong, còn chi là tinh tuý tinh thần, cái còn lại chỉ là khung ngoài trống 

rỗng. 

Do đó chúng tôi thử đề ra một lối biểu thị mới gọi là đồ biểu hoa thị để nói lên sự quan trọng 

của hành Thổ như sau: 

 

 Để  vẽ đồ biểu Hoa Thị nét bút phải qua trung cung 4 lần tức là một mình hành Thổ đã phải 

có 4 lần bằng 4 hành kia cộng lại. Do đó nâng cao sự quan trọng của hành Thổ 

Thực ra thì con số không thể diễn tả, vì hành Thổ thuộc phẩm ở một bình diện khác hẳn. Tuy 

nhiên tránh được sự cho hành Thổ một số lượng y như con số bất kỳ nào kế tiếp theo sau những 

số đi trước. Đồ biểu hoa thị còn diễn tả được phần nào yếu tố thời gian gọi là Tứ Quí 

(cung Thổ nằm trong Sửu, Thìn, Mùi, Tuất) tức là 4 lần trở vào trung cung ở cuối 4 mùa 

trong năm để trai tâm. Nhờ sự trai tâm đó nó sẽ làm nhẹ bớt nguy cơ đặt Hành Thổ ngang 

hàng với 4 hành kia: trong thực tế sẽ là để Vật chất chồng lên Tinh thần. “ 

( Chữ Thời .Kim Định  ) 

 

 

VII.- VAI TRÒ CỦA HÀNH THỔ 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1453.jpg
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Hành Thổ tượng trưng cho VÔ ( viết Hoa ), nguồn năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ mà Einstein 

công thức thành Công thức : E = mc2, E là năng lượng được gọi là nguồn Tình Yêu dựng nên 

Vũ trụ. 

Ngũ hành còn là cái khung để sắp xếp  các cặp  đối cực trong  Vũ trụ và Nhân sinh  theo vị trí 

đối cực qua Hành Thổ, Hành Thổ là Tâm đối xúng, là nguồn động lực giúp điều phối các đối 

cực tương tác với nhau theo luật “  Bù < + >   /  Trừ  < - > “  ( hầu được Tịnh Dục : Cộng 

sinh: Symbiose ) để  được biến hoá luôn tiến bộ trong trạng thái quần bình động nghĩa là luôn 

ổn định.  

Khi đánh mất Tâm đối xứng Thổ  của các cặp  đối cực là đánh mất nguồn biến hóa bất biến 

của Dịch trong Vũ trụ, khi đó thì quả Đất của chúng ta sẽ trở thành nơi chốn  hoang tàn. 

 

1.- TƯƠNG SINH  VÀ  TƯƠNG KHẮC TRONG NGŨ HÀNH THEO HÁN NHO 

    

“Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy”: 

  

“Thủy khắc Hỏa. Hỏa khắc Kim. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ 

 

Trong hai bảng Sinh Khắc ta thấy:  Hỏa sinh Thổ, Mộc khắc Thổ.   

Thổ là nguồn năng lượng  “ điều  phối “  các cặp Thủy / Hỏa cũng như  Mộc / Kim để  biến hoá, 

sao mà lấy  hành Hỏa để Sinh Thổ, hành Mộc Khắc Thổ có yếu tính vô Hành vô Địa, Thổ 

không phải là Đất . Đấy là cách giải  thích của các khoa Nhâm, Cầm   Độn, Toán  và Phong thuỷ 

theo Hán Nho, họ  áp dụng một cách tai dị xưa nay !  Thổ là Gốc, Hỏa Mộc là Ngọn, sao  mà có 

thể  lấy Ngọn Hỏa sinh Gốc Thổ cũng như lấy  Ngọn Mộc diệt  Gốc Thổ  được!   

 

Đây cách giải thích tai dị của Hán Nho bá đạo để giải thích cách soán ngôi các đời  trong Lịch 

sử Tàu cho ra vẻ  chính danh. 

Sau đây là lời bàn của T.G. Kim Định về vai trò của Trung cung hành Thổ theo tinh thần 

Triết học:   

 

 2.-  HAI TINH THẦN CỦA HAI LOẠI TRIẾT HỌC 

“ Môn phái Triết Học kể ra có tới nhiều , nhưng nếu lấy tiêu chuẩn vòng Trong vòng ngoài gốc 

từ Ngũ Hành mà phân loại thì ta có hai tinh thần Triết lý: 

 

Vòng Trong : 1 / 2  - 5 -   3 / 4      
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Vòng ngoài:  6 / 7 – 5 – 8 / 9 

 

 Một là triết lý vòng Ngoài xây trên nguyên lý Mâu thuẫn, thiếu Đất ( hành Thổ ) làm chỗ 

hội thông, nên dẫn tới Triệt tam ( Tiers exclu: Non contradiction )   trong Triết lý, và bất tương 

dung trên đường xử thế. 

Loại thứ hai là triết lý “Ngoại Nội dung hợp” nhờ hành Thổ làm trung gian nên có Bao 

Dung và lấy Trung làm bản gốc, lấy Hòa làm chỗ đạt Đạo. Nắm vững các then thốt trên làm 

căn cứ chúng ta khảo lại hai bản Sinh và Khắc trên cương vị Triết Lý. 

Về bản Sinh, nếu xét nguyên lược đồ thì đúng với thứ tự Ngũ Hành nên không gì là sai: nó là 

thứ tự 4 mùa. Nhưng xét đến tên gọi và cách hiểu thì sai, khi gán cho nó chữ Sinh mà thực ra 

chỉ có giá trị kế tiếp (cùng một giá trị với xếp loại thuộc bình diện Dụng). Thế mà số 

kế tiếp không là số Sinh (cấu tạo) nhưng chỉ là ước định nhân vi, nó bắt nguồn từ ngày: “Sáng, 

Trưa, Chiều, Đêm” và mở rộng ra là “Xuân, Hạ, Thu, Đông” đi với “Đông, Nam, Tây, Bắc”. 

Đó là Nhân vi ngoại tại vì mặt Trời từ Đông mọc lên đỉnh đầu, lặn về phía Tây chứ không có 

xuống phía Nam rồi lên Bắc. Thứ tự đó người ta gượng đặt ra để nói lên sự hòa hợp giữa 4 

hướng. Nó chỉ nhằm diễn đạt có sự đúc Vũ vào Trụ, thế thôi. “Toute comparaison cloche”. 

Mỗi biểu tượng chỉ nói lên được có điều nó muốn biểu thị, ít khi đi ra ngoài mà không trật ý 

nghĩa: những con thú biểu thị đức tính như ‘Qui là thọ’ nếu hiểu là con vật đắm dưới bùn là sai. 

Thứ tự Nguyệt Lệnh là thứ tự xếp đặt, (classification) gán cho chữ Sinh là sai, vì lúc ấy nó 

sẽ làm mất khía cạnh gián cách đối chọi của Xuân / Thu, Đông / Hạ như trong Hồng Phạm, 

tức là đánh mất ‘Thập tự nhai’ của Âm Dương giao hợp. Và vấp phải nhiều vấn nạn chẳng hạn 

nói là Sinh nhưng ở đâu? Nguyệt Lệnh cho số Thành tức 6, 7, 8, 9 chứ có 

  cho số sinh 1, 2, 3, 4 đâu mà bảo sinh? Lấy lý do nào mà bảo 8  < Mộc > sinh  7 < Hỏa >  và 7   

Hỏa > sinh 5  < Thổ >  v.v… nếu lấy số Sinh thì cũng phải theo luật Âm Dương, có Âm Dương 

mới Sinh, đây chỉ có duy Dương (tức số 3) hay duy Âm (2) trơ trọi thế làm sao mà sinh? “Cô 

Dương bất sinh, độc Âm bất thành”! 

Xét đến mặt Bản Chất hỏi căn cứ vào đâu mà bảo Mộc sinh Hỏa. Mộc có dưỡng Hỏa còn nghe 

được, chớ đâu có sinh Hỏa. Hỏa phải có rồi nó đến đốt Mộc. Nói rằng bã cặn của các giống bị 

đốt sinh ra Thổ đã gượng lắm rồi. Đến như bảng Tương Khắc cũng mắc một chứng 

như bảng Tương Sinh và hai bên nương nhau mà xuất hiện. 

Vì thế hai bảng này chỉ nên  dùng để sắp loại, chứ không xài được trong phạm vi Triết. Tuy 

nhiên trong thực tế nhiều người lạm dụng hai bảng này. Ngoài các thuật sĩ pháp môn khoái 

bảng này thì còn có các ông thích làm đảo chính dựa vào đó để biện minh cho hành động 

của họ. Họ có thể làm phải: nhà Châu có thể có lý do chính đáng diệt nhà Thương, cũng như 

nhà Tần diệt nhà Chu. Và tức nhiên người đắc thắng thiếu gì lý do biện hộ. Thế nhưng các ông 

muốn có một lý do y cứ trên nền Siêu Hình cho có giá trị! 

Tần Hoàng diệt Châu tức là theo đạo Trời, Thuỷ diệt Hỏa vì Hỏa là đức nhà Châu, nhà Châu 

đức là Hỏa diệt nhà Thương đức Kim… Đâu có phải chúng tôi tham quyền, chẳng qua vì cái 

đức (hiểu là ‘ngũ Đế đức’ của Ngũ hành) của triều đại trước đã cạn nên đến lượt hành mới lên 

thay đặng canh tân nguồn sống. Thiên cơ là thế thấy chưa? Đấy là truyện rất thông thường ở 

thời Thượng Cổ là thời ưa thần quyền giàu sách Thần khải, một phương thức thích hợp 

cho tâm trạng con người thuở còn bán khai. 
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Thuyết Ngũ Hành xuất hiện từ xa xưa làm sao thoát khỏi truyện lạm dụng. Do đó mà hai bảng 

Sinh Khắc như trên được lạm dụng làm nền tảng cho thuyết ‘Ngũ Đế Đức vậy. 

Cái khuyết điểm chung là đặt Thổ ngang cùng với 4 hành kia ở chỗ đi một vòng trở lại Thổ 1 

lần rồi ra ngoài 4 lần liền. Như thế còn đâu là ‘thập tự nhai’? Đã vậy còn cho phép các hành kia 

“Sinh” và “Khắc” Thổ, quên mất vai trò Hậu Thổ ở Trung Cung cùng với Hoàng Thiên và 

cùng với Trời sinh ra và che chở cho cả 4 hành: “Thiên Phú Địa Tải” không biết ơn lại còn vô ý 

thức đến nỗi nói Mộc khắc Thổ. Mộc làm sao khắc được Thổ? ‘Nhái bén kiện Ông Trời’! 

hoặc bảo Hỏa sinh Thổ, chơi trèo đến thế là hết cỡ. Do đó hai bảng mang theo nhiều chất 

sấm vĩ tai dị, mở đầu cho những lời huyền ảo phù pháp… 

Tất cả những luận bàn tùm lum đó các đời sau không ai dám đá dộng chi tới thành chúng 

che lấp suốt hơn 40 thế kỷ nền triết lý Việt Nho đến khi trộn vào với Kinh Dịch thì làm ra 

một thứ huyền hoặc tai dị, như ông Wihelm phàn nàn trong I-ching I. P. 382 mà ông gọi là 

hocus, pocus.  
Muốn  dùng hai bảng đó cho trúng ý nghĩa Triết lý thì nên coi như Toàn Khối với hai chiều 

đi trái ngược nhau: một Sinh xoay lối phải, một Khắc xoay lối trái kiểu như Hà Đồ Lạc 

Thư hay là hai chữ ‘Vạn Vãn’: tức cùng là lối Âm Dương đối đáp nhưng đã được mở rộng ra 

để dễ áp dụng vào đời sống. Giữ nguyên lối nhìn Toàn Điện đó thì thoát lộn xộn mà dùng 

được một biểu thị rất đẹp cho sự triển khai Minh Triết. Ngoại giả chỉ nên coi đó như những 

bảng dùng để xếp loại, chẳng hạn trong Y Học giúp cho dễ nhớ những kinh nghiệm đã tích lũy. “ 

  

D.-  NHẬN DIỆN VAI TRÒ CỦA HÀNH THỔ TRONG  NGŨ HÀNH  

 

Từ VÔ CỰC được phân cực thành  Thái cực Âm / Dương  ( Lưỡng nghi ) tới Tứ tượng  

Thủy /  Hỏa, Mộc / Kim . 

       Thủy / Hỏa, Mộc / Kim được sắp theo Khung Thập tự nhai thành Cơ cấu Ngũ hành:  
Theo đó, ta có đồ hình Ngũ hành: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim là cặp đối cực, được xếp đặt qua Tâm 

đối xứng VÔ CỰC, điều này giúp ta hiểu rõ vai trò của Thổ, Thổ là nguồn Tâm linh, nguồn 

Năng lượng  Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ, Thổ, chính là nguồn Tình Yêu  hay Thượng Đế  

 

 

 

Hỏa 

↑ 

 Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim          

↓ 

Thủy 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 
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Như vậy  chính Thổ là V Ô CỰC, nguồn gốc sáng tạo ra Vũ trụ. chứ không phải là Đất. 

 

Trục Tung: Thủy / Hỏa tượng trưng cho   ”   Tam tài: Trời - Người – Đất “ hay Thế 

giới  Tâm linh  ( Vô ) 

 

Trục Hoành: Mộc / Kim  tượng trưng cho   “ con Người  và Vạn Vật “ tượng trưng cho 

Thế giới Hiện tượng ( Hữu:Môi trường sống ) 

 

Vô / Hữu lưỡng nhất thành Vũ / Trụ 

 

 Qua đó, ta thấy  con Người là Trung gian giữa Trời Đất và Vạn vật . 

 

Thủy / Hỏa. Mộc / Kim  mang  bản chất Âm Dương Hòa  bằng cách Bù / Trừ cho nhau  để 

biến hóa trong  trạng thái quân bình động . Ta có thể giải thích một cách đơn sơ:  

Thủy / Hỏa là hai nguồn nhiệt  lượng Lạnh / Nóng ngược nhau, khi  tương tác với nhau thì 

Thuỷ nhường Lạnh , Hoả nhường Nóng cho nhau,hai bên trao đổi  Hàn / Nhiệt lượng cho nhau 

để nhiệt độ hai bên được điều hòa, đạt tới  trạng thái Ôn lương, đó là trạng thái quân  bình 

động  gọi tổng quát  là Âm ( Hàn ) / Dương   Nhiệt )  Hòa. 

Mộc là chất  không uốn  cong được, dễ bẻ gãy,còn Kim khí thì cứng nhưng có thể uốn cong , nếu 

dùng nhiệt lượng đốt Gỗ, ra Tro ( C ) , dùng nhiệt  ( của Thổ ) trộn chất Carbon của Gỗ vào Sắt 

thì thành Thép vừa cứng vừa dễ uốn cong . ( nguồn nhiệt lượng đó chính là hành Thổ ) 

Cách trao đổi Bù / Trừ đó Nho gọi là  “ Âm Dương tương thôi “ để đạt trạng thái quân bình 

động gọi là Âm Dương Hòa, đó là Dịch lý cũng là Thiên lý. 

 Theo Einstein thì Vũ trụ được tạo thành bởi hai mô căn bản Thời gian và Không gian, nhờ có 

những  chênh lệch trong Không gian và Thờì gian được phân cực thành các cặp đối cực được   

lưỡng nhất mới có biến hoá, nghĩa là  khi các cặp đối cực được kết hợp theo lối Bù Trừ đúng liều 

lượng thì  vừa được biến hoá vừa được cân bằng động. Theo Hán Nho thì liều lượng cân bằng 

hay hòa  giữa các cặp đối cực là Tham Thiên  ( Dương: 3 ) Lưỡng Địa (Âm: 3 )   hay tỷ lệ 

Dương /  Âm  là 3 / 2., còn Việt Nho thì theo  tỷ lệ   Vài / Ba hay  Âm / Dương 2 / 3 

Có cân bằng động theo từng thời điểm thì mới biến hóa, còn khi đạt cân bằng bền thì bất động 

nên hết biến dịch, 

Ta có thể hỏi tại sao lại có sự  đảo ngưọc tỷ lệ Âm Dương Hòa  3 /2 và  2 /3 như nhế?  

Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 

  

 

 

Dụng của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể  của Thái Dương là Thiếu Âm màu 

đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái Dương có Gốc Âm,  Tây 

phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     
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Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng 

( 3 ) . Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: 

The masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

Theo Nho thì Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián: Cái Thể bên Trong  và cái Dụng bên 

Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị che khuất không có cách  biệt  ( Nhất nguyên 

lưỡng cực : bipolar )   

 

  Theo Thái Âm tuy Dụng là Âm ( Đen: 2 ) nhưng Thể là Duơng ( Trắng : 3 ). 

 

  Còn Thái Dương tuy Dụng là  Dương  ( Trắng: 3  ) nhưng Thể là Âm ( Đen: 2  ). 

 

Theo Thái Âm  thì  Thể / Dụng/  =  Dương / Âm  = 3 / 2   (  Nguyên lý Mẹ ), Âm /Dương 

=Tình / Lý  = 3 / 2. Trọng Tình hơn Lý.   Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý  ( chiếm 2 phần , Lý : 2 ), 

nhưng Trong ( mỗi Cá nhân ) là Tình  ( Tình chiếm 3 phần )   ( Nguyễn Du )   

Trong Xã hội thuộc Nguyên lý Mẹ thì  Con Người trọng Tình hơn Lý 

Kiều có câu: “ Tuy Ngoài (  cách hành xử ngoài Xã hội theo lý Công bằng : Dụng: 2 ) là Lý, 

nhưng Trong  ( Tâm hồn cá  nhân: Thể : 3 )   là Tình ( Nguyễn  Du ),   

 

Theo Thái Dương thì  Thể / Dụng = Âm / Dương  = 2  / 3  ( Nguyên lý Cha ):  

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

 

Trong Xã hội thuộc Nguyên lý Cha thì  Con Người trọng Lý hơn Tình , đây là   

nguồn của các chế độ chuyên chế ,độc tài, thường gây ra cảnh lấy Mạnh hiếp Yếu, Cá Lớn 

nuốt cá Bé . 

 

   Trong chế  độ Phong kiến chuyên chế cũng như Độc tài thì tỷ lệ Tình / Lý = 2 / 3. 

2 Tình 3 Lý hay Duy Lý là nguồn của Bạo động,  gây chiến tranh và bành trướng. 

 

Tuy cách biệt về Không gian Đông / Tây quá xa và Thời gian Xưa  / Nay quá lâu, nhưng 

Đông / Tây, Kim /Cổ cũng đã gặp nhau nơi điều tế nhị Âm Dương này ! 

 

  

E.- SỰ PHÂN  CỰC CỦA VÔ CỰC THEO VŨ TRỤ QUAN 

 

Từ VÔ CỰC tới Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ Tượng, Bát quái . . tới 64 Quẻ kép 
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Khi lấy  8  Quẻ đơn xếp hoán vị với nhau  ( Theo tinh thần nét Gấp đôi < two foldness > của 

nền Văn Hóa ) hay đem 8 Quẻ đơn nơi trục Tung  chồng lên 8  Quẻ đơn trên trục Hoành, ta được 

64  Quẻ Kép như hình dưới đây: 
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G.-  SỰ PHÂN CỰC CỦA VÔ CỰC THEO NHÂN SINH QUAN 

 

Từ Vô cực phân cực ra Thái cực Âm Dương thành ra hai cặp đối cưc Thủy / Hỏa. Mộc / Kim. 

Chúng ta có Đồ hình Ngũ hành : 

I.- CƠ CẤU VŨ TRỤ THEO ĐỒ HÌNH  

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

1 .-CƠ CẤU KHÔNG GIAN 

 

Nam 

↑ 

Đông ←  TRUNG ƯƠNG→ Tây 

↓ 

 Bắc 

 

2.- CƠ CẤU THỜI GIAN 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

 Đông 

 

II.- CƠ CẤU VŨ TRỤ ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG SỐ LẼ VỚI SỐ CHẴN 
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Cơ cấu Vũ trụ bằng Số độ: Hai bộ số Lẻ / Chẵn  được xếp theo hình chữ  Vạn và  chữ  Vạn   theo 

hai bộ số  quay chiều ngược nhau theo chữ Vãn đan kết với nhau cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật.  

 

( Xem Lạc Thư Minh Triết của Kim Định 

 

III.- CƠ CẤU NHÂN SINH THEO SỐ  ĐỘ  [  4  ]  

 

2 

↑ 

3 ← 5→  4 

↓ 

1 

 

  Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế   

Số 2 Dịch Lý Âm Dương Hòa 

  Số 3: Tam Tài: Thiên + Địa = Nhân  ( Trinity ): Con người Nhân chủ. 

Số 4: 4 phương Trời.: Thế giới Hiện tượng: Hữu 

  Số 5: Nguồn Tâm linh: Nguồn Sống & Nguồn Sáng. Vô. 

 

Hữu / Vô = Vũ trụ  

  

 

IV.- CƠ CẤU CON NGƯỜI THEO NGŨ HÀNH 

 

  
Ngũ  Chi: “Đầu Minh và  2 Tay 2 chân  ( mỗi Bàn Tay, Chân đều có 5 ngón ) 

 

 

Ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ , Phế  thận 

  

Ngũ  quan:Xúc giác,  Thính giác, Vị giác Thị giác, khứu giác 

 

 Ngũ vị: Chua, Đắng,Ngọt, Cay, Mặn 
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Ngũ âm:  Cung, Thuơng, Dốc, Chủy, Vũ 

 

Ngũ sắc:Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen   

 

Ngũ Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,Tín  

 

Ngũ Luân: Vợ Chồng, Cha Mẹ, Con cái, Anh Chị Em, Đồng bào 

 

Ngũ Chế: Kinh tế, Giáo dục, VĂN HÓA, Chính trị, Xã hôi 

 

V.- BẢNG NGUYỆT LỆNH 

 

( Kinh Lễ ) 

 

 

NGŨ HÀNH 

五行 

THỦY 

 水 

HỎA  
 火 

MỘC  

木 
KIM  

 金 
THỔ 

 土 

Thời tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 

Ngũ phương Bắc Nam Đông Tây Trung ương 

Ngũ tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 

Ngũ quan Thị giác ? Thính giác? Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy 

Ngũ sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 

Ngũ vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 

Ngũ cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung 

Ngũ Số 6 7 8 9 5 

Thiên can Nhâm – Quý Bính – Đinh Giáp – Ất Canh – Tân Mậu – Kỷ 

 

VI.- SẮP XẾP BẢNG NGUYỆT LỆNH THEO ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH  
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1.- CƠ CẤU  THỜI GIAN 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

 Đông 

 

 

2.- CƠ CẤU KHÔNG GIAN 

 

 

Nam 

↑ 

 Đông ←  TỨ QÚY→ Tây      

↓ 

 Đông 

 

3.- CƠ CẤU NGŨ TẠNG 

 

Thận 

↑ 

 Can ←  TỲ→ Phế 

↓ 

 Tâm 

 

 

4.- CƠ CẤU NGŨ QUAN 

 

  Thị giác 

↑ 

 Cử chỉ ←  TƯ DUY→  Ngôn ngữ 

↓ 

 Thính giác  

  

5.- CƠ CẤU NGŨ SẮC 

 

Đỏ 

↑ 

 Xanh ←  VÀNG? → Trắng 

↓ 

 Đen 
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Theo Quang phổ thì ánh sáng có 7 màu vibvjor : violet: Tím, indigo: Chàm, bleu: Xanh,vert: 

Lục, jaune: Vàng,  orange: Cam, rouge: đỏ. Khi để 7 màu theo thứ tự vào một cái đĩa và quay 

thì có màu Trắng.Vậy màu Trắng là hợp sắc của vibvjor.  Trong khi đó thì Ngũ hành  thì có 5 

màu, trong Ngũ hành, đáng lẽ màu Trắng phải ở Trung cung hành Thổ mới hợp, phỏng có màu 

nào là hợp sắc của hai màu khác màu, đây là  vấn đề rất phức tạp  vì màu Đen là khi các màu 

đều vắng  mặt, màu Trắng là khi các màu có cùng liều lượng đều có mặt. 

 

( Black is the absence of all colors.White is equal share of all colors.) 

 

 

 

6.- CƠ CẤU NGŨ VỊ 

 

Đắng 

↑ 

 Chua ←  NGỌT → Cay 

↓ 

 Mặn 

 

 

7.- CƠ CẤU NGŨ CUNG 

 

Vũ 

↑ 

 Giốc ←  CUNG → Thương 

↓ 

 Chủy 

 

 

8- CƠ CẤU NGŨ SỐ ( VÒNG TRONG )  

2 

↑ 

  3 ←5→ 4 

↓ 

 1 

 

 

9.- CƠ CẤU NGŨ SỐ  ( VÒNG NGOÀI ) 

 

 

7 

↑ 

 8 ←5→ 9 

↓ 
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 6 

 

 

10- CƠ CẤU THẬP THIÊN CAN 

 

Bính Đinh 

↑ 

 Giáp Ất←Mậu Kỷ→ Canh Tân 

↓ 

 Nhâm qúy 

 

 

11.- CƠ CẤU GIA ĐÌNH  

 

Con cái 

↑ 

Anh Em  ← VỢ CHỒNG → Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

 

12.-NGUỒN GỐC GIA ĐÌNH 

 

                       
 

Hà đồ ( Sách Cha  )  + Lạc Thư ( Sách Mẹ ) = Đồ Thư Hợp nhất = Gia đình Vợ Chồng 

 

  

Hà Đồ  ( 30 chấm - + 25 chấm +)  =   55 chấm. 

Lạc Thư  ( 20 chấm - +25 chấm + = 45 chấm   

Đồ Thư hợp nhất : 50 chấm Âm + 50 chấm Dương =100 

 

  Nguồn của Nam Nữ bình đẳng.    

 

Hà đồ Lạc thư là nền tảng của Huyền thoại Tiên Rồng   

 

Huyền thoại Tiên Rồng : 100 trứng 100 con   
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 Đây là nền tảng của Tinh Thần Dân tộc, do mất Gốc nên nhìn Gà hoá Cuốc, hai Biểu 

tượng cho  giá trị tinh thần , lại gán cho là hai con vật tưởng tượng. là đầu Trâu mình Rắn! 

( Vua Tự Đức )    

 

13.- CƠ CẤU GIA ĐÌNH  

 

 

Con Cái 

↑ 

 Anh Chị Em←VỢ CHỒNG→ Bạn bè 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ  

 

 

14.- CƠ CẤU  TU, TỀ 

 

 

A.- TU: NGŨ THƯỜNG ( CÁ NHÂN )  

 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

 

Nhân ở vị trí hành Thổ 

 

 

B.- TỀ: NGŨ LUÂN ( GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI ) 

 

Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ  
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C.- CƠ CẤU  TRỊ  BÌNH: NGŨ HÒA ( CƠ CHẾ XÃ HỘI ) 

 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân > 

↑ 

   Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền >←VĂN HÓA THÁI HÒA>→ Xã hội < Dân sinh / Dân trí > 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu > 

 

 Văn Hóa ở vị trí hành Thổ 

 

 

 

VII.- TRIÊT LÝ NGŨ HÀNH 

“  Triết lý Ngũ Hành cũng chính là triết lý Tam Tài, nhưng được quảng diễn rõ hơn bằng cách 

rút nhỏ biểu tượng lại cho vừa tầm sức con người hầu dễ triển khai các khả năng tàng ẩn. 

Biểu tượng ở Tam Tài là “Thiên Địa” ở Ngũ Hành là “Thủy, Hỏa, Kim, Mộc. ‘Thiên Địa’ 

thì bao quát nhưng mênh mông, nên cần hạ xuống một độ nữa, đó là ‘Thuỷ Hỏa Kim Mộc’, là 

những cái gần gũi thiết yếu cho đời sống. Từ ‘Thủy Hỏa’ sẽ dễ dàng bước vào đến tận Nhân 

Tính, tức là phần sâu thẳm nhất. Vì ‘Tính’ kép bởi hai chữ ‘Tâm’ và ‘Sinh:  

 

性( 心: 忄) = 心+生  

  

Thế mà ‘Sinh’ có liên hệ uyên nguyên với ‘Thủy’. Vì được coi là nguồn sống sơ nguyên như 

câu nói của triết Nho: “Thủy vi vạn vật chi nguyên” “Nước là nguyên thủy của vạn vật. Còn 

‘Tâm’ liên hệ với ‘Hỏa’, chỉ cái gì sáng soi đốt nóng. Nếu Tâm chỉ Siêu Thức hướng dẫn 

Tâm hồn thì Hỏa cũng là cái gì soi sáng hướng dẫn, cai trị, ra mẫu mực như trong ý tưởng 

của Héraclite qua lối trình bày của Heidegger. “Khi Héraclite nói về Lửa thì ông nghĩ hơn hết 

đến cái sức sáng soi hướng dẫn và bao trùm lên mọi hoạt lực”. Quand Héraclite parle du feu, il 

pense principalement de la force qui  éclaire, la direction qui domine et reprend les mesures”. 

V.A. 

Thánh Kinh mở đầu bằng câu: “Thần linh Chúa bay phủ trên mặt nước” thì ở đây Thần linh 

chỉ ánh Quang linh, chỉ ý tưởng tạo dựng, còn Nước chỉ nguồn sống sơ nguyên vậy. 

Trong Ngũ Hành yếu tố Hỏa chỉ phần Tâm Tưởng, phần sáng soi vào cái sống âm u vô 

định để hướng dẫn, để tìm ra các Ý Tưởng là phần soi dọi cho đời sống Tâm Tình. Hai yếu 

tố ‘Tâm’ và ‘Sinh’ đó hòa hợp giao tham làm nên Tính của Người cũng như Vạn Vật. 

Sau hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ thì đến hai yếu tố ‘Kim Mộc’, nó cũng là một cặp ‘Âm Dương’, 

nhưng biểu thị cách cụ thể định hình nhiều hơn và do đó có thể coi như một thứ mức thang phân 

loại vạn vật từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “vô tri vô giác” như Kim thạch. 
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Vậy với hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ ta có nét dọc định tính Tiên Thiên; với ‘Mộc Kim’ ta có 

thêm hai yếu tố định hình để phân tính ra nhiều loại, nhưng vẫn còn là Tiên Thiên, nên nói 

“vô hồ xứ giả” = chưa có ở nơi nào, mặc dầu đã có thực. Nó sẽ hiện hình cụ thể ra Cá Vật ở các 

đợt  sau như sẽ bàn ở chương về Cá Biệt Hóa. 

Trở lên chỉ là những phân biệt trong lý trí giúp ta dọi một vài tia sáng nhỏ vào cõi Tâm Linh, vì  

trong thực tế hai yếu tố đó giao hợp khắng khít không thể chi hẳn ra đâu là Thủy Hỏa, đâu là 

Kim Mộc. Tuy nhiên cần đem vào không những để có vài ba ý niệm sơ sài về tính vật, nhưng 

cũng còn nói lên một chân lý nữa chưa được đề cập ở Tam Tài, đó là Biến Dịch. 

 Ở Tam Tài mới nói đến Hoạt Lực (Tài) cách chung, đến đây mới đặt nổi ý tưởng về chiều 

hướng của Tam Tài: đó là Hành. Vì thế dùng ‘Thủy Hỏa’ tiện cho việc biểu thị Biến Dịch hơn: 

vì Thủy luôn luôn chảy xuống, Hỏa luôn luôn bốc lên. Cả hai đều biểu lộ ý tưởng Biến Dịch và 

khi đặt vào liên hệ đối đãi thì nói lên ý tứ biến dịch theo chiều hướng Hòa Hợp trong tư thái 

Quân Thiên . 

 Ý niệm Biến Dịch này liên hệ chặt với biểu tượng biến dịch trong Kinh Dịch là ‘Nhật Nguyệt’. 

Trong đó Nhật liên hệ với Hỏa. Nguyệt liên hệ với Thuỷ (hiện tượng nước thủy triều gắn liền với 

Nguyệt), vì thế mà chúng ta có phương trình như sau:  

 

 

 

Tính:  性 = 心 (忄) + 生 

Tâm:心: nguồn Sáng : Hỏa: Tinh thần  

Sinh :生: nguồn Sống: Thủy: Vật chất  

 

Hỏa 

↑ 

  Hỏa +Thủy: THỔ : Tâm + Sinh 

↓ 

Thủy 

______________________________________________________________________________ 
 

Hỏa:  “  Sun a spirit : THỔ ? 

The solar system  ( Hỏa )  is the physical manifestation of a vast Life, Being, and Spirit which we call a Solar 

Logos. ... Just as the light of the sun is vitality to plants, so the radiance of the subjective Heart of 

the Sun provides vitality to our own spiritual nature, filling it with love, joy, and harmony. 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1571.jpg
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Logos: the Word of God, or principle of divine reason and creative order, identified in the Gospel of John with the 

second person of the Trinity incarnate in Jesus Christ. 

( Jungian psychology) the principle of reason and judgment, associated with the animus  (unconscious masculine 

side of a woman)  “ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Phương trình trên nói lên mối Nhất Quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng 

khác nhau. Nhưng khác nhau đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi 

mới có Biến Dịch. Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối kháng bên Ngoài có thể đi đến 

tiêu diệt nhau, thì phải có vòng Trong để đối kháng trở thành Đối Đãi, Bổ Túc, Tương 

Thấu, Tương Nhập. Do đó mà cần có sự Quân Bình giữa hai yếu tố nghịch hành như Thiên 

với Địa, Thuỷ với Hỏa, Tâm với Sinh mà gốc Tâm lý là TÍNH con người, hễ nghiêng về một 

bên là ứ trệ là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến thông. 

Để đặt nổi ý tưởng Quân Bình này thì quen dùng các số Trời là: 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số Trời thì 

số 5 lại còn ở giữa nữa vì thế mà Tiên Nho nói: “Trung hòa cực thịnh hồ Ngũ” 

Trung và Hòa thịnh hơn hết là ở số Ngũ. Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự Hòa Hợp Trời Đất 

trong thế pha độ Bình Quân nhất là: Trời ba  ( 3 ) Đất hai  ( 2 ),  ( Đất 4 Trời 1 thì quá lấn). 

Vì thế nói Ngũ Hành cũng có nghĩa như hành động theo Trời. Nếu làm được như thế thì rất  

Thánh ngang hàng với Trời như: Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang với Trời. 

Đó là tên mà Thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh 

kinh nên cũng gọi là Hành Giả, có khi là Tôn Hành Giả. Chữ ‘Tôn’ này liên hệ với chữ ‘Chí 

Tôn’ mà triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ Đấng Tối Cao. Đi thỉnh kinh tức là đi tìm đến 

chỗ chí tôn chí cực. Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi khi 

hành giả đánh nhau bị tử thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại được 

sức vóc nguyên tuyền. Đấy là ý nghĩa sâu xa của triết lý Ngũ Nành mà chúng ta còn thấy 

biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc nhở lại cho con người hiện đại đang bị quật ngã 

bởi nền văn minh máy móc. 

VII.- . TRỞ LẠI ĐẤT TỔ 

Antée là nhân vật thần thoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với thần Hercule là hiện 

thân của sức mạnh có thể địch muôn người. Nhưng đến sau Antée bị thua vì Hercule nhận ra mỗi 

lần Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức mạnh đã mất cho nên tìm cách nâng bổng 

Antée lên khỏi mặt đất, nhờ đó mà Hercule thắng được Antée. 

Antée chính là hình ảnh con người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền Văn minh cơ 

khí vô hồn và duy vật tóm cổ xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương đầy 

xáo động không sao trở lại được với “Địa Linh, Địa Mẫu” để có thể bồi dưỡng sinh lực tinh 

thần đã kiệt quệ. Đành lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa Đàng đã mất hút 

từ ngày Evà bị tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì bà Evà có hai 

điểm thất sách. 
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Trước hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại Nữ Nội. “Nội Thánh 

Ngoại Vương”. Sao bà Nội tướng lại bỏ ông ở nhà rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra khỏi Trung 

Tâm? 

Điều thứ hai mới quan trọng: thì ăn no đi rồi về tay không, chứ đây “đưa trái biết lành biết 

dữ vào nhà”. Hỏng ở chỗ Ấy, ở chỗ biến Trong ra Ngoài tức cái trong làm toàn bằng chất ở 

ngoài. Đó là điều hỏng ngay ở đợt Vật lý: không thể dùng kiến thức đại vật lý cho vi thể. 

Như Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt Hiện Tượng vào đợt Vi Thể. Nói khác 

đem phạm trù của Trí thức la Tập (logique) của kiến văn vào cõi Đạo U Linh thì từ đấy 

xoay chiều nào cũng là phiến diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi Tâm Linh u uẩn huyền vi. 

Chỉ có thể lấy Tâm Tính luyện mà cảm chứ không thể lấy óc đếm đo mà biện lý lẽ đựợc. 

Người ta nói triết Cổ Điển đánh mất Đàn Bà tính là thế. Tức là đánh mất cái cái phần Linh 

Tính và Tâm Linh, chỉ còn toàn Lý với Lẽ thì có khác chi bà Evà ra hái quả cấm đưa về 

nhà vậy. 

Triết lý mất đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 éléments mà thiếu Quinta Essentia thiếu 

tinh thể thứ Năm, cũng gọi là Ngũ Cốc, (cốc chính nghĩa là nuôi), tức là cái Ngũ có tính 

chất nuôi dưỡng tinh thần và như vậy là Triết lý hết tiếp xúc với Đất Mẹ Quê Tổ mà trong 

sách Liệt tử kêu là “Tức Thổ” với lời chú thích: “Tức thổ bất háo, diệt quật chi ích đa”. “Tức 

thổ” loại đất không hề hao hủy được, càng đào lại thêm lên (Danses 485). Đó là “Thánh Địa gặp 

thấy trong mọi ngành  Truyền Thống. Đó cũng là Đất làm ra Tạo-Hóa Lư mà bà Nữ Oa dùng 

luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại Trời Đất đã bị thần Cộng Công làm xiêu vẹo nghiêng lệch 

khiến cho “Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam”. (Diễn bằng số thì tây bắc là 4 – 

1, Trời 1 mà đất 4 nên nói ‘thiên bất túc Tây Bắc’. Còn Đông Nam là 3 – 2, 2 Đất ít hơn là 4 

phía Tây nên là bất mãn). 

 “Trời hụt phía Tây Bắc (thiếu Tinh Thần). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo). Liệt 

tử ghi “Ngũ sắc thạch luyện, dĩ hòa Âm Dương” = Luyện Ngũ Hành là phương pháp làm cho 

Âm Dương hòa hợp cân bằng. 

 Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là nhờ bà Nữ Oa không có lẻn ra ngoài hái trái cấm nhưng 

luôn luôn ở lại nhà để “nấu đá vá trời” vì thế mà bà cũng có tiếng là đã thiết lập ra phép Hôn 

phối, đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hi (xem hình trong quyển Nhân Bản). Phục Hi xuất 

hiện bên ngoài nên Trắng (bạch), Nữ Oa tàng ẩn bên trong nên Đen (hắc), Lão Tử viết: “Tri kỳ 

bạch, thủ kỷ hắc, Vi thiên hạ thức” DK 28: ** “Biết được Trắng mà vẫn giữ được Đen đó là 

khuôn thước cho thiên hạ” (Trắng là rõ ràng choÝ Thức , còn Đen thuộc Tâm Linh không rõ cho 

lý trí). 

Hình Nữ Oa Phục Hy cuốn đuôi nhau 

 

Nữ Oa / Phục Hy kết đôi 

( Tròn / Vuông lưõng nhất  )   
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Khuôn thước ở đời như là hoa sen trắng ở giữa bùn đen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi người có 

sứ mạng là đem ra thực hiện một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm Thể phong phú vô 

biên của Càn Khôn Tạo Hóa. Những khả năng đó được cụ thể hoá trong cõi Hiện Tượng 

bằng thước Vuông trong tay Phục Hi tức là những sự khúc khuỷu, tư riêng hạn hẹp của một 

hình thái và hoàn cảnh nhất định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong những hoàn 

cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu toàn được sứ mạng, vẫn “thủ kỳ hắc”, vẫn luôn 

luôn giữ được Đạo Thường là “Hỏa viêm thượng, thuỷ nhuận hạ”. Vì thế mà ở hàng ngang 

trong thực tế có khi khúc, khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc phải cách. Cũng có khi khúc để 

rồi mà trực, cũng có khi tòng để rồi cách. Họa hiếm mới có người gặp hoàn cảnh như ý, 

còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để rồi sửa 

đổi, và làm đà tiến đến chỗ hiện thực Đạo Tâm. Có khó khăn như thế mới có dịp để mài dũa óc 

linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi khác hơn là biết chấp những thách đố của 

hoàn cảnh. Quân Tử là phải ở đâu cũng có thể an nhiên: “Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên” 

T. D, 14  . Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn thì chẳng cần phải quân tử cũng có thể an 

nhiên tự tại được. Nhưng nếu hoàn cảnh đầy trắc trở thì muốn an nhiên tự tại phải là Quân Tử, 

nghĩa là người hiểu biết và hiện thực nổi triết lý Ngũ Hành. 

 

Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói “Hành diệc Đạo chi thông 

xưng” = chữ Hành cũng thường dùng để chỉ chữ Đạo, Đạo là đi, nhưng đi theo một hướng 

là Trời, Đất, Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất cứng nhắc nhưng là uyển chuyển như 

Nước với Lửa. Kim Mộc là hàng ngang vừa chỉ mực độ cao thấp phân biệt các thứ loại 

(espèce) vừa chỉ những hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển khi lên khi xuống 

tuỳ thời, vì nếu Đạo là đi, là Hành Trình thì bắt buộc phải linh động uyển chuyển như thế. 

 

Theo đường đi uyển chuyển mà không lìa xa Đạo thế gọi là Ngũ Hành, vậy 

“Bàng hành nhi bất lưu”. 

  

VIII.- CƠ CẤU THÁI  HÒA CỦA NGŨ HÀNH 

Cơ cấu Ngũ hành được cấu tạo bởi hai cặp đối cực nền tảng: Trục Tung là trục Thời gian,trục 

Hoành là trục Không gian. Thời gian / Không gian lưỡng nhất  kết thành Vũ  / Trụ tức là Thái 

cực Âm Dương Hòa .  

Từ Âm Dương Hòa được phân cực thành hai cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim.  

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim  là cặp Tiểu Thái cực đều mang tính chất Âm Dương Hoà . Chúng ta đã 

dùng  khung Ngũ hành để  cơ cấu hóa  Việt Nho bằng cách  xếp các tiểu Thái cực tương ứng của  

Vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình của Việt Nho theo vị trí thích ứng  

theo Thái cực. 

  Các Tiểu Thái cực  đều  được hành Thổ điều phối với nhau theo luật Bù Trừ của Dịch lý để 

được tiến bộ trong trạng thái quân bình động, nên đạt trạng thái  Thái Hòa.   

Trung Dung đã có câu để giải thích  trạng thái Thái Hòa:  
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        Trung giả: Thiên hạ chi đại Bản: Lý Chính trung  ( Công chính )  là gốc của Thiên hạ 

Hòa giả: Thiên hạ chi đạt Đạo: Hòa là con đường đi về nguồn Gốc  ( Đạo: Cách đi về 

Nguồn gốc )  bằng cách:  

Thiên Địa vị yên:   Xếp đặt mọi thứ theo vị trí ổn định nơi Cơ cấu Ngũ hành  

Vạn vật dục yên: thì mới giúp cho mọi vật được sinh tồn và phát triển. 

Chí ( Trí ) Trung Hòa:  Các cặp tiểu Thái cực  có hành xử theo lẽ công chính giữa hai 

bên ( các cặp tiểu Thái cực ) thì mới đạt  trạng thái Thái Hòa.  

Do đó  mà Việt Nho  được gọi là Nền Văn Hóa Thái Hòa. 

 

 IX.-  VIỆT NHO  VÀ TRIẾT LÝ AN VI VỚI  CƠ  CẤU   NGŨ HÀNH 

Ngũ hành là Tạo Hóa lư  hay Lò Cừ được xây dựng trên  các nền tảng  sau: 

 1.- MỘT VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG THEO DỊCH LÝ ( SỐ  2  )  

Dịch lý với cặp đối  cực  Âm / Dương, đây   là thuật  Quyền biến để Xử thế .  Dịch lý  độc 

Dương của Hán Nho  chỉ để tranh dành  ngôi vị thời Xuân Thu Chiến  Quốc,  và Tôn Tử dùng 

Dịch để làm thuật gây chiến tranh Cướp bóc và Bành trướng ,chứ không để thực hiện Tinh 

thần Âm Dương Hòa . 

 2.- MỘT NHÂN SINH QUAN:  NHÂN CHỦ( SỐ 3 )  

Nhân chủ:  Con người tự chủ, tự Lực, tự Cường 

 3.- MỘT TÂM LINH SỬ QUAN ( SỐ 5 ) 

Tâm linh là  nguồn Sống và nguồn Sáng hay Vật chất và Tinh thần. 

 4.- MỘT TRIẾT LÝ NHÂN SINH  

Với ba nhu yếu thâm sâu của  con Người: 

  A.- THỰC  CHO VẬT  CHẤT  ĐỂ VỪA NUÔI THÂN, VỪA ĐỂ 

TRAU DỒI CHÂN, THIỆN, MỸ 

  B.- SẮC  CHO TRUYỀN SINH VÀ  CẦN CHO TỔ ẤM  

ĐÀO TẠO “ TRAI HÙNG GÁI ĐẢM “. 

  C.- DIỆN CHO VIỆC  TRAU DỒI NHÂN PHẦM:  

 “ NHÂN /  NGHĨA,  BAO DUNG  ( HÙNG / DŨNG ) “ 
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Thực, Sắc, Diện là ba nhu yếu mà con Người  nào cũng đều phải thực hiện, nhưng thực hiện sao 

cho đạt tinh thần Triết học và Nghệ thuật  thì mới thành công. 

Cái đặc điểm của Văn Hóa là Gần mà Xa, là Dễ mà Khó, là Đơn giản nhưng lại Phức tạp,  tuy 

Tầm thường nhưng  lại Phi thường, có Tinh vi mới  Vĩ đại được.   Số  là  chúng ta mê cái Văn 

minh sáng lạng, say lý  tưởng cao xa, mà khinh thuờng, không làm tốt  chuyện Gần, chuyện Nhỏ, 

chuyện đơn giản, chuyện Tầm thường .  Chuyện  Gần, Chuyện Dễ, chuyện Đơn giản,chuyện 

Tầm thường  là cái Gốc, là khởi điểm , nếu ta không bắt đầu từ Khởi điểm trên thì làm sao mà 

đạt tới Đáo điểm Xa, Khó, phức tạp, phi  thường,. . . 

Chúng ta thường thất bại ở những điểm đơn giản, nền tảng này . 

   Lý do là không nắm vững  Dịch lý  Âm / Dương Hòa, nên không  thực hiện theo lối : 

Gần/ Xa lưỡng nhất, có làm cái Gần thì mới đạt cái Xa. 

Dễ / Khó lưỡng nhất, không làm cái Dễ thì làm sao làm  được  việc Khó.  

Đơn giản / Phức tạp lưỡng nhất , không làm từ cái đơn giản thì làm sao mà có được cái 

phức tạp? 

Tầm Thường / Phi thường lưỡng nhất . Không làm chuyện Tầm thường nhỏ nhặt thì 

làm sao tỏ rõ  được tinh thần  Phi thưòng. . .  

Quê mùa ( Văn Hóa nhà quê: Âm ) / Văn Minh ( Văn minh thành thị: Dương  )  có 

lưỡng nhất thì Âm / Dương  mới Hòa, nên rất khó. 

Khi hành xử theo tinh thần Dịch lý lưỡng cực nhất Nguyên để Hoà với nhau nên rất khó 

vì cần có Vật chất /Tinh thần lưỡng nhất để trở nên Hùng / Dũng .    Còn hành xử theo Mâu 

thuẩn thống nhất để Cướp Giết tranh dành  Được / Thua tuy khó mà dễ, vi chỉ cần cái Hùng của   

nắm tay là được. Có rèn luyên được tinh thần Dũng thì khó hơn việc tập luyện bắp thịt để trở nên 

Hùng  rất nhiều.  Do đó mà Nho có câu: 

 “ Huyết khí chi  ( Dũng ) Hùng  bất khả hữu : Cai Hùng của Bắp thịt không nên có  

Nghĩa khí chi Dũng bất khả vô: Cái Dũng thuộc  tinh thần thì không thễ  không“ 

 Cái khó còn là ở chỗ muốn thể hiện đươc tinh thần Dịch lý trên thì phải theo Luật  Bù (   

Nhận ) Trừ  ( Nhận ) tức là tinh thần Dịch lý Âm  Dương Hòa.   

Thói thường  thì Nhận  lấy ( reiceiving  ) thì dễ mà Cho đi ( Giving ) là Khó . 

5.-MỘT LỘ ĐỒ  TU, TỀ, TRỊ, BÌNH  

 Mỗi Cơ chế Xã hội đều được sắp xếp theo các cặp đối cực tương ứng của Dịch lý để 

giúp các Cơ chế xã  hội được tiến bộ trong trạng thái ổn định.  

 6- MỘT ĐẠT QUAN PHONG / LƯU   

Giúp Thân an Tâm lạc. 

Quả thật Ngũ hành là Tạo Hóa lư  giúp cho Việt Nho đạt được Thiên chức :  “Thông Thiên 

Địa Nhân Việt Nho “. 
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Con Người có nắm vững được mối Liên hệ nhât thể giữa Thiên – Nhân - Địa   thì mới có thể   

tổ chức  cuộc sống sao cho  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa  “. 

Thiên sinh là cuộc Biến hoá  trong Vũ trụ theo ba luật: Luật Biến dịch hay Dịch lý  ( Law of 

Ying Yang’s Change )  luật Giá sắc  ( Law of Sow and Reap  ) và luật Loại tụ ( Law of  

Classification )  [ 2 ] 

Địa dưỡng  là nguồn Sống trong Vũ trụ cần phải biết Khoa học kỹ thuật để khai thác tài 

nguyên  thiên nhiên và  môi trường để phục vụ đời sống hàng ngày .  Theo Dịch lý thì khi 

con người điều hoà được yếu tố Thiên sinh và Địa dưỡng thì Nhân mới có thể sống Hòa với   

nhau.  

Thiên sinh / Địa dưỡng lưỡng nhất →Nhân hòa 

  

Để sống được như thế thì mỗi người nên hiểu Văn Hóa Dân tôc không những bằng Lý trí 

đễ luyện đức Nghĩa, mà còn phải cảm nhận được nguồn sống Tâm linh đễ tu dưỡng Đạo 

Nhân . Khi sống sao cho  “ Đạo Nhân  / Đức Nghĩa  “ được hài hòa hay lưỡng nhất thì mới 

đạt  được đức  Hùng / Dũng hay Bao dung, tức là Tinh thần Bất khuất của nền Văn Hóa 

của Dân tộc. 

Khốn thay!  Một Dân tộc có nền Văn Hóa siêu việt như thế  mà vì “ Nạn  Cá lớn nuốt cá Bé  

“ của Đại Hán phương Đông  cũng như Thực dân Tây phương “  áp bức, bóc lột cũng như 

gây chiến nhiều lần làm cho điêu đứng hàng bao thế kỷ, khiến Dân tộc  ngủ mê trong giấc 

vong Nhân  mà ngày càng sa đọa!  

 

Vấn đề cấp bách là: 

Dân tộc phải cùng nhau bừng tỉnh giấc mê vong Nhân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô mà 

rước Hồn thiêng “  Núi Nhân / sông  Nghĩa “ về, Bao dung lấy nhau mà xây dựng lại Cơ đồ 

Tổ Tiên cho ngày càng thêm thịnh vượng.  
 
Hy vọng thay! 

 

 

 

 

 

C H Ư Ơ N G  B A  

THUYẾT  ÂM  DƯƠNG   
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HAY 

VIỆT DỊCH   [  5 ]  

A.- VIỆT DỊCH 

Thuyết Âm Dương là nền tảng quan trọng nhất của Việt Nho,  “ Âm Dương Hòa (:Ying /Yang  

dual unit )  “ là nét Nhất quán của Việt Nho.   ( Confucéisme ) 

 Chúng ta có thể tìm Nguồn gốc của Việt Dịch nơi hai Huyền thoại  và Thao thiết Văn Qùy 

Long: 

 

1.- Việt Tỉnh  ( Thời Hoàng  Đế . 4716 năm,  khi nước Tàu mới được thành lập ) 

2.-Tiên Rồng .4899 năm, thời Hồng Bàng ( Trước khi nước Tàu  được thành lập 182 

năm . ) 

3.- Văn Quỳ Long thời Văn Hóa Hoà bình tại Thái Bình dương,cách nay 12 ngàn năm  

tới 30 ngàn năm . Thao thiết là đồ cổ thời nhà Thương.  

I .- HUYỀN THOẠI VIỆT TỈNH  

“ Việt Tỉnh ở núi Trâu Sơn, quận Vũ Ninh, đời Hùng Vương thừ 3, Ân vương cử binh Nam 

xâm, đóng quân ở núi Trâu Sơn; Hùng vương cầu Long Quân giúp, Long Quân bảo tìm thấy 

khắp thiên hạ, nếu được người kỳ tài thì dẹp được giặc; đến kỳ cầu được Đổng Thiên vương cỡi 

ngựa sắt đi đánh, tướng sĩ nhà Ân đều tan vỡ. Ân vương chết ở dưới núi, làm Địa Phủ Quân, 

dân lập đền thờ, bốn mùa cúng tế, nhưng lâu năm suy dần, bỏ thành chùa hoang. 

Người bản quốc tên là Thôi Lạng làm quan nhà Tần, đến chức Ngự Sử Đại Phu, thường đi 

ngang qua đây, thương cảnh điêu tàn mới trùng tu miếu vũ lại, nhân đó có đề một bài thơ: 

 

 “ Cổ nhân truyền tụng chuyện Ân vương 

 Tuần thú năm kia đến địa phương 

 Núi rậm nước trôi không thấy miếu 

 Hồn thăng dấu để vẫn nghe hương 

 Một mai thắng bại không Ân đức 

 Muôn thuở uy linh trấn Việt Thường 

 Trăm họ từ đây đều phụng tự 

 Âm phù vận nước vững vô cương.” 

 

Sau đến đời Nhâm Hiệu, Triệu Đà Nam xâm, lại đóng quân ở núi này, lại trùng tu miếu mạo, 

cúng tế hậu hĩnh, Ân vương cảm đức, muốn đền công cho Thôi Lạng, mới sai Ma Cô Tiên đi 

tìm khắp nơi. Lúc bấy giờ Thôi Lạng đã chết, chỉ còn con là Thôi Vỹ. 

Tiết thượng nguyên tháng giêng, phương dân đi lễ đền, có người cúng một cặp bình pha lê. 

Ma Cô cầm lên tay ngắm nghía, bổng bình rơi xuống đất, vở nứt một mảnh; người ta bắt 

Ma Cô lại, đòi bồi thường, Ma Cô mặc áo rách, không ai biết là người Tiên, họ mới lấy roi 

đánh. 

Thôi Vỹ thấy thế thương hại, cởi áo đền hộ nàng; Ma Cô được khỏi đánh, nhân đó hỏi đến 

chỗ ở của Thôi Vỹ, Thôi Vỹ nói đến tên cha, thì nàng mới hay là con Thôi Lạng. 
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Nàng mừng bảo rằng : Ta bây giờ không có gì để đền ơn, sau này chàng sẽ được hậu báo. Bèn 

đưa cho Thôi Vỹ một tấm lá ngải và dặn rằng : Hãy giữ lấy vật này cho cẩn thận, lúc nào cũng 

để trong mình, gặp bệnh nhục ảnh ( cái bướu ) mà đem cứu tất khỏi, rồi thế nào cũng được giàu 

sang.  Thôi Vỹ cầm lấy là ngải, nhưng chẳng biết đó là thuốc tiên. 

Một hôm đi đến nhà đạo sĩ Ứng Huyền, thấy Huyền có một cái nhọt trên đầu, Vỹ nói : Tôi có lá 

ngải, trị được bệnh này, để tôi trừ cho.  Thôi Vỹ lấy ngải cứu cho Ứng Huyền, cái nhọt của 

Ứng Huyền liền tiêu tan.  Ứng Huyền nói : Ấy là thứ thuốc tiên vậy, tôi không có gì đền đáp cho 

anh, tôi có người thân thích cũng đau bệnh này, thường nói rằng ai chữa cho bệnh lành được thì 

dầu hết gia tài cũng chẳng hề tiếc, tôi đem anh qua đó để chữa cho họ, và để đền ơn anh.  Ứng 

Huyền đem Thôi Vỹ sang nhà Nhâm Hiệu ( 1 ), Thôi Vỹ lấy ngải ra cứu, cái nhọt tức lành 

ngay. Nhâm Hiệu rất mừng, nuôi Vỹ làm con, mở trường để dạy Vỹ, tính Vỹ thông minh, ưa 

thích đàn cầm, thấy con gái Nhâm Hiệu là Phương Dung, mới đem lòng yêu dấu, nhân 

cùng nàng tư thông, tình ý quyến luyến, con Nhâm Hiệu là Nhâm Phu biết được muốn làm 

cho Vỹ chết.  Đến cuối năm có lễ tế thần Xương Cuồng, người ta chưa tìm được người tế, nên 

Nhâm Phu bảo Vỹ : Ngày nay không nên đi ra ngoài, hảy vào công sảnh mà tránh đi, thì sau này 

khỏi hối.  Thôi Vỹ chưa hiểu ý làm sao, Nhâm Phu đã khóa chặt cửa lại, bảo không được ra. 

Phương Dung biết ý, lén lấy con dao đưa cho Vỹ, bảo đục vách mà ra. 

Đêm khuya Thôi Vỹ trốn đi, muốn đến nhà Ưng Huyền, lật đật đi lên núi, rủi rơi vào trong 

một cái hang, tứ phía đều là vách đá, không có chỗ nào trèo lên được, ở trên có một khối đá 

rỏ sữa đá chảy xuống một chiếc mâm đá, có một con rắn trắng dài 100 thước, mỏ vàng 

miệng đỏ, vẩy bạc, dưới cằm có một cái bướu thịt, trên trán có 3 chữ “ Vương Tử Xà ”, bò 

ra ăn thạch nhũ, thấy trên thạch bàn hết cả, rắn cất đầu lên thấy Vỹ, toan nuốt đi, Thôi Vỹ 

sợ quá, quỳ xuống lạy rằng :  Thần tỵ nạn, lầm rơi  xuống đây, đói bụng nên có ăn trộm 

vương vật, thực là có tội, dưới cằm vương có một cái nhọt, thần xin lấy ngải cứu lành, xin 

tha tội để thần trổ nghề mọn này. 

Bạch Xà lập tức ngẩng đầu lên cho Vỹ cứu, bổng thấy đồng nội bị cháy, một tia lửa bay vào 

trong hang, Vỹ lấy lửa cứu cho rắn, cái nhọt liền tiêu ngay. Rắn mới khom mình đến trước Vỹ, ý 

muốn bảo Vỹ cưỡi lên, Vỹ cỡi lên lưng rắn, rắn bò ra hang, ước một canh thì đến trên bờ, bờ 

vắng vẻ không có người nào đi lại, rắn quấn đuôi lại trở về hang. 

Vỹ đi một mình, lạc đường bổng thấy trên cửa thành, có một cái lầu cao, ngói đỏ lóng lánh, đèn 

sáng rực rỡ, trước cửa có treo một tấm biển đỏ chữ vàng, đề là “Ân Vương thành ”. Vỹ ngồi lên 

cửa thành, hồi lâu không thấy người nào qua lại, mới bước vào cửa sân, thấy bên sân có một cái 

ao, trong ao có hoa sen 5 sắc, trên bờ có nhiều rặng hoa liễu, đường lát bằng phẳng, ngọc điện 

châu cung, toà ngang dãy dọc; trên điện đặt hai cái giường vàng trải chiếu hoa bạc, trên tường có 

treo một cái đàn cầm đàn sắt, Vỹ thong thả bước đến lấy cây đàn gảy một hồi lâu.  Kim đồng 

ngọc nữ, vài trăm người hầu, bà Ân Vương Hậu mở cửa đi ra, Vỹ sợ quá, chạy xuống sân điện 

sụp lạy. Bà Ân Hậu cười bảo rằng :   Thôi Quan Nhân ở đâu lại ?  

Sai người mời lên trên điện bảo rằng : Đền thờ của Ân Vương ta lâu đời bỏ hoang phế, nhờ 

sức của Tiền thân Ngự Sử trùng tu lại, người đời mới bắt chước thờ cúng luôn luôn. Vương 

đã sai Ma Cô đi tìm để báo đức, nhưng không gặp được Ngự Sử, chỉ gặp công tử chưa có 

dịp đền đáp, nay nhân được thấy mặt, thì Thượng đế đòi vương lên chầu trời rồi, thôi công 

tử ở lại đây đợi vậy. Rồi lưu Thôi Vỹ ở lại ăn uống no say.   Bổng thấy một người râu dài 

bụng lớn, cầm một tờ biểu quỳ mà tâu rằng : Tháng giêng ngày mồng ba, Nhâm Ngao bị 

thần Xương Cuồng đánh chết.  Nghe tâu xong, Hậu bảo rằng : Dương Quan Hậu đưa Thôi 

Vỹ về trần. Vỹ cáo tạ mà về. Dương Quan bảo Vỹ nhắm mắt, ngồi lên trên một chiếc quạt, 

hơn một khắc đã đến trên núi, ngày nay hãy còn sau đền thờ Triệu Việt Vương ở núi Trâu 

Sơn. 
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Sau Vỹ về đến nhà Ứng Huyền thuật lại cho Ứng Huyền nghe. Đến ngày mồng một tháng 8, 

Vỹ cùng với Huyền đi chơi thì gặp Ma Cô Tiên, dắt một người con Gái cho Thôi Vỹ, bảo 

đem về làm Vợ / Chồng, lại cho hòn ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu, từ thuở Trời Đất 

mới khai tịch, đã có một cặp Trống / Mái từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân truyền làm thế 

bảo; trong trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương đeo nó mà chết, ngọc châu dấu trong đất, mà tia 

sáng chiếu thẳng lên trời. Thời nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo đều bị đốt 

cháy; các nhà Vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. Người Tàu đem 

vàng bạc gấm vóc giá trăm vạn để tìm mua; Vỹ nhân đấy đại phú.  Sau Ma Cô Tiên rước Vợ 

Chồng Thôi Vỹ đi, không biết đi đâu. Nay giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu, hang thì còn ở núi 

Trâu Sơn. Người đời gọi là Việt tỉnh cương vậy.” 

( Trấn Thế Pháp : Lĩnh Nam chích quái, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 66 – 69 ) 

 

Chú thích 

 1 .- Truyện Việt tỉnh có tính chất triết lý cao độ nhất, vì vẽ lại những chặng tiến của 

tâm thức con người, tự Xương Cuồng ( chỉ đợt bái vật ) qua Nhục ảnh ( chỉ ý hệ ) mà lên tới 

Tâm linh ( chỉ bằng Thôi Vỹ lấy được Tiên nữ với quà tặng là ngọc Long Toại )  

 2 .- Chữ Cương làm liên tưởng tới Hồng phạm Cửu trù, người ta cũng quen gọi Trù là 

đại cương. Mỗi đại cương bao gồm một số tiểu tiết kêu là điều mục. 

Vì thế khi đọc Việt Tỉnh Cương thì nó gợi cơ cấu của Hồng Phạm với Lạc Thư cũng như lược đồ 

Loa Thành đều có liên hệ ngầm, được bàn trong “ Sứ Điệp ”.  

 3 .- Chú ý nét Song trùng biểu lộ ở ngọc Long Toại vẫn đi đôi Sống Mái, và khi giao 

thoa thì làm ra dạng tự ngải cứu .  Nhớ chữ Ngải viết với bộ thảo サ trên chữ Nghệ 乂 , nên có 

sức cứu thoát. Rồi cũng nét Song trùng đó kép lên thành chữ tỉnh井, nhái lại hình chùm sao 

Tỉnh ở phương Nam. đứng đầu chòm 7 sao : Tỉnh , Quỷ , Liễu , Tinh , Trương , Dực , Chẩn. 

Nét Song trùng còn hiện ra ở lá cờ Si Vưu ( mỏ vàng, miệng đỏ ) , nơi con rắn dài 100 thước ( 

Bách Việt thờ Rồng ). Rồi các số 3 là nhịn 3 ngày, ngải hái đã 3 năm. Bộ số 2 , 3 chuyển vận để 

thành Việt Tỉnh Cương, nên cuối truyện, giếng hiện ra cách đột ngột.”  ( Kim Định : Kinh Hùng 

khải triết , trang 207 – 209 ) 

 4.- “ Thôi Vỹ : Thôi là lớn mạnh. Chữ Vỹ làm liên tưởng đến cái gì tế vi, hoặc là đuôi, 

tức cái gì cùng cực. Hai chữ Thôi Vỹ chỉ người chú ý đến cái tế vi, chú ý đến Đạo. Đạo là chỗ 

chí cực của vật (Đạo vật chi cực ) . 

Hay là người ta thấy được cái tinh vi trong vĩ đại , cũng như cái vĩ đại trong tinh vi . 

 5.- Ngải cứu :  ( 艾 灸 )  Ai cũng biết là một vị thuốc mà tự dạng lại gồm có chữ nghệ ( 

乂: gồm  nét phẩy <  丿>    và nét mác  <  乀 > giao thoa thành chữ Nghệ: 乂  ) tức là nền tảng 

Kinh Dịch và hai nét Trời  <  乀: Tả nhậm >  và Đất <  丿: Hữu nhậm >     giao thoa.  

Có lẽ vì Ngải là vị thuốc rất hay và có tính chất phổ biến, nên người xưa đã viết cách cao trọng 

như vậy. Có điều chắc là từ rất lâu xưa đã có niềm tin rằng là ngải hái lúc gà vừa gáy ngày mồng 

5 tháng 5, rồi cho vào cái túi treo trước cửa nhà thì tránh được sét đánh ( Dances 532 ) . Chúng 

ta dễ nhận thấy những tin tưởng dị đoan này có thể phát xuất do biểu tượng lá Ngải là Đất số 2 

gặp Trời số 3, tức là tinh hoa của nền Minh triết nông nghiệp ( bộ thảo:  艹,Thảo :草 ), nhờ nó 

mà chữa được bệnh nhục ảnh. 

 6.- Nhục ảnh: là những ý nghĩ tai hại che khuất lý trí không cho thấy sự thực, nó có hại, 

một là cuồng tín gọi là Xương cuồng, hai là như Ý hệ, gọi là rơi xuống hang. 
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 7.- Thần Xương cuồng: hay nữa là ý tưởng của lũ đông, tức là những tin tưởng dị đoan, 

những vu tưởng, những ý nghĩ của lưu tục. 

 8 .- Rơi xuống hang : Có thể chỉ những ý hệ hay cả những dư luận suy tưởng của lũ 

đông, nó làm nên một thứ hang giam giữ Tâm Trí con người. Thôi Vỹ cũng tin theo như ai, 

nhưng may mắn thoát được là có lá Ngải, và do đấy làm quen được với con Rắn. 

 9 .- Con Rắn : Dài 100 thước, mỏ vàng, miệng đỏ là vật Tổ Long của Bách Việt, có 

màu cờ của Si Vưu nền vàng có miếng tròn đỏ ở giữa. Đó cũng là cái Long đức của Kinh 

Dịch, ai hiểu được thì có thể cỡi 6 rồng mà đi lên trên đường tiến hoá Tâm linh để đạt Minh triết 

nói bóng là lấy được Vợ và được ngọc Long toại.  

Việt tỉnh là một trang Huyền sử của nước ta. Huyền sử kể chuyện hôm qua để nói về hôm 

nay cũng như mai hậu. Vì nó vượt thời gian, nên đầy tính cách thời sự : nó tiên tri bi trạng 

nước ta hiện nay. Nhưng nó cũng là Việt Nho không bao giờ chịu thúc thủ, nên cũng chỉ 

luôn ra phương thuốc để chữa bệnh, bệnh là Nhục Ảnh, thuốc là Ngải Cứu, tức là Kinh 

Dịch.”       

( Kim Định: Dịch Kinh linh thể, An Việt Houston , trang 43-44 ) 

II.- NGUỒN GỐC  CÁC NHÂN VẬT HUYỀN SỬ 

( Gốc rễ triết Việt: Kim Định ) 

“ Xin coi đây là vài trưng dẫn mẫu thay cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm qua hàng 

trăm sách nghiên cứu cách nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn 

khác.  Chỉ cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng 

một chủng tộc, cùng Văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ra từ tộc Thương ( Hoàng Đế 

do đạo Lão đặt ra sau . Need. I. 189 ) , nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch hổ, đi xe 

ngựa ), thì Văn hoá hoàn toàn Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cùng sinh đẻ 

theo lối Di là “ nuốt trứng chim “ Trống quân.  Như vậy các Tổ trước gặp trong sách được 

cho là Tàu vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ), vừa mâu thuẫn, thí dụ: Nghiêu Thuấn 

mới có trong sử sau Khổng Tử. Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông toàn là người Di. Phục Hy cũng 

gọi là Thanh tinh: Rồng xanh ( Rồng là Di ). Nữ Oa đầu người mình rắn ( Di ) . Thần Nông 

cao 8 thước 7 tấc, tức trừ 5 thì ra con số 2 – 3 của Di. Vì thế không được nhắc đến trong Kinh 

Thư, chỉ mới được đưa vào sau theo lối riêng, càng cổ thì càng được đưa vào muộn, thí dụ: Bàn 

Cổ lâu nhất vì mở đầu lịch sử toàn vùng thì mới được đưa vào đời Tam Quốc, do Từ Chỉnh 

trong cuốn “ Tam Ngũ Lược Kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu người Việt Đông ( Origines 459 ) . 

Theo lưu truyền thì mồ mả còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông . Vậy Bàn Cổ là Tổ họ khai 

quốc năm 2879 BC. Bàng cũng đọc là Bành ( Bàng Tổ ) , là Bàn, là Ban, Man, Mân, Môn, 

Mana, Mã Lai, Mongol. . . đều tự Bàn Cổ mà ra, chỉ có cách đọc là khác. Đây mới là liên hệ tên, 

chứ nếu kể đến liên hệ Văn hoá thì toàn cõi Đông Á không đâu ra khỏi đại chủng Việt “  

III.- HUYỀN THOẠI TIÊN RỒNG 

“ Cháu 3 đời Viêm Đế họ Thần Nông tên là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, rồi đi Nam tuần đến 

Ngũ Lĩnh, gặp được nàng con gái Vụ Tiên đem lòng yêu mến, mới cưới về, sinh ra Lộc Tục, 

dung mạo đoan chính, thông minh túc thành. Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi vua; Lộc Tục cố 

nhường cho anh, Đế Minh lập Đế Nghi làm tự quân cai trị phương Bắc, phong Lộc Tục làm 

Kinh Dương vương cai trị phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ quốc. Kinh Dương 

vương xuống thủy phủ, cưới con gái Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, tức Lạc 

Long quân. Lạc Long quân thay cha trị nước, còn Kinh Dương vương thì không biết đi đâu.  
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Lạc Long quân dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân thần, tôn ty, có luân thường về phụ tử, 

phu phụ, hoặc có lúc đi về Thuỷ phủ nhưng trăm họ vẫn được yên ổn . Dân lúc nào có việc cần 

thì kêu Lạc Long Quân : Bố đi đàng nào, không đến mà cứu chúng ta ! 

( Người phương Nam gọi Cha bằng Bố, gọi Quân bằng Vua là tự đấy ), thì Lạc Long quân lập 

tức đến ngay, uy linh cảm ứng không ai có thể trắc lương được. 

Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc, nhân khi thiên hạ vô sự, sực nhớ đến chuyện 

ông nội Đế Minh Nam tuần gặp được tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi ( Si , Li ) Vưu tác chủ quốc 

sự mà Nam tuần qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long quân đã về Thuỷ phủ, trong nước không 

vua, mới lưu ái thê là Âu Cơ cùng với bộ chúng thị thiếp ở lại hành tại. Đế Lai chu lưu khắp 

thiên hạ, trải xem tất cả hình thể, trông thấy kỳ hoa, dị thảo, trân cầm dị thú, tê tượng, đồi mồi, 

kim ngân, châu ngọc, hồ tiêu, nhũ hương, trầm đàn, các loại sơn hào hải vị, không thứ nào không 

có; khí hậu bốn mùa lại không nóng không lạnh, Đế Lai ái mộ quá quên cả ngày về.   Nhân dân 

nước Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không yên ổn như xưa, đêm ngày trông đợi Long Quân 

về, nên mới đem nhau kêu rằng: Bố ở phương nào, nên mau về cứu nhân dân.  Lạc Long 

quân bổng nhiên lại về, thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo đẹp lạ lùng, yêu quá, mới 

hoá ra một chàng nhi lang phong tú mỹ lệ, tả hữu thị tùng đông đảo, tiếng đàn ca vang đến 

hành tại. Âu Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng theo; Long Quân bèn rước nàng về núi Long 

Trang .  

Đế Lai về không thấy Âu Cơ ( 1 ) bèn sai quần thần tìm khắp thiên hạ. Long Quân có thần thuật, 

biến hiện trăm cách, nào là yêu tinh quỷ mị, nào là long xà hổ tượng, kẻ đi tìm uý cụ, không dám 

lục đảo tận cùng.  Đế Lai trở về Bắc lại truyền ngôi cho Đế Du Võng .  

Du Võng truyền lại cho Xi Vưu, Xi Vưu cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền và 

Trác Lộc không hơn nên tử trận. Họ Thần Nông bèn mất .   

Âu Cơ ở với Lạc Long Quân một năm, sinh ra một bọc trứng, cho là điềm không hay, nên 

đem bỏ ra ngoài đồng nội; hơn bảy ngày trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng là một 

con ( trai ), bà đem về nuôi, không phải cho ăn, cho uống, cho bú, mà tự nhiên trường đại, 

trí dũng song toàn, ai cũng uý phục, bảo nhau đó là những anh em phi thường.  

 Long Quân ở lâu dưới Thuỷ Phủ, mẹ con ở một mình, nhớ về Bắc quốc liền đi lên biên cảnh; 

Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân binh trấn ngự quan tái; mẹ con không về Bắc được, đêm 

ngày gọi Long Quân: Bố ở phương nào, làm cho mẹ con ta thương nhớ !  Long Quân hốt 

nhiên lại đến, gặp mẹ con ở Tương Dã, Âu Cơ nói: Thiếp vốn người Bắc, cùng ở một nơi với 

quân, sinh được 100 con ( trai ), ( 2 ) mà không có gì cúc dưỡng, xin cùng theo nhau, chớ nên xa 

bỏ, khiến cho ta là người không chồng không vợ, một mình vò võ.  

Long Quân bảo : Ta là loài Rồng, sinh trưởng ở thuỷ tộc, nàng là giống Tiên, người ở trên 

đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng khí Âm Dương hợp lại mà có con, nhưng Phương / Viên 

bất đồng, Thuỷ / Hoả tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu .  

Bây giờ phải ly biệt, ta đem 50 con ( trai ) về Thuỷ Phủ, phân trị các xứ, 50 con ( trai ) theo 

nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, 

không đươc bỏ nhau.   

Trăm con ( trai ) đều nghe mệnh, rồi mới từ giả ra đi. Âu Cơ cùng với 50 người con ( trai ) 

ở tại Phong Châu ( Bây giờ là huyện Bạch Hạc ), suy tôn người hùng trưởng lên làm vua , 

hiệu là Hùng Vương, họ là Hồng Bàng, quốc hiệu là Văn Lang hay nước Xích Quỷ ( tinh 

hoa của miền Nam ). Ranh giới nước Xích Quỷ thời bấy giờ như sau : Bắc giáp Động Đình 

Hồ, tức Hồ Nam ( Trung Quốc ), Nam giáp Hồ Tôn ( tức Chiêm Thành ), Tây giáp Ba 

Thục, Đông giáp biển Nam Hải . ”     

 ( Lĩnh Nam chích quái: Trần Thế Pháp, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 43-44.Trăm Việt xuất 

bản )  
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“ Lạc Long Quân và Âu Cơ . 

Lạc Long lại sánh Âu Ky ( Cơ ) 

  100 con điềm ứng, hùng bi lạ dường ( 1 ) 

  Noãn bào ( 2 ) dù chuyện hoang đường, 

  Vì xem huyền điểu ( 3 ) sinh Thương khác gì 

Đến điều tan hợp cũng kỳ 

  Há vì Thủy Hỏa sinh ly như lời, 

  Chia con cũng sự lạ đời , 

  Quy Sơn quy Hải khác người biệt ly, 

  Lạc Long về chốn Nam thùy ( 4 ) 

  Âu Cơ sang nẻo Ba Vì Tản Viên, 

  Chủ trương chọn một con hiền, 

  Sửa sang việc nước, nối lên ngôi Rồng “ 

   ( Việt Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

( 1 ) : Các giống gấu: nằm mộng thấy con gấu là điềm đẻ con trai. 

( 2 ) : Noãn bào : bọc trứng . Tục truyền rằng Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng nở ra 100 con. 

( 3 ) : Chim yến. Tục truyền, bà tổ nhà Thương bên Tàu, nằm mơ thấy chim huyền điểu , sau con 

cháu ra làm vua . 

( 4 ) Nam thuỳ: miền Nam, tức là miền biển . 

 

Kinh Tiên Rồng   
“ Giống dân Việt khởi nguồn từ khi một bà Tiên và một ông Rồng phối hiệp nhau và bà Tiên 

sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra 100 người con.    Sau đó ông Rồng nói với bà Tiên: Ta là giống 

Rồng, nàng thuộc dòng Tiên, không ở với nhau lâu dài được, nên nàng đem 50 con lên núi, ta 

đem 50 con xuống biển. Khi cần thì gọi, ta về ngay. Từ đó dòng giống Việt ngày một phát triển.”      

( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 21 ) 

  

 
 

( Nguồn Việt sử bằng tranh: Trần Việt Nam. Cửu Long giang. Vi Vi ) 

Mẹ lên Non tu Nhân , Cha xuống Biển luyện Trí, nhưng vẫn hẹn hò gặp nhau trên cánh 

đồng Tương để cho “ Tình  / Lý tương tham “ mà đạt đức Hùng / Dũng.   

  

1.- TIÊN, RỒNG: VẬT BIỂU KÉP CỦA VIỆT NAM 
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Bất cứ nước nào trên thế giới đều cũng chọn cho nước mình một vật biểu: Pháp chọn Gà cồ, 

Đức chọn Gấu, Mỹ Chim Ưng, Tàu đời Hiên Viên là chim Cú, đến Bạch mã, sau mới chọn Rồng.  

Trên thế giới chỉ có Việt Nam mới chọn hai vật biểu : Tiên và Rồng. 

Ban đầu thì chọn Chim và ( Rắn ) cá Sấu .   Về Chim thì lúc thờ Mặt Trời là Chim Trĩ - dương 

điểu - rồi đến chim Hồng được đặt tên cho họ Hồng Bàng, rồi chim Vũ tiên là vịt trời, được đặt 

làm tên cho vợ Lộc Tục, Lộ bàn là cò trắng, rồi Hải Âu được đặt tên cho Mẹ Âu Cơ, có khi còn 

chim Thiên nga nữa. Các loại chim về sau là loài Lưỡng thê, có thể sống trên đất trên đất và 

ngay cả dưới nước nữa, để có thể liên lạc với Rồng, hầu giữ vững mối tương quan với Rồng.  

Còn vật biểu thứ hai trước hết là rắn, rồi đến cá sấu, là loại vật sống dũng mạnh và sống dai 

dẵng nhất, sau 2 loại Giao Long và Xà Long thăng hoa thành Rồng, Rồng là vật tưởng tượng có 

thể sống sâu tận dưới đáy biển, mà cũng có thể tung lên không trung làm mưa làm gió, cũng là 

vật lưỡng thê, nên vẫn giữ được tương quan với chim Tiên.  Vì được thăng hoa lên, nên Tiên và 

Rồng không phải là hai vật có thực, mà chỉ là vật tiêu biểu thôi.  

 

“ Tiên là hình ảnh của một nàng Tiên ở trên núi cao, xinh đẹp vô ngần, dịu hiền tuyệt đỉnh, 

khoan nhân vô lượng, từ ái vô song, siêu phàm thoát tục. Rồng là loài sống ngoài biển khơi, 

khi thì tung mình lên trời cao làm mây mưa gió bão, khi thì ẩn sâu dưới đáy biển, ẩn nhận 

chờ thời cơ, nên Rồng tượng trưng cho sự dũng mạnh vô song, sự ẩn nhận khôn tả, sự biến 

hoá khôn lường “     ( Nam Thiên: Kinh Tiên Rồng ) 

 

Tổ tiên chúng ta nhận Tiên Rồng làm vật biểu để nhắn gởi cho cháu con, rằng dân Việt là nòi 

của trai hùng, gái đảm: hùng dũng, quyền biến như Rồng, và đảm đang và cao đẹp như Tiên. 

Có lẽ, những chặng đường lịch sử đấu tranh để tồn tại đã đem lại cho Cha ông những tư tưởng 

siêu phàm đó. Do đó mà có tên Việt: Việt nghĩa là siêu việt, là vươn lên, những giá trị cao đẹp, 

lúc này chữ Việt còn viết với bộ mễ (chữ Nho ), đến sau vì bị lấn chiếm không chống cự nổi, nên 

đổi chữ Việt viết theo bộ tẩu, nghĩa là chạy, là vượt thoát, thiên di về Nam.  

Ông Lê văn Ẩn nhà khảo cổ học ở Úc có ý kiến cho rằng bộ tẩu ( chạy ) là hình ảnh của cái qua 

( can qua ), là cái dáo dài có nhiều móc ngang, Tổ tiên người Việt xưa dùng để đánh nhau ( móc 

) với quân du mục ngồi trên mình ngựa, họ vừa chạy vừa đánh, dùng mũi nhọn để đâm, dùng 

móc để móc quân thù trên lưng ngựa xuống, nên chữ Việt gồm có bộ tẩu và qua. ( 越 : Việt = 走 

: tẩu +戌: qua ) 

 
2.- GƯƠNG MẸ TIÊN ÂU CƠ VÀ CHA RỒNG LẠC LONG 

Mẹ Tiên Âu Cơ khi nào cũng được để trước Rồng, vì được coi là trọng thể hơn, hình ảnh Tiên 

của Mẹ được đặt nặng hơn, nguyên lý Mẹ được coi trọng, tình yêu của người mẹ rất bao la, nên 

đây là một xã hội Tình được coi trọng hơn Lý.  Mẹ Âu Cơ là chim, nên đẻ ra một bọc trứng lớn, 

đẻ bọc giống như chim, nhưng khác là bọc trứng chứa những 100 trăm trứng nhỏ, được nở ra 

trăm con ( có nơi ghi là 100 trai: có lẽ để nhấn mạnh là vào thời kỳ chuyển sang phụ hệ )  Thời 

Âu Cơ, Lạc Long Quân là thời xã hội sơ nguyên của dòng Việt, Tiên Rồng là giống cao trọng, 

nên muốn xã hội của con cháu mình về sau cũng xử sự với nhau một cách tốt đẹp như thế. 100 

con đây chắc không phải là con số toán học, một lượng số nhất định, mà chỉ có ý là nhiều, như 

là trăm họ.  Lời nhắn nhủ là: 

Trong xã hội, tuy có sự khác biệt, nhưng con cháu đã được cha mẹ ấp ủ trong cùng một bọc ái 

ân, nên luôn ghi nhớ là:  

Các con hãy Yêu thương nhau tận tình. 
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Khi nở ra mọi con đều giống nhau y hệt, và lúc chia con cũng cho một nửa theo Mẹ, nửa kia theo 

Cha, nên hết sức công bằng.  Đó là lời căn dặn con cháu ngàn đời về sau rằng:  

Các con hãy cư xử Bình đẳng và Công bằng với nhau. 

Vì Mẹ Tiên yếu đuối hơn, được cha Rồng ưu ái nâng đỡ, nghĩa là phù yểu, để cho cuộc sống Mẹ 

Cha được cân bằng, các con cũng cư xử với anh chị em như vậy. Tuy Nam Nữ bình quyền, 

nhưng người nữ liễu yếu đào tơ, nên cần được nâng đỡ hơn. 

 

Các con của Âu Cơ và Lạc Long được sinh ra trong một cái bọc kỳ dị quá, “ bị vất ra ngoài 

đồng, khi nở ra không phải cho ăn, cho bú, mà tự nhiên trưởng đại, trí dũng song toàn ”.  

Đây chính là con cháu của nòi Bàn Cổ rồi, là những con người Nhân chủ, luôn biết tự lực tự 

cường để vượt qua mọi khó khăn, biết sống hiên ngang trong Trời Đất. 

Mẹ Tiên thuộc Âm, cha Rồng thuộc Dương, phương viên bất đồng, thủy hoả tương khắc, hai bản 

chất trái ngược nhau, nên khó hoà hợp với nhau, đành phải chia tay để làm tròn chức phận của 

mình : 50 con theo Mẹ lên núi là lãnh vực phát triển của Mẹ, mọi người phải phát trìển hết bản 

sắc nguồn Tình của mình để mà xây dựng nông nghiệp, làm cho đất nước hùng mạnh, dân tộc 

hùng cường .    Nho giáo gọi đây là hoạt động phối Thiên để thăng hoa đời sống. 

 

Cũng vậy, 50 con theo cha xuống biển, biển là môi trường vẫy vùng thuận lợi của cha, cũng có 

nghĩa là vùng đồng bằng, là miền xuôi, hay miền hải đảo, để phát triển Lý trí sâu thẳm như 

lòng đại dương chứ không phải người cha bỏ đi xuống biển mất tích, để phát triển công thương 

nghiệp. Đây Nho giáo gọi là hoạt động phối Địa.  

Trước khi chia tay, Lạc Long đã căn dặn : “dù lên núi xuống nước, nhưng có việc thì cùng 

nghe, không được bỏ nhau “, và khi được Âu Cơ gọi thì Long Quân đột nhiên xuất hiện gặp mẹ 

con ở Tương Dã. mà ta gọi là cánh đồng Tương.  Tuy kẻ lên non, người xuống biển, nhưng phải 

gặp nhau  

để tương giao để cho Tình Lý tương tham, khi đó thì con người mới phát triển toàn diện được . 

Mẹ Âu Cơ chú tâm vào nguồn Tâm linh là nguồn Tình Nhân ái, cha Long Quan chủ về Thế sự là 

nguồn của Lý Công chính. 

Vậy sự chia tay giữa Âu Cơ và Lạc Long là một sự phân công, một sự sắp xếp để làm phát 

triển toàn diện cá nhân cũng như xã hội, và sự căn dặn lúc chia tay là để giữ cho mối Tương 

quan giữa cá nhân và xã hội được bền chặt và cân bằng, để mọi sự được vuông tròn . 

 

“ Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông “ 

 

Ngọn nguồn: Lãnh vực hoạt động của Tiên ), lạch Sông: Lãnh vực hoạt động của Rồng. 

 

“Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 )” 

 

Nẫu hay Nậu : là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, tức là trên 

núi, quê hương của Mẹ Tiên. Măng le : loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại măng mọc ở trên 

nguồn, trên rừng, là thực phẩm Mẹ Tiên hay dùng. Cá chuồn là loại cá ngoài biển, cá sống từng 

đàn, bay được, có khi bay vào thuyền đánh cá làm chìm thuyền luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi 

cha Rồng . Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân của dân Việt, chắc là hai thứ nấu 

chung thành món kho ngon.  Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm cách dùng miếng trầu đưa duyên mời cha 

Rồng trước, để dìu nhau về cánh đồng Tương, sự chia tay lên non xuống biển không là sự ly dị. 
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3.- NHỮNG BÀI HỌC CỦA MẸ TIÊN, CHA RỒNG 

Là con dân một nước, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, hãy yêu thương nhau, giúp đỡ 

nhau hết lòng trong mọi nơi và mọi lúc.  Con dân trong một nước không kể người khôn kẻ 

tối, kẻ giàu người nghèo, không kể sang hèn, thứ bậc, tuổi tác . . . , hãy luôn luôn đối xử bình 

đẳng và công bằng với nhau. Nhớ phù yểu, nghĩa là phải nâng đỡ người nữ, và trong lối ăn ở 

phải coi trọng Tình hơn Lý, tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình. Mọi người mọi giới phải tìm 

cách phát triển hết bản sắc của mình để xây dựng con người trai hùng gái đảm, một gia đình 

thuận vợ thuận chồng, một xã hội bình đẳng và tương thân tương ái. Phải nhận biết những 

xung khắc của những thực thể đối kháng trong con người và cuộc đời để Tương dung, để giữ 

mối tương quan cho được cân bằng, hầu tránh cảnh phân hoá.  

 

4.- NHỮNG ÁP DỤNG TRONG THỰC TẾ CỦA CUỘC SỐNG 

Con dân trong một nước, có cội nguồn từ bọc Âu Cơ Tổ mẫu, nên phải yêu thương, nâng đỡ 

nhau. Gọi nhau là Đồng bào (được sinh ra cùng trong một bọc ) để nhắc nhở bài học yêu thương 

nhau. Hai tiếng Đồng bào đã nằm trên cửa miệng của con dân Việt ít nhất là 5.000 năm .  Không 

những bà con mới được gọi bằng những tiếng thân tình như Dì / Dượng, Cô / Chú, Cô / Bác . . . , 

mà bất cứ ai là người Việt, hễ tuổi ngang hay hơn vai Cha mình thì gọi bằng Bác, dưới hơn thì 

gọi bằng Chú, người nào cùng lứa với Mẹ mình thì gọi là Cô hay Dì, người nào vào lứa con 

cháu mình thì được gọi là con là cháu. Trong xã hội Việt Nam, mọi người đều được đối xử với 

nhau như là bà con thân thuộc.  

Ngày nay đang có khuynh hướng gọi nhau là Đồng hương, mỗi người chúng ta nên tự vấn tại 

sao? Có phải đã ăn ở tệ với nhau quá, nên nhìn mặt nhau không đặng, gọi nhau bằng đồng bào 

không đang! 

Từ cặp đôi Âm Dương, Tiên Rồng, dân tộc ta thường nói theo nhịp đôi, và coi trọng nguyên lý 

Mẹ, nên luôn luôn nói : Tiên / Rồng, vợ / chồng, mẹ /cha, cô / chú, dì / dượng, tâm / vật , tình / lý, 

trên / dưới, trong / ngoài, trước / sau, không gian/ thời gian, học / hành, sống /chết . . . . Và từ đó 

mới tìm  

phương cách làm cân bằng hai thực thể trái ngược đó, hầu thăng hoa cuộc sống, đây là nguồn 

gốc từ Âm Dương, Thái Cực. Thế quân bình giữa hai thực thể đối nghịch, gọi là thế Lưỡng hợp. 

 

5.- LÝ DO HAI CHỮ VIỆT NHO 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 3. Kim Ðịnh )] 

 

“ Nền triết lý mới của Việt được gọi là An Vi, nhưng khi xét vế nguồn gốc sử trình thì gọi là 

Việt Nho. 
Hai chữ Việt Nho nghe suôn sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày liên hệ 

Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt, trong tương quan đó thì 

Việt học với Tàu từ chữ viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật không sót cái chi. 
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6.-  Tàu học Việt 

Ðến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự tôn Việt lên 

“ làm Thầy ”, hạ Tàu xuống làm Trò có phải điên chăng ? Cả một rừng sách vở, cả một 

ngàn năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai như thế được !   

Thưa rằng  không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn Việt 

quên bẵng.  Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là 

khởi từ khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng mới 

tới từ hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết.  Vậy mà chính thời xa xưa đó 

mới là thời đích thực của Văn hoá, chứ từ Tần Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là Văn minh 

vòng ngoài.    Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có Hình mà chưa hiểu 

Tượng theo câu Kinh Dịch: 

Tại Thiên thành Tượng 

Tại Ðịa thành Hình. 

 

Biết Hình tức là những cái hiện ra hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, nhưng còn 

cái Tượng, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy Văn hoá thì chưa ngó tới.   

Như vậy là mới biết có Ngọn mà chưa biết đến Gốc, nói theo Việt Nho là mới biết Lịch sử 

mà chưa biết Huyền sử, mà Huyền sử mới quan trọng cho Văn hoá. Vì không biết Huyền 

sử thành ra cho là tất nhiên những cái chẳng có tất nhiên chút nào . 

Hãy lấy một vài thí dụ cụ thể:  

A.- TRƯỚC HẾT LÀ RỒNG 

Có phải đó là vật biểu của Tàu từ đầu như vậy chăng ?  

Vì cho là tất nhiên nên xưa nay chẳng ai đặt vấn đề chứ đừng nói đến giải đáp.   Nhưng nếu ta đi 

một đường  ngoi ngược về nguồn sẽ thấy: Vật Tổ của Tàu trước là chim Cú, rồi Hổ ( bạch hổ ) 

rồi Cá hay gì nữa, mãi tới quảng nào đó đời Hán mới nhận Rồng.  Trái lại Việt tộc đã nhận 

Rồng ngay từ đầu, nên có câu “ mẹ Tiên cha Rồng ” ( Tiên mẫu Long phụ ). Tuy nhiên Rồng 

lúc ấy mới là Tượng như Rắn, Xà long hoặc Giao long tức là một loài cá sấu sau biến dần qua 

các hình thái như Ly, Bàn, Quỳ, cuối cùng mới ra Rồng.  Vậy Rồng, xét như hình ảnh rõ ràng 

như nay thì là của chung Tàu và Việt, còn Giao long, Xà long mới là Tượng: cái Tượng 

mập mờ thấp thoáng thì của riêng Việt.  

B .- CHỮ VIẾT 

Chữ Nho hiện nay là chữ Lệ đã hiện ra hình thể rõ rệt từ đời Tần, nhưng trước đó mới là tượng 

gọi là chữ Con Quăng ( Khoa đẩu ) và trước nữa là chữ Chân Chim ( Điểu tích ) và rất nhiều 

loại chữ gọi là chữ kỳ dị ( kỳ tự )  hoặc phép Kết thằng: những loại chữ này mới là tượng theo 

nghĩa khá sát là biểu tượng hay Vật Tổ của Bách Việt là Tiên Rồng  ( Tiên liên hệ với chữ 

Chân Chim, Rồng liên hệ với chữ Con Quăng ), những loại chữ này có lâu đời trước thuộc chi 

tộc này hay chi tộc khác trong toàn khối Bách Việt, còn chữ Lệ mới có về sau như hậu thân 

của nhiều đợt sửa đổi và thống nhất, mà đợt cuối cùng xẩy ra đời Tần với Lý Tư, và đã bắt 

buộc mọi nơi phải theo, cấm các chữ khác của Bách Việt.    Có thể vì vậy mà chữ Việt Nam 

biến mất, và sau này lập lại thì không dám đọc rõ mà phải đọc trại ta Nôm.  Chữ Nôm là 

chữ Nam đó. 

C .- KINH DỊCH 
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Thí dụ thứ ba có liên hệ tới văn tự là Kinh Dịch. Ai cũng cho Kinh Dịch là của Tàu, nhưng nếu 

xét tới ngọn nguồn thì không phải như vậy, vì Dịch có 5 giai đoạn: 

 

 a.- Ðạo Dịch của Trời Ðất 

 b.- Ðạo Dịch của Phục Hy 

 c.- Ðạo Dịch của Ông Ðại Vũ 

 d.- Ðạo Dịch của Văn Vương 

 e.- Ðạo Dịch của Khổng Tử. 

 

Vậy Dịch của Tàu chỉ ở 2 giai đoạn sau ( d và e ) gọi được là hình tức là đã có chữ nghĩa, nhưng 

chỉ gọi là Hệ từ nghĩa là chữ buộc về sau.   Tức là sau khi sách đã có rồi, nhưng mới ở thể tượng 

nghĩa là ở giai đoạn 2 ( b ) mới có quẻ với Phục Hy, còn trước nữa ở giai đoạn 1 ( a ) còn lờ mờ 

hơn nữa gọi là đạo Dịch của Trời Ðất thì mới có những Huyền thoại cặp đôi như Trời / Ðất, 

Núi / Sông, Tiên / Rồng, Đực / Cái, ông Cồ / bà Cộc, ông Ðùng / bà Ðà, bà Nữ Oa / ông Tứ 

Tượng . . .  

 

Ðó là những cặp đôi tuy lơ mơ, nhưng với Kinh Dịch lại là nền tảng vì làm nên cái gọi là 

Lưỡng Hợp tính hay nét Song trùng. Vậy nét Lưỡng Hợp này  ( Dual unit ) thấy nhiều nhất 

ở Ðông Nam Á, nên các học giả đều cho là nét đặc trưng của khu vực này mà trong đó Việt 

Nam là trung tâm, nên nói Kinh Dịch là của Việt Nho theo nghĩa đó.  

Cũng phải nói như vậy về giai đoạn Phục Hy, vì Tổ này ở miền Ðông là miền thuộc Di Việt. 

Lưu truyền nói Phục Hy là người Tàu là nói theo sự chiếm đoạt của Hán Nho.    

  

Chứ vào thời Phục Hy đã có Tàu đâu mà bảo Ông là người Tàu!    Tàu chỉ xuất hiện dù chỉ 

trong Huyền thoại mới từ Hoàng Ðế ( sau cả họ Hồng Bàng  182 năm ), còn chính thức mới 

từ nhà Hạ lối vài chục thế kỷ trước kỷ nguyên.   Khoa khảo cổ mới tìm được dấu tích có đến nhà 

Thương Ân tức là vào lối thế kỷ 15 tr. c. n, còn trước đó toàn cõi nước Tàu còn như nhau, mà 

Văn hoá nổi lại thuộc Việt tộc, mãi đến thời Xuân Thu thì những chữ Nhung, Ðịch, Man, Di 

mới đèo theo nghĩa kỳ thị.  Chứ trước kia thì “ Bái Nhung bất hạ ” nghĩa là Tàu học với Nhung 

( cũng là Di ) không có gì là xấu hổ như sách Tả truyện thuật lại. 

 

D.- MÁI NHÀ CONG  

I.- ĐẾN THỜ HUYỀN TỔ MẪU ÂU CƠ 

MẸ TIÊN: NON NHÂN 
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Đền Thờ mái cong của Tổ Mẫu Âu Cơ tại Tỉnh Phú Thọ, Bắc Việt Nam 

 

  

II.- ĐỀN THỜ HUYỀN TỔ PHỤ LẠC LONG 

CHA RỒNG: NƯỚC TRÍ 
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Đền Thờ mái cong của Tổ phụ  Lạc Long tại tỉnh Phú Thọ 

 

 

 

 

III.- ĐỀN THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 

CON HÙNG VƯƠNG : HÙNG / DŨNG 
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Điện Thờ: nét Cong  đặc trưng  ( Vuông / Tròn lưỡng nhất  )   

 của Quốc Tổ Hùng Vương  

Trên giữa Điện thờ có khắc hai câu chữ Nho  ( Đọc từ Phải qua Trái )  

TRIỆU CƠ VƯƠNG TÍCH : 

( Nền tảng đầu tiên của Vua Hùng ) 

HÁCH TRẠC ANH LINH 

 ( Khí Thiêng lừng lẫy từ Trời: Hồn Thiêng Sông Núi  ) 

 

MẸ:NON NHÂN /  CHA: NƯỚC TRÍ →  CON HÙNG VƯƠNG HÙNG / DŨNG 

( Trinity: Tam Vị nhất Thể của Việt Nam ) 

 

 

 

 

3 Đền Thờ: Thượng – Trung - Hạ tưọng trưng cho Tam tài   

 

Tiên / Rồng Lưỡng nhất → Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng ( Bao dung ) 
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Tiên Rồng Không là chuyện Hoang đường mà là Biểu tượng của Tinh thân Dân tộc : 

 Nhân /  Nghĩa,   Bao dung ( Hùng / Dũng )  

hay Tình / Nghĩa Đồng bào 

 

Phỏng những công trình về  những Đền thờ nghiêm trang trên Núi cao  và Tinh thần Dân   
tộc cao cả như thế là chuyện hoang đường hay là chuyện Trâu Ma Thần Rắn như Vua Tự  

Đức đã phê phán?  Quả  là  Dân tộc đã Lạc Hồn từ đây ! 

 

 

ĐỀN THỜ QUỐC TỔ 

 

Đền Thờ  Quốc Tổ  có  3 Toà :Thương – Trung - Hạ tưọng trưng cho TAM TÀI   

 

 

 
Đền Thượng   
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Đền Trung 

 
Đền Hạ 
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Trên nóc  Đền thờ có tô hình Lưỡng Long Triều Nguyệt tức là Quẻ Ly c ó 3 nét  

gồm 2  nét liền :  Long: Dương  và 1 nét đứt  Nguyệt : Âm ở giữa. Quẻ Ly  phương Nam hành 

Hỏa là  Viêm Để Thần Nông của Viêt Nam  ( Tổ 3 đời  của Đế Minh ) 

 

 

Nhà mái thẳng Tử Cấm thành của Trung Hoa ( nặng về  Lý Trí )  

 Ai cũng bảo mái nhà cong là của Tàu, nhưng đó là đợt Hình mà đợt này mới có tự đời Ðường 

gì đó, còn trước nữa thì mái nhà của Tàu thẳng băng, như thấy trong các nhà được khảo cổ 

khai quật lên.    Cả những nhà tùy táng gặp trong các mộ người Tàu tìm được ở Lạch Trường 

cũng mái thẳng, đang khi đó thì những nhà ở Ðông Sơn đã cong mái từ lâu rồi, như thấy được 

trong hình Trống Ðồng mà luôn cả những di hình của nhà hoá thạch đào được ở Ðông Sơn.     

Vậy đó quả là tại Thiên thành Tượng, rồi sau Tàu tô điểm cho thành ra Hình như ngày nay.  

Trên đây là vài ba thí dụ, tuy ít nhưng toàn là nền móng. 

Vì thế, đứng về Văn hoá không nên nói Hán Việt, mà phải nói Việt Nho để ghi lại thứ tự 

sinh thành đích thực của Văn hoá Viễn Ðông.  Nói Nho để đặt nổi khía cạnh Văn hoá, còn 

chữ Hán là tên một triều đại đã là Tàu rõ rệt, nên chỉ là tên Chính trị, không hợp với việc 

tìm về nguồn gốc Văn hoá. Về Văn hoá thì Việt có trước Tàu nên nói Việt Nho mới ổn.   

E.- LÝ CHỨNG KHẢO CỔ VÀ LỊCH SỬ : DI CHỈ LONG SƠN, NGƯỠNG THIỀU, 

GẠO, NGỌC LONG TOẠI 

Mấy thí dụ trên đây tuy rất nền tảng nhưng có thể nói mới là tiên thiên thuộc lý thuyết, nên sau 

đây xin thêm mấy thí dụ về lịch sử và khảo cổ và chỉ xin đan cử một thí dụ về Di Việt. 

Ta biết người Tàu chỉ “ rợ ” mạn Tây và Bắc bằng “ Nhung, Ðịch ”, còn mạn Nam và Ðông là 

“ Man, Di ” tức là ngành tiến mạnh nhất trong Văn hoá mà sau này Tàu theo học, nên sách 

Xuân Thu Tả truyện có câu “Hoa Hạ diệc tân Di Ðịch ”, nghĩa là dân Trung Hoa ( Hoa Hạ) 

cũng chính là dân Di Ðịch mới.   Ðó là câu sách thoáng qua, nhưng lại phản ảnh một lưu truyền 

xa xưa mà ta có thể xác định vào đời Thương Ân lúc xâm chiếm Văn hoá Di Việt xẩy ra ở 

vùng Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc miền Dương Tử giang, An Huy, Giang Tô miền Bắc sông 
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Hoài . . . mà ấn tích là di chỉ Long Sơn rất nổi tiếng ( xem Cradle tr. 188 và 313 ).   Việc này xảy 

ra vào những thế kỷ 15 – 12 tr. c. n.       

Nhà Thương lúc chiếm Long Sơn mới chỉ là một bộ lạc nổi hơn về binh bị, chứ về Văn hoá 

thì thua Di Việt rất xa.  Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn mà “ nước Tàu ” mới nhô lên bật ra 

khỏi tình trạng bộ lạc ( xem The birth of China của H. G. Creel ).     Xin nhắc lại Long Sơn là 

một di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật năm 1923, với 3 cái lịch, ( nồi 3 chân 

rổng ) rất thời danh cũng như đồ sứ đen, Long Sơn đã có làng xã, có thờ cúng Tổ tiên, cũng 

như vòng xoáy ốc tả nhậm ( ngược kim đồng hồ ), cùng ríu có vai và đồ gốm có hoa văn y 

như Văn hoá Ðông Sơn.      

Khi mới khám phá ra ai cũng cho là của Tàu và từ đó tỏa ảnh hưởng xuống phía Nam, nhưng dần 

dần các cuộc khai quật kế tiếp chứng tỏ ngược lại, như được đúc kết vào quyển The cradle of the 

East của ông Bỉnh Thế Hà mới xuất bản năm 1975 với câu kết thúc đại khái của sách là nước 

Tàu được làm nên do những người không phải là Tàu.  

Thế không phải là Việt, thí ai vào đấy ?   Việt tộc đã để lại dấu Văn hoá mãi từ giai đoạn Hoà 

Bình ít nhất trước đây 8000 năm.   Ðấy là về phía Ðông, còn phía Tây thì phải kể di chỉ danh 

tiếng Ngưỡng Thiều trong tỉnh Thiểm Tây.   Thoạt tìm ra ai cũng tưởng là của Tàu, nhiều học 

giả Tây Âu còn cho là cho có chịu ảnh hưởng của Tây Âu, nhưng đến nay thì dần dần nhận ra là 

do phía Nam.   Nói vậy có nghĩa là trước đây lối 6, 7 ngàn năm, Ngưỡng Thiều và Long Sơn 

là chưa phải là của Tàu, thế mà đó là 2 di chỉ then chốt đã được nghiên cứu thấu triệt, thì 

đủ biết hai chữ Việt Nho có đầy đủ lý chứng không những trong huyền sử mà luôn cả trong 

khảo cổ.   Thí dụ Gạo mới có ở Long Sơn trước đây lối 6000 năm và rất hiếm, chỉ hàng quyền 

quý mới được ăn.    Ðang khi đó gạo đã có ở Việt ngay từ đợt Văn hoá Hoà Bình, ít nhất 

trước đây lối 8000 năm.    Ông Solheim cho rằng Gạo đã có ở hang Thần và Non Nok Tha 

( cùng thuộc Văn hoá Hoà Bình ) lâu trước bên Tàu. 
 

Xin kết luận bằng câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân có ghi trong Huyền sử nước ta, 

mà trước đây sử cũ coi như truyện hoang đường, nhưng nếu đọc theo lối Huyền sử dưới ánh sáng 

của khảo cổ thì sẽ thấy nó không phải hoang đường, vì nhà Thương cũng gọi là nhà Ân, sau khi 

đã chiếm Long Sơn còn tiếp tục mở mang bờ cõi thêm mãi xuống vùng Giang Tô, Chiết Giang, 

Kinh Sở . . . ( xem Cradle tr.344 ) .  Trong quyển State Craft ( tr.198 ) học giả Creel có nhận 

xét là từ đấy Tàu mới khởi đầu khinh thị Di vì hay bị Di đánh bại.     Vậy sự đánh bại này 

phản ảnh truyện Thánh Gióng, phản ảnh luôn cả vụ nhà Ân hợp nhập Văn hoá Di Việt. 

\Truyện kể rằng vua nhà Ân bại trận nên ôm ngọc Long Toại mà chết vùi ở đất Việt.    
Ðó là huyền sử không có thật ở cái Hình, tức là vua nhà Ân không có chôn ở đất Việt, nhưng có 

thật ở cái Tượng tức là vua nhà Ân đã học được với Việt tộc tính chất Lưỡng hợp mà ở đây 

kêu là ngọc Long Toại.    

Huyền sử nói là thứ ngọc châu từ thuở Trời Ðất mới khai tịch đã có một cặp Trống Mái từ 

đời Hoàng Ðế trải đến đời Ân làm của thế bảo, cho đến lúc nhà Ân sang xâm lăng đất Việt 

bị Thánh Gióng đánh tơi bời bỏ thân và ngọc lại bên đất Việt.  Vậy ngọc Long Toại là chi?   

Thưa chính là đạo Dịch của Trời Ðất cũng như đạo Dịch của Phục Hy mà vua nhà Ân học 
được, nhưng chưa trút hết máu Du mục nên còn ham đi chinh phục, thành thử phải chết và ôm 

ngọc đó trả lại cho chủ cũ có họ Rồng ( Long Toại là hạt ngọc có đóng con chấm của chủ là 

Tiên Rồng nằm trong chữ Long Toại đó. Toại có nghĩa là làm ra lửa, hàm ngụ trong chữ 

Viêm Việt, nhận Hoả đức làm nền ).   Vì vậy mà Huyền sử nói vua Ân chết chôn ở đất Việt, 

còn Kinh Dịch nhà Ân gọi là Dịch Quy tàng, tức Dịch ẩn tàng trong đất, liên hệ với ngọc Long 

Toại bị chôn.    
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Nhưng vì Long Toại bị chôn nên chính chủ là Việt tộc cũng chẳng còn biết đâu mà lần, hoá 

nên truyện kết bằng một câu rất bí ẩn  là “ giếng bị bỏ dơ ”, tức không ai còn biết múc nước cam 

tuyền từ giếng Việt nữa ( Việt tỉnh cương ) nghĩa là không ai thấy cái Tượng hay nền móng của 

Kinh Dịch là nền Minh triết có nét lưỡng hợp nữa, thành ra phải đi ăn nhờ của Hình hiện của 

người là 64 quẻ dùng vào việc bói toán vậy thôi.  

  G.- KẾT LUẬN 

Việt Nho muốn điều chỉnh lại một số điểm thuộc lịch sử của cả Tàu lẫn Việt, do cả người 

Tàu lẫn người Việt, đồng thời thức tỉnh học giả Việt muốn biết Văn hoá dân tộc một cách 

đích thực thì phải ngoi ngược về quá khứ rất xa xưa, chữ Nho gọi là Tố nguyên.     Và đấy 

là tên sách đã khai mạc thuyết Việt Nho với cái tựa đề mập mờ thấp thoáng” Việt Lý Tố 

Nguyên ” để vẽ lại hình ảnh lung linh về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc cũng như về nguồn gốc 

Nho.    

A.- VIỆT NHO: NGUỒN GỐC ĐÍCH XÁC CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC   

Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra danh xưng mới, vừa để chỉ rõ cái nguồn gốc đích xác của 

Văn hoá Dân tộc, vừa để gột rửa Nho giáo, một nền Nhân bản trung thực, nhưng đã bị 

xuyên tạc đến độ lu mờ, nhờ vậy chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra một nền Triết lý hợp 

cảm quan thời đại về hình thức lẫn nội dung.  Về hình thức là dùng rất nhiều Huyền số, 

Huyền thoại cũng như Nghi lễ Thói tục.    

Ðó là nền Triết  lý đang được thế giới mong cầu đến độ triết gia người Ðức ông Ernest Cassirer 

đã muốn định nghĩa là con vật có khả năng biểu tượng ( symbolicum ).  Ðiều này được quảng 

diễn khá đầy đủ trong quyển Philosophy in a new key ( A study in the symbolism of reason, rite 

and art của Suzanne K. Langer , Havard university press 1942 ).   Ðó là một sự phản đối lại nền 

triết học cổ điển Tây phương quá khô khan trừu tượng, nên phải mở một hướng mới cho Triết 

xuyên qua nghệ thuật và biểu tượng.  Trong chiều hướng đó Việt Nho sẽ là tay quán quân 

phong phú vì cái rừng Huyền thoại mênh mông của Việt lẫn Nho, tha hồ khai thác . 

 

B.- NỘI DUNG: TRIẾT LÝ GẮN LIỀN VỚI ĐỜI SỐNG 

Về Nội dung, người ta mong cầu một nền Triết lý gắn liền với cuộc sống, với tác hành, và 

hơn nữa một nền cho Triết lý cho thế giới đệ tam theo nghĩa không Cộng sản cũng không 

Tư bản, nhưng một nền Triết Nhân bản có tính chất phổ biến bao la.    
Cho tới nay biết bao thử thách đã được hiện thực nhưng có thể nói chung là chỉ đạt được những 

thành quả vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện được một nền Triết nào có tính cách 

bao quát được như lòng mong cầu kia .  Vậy đó là việc mà Việt Nho đã cố găng đi theo từ hơn 

hai mươi năm.  Thế giới con người không có cái gì tuyệt đối và hoàn bị, mà chỉ có cái tương đối 

cao thấp khác nhau.  

Trong cái thang giá trị đó, Việt Nho hẳn phải có một chỗ đứng, cũng như có khả năng đặt 

tận cùng cho một sự tủi hổ của người Việt tới nay  khi phải tiếp xúc với các nền Văn hoá 

thế giới, là Việt không có nền Triết lý nào cả. Từ nay bắt đầu trám lỗ hổng đó và sẽ tiếp tục 

trám mãi trong các thế hệ nối tiếp. “ 

H.- BẢN CHẤT TRIẾT VIỆT   

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 4. Kim Định ) 
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“ Ðể nối Việt với Nho cho thành Việt Nho thì cần một điểm móc nối rất đích đáng có thể gọi là 

phương trình : Việt = Nho  hoặc Nho = Việt. Nói khác đi cần phải biết bản chất Việt là gì, bản 

chất Nho ra sao mới nối được.  Ta hãy bàn về bản chất Việt:    

I.- HỌ MẸ TIÊN 

Nói đến bản chất là nói đến cái Tượng vòng trong hay là đức tính trổi vượt, mà không nói tới 

vòng ngoài như chủng tộc, đất đai.  Như vậy là có nghĩa trong cụ thể phải vượt sử địa để đi vào 

miền sử mệnh của Huyền sử với các di vật khảo cổ làm điểm tựa, thí dụ nếu hỏi đức tính Việt 

là chi, ta có thể căn cứ trên các sách Kinh Hùng, Sơn Hải Kinh với các Huyền thoại cổ xưa đã 

biến thể và hiện còn nằm rải rác đó đây.  Còn khảo cổ thì như Trống Ðồng, các đồ gốm ở 

Ðông Sơn, Ngưỡng Thiều, Long Sơn, Hang Thần ở Miến Ðiện, Non Nok Tha ở Bắc Thái 

Lào. . . căn cứ trên những tài liệu như thế để tìm ra bản chất người Việt lúc chưa chịu ảnh 

hưởng Tàu . Vậy xin hỏi bản chất đó là gì ?  Từ xa xưa cho tới tận nay người Việt nào cũng 

xưng mình là con cháu của Mẹ Tiên / Cha Rồng.    Nói thế vì quen miệng cũng có, vì tin tưởng 

là thật cũng có, mà để chế nhạo cũng có.   Ai trong ba loại ấy là đúng?   Thưa chẳng ai đúng hết, 

tuy rằng những người tin tưởng là có thực bớt sai hơn nhưng chưa đúng hẳn.    

 

Muốn đúng sự thực phải đi theo lối Cơ cấu, tức là so đọ với bao chuyện cổ khác, của các chi 

tộc khác trong Bách Việt, và trước hết là xem vào khảo cổ mà Trống  Ðồng Ngọc Lũ là một lâu 

đài rực rỡ.  Vậy xin hỏi trong Trống Ðồng có dấu vết chi về Tiên Rồng chăng.  Và lúc ấy 

chúng ta mới kinh ngạc mà nhận ra rằng toàn diện Trống Ðồng chỉ nói lên nguyên có chuyện 

Tiên Rồng mà thôi.    Cái mặt nói truyện Tiên, cái tang nói truyện Rồng.    

Tuy nhiên vì lối nói quặt quẹo đó là lấy Chim thay cho Tiên, muốn vẽ Tiên thì người xưa vẽ 

Chim.   Người nào tu đắc đạo thành tiên thì huyền thoại nói là hoá ra con Bạch Hạc, có khi 

nói vắn tắt là mọc cánh Chim: “ vũ hoá ”  và nhiều hình Tiên tìm được trong di tích cổ đều là 

người có đeo lông Chim.   Theo đó, thì những người mang lông Chim đang múa trên Trống 

Ðồng có thể gọi là Tiên theo nghĩa rộng. Tại sao lại như vậy?     

Thưa vì Việt tộc nhận Chim làm vật biểu.  Nói vật biểu ( heraldic animal ) mà không nói vật 

Tổ (  totem ), vì vật Tổ là của riêng một bộ lạc, còn Bách Việt gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc gồm 

hàng trăm bộ lạc.   Học giả ngày nay dùng chữ liên bang các dân để chỉ Cửu Lê và Tam Miêu, 

một danh xưng xưa nhất của Bách Việt ( confraternities of people , Needham II , 117 ).    

Nói vật biểu thì phải hiểu là Bách Việt, ít ra những chi tiến bộ nhất đã vượt qua giai đoạn vật 

Tổ để lên đợt trên.   Ðợt trên đó có thể là ý hệ, có thể là tâm linh.  Ý hệ thì như các dân tộc Tây 

Âu từ bỏ dứt khoát thần thoại ( hơn kém cùng bản chất với đợt vật tổ ) để bước lên đợt lý trí suy 

luận khách quan, nhưng vì Lý trí độc tôn đốc ra Duy Lý, nên ý hướng là ý thức hệ lại đốc ra ý 

hệ, tức là tư tưởng bít kín, độc chiếm, thí dụ Mác Xít không là ý thức hệ, mà là một ý hệ.    

Việt tộc trái lại đã vượt cả giai đoạn Lý trí để lên đợt Tâm linh, nên không mắc kẹt lại ở Ý 

hệ mà vươn lên đợt Nhân chủ.   Ðó là lối tiến hoá ( evolution) nhẹ nhàng không đoạn giao với 

giai đoạn trước, dấu hiệu cụ thể đã lên Tiên mà vẫn giữ Chim, còn Tiên là tiếng rất hàm hồ vừa 

là Tiên vừa là Tiền ( trước ) nên quen gọi là Tiên hiền, Tiên thánh, Tiên nhân , Tiền nhân.  Vì thế 

có thể vẽ lại đường tiến hoá như sau:  Chim → Tiên = Tiên nhân = Tiền nhân = Tiên hiền = 

Tiên thánh.   Nói khác đi Tiên cũng là Người, nhưng là người đã đạt Nhân, đã đạt Nhân chủ, 

nói đơn sơ là người khôn ngoan, hiền triết, thánh nhân mà ta có thể biểu thị bằng vật bay cao 

là chim.   Do đó trong truyện cổ hễ thấy Chim thì cũng hiểu là Tiên, Tiên nhân, Tiền nhân. Các 

nghi mẫu ta mang tên chim là do vậy: Âu Cơ là con Hải âu, Vụ Tiên là Ngỗng hay Vịt trời, Lộ 

là Cò trắng, Lạc cũng như Việt đều là Chim, và nổi hơn hết là chim Trĩ là lông chim Trĩ 
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của Lạc Việt.   Ðó là lông ngũ sắc mà Tổ tiên xưa quen mang trong mình mỗi khi ca vũ.   Phụ 

nữ Việt xưa quen mặc áo vẽ hình chim Trĩ, hoặc mang đồ trang sức bằng lông ngỗng là tục phổ 

thông.   Mẹ Âu Cơ còn đi xa hơn nữa khi đẻ con theo lối Chim ( tục điểu ) là thể hiện Văn hoá 

Chim đến cùng cực.  Tạc tượng có ngón chân xoè ra như chân Chim là để nói lên sự giống Chim 

từ đầu đến chân.   Nên nhớ 4 chân con Rồng là 4 chân Chim Phượng Hoàng thường được vẽ 

như Chim Trĩ (đã bàn trong Triết lý cái Ðình , tr. 174 )  

 

Nhờ Cơ cấu để móc nối Tiên với Chim rồi, bây giờ hãy xem vào mặt Trống Ðồng Ngọc Lũ 

mới kinh ngạc nhận ra không những cả Tiên lẫn Rồng, mà còn hơn thế nữa là cả hai đàng 

trong thế giao thoa thâm sâu và chói chang hơn hết: đó là Chim đang lao đầu vào miệng 

Rồng đã ngửa mặt sẵn sàng đón nhận cái hôn của Tiên.  

 Ðó là cái hôn Giao chỉ của mẹ Tiên đến với cha Rồng.    

Cụ thể là những người đội lông chim đang đứng trên thuyền Rồng.    

 Ðội lông Chim là giòng máu Mẹ, Mẹ Tiên.   

 Ðứng trên thuyền Rồng là giòng máu Cha, Cha Rồng.    

 Tất cả hiện đang sống đúng “  điểu tục ” tức là ca múa.    

Chim thì hót, người thì hát. Hát mà chưa thoả hết tâm tình thì phải múa, múa điệu múa 

đầy hoạt lực nhất thì phải gồm miệng ca, chân nhún nhẩy, tay vung xoè.   Các luồng cảm 

hứng sơ nguyên tạo nên những bức tranh Rồng bay Phượng múa đều phát xuất từ hai chữ 

Tiên Rồng này đây. 

 

Thế là ta nắm được bản chất Việt hiện hình ra trong hai chữ Tiên Rồng ở Huyền sử, nay lại 

được kiện chứng bằng nghệ thuật khảo cổ .  

Bản chất Văn hoá hay đức tính căn bản nằm trong cặp đôi nọ.   Ðó là nét đặc trưng của miền 

Ðông Á mà Việt Nam là ngả ba hội tụ, nên ở Việt Nam cặp đôi nọ xuất hiện cách rất thi vị và 

nhân chủ dưới hai chữ Tiên Rồng. 

Tiên hay Chim đều nói lên đức tính siêu việt, còn Rồng nói lên sự biến hoá phi thường.  Ðó 

cũng là câu định nghĩa của con người Ðại Ngã của Việt Nho là “ Nhân giả, kỳ Thiên  Ðịa 

chi đức ”, còn ở đây nói cách thi vị là Tiên Rồng. Ðó là nét “ Song trùng sơ thuỷ ” sẽ đẻ ra 

các đức tính khác rất nhiều nhưng quy vào một mối lưỡng hợp tính để diễn tả đức tính 

uyển chuyển lưỡng thê là đức tính căn bản, mà hễ nền Văn hoá nào thiếu nó thì sẽ nghiêng 

ngả trước khi gieo vô vàn tai hoạ như Duy vật là thí dụ. 

Thế là ta đã nắm được đức tính dân tộc rồi đó, cả trong Hình trong Tượng  lẫn trong Bản 

chất sâu xa. 

 

Bây giờ ta dùng nó làm đuốc soi vào nhiều Truyện cổ sẽ lần ra ý nghĩa ở những chỗ mà cho 

tới nay không ai hiểu được, thí dụ tại sao mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi ?   Thưa vì núi  là nơi ở 

của Tiên, của chim.  Tại sao lại ở Bạch Hạc thì xin hiểu theo liên hệ “ Vũ hoá ” nói trên; tu 

Tiên đắc đạo hoá ra chim Hạc trắng, nên Bạch Hạc là cứu cánh.    Tại sao sách Sơn Hải 

Kinh nói dân nước Kinh ( Kinh Việt ) có chân chim là do vậy.  Tại sao lại nói ông Cao Dao 

Bá Ích có họ Việt ? Thưa vì ông Cao Dao có mỏ chim, còn ông Bá Ích được mẹ sinh ra kiểu 

điểu tục ( D 372 ).    Tại sao có thành ngữ “ Việt điểu ”, tại sao Việt Nho có câu ngạn ngữ : 

“ Tuỳ dương Việt Trĩ ” ( con Trĩ của Việt tộc theo hướng mặt trời ) cũng là đó. 

 

Thế là ta biết Chim là giòng máu Việt. Hễ đâu có Chim là thuộc Văn hoá Việt tộc dù sách 

có nói là của nhà Hán hay nhà Chu cũng biết vậy. Cần thử máu mới biết đích xác mới biết 

của Việt hay của Tàu, và lúc ấy sẽ thấy dễ dàng chỗ xuyên tạc, vì Tàu khởi đầu không có chi, 
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trừ chim Cú được kính trọng lắm, người ta ngờ là vật tổ của Hoàng Ðế và còn truyền đến nhà 

Thương, nhưng về sau thì bị khinh rẻ và ai bị chửi là chim Cú ( Kiêu Dương ) thì cảm thấy bị 

nhục không thể tả.   Vì cuối cùng Cú bị mang tiếng như loại chim có tên là Phá Kinh cũng 

giống Cú, cả hai có tội quay lại ăn thịt bố mẹ.   Từ địa vị Vật tổ mà bị trụt xuống đó hẳn là 

phải có căn nguyên, và căn nguyên đó nằm trong cái toàn thể là “ Văn hoá Hiên Viên Ðế ” 

thuộc Du mục đã thua Văn hoá Nông nghiệp Việt tộc.  

 Chim của Việt tộc nếu không là Thiên Địch tức là “ chim mặt Trời ”, loại “ tuỳ dương Việt 

trĩ ” thì loại chim nước nói lên nét song trùng: bay lên trời mà vẫn có thể ăn dưới nước nên có 

thể giao chỉ với Rồng cách thâm tình nhất.     Ðàng này chim của Hoàng Ðế thuộc loại duy 

dương ( cú ngày tỉnh đêm ) chẳng có nét song trùng chi hết, nên bị giết bằng tên cong ở trục chí.   

Ðó là nói kiểu Huyền sử: tên cong là của Việt tộc, còn trục Chí ( Hạ chí, Ðông chí ) thường chỉ 

bái vật hay ý hệ thiên về một bên, không phải trục Phân ( Xuân phân, Thu phân ) chỉ nét thiên 

quân của con người Ðại ngã với ngầm ý là triết lý trục vật Du mục của Hoàng Ðế bị loại trừ do 

triết lý Nhân chủ của nông nghiệp. Nông nghiệp lúc ấy kêu là họ Hữu Miêu ( nghĩa đen là người 

có ruộng nước ) tức cũng là Tam Miêu cùng “ họ máu ” hàng dọc với Việt tộc vì cùng sinh ra 

bởi Tiên Rồng.   Ðiều này không được nhận ra vì sách nói sinh ra bởi ông Quỳ Và bà Huyền Thê. 

Thế nhưng đọc theo lối cơ cấu sẽ nhận ra Huyền Thê cùng họ Huyền với Huyền điểu, với bà 

“ Cửu Thiên Huyền Nữ ” tức là Tiên đó. Còn Quỳ cũng là Rồng đang trong quá trình biến thể, 

nên có đầu người mà mình lại là mình rắn.  Họ hàng thực xa mà hoá ra gần là vậy.   Tam Miêu 

cũng có tên là Cửu Lê vì căn số hai của cửu ( 9 ) là tam ( ba ) . Tam Miêu và Cửu Lê ăn với 

nhau theo số cơ cấu là thế.  Nhà lãnh đạo của Tam Miêu là Si Vưu, sau này bị Tàu khinh rẻ, y 

như khinh rẻ Man Di, nhưng ban đầu Si Vưu là thủ lãnh rất nổi tiếng, nên chữ Vưu cũng có 

nghĩa là người đệ nhất phi thường ( le premier extraordinaire ) vì thế đáng mặt làm thầy của 

Hoàng Ðế và Hoàng Ðế là sinh viên du học tiên khởi đến học trường Si Vưu, mà khóa trình là 

Thiên đạo.  ( Tích nhật Hoàng Ðế đắc Si Vưu nhi minh ư Thiên đạo ), ngày xưa Hoàng Ðế 

học với Si Vưu thì sáng trí ra về đạo Trời.  Nói thế có nghĩa là trước khi gặp được Si Vưu thì 

Hoàng Ðế hoàn toàn Duy vật, có tiến lắm cũng quanh quẩn ở đợt Bái vật, Pháp môn, mãi sau 

tiếp xúc với Si Vưu mới thâu nhập thêm “ nhiều sàng khôn ” trong đó đáng kể nhất là sáng mắt 

ra về Thiên Ðạo Thế là bàn xong về họ Mẹ. 

II.- HỌ CHA RỒNG 

Bây giờ bàn thêm ít lời về họ Cha là Rồng.   Rồng có hai loại: loại miền Nam là Giao long 

( thuồng luồng )  có 4 chân, con loại không chân kêu là Xà long thuộc Việt miền Bắc từ Sơn 

Ðông toả xuống Sở Ngô Việt ( cả 3 nước này hồi xưa có một thời gọi là Kinh và Dương ) về sau 

cộng cả Thuồng luồng lại với Rắn để làm nên Rồng, nên Rồng vừa có mình dài như rắn, vừa 

có 4 chân của thuồng luồng nhưng móng là móng của phượng hoàng.     

Còn một loại Rồng nữa ở biển gọi là Ly. Loại ở đầm hồ và sông gọi là Quỳ.  Loại này hòa hợp 

với chim quá nhiều hoá ra văn Quỳ long, một hợp loại chim Rồng, nhưng Chim nổi hơn nhiều .   

Còn một loại chim rồng nữa gọi là Phi Liên cũng thuộc loại chim Rồng giao thoa nên có chỗ kêu 

là Long Tước ( rồng có mỏ chim sẻ ).  Hình dáng và tên gọi thì nhiều nhưng tất cả đều thuộc 

Tiên Rồng, tên gọi và thể thái khác nhau là do địa vực rất rộng, với thời gian lâu hàng nhiều chục 

ngàn năm không thể nào quy định được niên đại và bờ cõi, chỉ biết là của Việt tộc nên câu 

“ nhất điểu nhì xà” phải hiểu theo đồng văn lớn này.  

  

Tục quen nói “ nhất điểu nhì ngư ” chưa biết căn cứ vào đâu, không thể căn cứ vào cá Côn, 

chim Bằng trong sách Trang Tử vì đó hoàn toàn là dụ ngôn, cả cá lẫn chim đều dài mấy ngàn 
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dặm. Ngư là thứ hoa văn nhà Hán dùng rất nhiều vì một thời cá là vật Tổ của Tàu, rõ nhất là 

đời nhà Tần.  

Tàu mới có Rồng từ nhà Hán, có lẽ từ đó có câu “ Cá hoá long ”, cá có học với Si Vưu để ra 

Long, nhưng xem ra không đủ điểm, nên hoá lưng chừng không ra Rồng mà chỉ đủ vây cánh để 

chở Táo Quân vào cuối năm, còn quanh năm thất nghiệp. 

Nói tóm lại khởi nguyên Tàu không có Rồng, nhưng vụ sách nói có Rồng chỉ là ngụy tạo từ 

đời Hán, mà nhiều vụ không ổn rõ ràng.  
Hoàng Ðế bắt Rồng quỳ lột da bưng trống, lột tí da thì ăn nhằm chi, còn trống bịt da mà bưng 

cả hai đầu là kín chứ có trống đâu.  Vì thế trống đó gọi là cái Cao để nằm ngang và chỉ dùng 

cho việc kiện tụng  hoặc đánh trận.  Khác hẳn trống Lạc Việt để trống một đầu, đặt dựng đứng 

để biểu thị đức trung ương tổng quát.   Nhà Chu dùng khẩu hiệu quân sự là “ hùm, beo, sói, 

rồng ”.  Có một rồng giữa 3 con kia toàn du mục, tức mới học được ¼  bài học nông nghiệp về 

Tiên Rồng. Vậy toàn thể Rồng xưa kia là của Việt tức là toàn cõi nước Tàu. 

 

Việt tộc có rất nhiều tên như Cửu Lê, Tam Miêu, Di, Tứ Di, Cửu Di, Nhung, Ðịch, Man, Di, 

Bách Việt và bao nhiêu chi tộc khác nhau với những nền nghệ thuật khác nhau.  Nhưng 

đứng về triết học Văn hoá tổng quát thì có thể quy về một nền Văn hoá Nông nghiệp và do 

đó trong nhiều tên chỉ Việt Tộc, tôi gọi tên là Bách Việt, vì xét về cơ cấu thì không số nào 

lớn hơn số trăm ( 100 : Bách Việt  ).   

 

Còn chữ Việt cổ  ( 粵 )viết với bộ mễ nói lên nềnNông nghiệp lúa Mễ,  (米)nên bao trùm được 

cả Tam Miêu (苗:miêu là mạ ), còn tên Di theo tự dạng là người có nỏ, mà nỏ là môn sở trường 

của Lạc Việt ( nhớ truyện cái nỏ của thần Kim Quy ), và cũng hay đi liền với Việt gọi là Di Việt, 

cũng như Man thành Man Di : tất cả đều tham dự vào nét chung như “ Cắt tóc, xâm mình, tả 

nhậm nhất là hoá trang chim khi múa.  Những nét đó là dấu bên ngoài của đại chủng Việt 

mà ban đầu đã cư ngụ khắp cõi nước Tàu, sau rồi dân tộc Tàu cũng là một hai chi tộc 

trong đại khối Việt nhờ một hai thuận lợi mà nổi lên và dần dần Tàu hội nhập và hoàn 

chỉnh Văn hoá Chim Rồng, rồi đẩy Việt ra tứ phía gọi là tứ hải.  Nhưng “ tứ hải giai huynh 

đệ ” tức cùng một gia đình Văn hoá, nên đều là anh em cùng giòng máu huynh đệ là Tiên 

Rồng. 

III.- TÀU ĐUỔI VIỆT RA BỐN BÊN: TỨ DI 

Sau đây xin phác lại lại những đợt Tàu đẩy Việt tộc ra ngoài bốn bên : 

 
     1 .- ÐỢT ĐẦU HOÀNG ÐẾ CHIẾN SI VƯU. 

     2.- ÔNG VŨ TIẾN XUỐNG MẠN NAM  

Ông Vũ  tiến xuống miền Nam sông Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn hoá 

Việt . 

     3.- NHÀ THƯƠNG TIẾN CHIẾM DI VIỆT  

Bao gồm Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang  v . v. .  

.  

     4.- ÐỜI CHIẾN QUỐC NHÀ TẦN NUỐT SỞ, NGÔ, VIỆT. 

     5.- ÐỢT NĂM LÀ CUỘC CHIẾN NAM CHIẾU, DẠ LANG, NƯỚC ÐIỀN. 
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     6.-CUỐI CÙNG CHIẾM CẢ LẠC VIỆT  

Gồm hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, trước kêu là Lưỡng Việt, nay đổi ra Lưỡng Quảng .  

 

Về đàng khảo cổ, ta có thể lấy Ngưỡng Thiều làm như ngành Tiên, từ tỉnh Thiểm Tây đổ xuống 

Thái Bình Dương gồm những chi Chàm, Indônê, Mã Lai, Thái, Miến, Assam, các nhà khảo cổ 

chỉ bằng rìu chữ nhật.   

Ngành Rồng chỉ bằng rìu có vai tạm lấy Long Sơn làm điểm khởi kéo xuống qua Ngô, Việt, 

Quảng Ðông và Việt Nam ( 1).    

Cả hai dòng Văn hoá Tiên Rồng đó hội tụ lại nơi Việt Nam vì thế Việt Nam được gọi là một 

nước hợp chủng ( hiện nay có gần 60 sắc dân thiểu số ( có thể coi như đại diện cho những người 

đã bị đuổi ra khỏi địa bàn Tổ của mình và trở nên những di dân đời đời đại diện cho tứ hải, tứ 

Di, Bách Việt.    

Nói là đại diện vì phần lớn ở lại đất cũ và bị đồng hoá để trở nên Tàu. thí dụ rõ nhất vì 

muộn nhất là Tần, Sở, Ngô, Việt.   Họ đã trở nên Tàu đến độ vài ngàn năm sau không ai 

dám gọi họ là Việt hay đúng hơn là Tàu gốc Việt, chỉ đến nay khi ta đi theo lối cơ Cấu và 

đo máu Văn hoá mới nhận ra họ hàng Văn hoá thực rõ ràng. 

 

( 1 ) .- Chỗ này viết theo cuốn The making of South East Asia của ông Coedes, được dịch sang 

tiếng Anh do ông H. M. Wright Berkeley and L. A 1966. 

 

Ðó là mấy sự kiện thuộc lịch sử nhưng đã bị quên nên cần ôn lại dưới ánh sáng của những cuộc 

nghiên cứu mới ngày nay.    

Theo đó nước Tàu mới ra khỏi trạng thái bộ lạc từ nhà Thương và nhà Thương rất nhỏ.   

Mãi cho tới Tần Hán mới chính là hình ảnh Tàu như nay do nuốt được Sở, tức cũng là nuốt 

được Ngô Việt, cả ba là do Ðông Di miền sông Hoài và mạn Nam miền đồng bằng Dương 

Tử.    
Hầu hết học giả phải nhận Sở là khu nữu ( The world axis ) là cuống họng ( The throat of the 

world ) của Tàu.  Vậy mà đó chính là địa bàn tổ của Man Di tức Bách Việt.  Khi nói là thủ chỉ 

và là đại diện cuối cùng của nền Văn hoá Tiên Rồng là nói theo toàn bích siêu hình, nhưng cũng 

có thể thật cho tới hai ngành chủng tộc:  

 

Một Tiên từ phía Ngưỡng Thiều ( Thiểm Tây ), một Rồng từ Long Sơn ( Thái Sơn ), cả hai 

đổ xuống gặp nhau nơi Việt Nam.    

 

Theo đó thì ngoài Việt Nam không còn chi nào nữa, vì hầu hết đã bị đồng hoá, còn lại thì không 

đủ điều kiện, Hàn, Nhật thì xem ra có Rồng mà không có Tiên và dầu sao thì cũng quá cô lập 

vì đã bật ra ngoài những dòng sông của địa bàn Tổ, không tiện lãnh đạo.  Các nước miền Tiên 

thì đã bị hút quá mạnh vào qủy đạo của Ấn Ðộ là loại có cơ cấu Du mục nên bẻ quặt Văn 

hoá Tiên Rồng. 

Còn lại có Việt Nam tuy chịu ảnh hưởng của Tàu, nhưng Tàu đã hội nhập của Việt trước, 

nên tuy dạng thức Văn hoá có biến đổi nhưng bản chất không bị bẻ quặt nhiều, mà chính 

ra là giúp Việt đi hết đường công thức hoá nền Văn hoá chung mà trước kia Việt là chủ, 

Tàu là khách, nhưng khi xét toàn bộ thì phải nói Việt Nam là bộ tộc duy nhất trong Bách 

Việt có khả năng cũng như sứ mạng trùng tu lại nền Văn hoá cao cả nọ.  Bàn về con chấm 

chủ quyền có khắc hai chữ Tiên Rồng như vậy kể là tạm xong, chúng ta sẽ dùng con chấm đó 

đi nhận diện những di sản nào là của nhà, nhưng trước hết chúng ta cần phải xem về nguồn gốc 

Nho là chi mà lại nói đồng bản tính với Việt trong thành ngữ Việt Nho.”      
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Nguồn gốc Việt Dịch được kết tinh từ  hai Huyền  thoại: 

 

C.- NGUỒN GỐC  CỦA VIỆT DỊCH 

Qua hai Huyền thoại trên chúng ta có thể nhận ra nền tảng của Dịch Việt trong hai Huyền thoại: 

 1.-  Viên Ngọc Long Toại với cặp Trống / Mái trong Truyện Việt Tỉnh .  

 2, Truyện Tiên / Rồng cũng là cặp Vợ / Chồng. 

  Trong ngôn ngữ Việt thì còn có vô số  tiếng nói nhịp đôi  hay  nét  “ Gấp đôi Song trùng 

lưỡng hợp “ như Trời / Đất, Núi / Sông, Ông Đùng / Bà Đà, Ông Cồ /  Bà Cộc , Bà Nữ Oa / 

Ông Tứ Tượng,  Vợ /Chồng, Đực / Cái, Trống /Mái, Nhụỵ Cái /nhụy Đực, Ăn /Nói, Đi / 

Đứng, Học / Hành. . Đây là nét Gấp đôi  (two foldness ) , nét đặc trưng của Văn Hóa Việt . 

Đó là những cặp đối cực mang tính chất Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất  tương tự như Thái cực 

Âm /  Dương Hòa . Âm / Dương hòa là Lưỡng cực nhất nguyên.   

Có một số vị viết về Dịch cho cặp đối cực Dịch là Nhị nguyên đối kháng  thuộc Mâu thuẩn 

thống nhất thuộc Triết lý Triệt Tam ( Tiers exclu, non contradiction ) của Tây phương ( nhất là 

CS )!, đây lá  sự nhầm lẫn  giữa Lưỡng cực Nhất ngưyên  ( A/ B : Dual unit: 2 →1  ) với Nhị 

nguyên  ( A ≠ B ). 

Những cặp đối cực rất phổ biến và được Nho tổng quát thành cặp Âm / Dương .Khi Âm / 

Dương lưỡng nhất  ( Dual unit: 2 →1 ) thì  đạt trạng thái Âm / Dương Hòa.  

Những bảo chứng trên  chứng  tỏ  Kinh Dịch đã  được Tổ Tiên Việt kết tinh từ thuở xa xưa,    

Việt Dịch tuy chưa được viết thành Kinh điển nhưng đã được hiện thực trong nhiều lãnh vưc của 

cuộc sống dân Việt ,  

 

 

Duality:( Nhất Nguyên Lưỡng cực ) Lưỡng nhất  

[ Alteration; diversity; conflict; dependence. Two is a static condition. It is rooted, seen as balance (two sides); stability; reflection. Two are 

the opposite poles. Represents the dual nature of the human being. It is desire, since all that is manifest in duality is in pairs of opposites. As 

One represents a point, two represents a length. The Binary is the first number to recede from Unity, it also symbolizes sin which deviates 
from the first good and denotes the transitory and the corruptible.Two represents two-fold strength--that is symbolized by two of anything, 

usually in history, by animals in pairs. ] 

 

 

 

I.- NGUỒN GỐC CỦA DỊCH VIỆT VÀ DICH TÀU 

Dịch Việt được kết tinh từ Viên Ngọc Long Toại,   Theo T. G. Kim Định  thì Vật biểu kép 

Tiên Rồng của Việt Nam đã được thai nghén từ  nền Văn Hóa  Hòa bình cách nay từ  12 

ngàn năm tới 30 ngàn năm, vết tích  được tìm thấy nơi  Thao thiết Văn Qùy Long ( Đồ cổ 

đởi nhà Thương )  
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        Hình Thao thiết đã biến ra Rồng. Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao thiết     Rồng   Tiên ( Chim ) 

 Tàu  có vật Tổ đơn là chim Cú đời Hiên Viên Hòang Đế, tới Bạch mã đời nhà Thương  rồi 

nhận vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. Lại nữa, Rồng  “ Cô Dương bất sinh “, nên  

làm gì mà có Dịch, tuy nhiên  Tàu vẫn có Dich với 64 Quẻ  để bốc phệ rất đồ sộ!.     

 Dịch có 4 mục  tiêu:   

1.- «  Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 2.- Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 3.- Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

4.- Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp «  

 Dịch 64 Quẻ  đồ  sộ  của  Tàu chỉ có mục tiêu cuối cùng là Bốc phệ ( Bói toán ), còn Việt 

Nam  từ xưa chưa dám nhận mình là có Dịch, nhưng theo sự khai quật của T. G. Kim Định 

thì Viêt Nam không những có Dịch mà Dịch còn mang nặng mục tiêu quan trọng nhất là 

Minh Triết . 

Hình Thái cực ( Ultimate Supreme } 

 

  “ Có giả thuyết cho rằng hình ảnh của Thái Cực đồ được tạo lập từ quan sát thiên văn thông qua 

đo bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que thẳng trên mặt đất và đánh dấu tất cả khu vực mà 

bóng của que quét trong một năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ .  ( Từ internet  )  “.  

Chúng ta có thể kiểm chứng sự xác thưc của hình trên qua thời tiết qua 24 Tiết của một Năm và 

thời Tiết của các  mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 



 

- 79 - 

 

Hình trên được chia ra làm 24 phần gồm 360 độ, mỗi phần có 15 độ, mỗi phần được gọi là một  

Tiết 15 ngày, như vậy một năm có 24 Tiết, khi qua một Tiết hay qua một mùa 3 tháng thì khí hậu 

thay đổi rõ ràng.  

Có ý kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn của Phật gia là có chung 

một nguồn gốc. Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà khác nhau trong vũ trụ.  

II.- TÍNH CHẤT CỦA ÂM / DƯƠNG 

  Âm Dương đối lập:Cặp đối cực ( opposite term ) 

Khi quan sát các hiện tượng, luôn thấy từng cặp đối nghịch nhưng gắn bó nhau : Sáng / Tối - 

Động / Tĩnh... Tuy đối nghịch nhưng luôn gắn bó nhau, do đó, đây chỉ là 2 mặt của 1 quá 

trình thống nhất. 

Người xưa đã biểu thị quan niệm trên bằng đồ hình Thái Cực : Một Âm (màu đen) và 1 Dương 

(màu đỏ hoặc trắng) trong 1 vòng tròn không bao giờ tách rời nhau. Thiếu 1 trong 2 yếu tố Âm 

Dương, không thể hình thành sự vật. 

Thí dụ : Vấn đề dinh dưỡng trong cơ thể. 

Cơ thể cần dinh dưỡng (Âm) và hoạt động (Dương). Muốn có chất dinh dưỡng (Âm), cần tiêu 

hao 1 số năng lượng (Dương). Ngược lại, để có năng lượng cung cấp cho hoạt động (Dương) cần 

tiêu hao 1 số chất dinh dưỡng (Âm)... 

 Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm 

 

Hình Thái cực  với Thái Âm ( màu đen ) và Thái Dương ( màu trắng ) 

Thái Âm màu đen có Thiếu Dương màu trắng: Âm trung hữu duơng căn: “ The principle 

masculine within the Woman. Carl Jung: Deep psychology )  

Thái Dương màu trắng có Thiếu Âm màu đen: Dương trung hữu Âm căn: “The principle 

feminine within the Man.  Carl Jung ) 

 ‘” Đào sâu vào từng hiện tượng, từng vật, người ta thấy : Mỗi mặt Âm hay Dương lại có  

mặt đối lập ở trong, người xưa gọi là trong Âm có Dương và trong Dương có Âm. 
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Nhờ vậy, vũ trụ chia nhỏ dần thành 1 chuỗi 2 mặt Âm Dương vô cùng tận. 

Có thể lấy thời gian 1 ngày 1 đêm làm thí dụ : 

- Thiên "Kim Quỹ Chân Ngôn Luận" ghi : "Bình đán chi Nhật trung, Dương trung 

chi Dương giả, Nhật trung chi hoàng hôn, Thiên chi Dương, Dương trung chi Âm 

giả, Hợp dạ chí kê minh, Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả, Kê minh chi bình Đán, 

Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả" ( : Từ sáng sớm đến giữa trưa là Dương trong ngày, 

Dương trong Dương, từ giữa Trưa đến sẫm Tối, là Dương trong ngày, Âm trong Dương; từ 

chập Tối đến gà Gáy là Âm trong ngày. Âm trong Âm, từ gà Gáy đến Sáng sớm là Âm trong 

ngày, Âm trong Dương) (T. Vấn 4)”     ( Nguồn internet) 

III.- ÂM / DƯƠNG HÒA 

Nho bảo :  Khi Cặp đối cực  “Âm / Dương “ tương thôi “ với nhau để  đạt trạng thái Âm   

Dương Hòa. Tương thôi nghĩa là cùng nhau thúc đẩy, chống đối nhau, lựa chọn,nhường nhau, 

tìm tòi   ( Tương tranh / tương hỗ ) để  đạt được thoả thuận hài hoà với nhau ở từng thời điểm 

một, đó là trạng thái Quân bình động, được gọi là  Âm Dương Hòa.   

Đây cũng là luật Bù ( + )  / Trừ  ( - ): Law of Receiving and Giving . 

Theo Nho thì Âm Dương Hòa là khi cặp đối cực được lưỡng nhất  ( Dual unit : 2→1 )   

 

Lão Tử có nói: 

 “ Họa hề Phúc chi sở ỷ. Phúc hề Họa chi sở phục  ( Lão ): Họa là nơi Phúc cậy dựa . 

Phúc là nơi Họa ẩn náu “.     Phúc / Họa Thiện /  Ác, Phải / Trái  liên kết với nhau như hai mặt 

của một đồng tiền,nên khi hai bên muốn Hòa giải với nhau thì mỗi bên trước tiên phải có cái 

Tâm  muốn hòa với nhau, phải có nhận thức chỉ có hòa với nhau thì  hai bên mới sống yên ổn 

được, nên đừng quá cố chấp vào lập trường của mình mà phải uyển chuyển nhường qua nhịn 

lại với nhau theo lẽ Chính trung tức là tinh thần Dân tộc, hai bên  bù trừ Phúc Họa cho nhau, 

với lòng  Bao dung, hai bên phải vượt lên trên Phúc Họa mới mong tìm ra được giải pháp ổn 

thỏa, nên nhớ rõ điều này khi có nhận rõ phải có cả Phúc Họa lưỡng nhất,nghĩa là hai bên đều 

phải chia sẻ Phúc Họa tương đối Công bằng với nhau  thì mới hòa được , chứ chỉ có một bên 

Phúc hay Họa thì vẫn luôn bị bất Hòa, do đó chúng ta mới hiểu Âm Dương Hòa là Vi Ngôn 

Đại Nghĩa và cũng mới hiểu rõ; Khi làm thương tổn nhau mà Tha thứ cho nhau được là rất 

khó còn như  hành động Bao dung lại  khó khăn và cao quý biết dường nào ! Cái Bọc của Tổ 

Mẫu Âu Cơ là Bọc Vũ trụ, nên có sức Chứa sâu rộng mênh mông! 

Trong chế độ Dân chủ khi có vấn đề bất đồng thì hai bên phải dựa trên tinh thần Hiến 

pháp mà đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp Hòa.  Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam là 

Nhân Nghĩa, Bao dung,  còn tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ là  Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 

Do đó mà cuộc hòa giải giữa  người Hữu thần và Vô thần thì khó mà thực hiên vì hai bên 

không có tiêu chuẩn chung để y cứ mà phân giải. 

Trên trường Quốc tế khi các nước đối thoại để hòa giải với nhau thì dựa trên những tiêu 

điểm:Nhân quyền, Dân chủ và Tự do. 

Cũng do đó mà chúng ta mới nhận rõ Hoà bình thế giới là vấn đề phức tạp và khó khăn    

dường nào, nhất là khi nhân loại chưa cùng nhau quay về nguồn Tâm linh hay cách khác là tìm 
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về Tiềm thức cộng thông của Nhân loại ( collective unconsciousness ) để thông cảm nhau mà 

sống chung an bình với nhau.  

 

IV.- ÂM DƯƠNG BIẾN ĐỔI NGƯỢC CHIỀU VÀ TUẦN HOÀN 

 Nếu ta lấy x  là Âm và y là  Dương  thì  Âm / Dương   =  xy = Âm X Dương = 1 → y = 1 / x 

Âm = 1 / Dương ( Hàm số ngược Hyperbol : nên  Âm thăng Dương giáng; Âm thịnh Dương 

suy và  ngược lại . 

Nho bảo: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một vật hoặc một sự việc biến 

đổi đến điểm cực độ tất sẽ quay trở lại.   

Lão tử bảo : “Phản giả Đạo chi động  “ :  Biến hoá quay ngược  lại  là  cái động của Đạo là 

luật quan trọng nhất, đây là luật Tuần hoàn, khi hoạt động thì làm tiêu hao năng lượng nên phải 

quay về nguồn  (  Tâm linh ) để  “ sạc “ lại năng lượng . Đây là nguồn của luật Tuần hoàn. 

V.- TỶ LỆ ÂM / DƯƠNG HÒA 

 

  Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 

  

 

 

Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián “ : Cái Thể bên Trong  và 

 cái Dụng bên Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị che khuất không có cách  biệt  ( 

Nhất nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

Dụng  ( bề  Ngoài  ) của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể ( mặt  Trong )  của 

Thái Dương là Thiếu Âm màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái 

Dương có Gốc Âm,  Tây phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     

  

Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng 

( 3 ) . Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: 

The masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 
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Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián “ : Cái Thể bên Trong  và cái 

Dụng bên Ngoài có cùng một gốc, cái  hiện ra và cái bị che khuất không có cách  biệt  ( Nhất 

nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

  Theo Thái Âm tuy Dụng là Âm ( Đen: 2 ) nhưng Thể là Duơng ( Trắng : 3 ). 

 

  Còn Thái Dương tuy Dụng là  Dương  ( Trắng: 3  ) nhưng Thể là Âm ( Đen: 2  ). 

 

Theo Thái Âm  thì  Thể / Dụng/  =  Dương / Âm  = 3 / 2   (  Nguyên lý Mẹ ), Âm /Dương 

=Tình / Lý  = 3 / 2. Trọng Tình hơn Lý.   Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý  ( chiếm 2 phần , Lý : 2 ), 

nhưng Trong ( mỗi Cá nhân ) là Tình  ( Tình chiếm 3 phần )   ( Nguyễn Du )   

Trong Xã hội  Việt Nho thuộc Nguyên lý Mẹ thì  Con Người trọng Tình hơn Lý 

 

Theo Thái Dương thì  Thể / Dụng = Âm / Dương  = 2  / 3  ( Nguyên lý Cha ):  

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

 

Kiều có câu: “ Tuy Ngoài (  cách hành xử ngoài Xã hội theo Lý Công bằng : Dụng: 2 ) là Lý, 

nhưng Trong  ( Tâm hồn cá  nhân: Thể : 3 )   là Tình ( Nguyễn  Du ),  

  
 Trong Xã hội Tàu theo Nguyên lý Cha thì tỳ lệ  Âm / Dương = 2 / 3  → 2 Tình 3  

lý,nên trọng Lý hơn Tình, nên hành động dùng bạo lực gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành 

trướng . 

VI.-  GIẢI PHÁP HÒA THEO TINH THẦN TRUNG DUNG 

Theo T.G.Kim Định thì tỷ lệ Hoà giữa Âm Dương phải y cứ  theo hai Tiêu chuân: 

 1.- CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN:  ( Trung dung. Thiên 6.  Câu 4 ) 

Phải giữ lấy hai đầu mối, nghĩa là khi hai bên có điều bất đồng, xích mích, mâu thuẫn với nhau  

thì tiên quyết là hai bên không phủ nhận nhau,chấp nhận ngồi  lai đối thoại với nhau mà tìm giải 

pháp Công chinh  mà Hòa giải với nhau. 

 2.- DOÃN CHẤP QUYẾT TRUNG ( Thư. Đại  vũ mô. 15 ) 

Hai bên bằng lòng cùng nhau tìm cho ra giải pháp  “ Công chính “ ( theo Tinh thần Dân tộc ) 

làm  thoả mãn tình trạng của hai bên gọi la giải pháp Hòa giải, nói cụ thể  là hai bên  phài dựa 

theo Tinh thần Dân tộc ”Nhân Nghĩa Bao dung < con dân nào của nước cũng công nhận và 

phải noi theo >  “ mà tìm ra giải pháp thích hợp cho cả hai bên, bên nào gần với tinh thần đó 

tức là lẽ Công chính thì có được phần lợi hơn, nhưng không ai thất bại hoàn toàn, vì trong hai 

bên chẳng ai có được hoàn toàn trong cách hành xử của mình , đó là giải pháp lưỡng lợi ( win – 

win solution ). 

 Vấn đề đối thoại theo cách này có hai cái khó:  Mỗi ngưòi phải có tinh thần Dân tộc để tìm 

cách Giải Hòa với nhau chứ không dùng Lý cực đoan để dành Hơn Thua với nhau. Khi Hòa với 

nhau thì hai bên không ai bị thiệt hoàn toàn, chỉ có những người có tinh thần Hùng Dũng mới 

vượt qua được, còn khi hai bên cố ăn thua với nhau thì cả hai bên chỉ đem nhau tới bế tắc lớn 



 

- 83 - 

 

hơn !       Đó 1à cái nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo :  “ Khôn Độc Dại Đàn và Tham  Dĩa bỏ 

Mâm “  mà không ai có lợi hết, chỉ khiến cho Dân tộc mang thêm cái Dại cá nhân, cái Họa Dân 

tộc bị phân hóa !   Cái lối sống Anh hùng một cõi này đang vây khổn Dân tộc chúng ta trong 

giấc Mê vong Nhân, vong Quốc!.  

Còn khi hai bên không chấp nhận nhau  không có tiêu chuẩn y cứ chung của Dân tộc thì có tiêu 

chuẩn Nhân quyền và phương pháp đấu tranh Bất bạo động để hai bên đấu tranh với nhau, 

gương Thánh Gandhi đang còn đó. 

CSVN đang kêu gọi Thành phần Quốc gia Hoà giải Dân tộc  thì xin  y cứ theo cách Hòa giải Âm 

Duơng Hoà trên mà tiến hành,  chứ không đem  tinh thần “mâu thuẫn thống nhất” Mao Mác ra 

tranh biện thì không những  không bao giờ đạt tới mối Hòa mà chì làm tăng thêm cường độ đấu 

tranh bạo động.  

VII.-TINH THẦN ÂM DƯƠNG HÒÀ  THEO TỶ LỆ : 3 / 2 

Tỷ lệ Tình /Lý  3 / 2  là  tỷ lệ 3 Tình  2 Lý. Tình Lý là trừu tượng không có đơn vị nào để cân 

lường đong đếm được,mà là con số rất co dãn. Khi hai bên mâu thuẫn với nhau thì phải nên 

dùng Tình BAO DUNG ngồi lại với nhau tìm giải pháp Hoà “ một vừa hai phải “để sống yên 

vui với nhau là thượng sách, chứ cứ tìm cách cực đoan để Hơn Thua với nhau thì chỉ dắt nhau 

xuống hố cả hai, nên nhớ Văn hóa của Tổ Tiên chúng ta là “ Dĩ Hoà vi quý “,   muốn Hòa 

theo Lý công chính thì phải mỗi bên phải có tinh thần Hùng Dũng mới đạt được, có Hùng thì 

không để đối phương dùng Lực bắp thịt  để hiếp đáp, có Dũng thì hi bên không dùng sự bất công 

để thủ thắng, nên hiếu hòa không là khiếp nhược.  

VIII.- VI NGÔN ĐẠI NGHĨA 

Vi Ngôn Đại Nghĩa là lời nói có  4 chữ nhưng rất vi diệu và kín nhiệm, phải có trí óc tinh tế mới 

nhận ra được ý nghĩa  của Đại Nghĩa Âm Dương Hòa, mọi người phải hiêu rõ Dịch lý Âm 

Dương Hòa  mới  có thể hiện thực được đại Nghĩa .  

Đại Nghĩa là trách nhiệm hai chiều của  “ mọi người có Lòng Nhân “ để thực hiện Công bằng 

trong Gia đình và  ngoài Xã hội.  Có thiết lập được  công bình Xã hội  thì Xã hội mới có Hoà 

bình.   Xã hôi ngày nay càng ngày càng chồng chất Bất công do con Người  bất Nhân thiếu tinh 

thần “ Hiếu hòa của Nhân Nghĩa, Bao dung  “ nên mới làm ra những chuyện Bất công .  Muốn 

sửa Xã hội thì trước tiên phải canh Tân con người cho có Tư cách và khả năng, nên cần phải 

có một “ nền Văn Hóa Thái hòa “đẻ toàn dân y cứ vào đó mà Tu dưỡng để ăn ở công bằng với 

nhau, mới đoàn kết với nhau mà xây dụng và  bảo vệ nước. 

 Khi Xã hội đã loạn thì phải sửa cái Gốc Văn Hóa, Văn Hóa là  kho Minh triết giúp mọi 

người trau dồi  Tư cách và Khả  năng  rất cần cho các Vị làm Chính trị và Truyền thông. Làm 

Chính trị  không thể chỉ sửa cái Ngọn nơi các Cơ chế xã hội rối ren mà Xã hội yên bình được. 

Các nhà làm Chính trị không quan tâm đến Tư cách và Khả năng của con người Dân tức là làm  

Chính trị bỏ Gốc Công chính mà ôm Ngọn Bất công - nguồn rối ren Gia đình và Xã hôi-, họ 

còn cao rao thưc hiện Dân chủ Tự do và Nhân quyền, rõ là Bất Chính rồi, thì làm sao mà giúp 

Quốc gia được Yên Trị ?!. 

IX.- TÌNH THẦN DỊCH LÝ ( ÂM DƯƠNG HÒA ) NƠI CON NGƯỜI 
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Chúng ta hãy nhìn Thiên lý hay Dịch lý nơi Cơ cấu của con Người: Cơ thể con Người được cấu 

tạo bởi nhiều cặp đối cực : Não với hai Bán cầu não: Não Phải / Não Trái, Mắt Phải / Mắt 

Trái.,Thân Phải / Thân Trái, Tay phải / Tay Trái., Chân Phải / Chân Trái.. .  

          Não Phải < chủ Tình > / Não Trái < Chủ Lý > phải trao đổi với 

nhau  qua Corpus collosum  để sao cho Tình Lý tương tham mà Hòa với nhau. 

   Hệ Thần kinh cũng có Thần Kinh cảm giác và Thần kinh vận 

động giúp các Cơ có thể co duỗi  để cho con Người Vận động được ăn khớp nhịp nhàng .   

 Cơ quan Hô hấp trong mỗi con người cứ tuần tự đưa khí Oxy vào 

máu và khí carbonic  được thải ra đều qua  phổi giúp duy trì sự Sống.  

 Nhờ Qủả Tim co bóp nhịp nhàng mà  Máu được  lưu chuyển trong 

Động và Tĩnh mạch giúp cho hệ thống Tuần hoàn được điều hòa. 

 Nhờ Cơ quan Tiêu hóa  qua Miệng, Dạ dày và Ruột  mà  chất dinh 

dưỡng của Thực phẩm được  hấp thụ vào mạch máu mà nuôi cơ thể, và thải ra ngoài những chất 

không cần cho Cơ thể giúp cho Cơ thể sinh tồn và mạnh khỏe.   

 Các hệ Hô hấp ,Thần kinh, Tuần hoàn, Tiêu hoá, Bài Tiết đều 

được  hoạt động theo Chu kỳ. 

     Mắt Phải / Mắt Trái:  Khi nhìn một vật thì mỗi mắt cho một hình 2 chiều, khi hai  hình của 

hai mắt có giao thoa với nhau thì mới có một hình nổi ba chiều. 

     Thân phải / Thân Trái có kết hợp với nhau mới che chở được các Cơ quan. 

     Tay phải / Tay Trái tuy có chức năng riêng nhưng hai tay phải phối hợp với nhau theo nhiều 

cách mới  làm được nhiều việc khác nhau.  

    Chân phải / Chân Trái.  Khi một chân có đứng yên ( Tĩnh )  thì chân kia mới có điểm tựa mà 

bước tới  ( Động ), hai chân có thay đổi cách Tĩnh / Động nhịp nhàng mới  Đi, Bò, Chạy, Nhảy,  

Leo trèo được, nhưng  có Động được  là nhờ  có Tĩnh và ngược lại,  điều này giúp chúng hiểu   

lời Hữu sinh ư Vô.  

Tiểu Diễn  ( bài tiết ) /  Đại  Diễn (  Sinh thực khí: Tinh trùng / Noãn sào ) nơi con 

Người  được điểu hòa giúp loài người sinh tồn và  tiếp tục tồn tại lâu dài. 

 

X.- TINH THẦN DỊCH LÝ TRONG THẾ GIỚI HIỆN TƯỢNG 

 Nhờ sức Ly tâm  và Quy tâm được quân bình mà Quả đất vừa tự xoay quanh và vừa xoay 

quanh Mặt Trời mà ngày, đêm, năm,  tháng và 4 mùa  cứ thế mà được chuyển vần theo chu 

kỳ rất chính   xác .và thời tiết nóng lạnh bốn mùa cũng thay đổi điều hòa . 
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Mọi chuyển động trong Vũ trụ  đều do sự biến đổi của các dạng năng lượng  từ công 

thức: E = mc2: Nguồn Năng lượng Tình yêu từ Thiên Chúa.   

Năng lượng này - nguồn sống của  vạn vật -  được tỏa ra từ Mặt Trời tạo ra mọi vật và 

điều phối mọi sinh hoạt trong Vũ trụ.    Viêm Đế của Việt Nam đã thờ Mặt Trời, một trong 

hàng tỷ Ngôi sao như mặt Trời , thờ Mặt Trời của những Mặt Trời là thờ Trời để giúp 

giòng dõi con cháu biết cách  bám vào nguồn Tâm linh mà sống còn và phát triển. 

Mặt Trời đã tỏa ra năng lượng với nhiều làn sóng có tần số cao thấp khác nhau, làn 

sóng có tần số cao thuộc Tinh thần và làn sóng có tần số thấp thuộc Vật chất.   Khi Suy tư 

Não bộ phát ra nhiều làn sóng tạo nên những Tần số khác nhau, nhờ có cùng tần số Tư 

tưởng  mà con Người hiểu nhau, thông cảm nhau. 

Nếu chúng ta thực sự sống theo Nhân Nghĩa Bao dung, chắc chúng sẽ bắt gặp được 

Hồn Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân )  của Tổ Tiên!        [ 5 ] 

Đấng tạo ra năng lượng để sáng tạo ra hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ  và vạn vật  và 

điều phối các dạng năng lượng vận hành trong Vũ trụ được điều hòa chính là Thượng Đế 

toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ!   Nguồn Năng lượng từ Mặt Trời chính là Nguồn gốc 

của Ba luật lớn về Tâm linh và những Định luật Khoa học trong Vũ trụ. Ba luật lớn về 

Tâm linh là: 

a.-Luật Biến động bất biến của Âm Dương,  ( Law of Ying / Yang’s Change ) 

b.- Luật Gía sắc  ( Law of Sow and Reap )  

c.- Luật Loại tụ ( Law of Classification )  

D.- TINH THẦN  DỊCH LÝ NƠI VĂN  HÓA VIỆT 

I.- VŨ TRỤ QUAN 

Vũ : Tứ phương Thượng Hạ vị chi Vũ : không gian.     

   Trụ : Vãng cổ lai kim vị chi Trụ: Thời gian    

Vũ /  Trụ  lưỡng nhất →1 (  Dual unit  ) 〜Time = Space – Continuum ( Einstein ) 

 

1.- KHÔNG GIAN 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 
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Vũ : Nam / Bắc +  Đông / Tây →1 

 

2.- THỜI GIAN 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

Trụ: Xuân / Hạ + Thu / Đông →1 

 

Thời gian /gian  lưỡng nhất →1 : Vũ / Trụ 

 

II.-  NHÂN SINH QUAN 

Thiên / Địa lưỡng nhất →1= Nhân ( Trinity ) 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng →1: Nhân Hoàng 

 

III.- LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ, BÌNH 

1.- TU 

Ngũ Thường 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

  Nghĩa / Lễ  - NHÂN - + Trí / Tín lưỡng nhất →1 :  Hùng / Dũng: Bao dung 

2.- TỀ 

Ngũ luân 
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Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

Cha Mẹ / Con cái – VỢ CHỒNG – Anh Em / Đồng bào lưỡng nhất →1: HÒA 

 

3.- TRỊ BÌNH 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân →1> 

↑ 
   Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền →1 > ←VĂN HÓA THÁI HÒA>→ Xã hội < Dân sinh / Dân trí →1> 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu →1> 

 

Kinh tế/ Giáo dục – VĂN HOÁ THÁI HÒA - Chính trị / Xã hội →1: Cơ chế  Xã hội 

Tiến bộ, ồn định . 

4.- ĐẠT QUAN 

Phong  ( Trời  ) / Lưu ( Đất ) →1 : AN VI ( Không Lợi hành & Cưỡng hành mà An 

hành ) 

 

E.- TRIẾT LÝ AN VI  

Ngũ hành là  Cơ cấu   ( Xác ) của Việt Nho 

Triết lý An vi  là  Hồn của Việt Nho 

 Việt Nho : Confucéisme  ( : Tiếng Pháp do T.G. Kim Định đặt ra ) 

Âm Dương Hòa là nền tảng của Triết lý An vi ( Philosophy of  Harmony ) 

 

Hữu vi là Triết lý Hữu thể  (  Ontology ) của Tây phương 

Vô vi là Triết lý Vô thể  ( Neti neti ) của Ấn Độ 

Hữu vi / Vô vi lưỡng nhất →1: An vi : Triết lý An vi của Việt Nho 
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I.- AN VI LUẬN 

( Văn Lang vũ bộ: Mục 14. Kim Định ) 

1.- THẾ NÀO LÀ AN VI 

“ Nhiều người hiểu An vi là thanh nhàn không phải làm gì, khỏi bận tâm đi kiếm tiền  kiếm của: 

thế gọi là An vi. Nếu An vi là vậy thì cần chi đến Triết lý chỉ việc gõ cửa mấy ông nhà giàu bự là 

đủ. Có người lại nghĩ rằng An vi là không nóng giận, cả không vui mừng nữa; sống bình thản 

trước mọi cảnh đời: éo le cũng như đắc ý, không dây mình vào việc chi, đời sao mặc đời. Nếu 

An vi là thế thì có khác chi mấy kẻ ù lì, việc chi phải đặt ra Triết lý An vi. Ngược lại Triết lý An 

vi cần: 

Cho những Người Dấn thân vào Đời 

Cho những Người phải Chiến đấu 

Cho những ai Gặp bước Gian truân 

Cho những ai Gặp cảnh Bần hàn 

Cho những ai Muốn Cải tạo Xã hội. 

 

Như thế thì An vi không có nghĩa là hưởng nhàn mà là làm việc hăng say mà vẫn thanh thản. An 

vi cũng không phải là vô cầu, nhưng cầu mà như không: không cầu mà cầu; nhắm thành quả mà 

quan trọng nhưng không đặt ở thành quả, nên không lấy thành quả để luận anh hùng.  Bởi vậy 

với người đời đó là thứ Triết lý rắc rối ỡm ờ, nhưng với người thấu hiểu thì lại nhận ra thứ Triết 

lý vi diệu rất khó đạt được. Tuy nhiên nếu hiểu trúng, đặt nền tảng cho ổn thì hy vọng đạt được 

không phải là diệu vợi. Bởi vậy sau đây chúng ta sẽ bàn đến ít điểm cần cho sự hiểu Triết lý An 

vi mong có thể hiện thực được vào bản thân cũng như đời sống xã hội.  

2.- CẦN ĐẶT VỊ TRÍ CHO AN VI 

An Vi nằm đâu đó giữa Hữu vi và Vô vi, hay đúng hơn bên trên hoặc bao quanh lấy cả Hữu vi 

lẫn Vô vi. Chữ An có nghĩa thông thường là "yêu hòa giải không tranh chấp" (hiếu hòa bất 

tranh viết An). Nghĩa đó đúng nhưng chỉ ở vòng ngoài trong lối sống thường nhật, chưa phải là 

nghĩa Siêu hình của chữ An vi. Muốn hiểu được An vi cần phải hiểu đến tận gốc rễ, mà cho được 

thế cần phải hiểu thế nào là Hữu vi và Vô vi và cái cạm bẫy đầy nguy cơ nấp sau hai Triết thuyết 

đó. Vậy Hữu vi là Có Làm. Có làm thì phải rồi tại sao lại bảo là chứa chấp nguy hiểm. Thưa 

rằng, cái đó rất tế vi nên không dễ nhìn ra được, cần phải phân tích thấu triệt.” 

“Ta quen hỏi bạn đang làm gì đấy? Và câu thưa sẽ là tôi đang uốn cảnh hay ngắm hoa, đọc sách, 

biên thư. Bạn có thể thưa cả hàng ngàn câu, nhưng khi phân tích ra thì câu nào cũng có một động 

tự (uốn) và một đối tượng (cảnh). Ngay trong câu hỏi làm gì cũng đã có đối tượng rồi: nằm 

trong chữ Gì? Gì là Đối tượng của Làm. Vậy mà cạm bẫy trong chữ Gì, nghĩa là nằm trong Đối 

tượng.  Cái hại là Đối tượng sẽ thu hút hết nghị lực của con Người, khiến cho trong hành 

động tác nhân sẽ trút hết tinh anh vào Đối tượng.  
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Người thường không thấy nguy cơ đâu cả, nhưng hiền triết nhận ra đó là đầu mối của nạn vong 

Thân, nó ở chỗ bắt con người đầu tư trọn vẹn tâm thần ý chí vào Đối tượng của việc làm, 

khiến cho dần dần Đối tượng trở nên Chủ và sẽ Đối tượng hóa luôn con Người (objectiver 

l’homme) mà nghĩa thông thường là "Nhân hóa Vật": Người hóa ra như Vật, nghĩa là 

người cư xử và động ứng theo cung cách Vật thể. Ðiều đó sẽ dẫn tới chỗ Người xử với 

Người như với Vật (chosifier). 

Từ đấy bất cứ cái chi dầu là linh thiêng nhất cũng quan niệm theo lối sự Vật tức có hình thể. Thí 

dụ như Siêu hình cũng bị quan niệm kiểu những Vật hữu hình, tức như cái gì đứng bên ngoài 

mình, kiểu một Đối tượng, nghĩa là cái Tượng hình đứng đối diện với mình, mình phải đi tới nó 

để chống lại hoặc chiếm hữu lấy: avoir.  

Ðó là hậu quả đầu tiên làm tiêu tan mất cái linh thiêng vị tế trong Tâm hồn mình mà chính 

nó mới là Bản gốc của Người, vì thế gọi là vong Bản.  

Từ đó sẽ dẫn đến nhiều ác quả mà trước hết là sự đề cao những tác hành có đối tượng bên ngoài 

mình và thế là dẫn tới Lợi hành: làm hoàn toàn vì lợi. Mà lợi đi với Địa (Thiên lợi, Địa lợi) tức 

là đi với cái gì bé nhỏ, có cục hạn như mọi sự vật: vì thế Lợi hành là con đường thẳng đưa 

người ta đến Duy Vật.  Một khi đã Duy Vật thì sẽ coi là vô giá trị mọi việc gì không có lợi, 

không sản xuất ra cái gì cầm nắm được và như vậy sẽ đi đến chỗ phế bỏ mọi việc Tinh thần, 

Tâm linh.  

Hậu quả việc đó là cột chặt con người vào Đất, khiến nó bị tước đoạt hết những khả thể 

thanh thoát bay bổng, như thấy rõ trong lối hành xử của người cộng sản: chỉ gọi là làm việc 

khi có sản xuất ra cái chi cụ thể. Ðó là tai họa lớn lao hơn hết trong kiếp người.   

 

Vì thế có một thái độ đi ngược lại là không làm: Vô vi. Ở đây không nói đến chữ Vô vi của 

Lão Tử (đã bàn rồi trong Ðịnh Hướng Văn Học) nhưng có ý nói Vô vi là không làm gì, vì coi sự 

làm chứa đầy cạm bẫy giam hãm con người lại, không cho tung cánh bay cao. Nói theo kiểu triết 

Ấn Ðộ là hễ làm thì có Quả mà có Quả là có giây trói buộc do luật khắt khe Nhân Quả 

không cho con người giải thoát. Vậy tốt hơn hết là đừng có làm: Vô vi.  

Nhưng Vô vi cũng đặt ra đầy khó khăn như không làm thì sống sao đây? Muốn Sống thì 

phải có Làm, mà có Làm thì lại bị trói buộc. Ðàng nào cũng chết.   

  

Ðại để đó là gọng kìm nan giải đặt ra trước những Lương tâm bén nhậy cao độ để thấy 

nguy hại trong cái Hữu vi, nên chạy ùa sang Vô vi, vì chưa đủ tinh anh để đặt một lối thoát 

khác. Và lối đó chính là An vi được đề ra để hòa giải khó khăn gặp trên hai con đường Hữu 

vi và Vô vi.  

 

Chủ trương của An vi là làm nhưng không đặt trên cái Có của Hữu vi: nói khác, không đặt 

quan trọng trên Đối tượng hay Hậu quả, nhưng đặt vào Tác động, và nhờ đó tuy có làm mà 
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vẫn không bị đối tượng trăn trói, tức không bị lệ thuộc vào thành quả. Nhờ đó thành tựu 

hay thất bại không phá vỡ nổi Tâm trạng an nhiên thư thái của tác nhân.  

 

Ðó là bí quyết của Triết lý An vi, nó nằm bên trên Hữu vi (có làm) và Vô vi ( không làm). 

Nó vừa giống Hữu vi vì có làm, nhưng cũng giống Vô vi vì không đặt trọn sinh lực vào đối 

tượng (gọi khác là thành công) nhưng phần lớn được đặt vào tác Nhân hay thành Nhân.  

 

Câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học "không thành Công thì thành Nhân" là hậu quả 

của Triết lý An vi. Y như Triết lý An vi là hiện thân của đạo Ba, là đạo đặt trọng tâm vào con 

Người. 

 Ðang khi các Triết lý khác, không Hữu vi thì cũng Vô vi, và cả hai gặp nhau ở chỗ đặt quan 

trọng vào Đối tượng, tức là những mục tiêu nằm bên ngoài con Người.  

 

Ðấy là điều rất tế vi đã được minh chứng tỉ mỉ trong cuốn Chữ Thời. Ở đây chỉ có thể nói vắn tắt 

rằng nền Siêu hình của các Triết học đó đều sai lầm, nói là Siêu hình mà kỳ thực là Hữu hình hay 

ít ra Hữu tượng như thí dụ Lý giới của Platon hay thế giới Bản thể của Aristote đều là Hữu hình. 

Cho nên sau này Kant mới phê bình là Siêu giả tạo (illusion transcendantale), nó gieo tai hại vô 

biên vì làm cho con Người vong Thân mà không hay biết.  

Cứ tưởng để lòng trí vào Siêu hình là trở nên cao thượng, có biết đâu rằng đó mới là Siêu hình 

mà chưa Siêu tượng nên là lối vong Thân tế vi, chính nó giam cầm con Người trong gông cùm 

của Trục vật (chạy theo sự Vật mà quên Bản thân).  

Dần dần đi đến chỗ cùng cực là chỉ biết trọng những việc gì có công hiệu cụ thể hữu hình v.v. 

hoặc chỉ biết trọng những việc có Đối tượng cao cả, mà chưa sao đạt được thái độ coi trọng việc 

xét là việc, không cần đối tượng cao hay thấp, vì thế ở đây xin nói tới khía cạnh ấy của Triết An 

vi, đó là:” 

3.- TÌM HOÀN BỊ TRONG MỖI VIỆC BẤT KỂ TO / NHỎ 

“ Ðó là hậu quả của Siêu hình đích thực. Người thực sự đạt Siêu hình thì không còn lệ thuộc vào 

những cái Hữu hình (tức đối tượng) nên không đặt quan trọng ở Đối tượng, nhưng đặt ngay ở nơi 

Tác nhân, đặt ở thành Nhân, còn thành Công chỉ được coi như phương tiện, như những chặng 

trung gian mà không là tối hậu: nên coi mỗi thành Công là khởi điểm cho chặng tiến khác.   Do 

đó khi thành tựu không tự mãn, khi thất bại không nản lòng. Bởi chưng kỳ vọng là thành Nhân, 

thành Thân, có tính cách vô biên tức quá cao chẳng bao giờ gặp giới mốc nên không thể tự mãn, 

vì trước mặt đường tiến vẫn còn rộng mở. Có thất bại cũng chỉ là lặt vặt thuộc đối tượng, không 

hỏng đến đại cuộc là thành Nhân, vì thế mà không nản.  

 Nói thành Nhân không có nghĩa là coi thường thành Công. Thực ra không thể thải bỏ thành 

Công vì thành Công đã nằm trong thành Nhân như Thành phần nằm trong Toàn thể. Toàn thể là 

Nhân, vì Nhân được định nghĩa là "Thiên Địa chi đức" nên đương nhiên Nhân bao gồm mọi đối 
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tượng. Vì không một đối tượng nào dù to hay nhỏ có thể ra khỏi vòng Thiên hay Địa, còn thiếu 

chi đâu!    

Ðó là một tâm trạng coi như vu vơ, mà ai đạt được lại thấy hậu quả tràn ngập toàn thể Thân Tâm 

mình. Vì thế hậu quả đầu tiên khi đạt tâm trạng đó là sẽ làm rất hăng say bất cứ công việc nào vì 

lúc ấy to nhỏ không được đánh giá quan trọng như trước, bởi to nhỏ do đối tượng, nhưng bây giờ 

vì không đặt nặng đối tượng, nên việc nào cũng đáng làm với cả Tâm hồn Thể xác.   Người ta 

nói về Thượng Ðế là đấng tỏ ra "rất cao cả trong những việc hết sức bé nhỏ" (maximus in 

minimis) là vì quan trọng đặt ở Tác động, tức là đặt ở tác Nhân là Thượng Ðế, mà vì Thượng Ðế 

có khả năng vô biên nên dù làm một việc rất nhỏ, như một con muỗi thí dụ, cũng làm đến độ cực 

kỳ vi tế đến độ đủ biểu lộ được quyền lực vô biên. Họa sĩ có thiên tài không cần phải vẽ cái chi 

cao cả mà chỉ vẽ vài quả táo thối như Mục Khê đã làm cũng đủ biểu lộ thiên tài, khỏi cần đối 

tượng to.   

Người sao chiêm bao vậy: không cần chiêm bao to hay nhỏ, nhưng cần người chiêm bao phải To. 

Làm như thế để cho con Người nên To, đó là ý nghĩa sâu xa của nền Minh triết Tam tài đặt con 

Người ngang cùng Trời Đất như được bàn nơi khác (Chữ Thời, Nhân Bản).  Ở đây chỉ đề cập 

đến một khía cạnh cụ thể là nền Giáo dục.  

Giáo dục muốn đạt An vi phải là nền Giáo dục làm to con Người, gọi tắt là Vi Nhân. “ 

4.-  GIÁO DỤC “ VI NHÂN “ 

“ Nghĩa là nền Giáo dục trước hết nhằm đào luyện ra Người to, người to rồi việc mới to, việc 

nhỏ cũng sẽ hóa ra to, người nhỏ thì việc to rồi cũng hóa ra nhỏ. Nói khác, không phải hễ chương 

trình hay thì rồi mọi việc sẽ hay khi thiếu người hay, nhưng nếu muốn cho mọi việc hay thì cần 

trước hết phải có Người hay.  

Bất cứ Chính trị, Xã hội, Kinh tế chi chi cũng không thoát luật chung đó. Vậy mà Giáo dục hiện 

nay lại hướng hết vào Đối tượng, mà bỏ bê con Người, vậy là bỏ Gốc ôm Ngọn. Dấu hiệu rõ 

nhất của sự vụ là Giáo dục hướng trọn vẹn vào Lợi hành.  

Các nhà giáo dục tận tâm khuyến khích thành Công: luôn luôn tập rèn cho trẻ biết đánh giá theo 

thành Công, đến nỗi coi đó như Cứu cánh cuộc đời. Ðấy là một việc thừa để khỏi nói là có hại.  

Thừa là vì thành Công thuộc Tiểu ngã không cần khuyến khích thì con Người cũng đã chạy theo 

rồi, nhất là khi còn bé nhỏ chưa thể thấy gì khác hơn là thi đua. Lẽ ra Giáo dục phải biết tiết chế 

chiều hướng đó lại, để nuôi dưỡng lòng hướng Thượng, lòng ham muốn thành Nhân, vì đó mới 

là sứ mạng của nền Giáo dục chân chính tức là nuôi dưỡng (dục) cái Nhân tính (giáo) chứ không 

phải là Giáo dục con người để chạy theo sự Vật đến độ quên Mình như nay.  

Con người hiện đại chỉ biết trục Vật là lỗi do nơi nền Giáo dục chỉ biết đề cao thành Công là làm 

nhỏ Tâm hồn con người lại, không còn chỗ trống cho sự nảy nở những mối Tình cao thượng vị 

tha. Chỉ khi nào biết đề cao Chủ thể hay tác Nhân, thì mới là vun tưới Đại ngã man mác. Tổ tiên 

ta được tiếng là: "Thắng không kiêu, Bại không nản". 

Chính vì đã được tôi luyện trong nền Giáo dục An vi vậy. Ðể chứng minh xin trưng ra đây hai 

việc rất linh thiêng đã được in dấu của nền Giáo dục Vi Nhân như thế nào. Ðó là hai Lễ Gia Tiên 

và Tế Thiên. 
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 Tại sao Việt Nho đã biến việc thờ Tổ tiên ra lễ Gia tiên, biến việc thờ Thượng Ðế ra lễ tế Thiên?  

Thưa vì thờ Tổ tiên là tin có linh hồn về hưởng của dâng, rồi xin ơn này nọ, vậy là bám vào 

những cái tư riêng hữu hình bé nhỏ. Ðiều đó sẽ gây tai họa sâu xa vì dùng những giờ phút trang 

trọng nhất để vun tưới cho lòng tham, khiến cho những giờ phút linh thiêng nhất được dùng vào 

việc tài bồi óc ham muốn. Vậy là bó chặt thêm mãi tâm hồn vào những cái bé nhỏ hữu hình, cho 

nên tiên Nho nói: "tự cầu đa phúc" là vì vậy, tự cầu là không xin gì ngoài mình thì rồi lòng sẽ 

được thả buông dần và siêu lên đến chỗ thanh thoát an nhiên.  Vì thế mà tục thờ Ông Bà đã thăng 

hoa thành lễ Gia tiên. Nơi đây chỉ biết tế dâng là tế dâng, không để cầu cạnh cái chi hết, chỉ cốt 

dùng việc tế dâng để đi vào tới tận thâm Tâm lòng mình, đặng hội thông cùng Trời Đất vạn vật 

hầu làm nên nhất thể (đọc lại quyển Hồn Nước với Lễ Gia Tiên, chương II, Phúc giả bị dã.)     

Tế Thiên cũng vậy. Thiên ở đây không còn là Thượng Ðế nhân hình nữa, nhưng chỉ còn là luật 

Trời Đất huyền vi. Người không hiểu cho là lờ mờ, nhưng với người hiểu thì biết đây mới chính 

là siêu hình: vì Thiên không còn Nhân hình nữa nhưng chỉ là khối linh quang u linh bàng bạc 

cùng khắp, khiến cho Tâm hồn quen thở trong bầu không khí man mác đó sẽ lơi dần khỏi đối 

tượng bé nhỏ để bay lên thanh thoát nhẹ nhàng theo Tiết điệu uyên nguyên của Vũ trụ, tiên Nho 

kêu đó là "đại thuận đại hóa".  

Ðại thuận là thuận theo thời Trời, gọi là đại vì không gì lớn lao hơn Trời Đất, nên cũng là đại hóa 

tức vươn ra mênh mông như Vũ trụ "ngô tâm tiện thị vũ trụ" là vậy. Vì thế An hành,  

An vi được nhắm như lý tưởng tối hậu của nền giáo dục đặt xa bên trên hai đợt Cưỡng hành và 

Lợi hành.   

Cưỡng hành đặt móng trên sự sợ hãi: sợ Trời đánh Thánh vật, tức chưa đi vào đến Lý trí nên là 

thấp nhất.  

Ðến Lợi hành tuy đặt trên Lý trí nhưng đối tượng chỉ mới là thành Công, chưa đạt Tâm linh.  

Chỉ còn An hành mới đạt Tâm linh trọn vẹn, mới có sức phát huy Nhân phẩm, Nhân cách.  

Người ta sẽ dễ nhận ra điều đó khi thấy Việt Nho đã đào tạo ra được nhiều nhân sĩ hơn hết với 

một tâm hồn thanh thản, cái thanh thản kiên cường không cần chắn gió che sương nhưng dám đi 

giữa bụi đời xoáy lốc mà vẫn thanh thoát tự tại “.    

 

5.- NHỮNG PHẠM TRÙ CHÍNH TRONG  TRIẾT LÝ  AN VI 

( Hoa Kỳ với thế chiến lược hoàn cầu: Chương V. Kim Định ) 

 

“ An Vi chính là triết lý Việt Nho nhưng được đào sâu và quảng diễn hợp với cảm quan thời đại 

nên cần đặt cho tên mới để dễ nhận diện. Nền triết lý này chia sử trình Tâm thức con Người làm 

3 nấc: Bái Vật, Ý Hệ và Tâm Linh.   

A.- BỘ PHẠM TRÙ ĐẦU TIÊN 

A.- BÁI VẬT 
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Là thời mông muội, Lý trí con Người chưa phát triển đủ nên dễ nghe sao tin vậy: Bất cứ vật nào 

hễ xem ra có mòi quyền phép đều được coi như thần linh, được tôn thờ bái lạy, nên gọi là Bái 

Vật ( animistic totemic ).    Con Người thờ đủ thứ vật từ con to như hổ, báo,voi, hùm, sư tử cho 

đến con nhỏ như cóc, ngoé, bọ cạp, gà, chó, mèo heo. . .  

Cao lên một bậc là ma thuật: Khi thấy van xin không được thì tìm cách sai khiến Quỷ Thần, đó 

gọi là ma thuật; ma thuật kể như nghi lễ của Bái vật.  Như vậy Bái vật là tên rất chung chỉ mọi 

thứ dị đoan tràn ngập đời sống lúc con Người chưa bước vào tuổi dùng Lý trí, còn y cứ trên 

những định đề của Bái vật, những đế quốc cổ xưa như Babylon, Assyria, Egypte, Perse, Ấn Độ 

thuộc vào thời này, thời “ Nhĩ bất thuận tâm “ nên rất hoặc. 

B.- Ý HỆ 

Là giai đoạn chống lại Bái vật.  Con Người không tin nữa mà chỉ muốn “ nhìn tận mắt, bắt tận 

tay “ , quay ra phê bình chỉ trích những niềm tin trước, lấy sự vật thực tế làm nền tảng.     Đây là 

thời kỳ sẽ mở vào Khoa học xán lạn, mang lại ơn ích lớn cho loài Người.  Nhưng trong phạm vi 

Triết, vì cũng muốn theo kiểu khoa học chỉ bằng vào có tai mắt, nên hẹp hòi: tai mắt  chỉ có thể 

thâu nhận những hình ảnh của vật trứ hình, gọi là ý niệm.  

Nếu xây Triết trên ý niệm suông sẽ gẩy ra ngoài biết bao cái tế vi, vô hình, thí dụ những gì Linh 

thiêng hoặc Tình cảm con Người, Tình nhà, Tình nước đều kể như không có.   

Chỉ phát triển có Lý trí nên gọi là Duy Lý một chiều, rồi hệ thống hoá các ý niệm cách chặt chẽ 

nên gọi vắn tắt là Ý hệ. 

Ý hệ là Triết làm bằng Ý niệm suông rất khô khan, người ta gọi đó là Triết lý vô hồn: không có 

niềm hy vọng lớn lai để thổi căng cánh buồm nghị lực.   Các đế quốc được thiết lập theo Ý hệ thì 

như Tây Âu nhất là thời chiếm thuộc địa, hoặc Nga Xô nay..   Còn La Hy có thể coi như ngồi 

dang chân lên cả hai: Cả Bái vật lẫn Ý hệ. 

C.- TÂM LINH 

Là giai đoạn của Lý trí được mở rộng để bao gồm cả Tình, cả Chí, cả Thiên năng, Tiềm thức, 

Siêu thức, gọi chung là Tâm, nên chữ Tâm rất rộng nghĩa. 

Ta có thể tạm dùng chữ Thiên năng, Siêu thức để chỉ tỏ cửa ngõ của Tâm đang có một ý niệm sơ 

sài. 

Vì tính cách bao trùm đó, nên Triết lý xây trên nền Tâm cũng gọi là Triết lý Toàn thể , bao trùm 

cả Vũ trụ, gọi là “ vũ trụ chi tâm “. Tâm biểu lộ ra bằng Tình.     

Tình ở đợt Bái vật là thứ Tình bị tràn ngập chưa được Lý trí kiểm soát.  

Ý hệ thì đẩy Tình ra  để Lý trí chiếm trọn.   

Đến Tâm linh mới hội nhập cả Tình cả Lý, cả Thiên năng, Tiềm thức, nên rất hiệu nghiệm, gọi 

vắn tắt là Linh. Linh với Thần như nhau, đều không ở nơi nào nhất định, mà ở khắp chốn, nói 

Tâm linh cũng là nói lên sự hiệu nghiệm bao trùm vì có mặt khắp nơi, không gì không tiếp cận.    

Các nước y cứ trên Tâm linh xưa có Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, gọi chung là Việt Nho. 
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B.- BỘ PHẠM TRÙ THỨ HAI 

Để nhận rõ hơn tính chất của 3 đợt Tâm thức trên, triết lý An Vi đưa ra bộ phạm trù thứ hai: 

Dụng, Từ, Ý, Cơ làm thước do sự sâu rộng của một nền triết. Triết nào khởi từ Cơ thì đi xuyên 

qua Ý và Từ để xuống mãi tới Dụng: 

A.- CƠ 

Là Nguyên lý cùng tột. 

B.- Ý 

Là Tư tưởng, là Triết học ( hệ thống của ý ) 

C.- TỪ 

Là Lời Nói, Văn học. 

D.- DỤNG. 

Là việc Làm, Định chế, Thói tục. 

 

Triết nào khởi tự Cơ đi qua Ý, Từ rồi thấu đến Dụng là triết sâu và rộng nhất. 

 Nói Dụng, Từ, Ý, Cơ là bắt đầu ở chỗ cụ thể hiện hình mà lần lên cũng thấy hợp với Từ và Ý rồi 

đến Cơ thì cũng vậy.  Triết học Lý niệm khởi từ Ý, tận cùng ở Từ hầu không tới được việc làm 

cụ thể, hậu quả chỉ là những thuyết lý trừu tượng hoặc không tưởng ( utopie ) chẳng có chân nào 

trên mặt đất, như Cộng hòa của Plato hay các thuyết trong triết học cổ điển Tây Âu, mà nền tảng 

Siêu hình xây trên ý niệm hữu thể rất trừu tượng thuộc Lý trí ròng đến độ đẩy lui Tình và Chí là 

những cái có sức huy động nghị lực con Người, nên triết trở thành trừu tượng son đẹt.      

 Triết ( Lý niệm )  làm ra là để bàn luận trong trường ốc, chứ không thực thi vào đời sống 

được.  Nếu chẳng may người ta Cưỡng thi hành như Cộng sản cố tình làm với triết học Karl 

Marx thì phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộc, khủng bố mới có Làm, vì cái  Làm đó 

không do tự trong phát xuất thường trái với bản tính con người, nên chỉ có Làm bao lâu còn có 

sự khủng bố, ép buộc.  Ngược lại, Triết lý đặt trên Cơ tức trên nhu yếu thâm sâu của con Người, 

tất nhiên có Dụng theo, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. . . Vì thế nó khác với Ý hệ ở chỗ không 

đưa ra Utopia hoặc nên ý tưởng rất cao cũng vẫn còn làm được.  Thứ đến, nó cũng khác Ý hệ, 

nhất là khác Bái vật ở chỗ không dùng “ Mưu Gian Đạo Đức “  ( vì Đạo Đức mà đánh lừa, pia 

fraus ), thí dụ Mặc Địch hứa tìm việc cho môn đệ, nhưng khi học xong ông nói có việc đâu, đó 

chỉ là đánh lừa môn sinh để chịu khó học.   Bái vật dùng tràn ngập pia fraus đã đành, cả đến Triết 

lý nhiều khi cũng không chê, thí dụ ông Tổ triết Tây là Plato cũng dùng bộn.  Còn Cộng sản thì 

khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội ( lợi hành ) kèm theo khủng bố ( Cưỡng hành ), 

tại Ý hệ là triết học xây trên Ý niệm, không đủ sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành 

phải dùng những trợ lực ngoại khởi như pia fraus. 

C.- BỘ PHẠM TRÙ CỦA VIỆT NHO 
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 Hãy so sánh các xã hội cổ sơ vừa nhắc đến, để có sự minh hoạ.  Đang khi các xã hội theo 

Việt Nho đều có cà 4 đợt: Dụng, Từ, Ý, Cơ: 

A.- CƠ 

Là Đạo Nghĩa. 

B.- Ý 

Là Triết lý, Đạo học. 

C.- TỪ 

Là văn học nghệ thuật, cũng tuân theo Đạo lý. 

D.- DỤNG 

Là sự áp dụng Triết học vào đời sống gọi là Định chế, là Thói tục, mà từ Vua tới Dân đều cố 

theo. 

 

Vì thế tất cả 4 chặng đều ăn chịu với nhau như một Cơ thể, nên có hiện tượng này là dù Triết đưa 

ra lý tưởng hết sức cao ( Cơ ), nhưng vẫn hiện thực ( Dụng ) được, không những thâu nhập vào 

Triết học (Ý ), Văn học ( Từ ), nhưng còn thấu tới Thân Tâm con Người.  Lịch sử văn minh đã 

phải khen là “ nền luân lý hiệu nghiệm hơn hết gặp được trong các dân ở bất cứ thời nào “  ( W. 

Durant. Story of Civ. Vol. I  6- 40 ).  Một xã hội đông người nhất, với phương thức cai trị 

bền bỉ nhất, vào tạo được hạnh phúc hơn hết cho con Người : Không có chế độ Nô lệ hay 

nếu có cũng đã được bãi bỏ sớm.   Tuy có chuyên chế nhưng là chuyện từng giai đoạn với 

từng ông vua, chứ nói chung thì không.   Người ta không thấy chỗ đó vì lẫn lộn với độc tài, 

độc chuyên với chuyên chế .  

 Độc tài ( authoritrianism ) thì nhất định các vua xưa đều độc tài, nhưng không hẳn chuyên 

chế theo nghĩa mạnh của từ Tyrany hay là Totalitarianism, nó đòi kiểm soát hết mọi 

chuyện không những chính trị, mà hết cả đời sống, nó định đoạt tiêu chuẩn cho mọi giá trị, 

từ kinh tế, nghệ thuật, văn học đến bản thân, tư tưởng, cảm tình, tôn giáo như ta thấy thực 

thi trong các xã hội cộng sản: người dân mất hết mọi Tự do. Trong chế độ Quân chủ xưa 

mà ta gọi là độc tài, người dân còn hưởng rất nhiều tự do, từ tôn giáo, tư tưởng, nghệ thuật 

đến kinh tế, đi lại, cả đến tài sản. . .   

Có thể so với Dân chủ ngày nay tuy đời sống thấp hơn nhiều, nhưng về Tự do không thua bao 

lăm, thường chỉ trong chính trị, ngoại trừ một số người sống bên cạnh Vua bị ràng buộc nhiều 

hơn, còn toàn dân sống trong thôn làng vẫn có thể nói mà không sợ bị cải chính, là “ phép Vua 

thua Lệ làng “ 

Ngược lại trong các nền Văn minh khác như Babylon, Perse ( Ba Tư ) , Egypte ( Ai cập ) phải 

gọi là Đế quốc vì thường có những điểm đi cùng, như chuyện bóc lột hết mọi Tự do.     Đây là 

những cái diệt hạnh phúc con Người, các xã hội đó đều có cả bấy nhiêu một cách nền móng.      

Đó là kết quả của sự xây trên Ý hệ cũng như Bái vật, đã bao gồm một vài Giai cấp được hưởng 

Tự do như Quý tộc trong xã hội La Hy.   Nhưng nói chung, Định chế vẫn đặt trên liên hệ Chủ Nô 
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kéo theo sự Giàu Nghèo chênh lệch quá đáng.  Đây là lý do căn để để gây nên sự suy sụp các Đế 

quốc nọ. 

Ngoại trừ Ấn Độ, không một Đế quốc nào sống được một phần ba tuổi của các xã hội Việt 

Nho.   Là vì Bái vật và Ý hệ không có sự hiệu nghiệm phát xuất từ Cơ, nên không bao được 

Dụng, Từ, Ý , Cơ mà trơ ra chỉ có Từ và Ý, thì Từ đầu óc sản xuất, rồi phát biểu ra miệng, không 

đủ sức huy động Tâm Tình.  Trái lại Cơ phát xuất từ Tâm Tình nên huy động toàn thân, tự nhiên 

thi hành ra, và khi thi hành thì sinh ơn ích, gây hạnh phúc cho con Người. 

Các xã hội Dân chủ Tây Âu nay dù đã bỏ được chuyên chế, không phải do Cơ, mà hầu hết là do 

Lương tri như tranh đấu, do Kinh tế phồn thịnh, do Tâm thức con Người đã phát triển đủ. . .     Vì 

không do Cơ, nên xã hội chỉ có luật pháp, trên nữa không có Đạo Nghĩa, dười không có gì 

hướng dẫn việc tu Thân, tề Gia và các Liên hệ tinh tế của con Người.  Đây là chỗ cần nói 

đến sự khác biệt giữa Cơ cấu học hiện nay và cơ cấu An Vi. Tuy cả hai cùng dùng phương 

pháp như nhau: cùng số độ, đồ hình, huyền thoại, huyền sử, cũng đối chiếu với các Văn minh, 

cũng nhìn bao trùm. . .  Nhưng cái khác là Cơ cấu hiện hãy còn mang nhiều tính chất Lý trí, phần 

lớn được  Lý trí kiên tạo ra ( construit ) để tìm Hiểu các Văn hoá cổ sơ hay giải nghĩa các tác 

phẩm Văn học, chứ không chủ chốt nhằm vào hướng dẫn đời Sống.   Vì vậy bộ phạm trù Dụng, 

Từ, Ý, Cơ  chỉ áp dụng riêng cho Việt Nho, ít ra cách trung thực hơn cả. 

D.- BA NGUYÊN LÝ 

Để thấy điều đó ta hãy phân tích cái Cơ của Việt Nho về phương diện triết. Vậy  Cơ ở đây 

được biểu diễn ra 3 nguyên lý tối cao, nên đúng ra gọi là Định đề ( premises ), đó là: 

  Nguyên lý Lưỡng hợp   

  Nguyên lý Nhân chủ   

  Nguyên lý An vi.  

Ba nguyên lý này thuộc Cơ, vì nó không còn ở trong tầm tay lý lẽ để mà chứng minh, mà lý luận 

nữa, nó đã ăn sâu vào Tiềm thức phần lớn rồi. 

A.- NGUYÊN LÝ LƯỠNG HỢP   

Hai mà một, một mà hai, có mà như không, không mà lại có, đó là một, không thể nhập nhằng 

nước đôi, vậy đó là định đề căn bản của Triết lý An vi.  Nhờ đó, nó đưa ra được Vũ trụ quan 

Động, ngược hẳn với nguyên lý Tĩnh của Ý hệ, gọi là nguyên lý Đồng nhất: A là A, Động là 

Động, Tĩnh là Tĩnh.    

 Đã Động thôi Tĩnh, đã Tĩnh thôi Động. Nó rất hợp với Lý trí, nên làm nền móng cho Logic. 

Trái lại, Việt Nho thì Động mà Tĩnh, Tĩnh mà lại Động.      Đó là Nguyên lý Đồng Thời. 

Trong A đồng thời có B, trong B đồng thời có A, một mà hai, hai mà một, các học giả kêu là 

Dual Unit ( Hai mà Một ), nó bao gồm cả hai bên. 

Đợt cao nhất của nó thuộc siêu hình là Có Không, Không mà lại Có.   Có nương Không mà sinh, 

Không nương Có mà xuất hiện. 
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Đợt hai thuộc thực tế cụ thể hơn, nên nói Trời / Đất, Núi / Sông, Mưa  / Nắng. . . Những chữ đối 

đáp này chỉ thị hai hạn từ đối lập nên là phạm trù tổng quát chỉ các cặp đối lập như Sáng / Tối, 

Cứng / Mềm, Ngày / Đêm, Nam / Nữ.  Triết học Lý niệm chỉ có một bên, quen gọi là Duy: một 

là một, A là A, đã A thì không B, không thể có trường hợp thứ ba được: tertium non datur, 

excluded middle. 

Triết lý An vi không những nhận có trường hợp thứ ba, còn tôn lên gọi là Tam tài và lấy làm 

nền tảng.   Tam tài là Trời, Đất, Người. 

Đó cũng là điều nghịch lý, hay siêu lý vì con Người bé nhỏ đặt ngang hàng với Trời cùng Đất 

sao được: không thấy vô lý sao?  Nhưng vậy mới nói là nó vượt khỏi phạm vi Lý trí để ăn sâu 

vào Tiềm thức và thuộc về Cơ .     

 Cơ chú ý tới mọi liên hệ giữa hai Thái cực, nói trong Tam tài có Người giữa Trời cùng Đất cũng 

là nói Người là liên hệ giữa Trời và Đất. 

Triết học cổ điển chỉ chú ý đến từng hạn từ (term ) hoặc Trời hoặc Đất, hoặc Có hoặc Không.    

Do vậy hoặc Duy Vật hoặc Duy Tâm mà không chú ý đến mối Tương quan của nó như triết Việt 

Nho chú ý đến cả hai: Cả Âm lẫn Dương, “Âm Dương tương thôi “.  

 Huyền sử nói Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc Long trên cánh đồng Tương là hàm ngụ ý đó.  Nói cụ thể là 

không đặt ưu tiên vào Trời với Đất, mà đặt vào Người được quan niệm là mối Liên Hệ giữa Trời 

cùng Đất. 

Do việc đặt để này mà Việt Nho chính là Tổ sư Cơ cấu: vì Cơ cấu không quan tâm đến Hạn từ, 

nhưng đặt nặng trên Tương quan của Hạn từ.   Tương quan là cái gì năng động.   Nói Người là 

Tài cũng nói Người là Tác năng, là “ tạo hoá Con “ , ( không tạo hóa viết hoa ) là do vậy. Hậu 

quả của sự nói Cơ với Dụng là thế.   Đó là nguyên lý đầu tiên có thể gọi là Vũ trụ quan động. 

B.- NGUYÊN LÝ NHÂN CHỦ   

Nguyên lý thứ hai thuộc Nhân sinh quan cũng thuận theo thế Động của Vũ trụ quan gọi là Nhân 

chủ theo nghĩa người là Chủ nhân ông.    Chủ là cái gì ? Thưa là Chủ Trời cùng Đất, nói đúng ra 

chủ Thân Tâm mình bao gồm Trời Đất ở trong, ngược với Vật chủ ở hai đợt Bái vật và Ý hệ, nơi 

ấy con Người vong Thân bị sự vật sai sử nên gọi là Vật chủ ( chosisme ), Mỹ gọi là Reified man 

hoặc thingified man ).  Đó là Nhân sinh quan Nhân chủ. 

C.- NGUYÊN LÝ AN VI  

Đây là nguyên lý khó hiểu nên cần bộ phạm trù thứ ba gồm: Cưỡng hành, Lợi hành và An hành. 

1.- CƯỠNG HÀNH 

Chỉ những việc mà động cơ ở ngoài con Người như làm vì sợ Trời đánh Thánh vật, làm vì bị bắt 

buộc như Tù nhân phải lao động, mất hết Tự do, Tự lực. 

2.- LỢI HÀNH 

Thì động cơ là Lợi lộc, tuy ở ngoài nhưng còn để cho con Người ít Tự lực, được Tự do khỏi 

cưỡng buộc, chỉ mất Tự do Luân lý. 
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3.- AN HÀNH 

Không còn tìm động cơ từ ngoài nhưng tìm ngay trong mình, thấy đáng làm thì làm, thành bại là 

thứ yếu.   Loại này hợp cho con Người được quan niệm như Nhân chủ, nó không phạm đến Tự 

do Tâm lý con Người, con Người vẫn là Chủ cả ngoài lẫn trong, tâm lý vẫn đủ sức tự Cường, tự 

Lực, khỏi cần sự thúc đẩy từ ngoài.  Nó là việc cốt cán cho triết lý xây trên Nhân chủ gọi là An 

vi.   Gọi thế để đặt vị trí giữa hai khuynh hướng triết ở hai Thái cực là Hữu vi và Vô vi. 

Hữu vi là có làm hiểu là sự làm gắn liền với Đối tượng, nô lệ cho Đối tượng.  Điều đó kéo theo 

sự nguy hiểm rất vi tế dẫn con Người đến tai họa bị Vật Hóa ( thingification ) vì thế đã có sự 

phản động lại để tránh tiếp xúc với sự vật để khỏi bị Vật Hoá ( một thứ  chính sách Monroe trong 

triết  cũng gọi là chính sách đà điểu ).   Nhưng không làm thì sống sai, nhãn tiền là không có ăn: 

theo nguyên tắc tay có Làm thì hàm mới có Nhai. 

Thế là Vô vi cũng mắc kẹt như Hữu vi.  Đàng nào cũng chết: Làm thì bị Vật Hoá, không Làm thì 

làm sao sống. Vậy phải tìm lối nào đây để thoát khỏi gọng kìm một bên là Hữu, một bên là Vô.  

Và câu thưa là An vi.    

Triết lý An vi lấy An hành làm lý tưởng, nhưng không gảy bỏ Lợi hành và Cưỡng hành. 

Nhưng cái đó thuộc Tiểu ngã, thuộc vòng hiện tượng không dễ gì bỏ được, lý tưởng là phải có 

thêm nhiều tác động ở đợt An hành, để nó làm Chủ, để nó bao phủ lấy việc hai đợt dưới hầu làm 

cho chúng trở nên thanh thoát lấy.   Còn chính chủ tịch của của Thanh thoát phải là các việc 

thuộc đợt An hành: Chính những việc này mới giúp vào công cuộc thanh nhàn hơn cả.   

Vì thế Tiên hiền Việt Nho đã đưa ra định chế Tứ Quý để giúp thực thi. Tứ Quý  là bốn tuần cuối 

bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Hay tuần cuối của tháng 3, 6, 9, 12. 

Đó là bốn tuần mà Tứ Quý mượn của bốn tháng nọ.    Mượn để làm gì ?  Thưa để không làm chi 

hết, mà chỉ Ngồi Không, chữ Nho nói về vua là “ Thùy Y thường “ : thả lỏng áo quần xuống 

như Người không phải đi làm.   Nếu muốn nói “ có Làm “  thì là làm cái “ Không làm “, vì việc 

chính của Tứ Quý là trút sạch những cái Có  trong lòng mình ra, những cái đó thuộc Hữu vi đầy 

sức ngảng trở Tâm hồn, không để cho cái Có trồi lên mặt Tâm thức để nói lên tiếng nói Thiên 

mệnh, tức là những nhu yếu thâm sâu của bản tính con Người.   

Thành thử con Người chỉ nghe được lệnh truyền của Bái vật hoặc Ý hệ hoàn toàn ngoại khởi, 

không nghe được nguyên ngôn là  mệnh lệnh của Nhân tính Tâm linh.  Những ngảng trở đó có 

nhiều nhưng được quy vào hai cặp danh từ Bái vật và Ý hệ.  Đó là những động cơ từ ngoài, có 

sức Vật Hoá Người  nên lâu lâu cần thì giờ không làm gì mà chỉ lo xả bỏ.   

 Khi xả hết rồi sự làm sẽ thong dong, để trở nên An vi, làm vì đáng làm là làm, không phải làm 

vì bị trời đánh thánh vật, hoặc vì bôn ba lợi danh nữa.   Những thứ làm đó đều bắt con Người nô 

lệ cho Đối tượng, nô lệ cho sự thúc đẩy bên ngoài, nó làm sa sút Nhân chủ tính, chỉ có an hành 

mới xứng là việc của con Người Nhân chủ.    

Đó là đại để cái khung của triết lý An vi đặt trên cơ cầu ba nguyên lý Lưỡng hợp, Nhân chủ và 

An hành.  Đó là cơ cấu thượng thặng ta có thể diễn tả bằng Hình vẽ, bằng Huyền số, bằng Huyền 

thoại.  
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Xem lại lịch sử  cũng như quan sát con Người sẽ dễ dàng nhận ra cả ba loại việc kể trên Cưỡng 

hành, Lợi hành, An hành.  Nhưng nhiều khi có An hành mà không có An vi. Đó là những bậc 

“ sinh nhi tri chi “ tức là bẩm sinh được như thế : rất cao thượng, không màng công danh.   

Nhưng đó là những đoá hoa vĩ đại không được vun tưới mà tự nhiên mọc lên được giữa rừng 

hoang.  Triết lý An vi muốn phân tích hành vi của những bậc cao cả nọ để rút lấy cái cơ cấu đặng 

thiết lập ra một nền triết hẳn hoi để giúp nhận thức ra hiện thực. 

Điều đó Việt Nho đã làm rồi nhưng chỉ đủ cho đợt tiến trước, không còn hợp cho cảm quan đợt 

tiến mới có thêm khoa học thuộc cả Sinh ( Sống ) lẫn Tâm ( Linh ): Sinh như kỹ thuật cơ khí 

nâng cao mức sống, Tâm như các khoa học Tân Nhân văn: xã hội, khảo cổ, Nhân học, uyên tâm, 

cơ cấu. . .   Các khoa học đó sẽ giúp con Người có thêm rất nhiều những xác định cặn kẽ hơn, 

những cái nhìn thấu triệt mới lạ.  Vì thế cần một Triết lý hội nhập tất cả các sở đắc mới nọ.      

Đó là nền Triết lý mà nước Mỹ, dân Mỹ phải làm và rồi họ sẽ làm được.  Khi nào làm được thì 

Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng Tâm linh đang thiếu đường hướng.  Hiện nay Mỹ đang ở tuổi Ý 

hệ, Lợi hành.   Chỉ cần đặt trên Lợi hành một đợt An hành nữa là xong.  Muốn được thế cần 

mạnh dạn đi vào cuộc cách mạng Tâm linh mà việc đầu phải là xây đắp nền Triết mới trên Cơ 

cấu, rồi bắt toàn dân học biết như biết Hiến pháp vậy.    

Nói đến đây có người sẽ la ó cho là phạm đến Tự do, phạm đến Hiến pháp xây trên Tự do, nên 

phải để mọi người Tự do!    Mỹ phải theo chế độ đa phương nghĩa là nhiều Triết.  

Nhưng bạn có biết đa phương thực sự là chi chăng ?  Thưa là chắn che sự ngu dốt, sự bất lực.     

Nói rõ ra cả Mỹ cũng như Tây Âu không sao thiết lập nổi một nền Triết Nhân sinh có đủ sức làm 

lãnh chúa, phải ở lì lại trong Ý hệ, tất nhiên mắc cảnh “ Thập nhị sứ quân “, cá đối bằng đầu, nên 

phải lấy đa phương làm tôn chỉ, cốt để tránh cái họa chuyên chế  độc hữu vốn là đặc tính của Ý 

hệ.    Tưởng như vậy là trọng kính Tự do, có ngờ đâu rằng nước thiếu một nền Triết của quốc gia 

cũng y không có một nền Hiến pháp. Nếu ở đợt Hiến pháp không thể “đa phương “  thì ở đợt 

Triết cũng vậy.  Sở dĩ người ta không nhận ra điều đó vì không biết đến thứ Triết lý đặt trên Cơ 

có tính cách bao dung nên thường không xuất hiện như nền Triết lý độc nhất, nhưng như Triết lý 

ưu thắng, nghĩa là vẫn dung chứa các nền Triết lý khác, nhưng thường những Triết lý này chỉ có 

để làm cảnh, người nào thích thì đem ra bàn cãi vậy thôi, chứ giả có trao cho tay lái con thuyền 

đời sống chẳng biết đâu mà rờ. 

Thí dụ cụ thể trong lịch sử Tàu, đời Hán ban đầu rất trọng Lão Trang, đã đem quyền hành đặt 

vào tay Đạo giáo, nhưng chỉ ít lâu tỏ ra bất lực lại phải mời Nho lên đặt trên Cơ .   Cái phiền của 

Âu Mỹ là chỉ có loại Triết lý làm cảnh, chứ không có Triết lý xây trên Cơ.   

Triết lý đặt trên Cơ phải đi sát đời Sống, nhưng đi sát mà lại không đi vào những xác định chi li, 

nên vẫn giữ được tính chất Bao dung.   Vì mỗi xác định là mỗi bám sát vào biến cố, một sự việc.  

Thí dụ nói về Chính trị, triết lý An vi chỉ đưa ra những Nguyên lý ở đợt đầu gọi là Chính lược, 

không xuống đến đợt Chiến lược, càng không đến đợt Chiến thuật. Vì càng xuống càng cá thể 

hoá cho hợp sự việc phải làm, việc nào cũng có một Không điểm, một Thời điểm nhất định, nên 

chỉ có một không thể hai, là những cái phải quyết định tùy hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác. 

Triết học Duy Lý y cứ trên Ý niệm là cái đã xác định nhiều, khó có thể xuống tới Dụng là việc 

làm.    Việc làm nào cũng là một cá thể có một không hai, phải luôn luôn quy định riêng cho nó.  
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Muốn tổng quát hóa ở đợt này sẽ dễ dàng đi vào độc đoán và chuyên chế.  Đây là lý do khi theo 

Triết học lý niệm để câu nệ chấp một, thiếu sự mềm dẻo quên đi với Triết học xây trên Cơ.  Cơ 

không có hệ thống nên không kềnh càng, dễ thể nhập vào bất cứ đâu, vào bất cứ tổng hợp mới 

nào.   Triết học Ý hệ rất khó lột xác để đi vào tổng hợp mới, do cái hệ thống kềnh cơi của nó với 

những xác định chi li, vì thế mà nó thất bại và chịu để thế giới hiện dại như thuyền không lái: bới 

thiếu một Triết lý đặt trên Cơ.    Ây là nền Triết lý con Người đang mặc nhiên mong đợi, vì chỉ 

có nền Triết lý đầy Tâm Tình nó mới ứng hợp cho con Người thời hậu kỹ nghệ, nó sửa soạn 

bước vào giai đoạn phong lưu, làm ít chơi nhiều, sống thảnh thơi như chim trời cá nước.” 

( Trên đây là một mẫu thử áp dụng triết lý An vi vào chính trị Mỹ.  Kim  Định ).” 

G.- TRIẾT LÝ AN VI  VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

  Khi đọc T. G. Kim Định chúng ta mới thấy mở ra một chân trời mới , một lộ đồ  có thề đáp ứng 

được Quốc nạn và Quốc nhục của Dân tộc .  Cái thất bại lớn lao nhất của lớp đàn anh là không 

thấy nan đề là nằm trong phạm vi Triết học, không có cái nhìn Triết học thì không có cái nhìn 

toàn triệt vấn đề  mới sinh  ra  rắc rối.  Triết đây không phải Triết Tây phương, mà là Triết lý 

Đông phương. 

Theo Đông phương thì triết được Định nghĩa: Triết : Triệt Dã ( Triết là phải đi cho tới cùng triệt 

của mọi vấn đề  để có cái nhìn Chu tri ( holistic knowledge ), do đó mà phải Triệt Thượng và 

Triệt Hạ. 

Triệt Thượng là “ Cao minh phối Thiên: Phải lên tới lãnh vực  cao rộng sáng láng để kết hợp 

với Trời ( thuộc lãnh vực Tinh thần, Tâm linh  )  để đôn hậu Tình Người và đồng thời cũng phải 

Triệt Hạ để “  Bác hậu phối Địa “ nghĩa là phải lăn lộn  khắp mặt  Đất để khám phá thế giới 

vật chất ( thuộc lãnh vực Khoa học  ) để phát triển Lý trí hầu được Chu tri. Như vậy Triệt 

Thượng là để un đúc nguồn Tình, Triệt Hạ là trau dồi Nguồn lý , mặt khác Tình / lý  là cặp đối 

cực  ( opposite term ), nhưng cần phải làm sao kết thành nét Lưỡng nhất ( dual unit ) để trở nên 

Hùng / Dũng mới đạt tới trạng Thái hòa  nhờ  gọi là ”  Âm / Dương hoà “.  

Để  sống cho được  Âm / Dương hoà là điều khó khăn bậc nhất, nên Âm / Dương hoà được tôn 

lên là Đại Đạo ( Đạo lý Nhân sinh ) .  

Cuộc sống Vợ Chồng là khó khăn nhất, vì gia đình có là Tổ ấm để  Vợ Chồng  sống hoà hẩu  

hạnh phúc bên nhau, sinh ra và nuôi dưỡng con cái thành Trai hùng Gái đảm, Gia đình được 

dùng làm nền tảng cho Xã hội.  

Muốn  Sống Hoà với nhau thì Vợ Chồng một mặt phải tôn kính nhau, Yêu thương và  bao dung 

nhau để không xa rời nhau, mặt khác khi khi sống bên nhau hàng ngày thì phải biết kính trọng 

nhau và hành xử công bằng với nhau thì mới hoà với nhau được . Đừng xem thường đời sống Vợ 

Chồng trong Gia đình, nếu thất bại ở đây thì mọi lãnh vực khác cũng sẽ không ổn.  Vậy ai có thể 

sống được như vậy, thưa mọi người. 

Do đó vấn đề con Người được đặt lên vị trí hàng đầu, đó là con Người có Tư cách và khả năng. 

Có Tư cách thì mới  biết tự chế để sống hoà với người khác.  Muốn có khả năng Tự chế  thì mỗi 

người  phải  có  Lòng Tha thứ như Kitô giáo, Hỷ xả như Phật giáo, Hùng / Dũng như Nho giáo, 
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vì khi sinh ra và lớn lên mọi người đều bất toàn nên phải tu Thân, nghĩa làm Làm Người, mà 

Làm Người thì khó lắm, ngày nay nói đến chuyện làm Người thì người ta cười cho, vì cho rằng 

đã là người thì còn Làm Người làm gì nữa, người ta không nhận ra mình vẫn là con Người bất 

toàn và tin tưởng là khoa hoc có thể  giải quyết được mọi nan đề, nhưng Khoa học mà thiếu 

Lương tâm thì chỉ là sự hủy hoại của Tâm hồn. 

 Khoa học như con dao hai lưỡi, Lưỡi bên này giúp Ăn nên Làm ra, còn Lưỡi kia thì khi đem mồ 

hôi nước mắt của Nhân dân ra chế  bom Nguyên tử  chỉ để doạ nhau mà đâu có dám dùng, làm 

ra nhiều rồi lại hô nhau tài giảm, nhưng vẫn luôn tìm ra thứ mới để  hù doạ  nhau, trong khi đó 

cuộc sống của người dân còn nhiều  khó khăn chưa thể giải quyết.   Tuy khoa học rất cần cho 

đời sống Vật chất, thiếu khoa học thì không thể Ăn nên Làm ra để nâng cao đời sống Vật chất, 

nhưng đời sống Tinh thần Tâm linh thì quan trọng hơn nhiều, do đó là cần phải làm sao cho đời 

Sống Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất theo kiểu Âm  / Dương hoà  thì nhân loại mới 

sống yên ổn bên nhau được. Sống như vậy là sống theo Dịch lý Việt , cũng là khởi đầu cho Triết 

lý An vi, nghĩa là  làm sao cho Triết Hữu vi ( Tây phương ) /  và Triết Vô  vi ( Đông phương ) 

được Lưỡng nhất tạo nên Triết lý An vi.  

Một điều mà chúng ta phải quan tâm là khi tìm về nếp sống Tổ  tiên xưa, thì mới nhận ra Tổ tiên 

xưa luôn đi trên con đường mòn từ Gần ( Nội ) tới Xa ( Ngoại ) từ Nhỏ tới Lớn,  từ Đơn giản 

tới Phức tạp, từ Tầm thường tới Phi thướng, từ Tinh vi tới Vĩ đại, . . . và đặc biệt phải làm sao 

cho Triệt Thượng và Triệt Hạ được giao hoà ( Lưỡng nhất ), có khởi từ gần thì mới tiến tới 

Xa, có khởi từ Nhỏ thì mới tới cái lớn được . . . , vì Gần / Xa, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, 

tầm thường / Phi thường, Tinh vi /Vĩ đại. . . đều là các cặp đối cực theo Dịch lý cần được 

Lưỡng nhất  mới ổn , mà Dịch lý là Thiên lý  mà chúng ta phải tuân theo mới sinh tồn và phát 

triển được. 

Khi đi vào Việt Nho, chúng ta không thể không bàn về nét Lưỡng nhất trong Văn hoá Việt hay 

Việt Nho, nét Lưỡng nhất là nền tảng của Dịch hay rộng hơn là của Triết lý An vi, Triết lý An vi 

là Hồn của Việt Nho có Bản chất Hoà, nhờ luôn đạt thế Quân bình động, nên Việt Nho là nền 

Văn hoá Thái hòa.  

 Nay chúng ta bàn về Việt Nho là bàn về  phần Xác của Triết lý An vi, Xác Việt Nho lại có Cơ 

cấu là Đồ hình  và Số độ của Ngũ hành . 

Đồ hình tượng trưng cho Floor plan hay cái Khung của ngôi nhà Việt Nho, còn Số độ tượng 

trưng cho những bảo vật trang trí qúy giá trong ngôi nhà, cả hai có mục đích giúp cho đời sống 

Vật chất và Tinh thần  con Người được nâng cao  . 

 Có lẽ vào thời xa xưa, Lý trí của  Tổ tiên chúng ta chưa được phát triển, chưa đủ Văn tự để 

diễn đạt Tư tưởng cho rõ ràng ( mang tính chất Phân tích ), nhất là mặt Tình cảm lại u linh 

man mác ( mang tính chất Tổng hợp ), nên phải dùng tới các  Đồ hình và Số độ để vừa Hội Ý 

( về Tình cảm )  và vừa Ngôn truyền ( về Lý trí ).    Đồ hình là hình tượng  ( cụ thể ) được 

dùng làm  Biểu tượng như bàn nhún để vươn từ Hình tượng  lên các Linh tuợng  ( trừu 

tượng).  

Ví dụ: Khi nhìn bức tượng của Đức bà Quan Thế Âm hay Đức Bà Maria thì ta nhận ra đó là các 

Biểu tượng cho nguồn Tình bao la của các Ngài, của các bà Mẹ.  
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Khi nhìn hình người đàn bà bị bịt mắt cầm cán cân (để khỏi thiên vị ) giữ cho  hai đĩa thăng 

bằng với nhau nơi các Toà Án thì Người đàn bà là Biểu tượng của nguồn Tình bao la nơi nguồn 

Tâm linh, chỉ có nguồn Tình mới có khả năng giữ cho hai địa cân được thăng bằng hầu thực thi 

lẽ Công bằng hay  Công lý xã hội.  

Nhìn hình Chúa Giê su thì chúng ta nhận ra Ngài là sứ giả Tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài 

có sứ mạng đem Tình Yêu để thực thi Công lý Xã hội hầu kiến tạo Hòa bình, vì chỉ có Tình 

yêu mới có khà năng thực thi lẽ Công bình, hay Tình yêu là cái La bàn giúp cho nền Công 

chính xã hội được thực hiện. Đây là  sự sinh hoạt sao cho “ Tình / Lý tương tham” 

Còn các số độ là những con số thuộc Cơ số 10 được phân ra số Lẻ và số Chẵn, mỗi số đều mang 

theo một ý nghĩa linh thiêng hay Huyền niệm ( Mystical numbers ). Số Lẻ tượng trưng cho Vô, số 

Chẵn tượng trưng cho Hữu. 

Phân tích / Tổng hợp cũng như Ngôn  truyền / Hội ý hay Hữu / Vô đều là các cặp theo Dịch lý 

cũng cần đạt trạng thái Lưỡng nhất.  Các Đồ hình thì dùng Hình Tròn và hình Vuông, hình Tròn 

tương trưng cho Vô, hình Vuông tượng trưng cho Hữu, Tròn / Vuông cũng phải đạt nét Lưỡng 

nhất. Hình Tròn /  Hình Vuông được Lưỡng nhất qua hình Hình học thành Hình Vuông ngoại 

tiếp, Cha ông chúng ta gọi là Mẹ Tròn / Con Vuông. 

Chúng ta sẽ lần theo nền tảng của Văn hoá  Dân tộc để làm sáng tỏ một số vấn đề căn bản: 

I.-VIỆT TỘC CÓ BỘ SÁCH DÂN TỘC KHÔNG   ? 

( Kinh Hùng hải Triết 6. Kim Định ) 

“ Thưa là : Không mà lại Có :  

1 .- KHÔNG 

Vì chưa có Văn tự riêng , không có chữ Viết thì hẳn là không có sách . 

2.- CÓ 

Là vì có Kinh Vô tự tức là những Văn kiện được biểu hiện bằng dăm ba bộ Số, với một mớ 

Huyền thoại và vô số Tục ngữ Ca dao.   Các Số này được gọi là Huyền số, nó không dùng để đo 

đếm, nhưng để biểu thị cái khác, vì thế chúng làm nên những tiêu điểm khách quan nhưng câm 

nín, nên cần đến Huyền thoại làm như những lời nói lên có ý nghĩa. Tuy không có chữ, nhưng 

còn có Truyền khẩu mà Nội dung là Huyền thoại, nên kể là có. 

3 .- HUYỀN SỐ 

Những số đó ( huyền số ) có đủ giá trị chăng ?   Thưa là quá đủ, vì đây là đang nói về giá trị Văn 

hoá thuộc Tinh thần, mà Tinh thần đi ngược với Vật chất.   Với vật chất càng To càng hay, còn 

Tinh thần càng Bé lại càng quý : Bé cho đến số Không thì quý vô cùng.  Vì tất cả triết lý Ðông 

phương đều đặt trên số Không : Ấn Ðộ là Thái Hư, Lão Tử là Cốc Thần ( hang trống ) Nho là vô 

Thanh vô Xú , Việt là Trống ( trong chữ Trống Ðồng ), muốn nói theo Nho thì đó là Hư Tâm, Hư 

Linh, tức cái Tâm có trống rổng thì đạt được linh thiêng .  Ðó là bí quyết làm cho nước nên Văn 

hiến tức là có nền Văn hoá giàu chất Tâm linh. 
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II.- NHỮNG SÁCH  NÀO 

Có bao nhiêu sách Dân tộc và những sách nào ?   Sách Dân tộc Việt toàn là những Kinh không 

có chữ chỉ biểu hiện bằng bộ Số Vài Ba.  Sau khi đã nghiên cứu mới thấy bộ Số đó quả là con 

chấm Chủ quyền đã đóng vào vô số Văn kiện , Điển chương, Lược đồ, Di vật, Hiện vật, nên có 

thể nói đó là bấy nhiêu Sách Dân tộc.  Tuy nhiên con Chấm đóng hẳn xuống đã biến dạng nhiều 

cách nên khó nhận diện, chỉ sau khi đọc toàn bộ mới thấy rõ .   

1.- SÁCH CÓ TÊN: KINH HỮU TỰ 

Ở đây xin kể tạm vài  ba quyển thôi: 

A.- SÁCH ƯỚC, GẬY THẦN CỦA HÙNG VƯƠNG. 

B.- SÁCH TẢN VIÊN, BA VÌ. 

C.- LẠC THƯ. 

2.- SÁCH KHÔNG TÊN: KINH VÔ TỰ 

Sách không tên thi vô số , như : Cái Trống, cái Ðình, cái Nhà sàn, cái gGếng và vô số Vật dụng 

khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả  5 , 9 nữa .  Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc 

trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn , Lộ 

Bộc biết làm nhà chữ Ðinh ” , vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như câu 

châm ngôn triết : “ Nội hàm càng nhỏ Ngoại hàm càng to” . Nội hàm rút vào cùng cực thì toả ra 

cũng cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô 

tự, phải kể đến Kinh Dịch.  Nó có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và 

Tự, tức là không có chữ mà chỉ có Số, vì thế gọi là Văn, vừa có chữ , nên gọi là Tự ( tức là các 

Hệ từ ).  Truy tầm theo lối Sinh thành thí thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

A.- GIAI ĐOẠN I: DỊCH THIÊN NHIÊN HAY ÐẠO DỊCH CỦA TRỜI ÐẤT. 

 Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ / Bà 

Cộc , Núi / Sông, Nước / Lửa, Tiên / Rồng . . .  

B.- GIAI ĐOẠN II:DỊCH CỦA PHỤC HY. 

 Thành bởi nét  Đứt ( - - ) nét Liền (― )  ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ  số 2 

, 3 , 5  

C.- GIAI ĐOẠN III:DỊCH CỦA ÔNG ÐẠI VŨ ĐÚC 9 ĐỈNH.  

 Tức là thêm vào vòng Trong 5 số,  Sinh 4 số Thành nữa là 9 , cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của 

dân Lạc ) . 

D.- GIAI ĐOẠN IV:DỊCH CỦA VĂN VƯƠNG. 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 
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E.- GIAI ĐOẠN V:KHỔNG TỬ CÓ THÊM THẬP DỰC. 

 Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị Triết lý siêu hình .  Xưa nay người ta chỉ biết có 

giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm .  

Giai đoạn V được chú ý chút ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và 

đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng 

ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo 

phù phiếm thuộc xã hội .  Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một 

hai dấu hiệu, vài ba con số để chỉ thị rồi yên lặng .  

 Ðó là lý do tại sao các ạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư tâm, Vô thể. Vì thế Kinh 

Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3 , đến sau mới thêm lời vào  Vậy mà các thế hệ sau lại chú ý nhiều 

về lời thành ra chỉ chuyên Ngành mà bỏ Gốc . Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì phải học 

về các số trong Kinh Dịch. 

3.- Ý NGHĨA CÁC HUYỀN SỐ 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối cần 

phải biết để sau đoán ý . 

A.- SỐ ÐẤT 

Chỉ bằng các số chẵn là  2 , 4 , 6 , 8  , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông □ . 

B.- SỐ TRỜI 

Chỉ bằng các số lẻ  1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc │, hoặc hình tròn ○ . 

C.- VÒNG TRONG, VÒNG NGOÀI ( HỢP NỘI / NGOẠI CHI ĐẠO) 

Các số trên được chia ra vòng Trong và vòng Ngoài: 

Vòng trong ( xếp theo Ngũ hành ): gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh. 

2 

↑ 

3  ←  5  →  4 

↓ 

1 

 

Vòng ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9  được gọi là số Thành. 

 

 

 

7 
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│ 

2 

↑ 

8  ─  3 ←  5 →  4  ─ 9 

↓ 

1 

│ 

6 

 

( 5+1 = 6 ;   5+2 = 7;   5+3 = 8 ;   5+4 = 9  : Số Thành ) 

 

Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa, có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông .  

Chính trị đặt trên mẫu Du mục: có Giai cấp, liên hệ người là Chủ / Nô.  Còn thiên về số 1 là 

nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn.  Ðây chỉ là sự phân loại 

Tiên thiên chưa được áp dụng. Ðó sẽ là việc được bàn trong toàn sách, chỉ cần nói rằng trong 

thực tế Văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai 

Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên Văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( 

nguyên lý Đồng nhất ), còn Văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4. Vì thế có 

những bộ số: 1 – 4 hay  4 – 1. 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3. Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số 

cộng với nhau thành 5 , số Ngũ hành.  Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình vũ trụ: Trời 3 , Ðất 2 . 

Vẽ ra là hình Thập tự nhai  ┼ gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành Ngũ 

hành là số 5. Hoặc cùng vẽ là hình  Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông.( Vòng Tròn ngoại 

tiếp của hình Vuông ) 

Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ Nô lệ.  Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó 

là Việt. Vì cả Khảo cổ ( nét song trùng lưỡng hợp hay Lưỡng nhất : dual unit  ) lẫn Huyền thoại ( 

Tiên / Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chỉ nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng sau: 

Thí dụ : 

Số 3  = 1 +  2 

Số 5  = 2 + 3 

Số 9  = 5 + 4 

Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa Căn bản lại vừa Đặc trưng để nhận diện.  Trong thực tế thì 

phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.  Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn hoá; Tàu chủ ở đợt số 

Thành gọi là Văn minh. Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dày bánh 

Chưng. Còn Tàu thì hoàn chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá Bánh dày 

Bánh chưng Việt trở thành câu  “ Thiên viên Địa phương ” của Nho. 

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu, Nhà sàn trở thành Tam 

tài.  Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ).   Ðây là vấn đề 
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rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, Dân tộc học, Cổ sử 

để phân xử.  Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là Nho chưa xa lìa số 

Sinh của nó thì phải kể đến yếu tố Việt. Nói cụ thể là phải kể đến Huyền thoại và Huyền số nữa, 

nếu không dễ trật đường.  Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài ( 2 ) Ba ( 3 ).    

Sau đây là vài thí dụ đi trật đường:    

      1 .- Trong thời gian thai nghén Văn tự thời còn là chữ chân Chim (điểu tích tự )  hay chữ 

con Quăng ( khoa đẩu ) thì số 2 Ðất được biểu thị bằng 2 nét ngang  二 , còn số 3 Trời được 

biểu thị bằng 3 gạch thẳng │││, cả hai hợp lại thành chữ Kỳ ( căn = radial ) : 示 ( 5 nét ).    Vì 

hai bộ số này là linh thiêng nên dùng căn kỳ đi với các chữ gì thì linh thiêng như:  

Chữ tế:  祭    Chữ lễ :  禮    Chữ thần:  神         Chữ thiền:  禪      Chữ kỳ:  祈 .. 

Nhưng về sau người ta quen viết Tháo ( chữ viết cho nhanh )  thì chữ kỳ 示 ( Căn : radical : 5 nét 

) chỉ còn 4 nét  (礻). 

Vậy là từ số Trời 5 nét  đoạ ra số Ðất  4 nét lúc nào rồi mà không một ai ý thức điều đó.  

2 .- Hủ Nho bỏ số Sinh mà chuyên nhiều về số Thành là bát quái và 64 quẻ. Do thế Nho 

là một Đạo quân bình siêu đẳng đi lần vào chỗ suy vi bị bẻ quặt.  

Nay muốn tìm ra mối Ðạo Uyên nguyên, thì đó là cả một công trình bao la đòi phải có sự đóng 

góp nhiều ngành chuyên môn. Về phía Triết chúng tôi cố gắng tìm lại phần nào bằng chú tâm 

đến bộ số “ Vài Ba, Tham Lưỡng ”  như ( 2 – 3 )  và  ( 5 – 9 ).  Cái bí quyết thành “ Văn hoá 

chi bang ”  nằm trong mấy con Huyền số nọ. Nói khác đi đây là nhằm khai quật phần Tâm 

linh trong nền Văn hoá nước nhà.  Riêng về Tàu và Việt  khi nói tới Việt Nho thì chỉ xin hiểu là 

2 thực thể hoàn toàn Văn hóa, xin gảy ra ngoài mọi suy luận thuộc Chủng tộc hay Chính trị, để 

chỉ chú ý đến Văn hoá mà thôi.  

Theo đó, thì Việt chỉ tất cả các dân đã cư ngụ trong nước Tàu trước khi có Dân tộc Tàu, 

Việt Nam chỉ là một chi trong cái khối lớn lao đó, Có chăng Việt là chi được coi như kế thừa 

nền Văn hoá của khối Ðại Việt, đối với Tàu xuất hiện về sau. Cả hai nơi đều tổ chức xã hội theo 

mẫu Nông nghiệp, Việt thì còn giữ nguyên chất nhiều hơn, hãy tạm gọi là 9 nông 1 du, còn Tàu 

thì 6 nông 4 du. Do đó có một số nét khác biệt làm cho Tàu nói chung không quân bình bằng 

Việt. 

 Thí dụ về Vật biểu Tàu chỉ có Rồng (độc Dương ) , đang khi Việt có cả Rồng lẫn Tiên, nhân đó 

Việt trọng bên Tả, nổi về Văn hoá tinh thần, Tàu trọng bên Hữu nổi về Văn minh ( vật chất 

). Còn rất nhiều chi tiết sẽ đề cập sau. “ 

( Kim Định ) 

H.- TỔNG LUẬN AN VI 

“ 1. An Vi là nền Triết lý mới nhất được đề nghị với thế giới hiện đại coi như xứng hợp 

để dẫn đến cảnh phong lưu, một cảnh sẽ trái ngược với mối đe dọa loài người hiện nay là nạn cơ 

Tâm: Tâm hồn trở nên khô cạn như cơ khí. Trang Tử có lần nói: "cơ tâm là do hữu cơ khí". 
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Làm thế nào để "hữu cơ Khí mà không bị cơ Tâm". Có làm được như thế mới đạt lý tưởng là 

mưu hạnh phúc cho toàn cầu: đưa nhân loại đến thời phong lưu nhàn tản, để phát triển những khả 

thể cao siêu nơi con người. Đó là vấn đề mà triết học nhân loại đã cố giải quyết nhưng chưa 

thành tựu. Ta hãy phân tích tình hình để rút kinh nghiệm. 

  2. Trước hết hãy xét các thuyết lý lấy hạnh phúc đời này làm cứu cánh cuộc sống có 

chấp nhận được chăng. Thưa rằng có, đó là con đường mọi người đều theo cách bền bỉ, mặc dù 

những người đi lối thanh giáo khắc khổ coi như chống lại. Kỳ thực chỉ chống trong phương 

thức do sự đặt hạnh phúc ở đời này hay đời sau, chứ kỳ thực cũng là theo đuổi hạnh phúc, chỉ 

khác là họ không đặt ở thế giới hiện tại, nên dùng phương pháp coi như chống lại hạnh phúc thí 

dụ cách sống khổ hạnh, cực nhọc... Kỳ thực đó chỉ la phương tiện để tìm hạnh phúc cao hơn 

theo niềm tin càng khổ cực bao nhiêu lại càng tỏ ra say xưa thành khẩn đi tìm hạnh phúc 

bấy nhiêu, chịu cực là để chắc đạt hạnh phúc hơn, và để đạt hạnh phúc một cách lâu bền 

toàn triệt.  

Như vậy ta có thể coi hạnh phúc là cứu cánh cuộc đời này; đối với những người muốn đạt hạnh 

phúc ở đời sau cũng không cần thay đổi lập trường vì có thể cho rằng tìm hạnh phúc ở đời này 

chính là điều kiện cho được hạnh phúc đời sau. Đời này có hạnh đời sau mới phúc.  

3. Nên ta có thể dùng hạnh phúc đời này làm tiêu chuẩn vững chắc hơn cả: vì gồm cả 

Chân, Thiện, Mỹ. Ngược với tiêu chuẩn y cứ vào một mặt thí dụ Chân hoặc Mỹ: những tiêu 

chuẩn này tỏ ra không đủ tầm bao quát vì Chân lý là gì? Các triết gia đã tranh luận hằng bao thế 

kỷ chưa ngã ngũ. Ngạn ngữ nói cái bên này núi cho là thật thì bên kia lại cho là giả. Vì con 

người bị trói vào một quan điểm: chỉ thấy được một chiều của sự vật làm sao có được sự 

thật toàn triệt để đem ra làm tiêu chuẩn phổ biến. Chỉ như hạnh phúc thì mọi người trực 

cảm nghiệm được: nó hiện hình ngay ra trước mắt ai cũng có thể thấy phần nào.  

Vậy phải lấy hạnh phúc làm cứu cánh cuộc đời này, lấy trọn vẹn đến nỗi hạnh phúc 

trở nên tiêu chuẩn đo lường mọi giá trị. Nó không có tính cách phổ biến vì hạnh phúc mỗi 

người một khác, nhưng nó trung trực thiết cận ngay vào thân tâm con người ở đây và bây 

giờ nên rất cụ thể. Con người trong cõi hiện tượng không thể cầu hơn được nữa. 

 4. Bàn luận xong về cứu cánh và tiêu chuẩn, bây giờ phải quyết định phương thức 

hành động sao cho đạt tới. Hành động cao nhất Việt Nho gọi là đốc hành. Phân tích đến cùng 

cực cách hành xử của con người ta thấy nó qui ra ba hạng tùy với sự đối đãi của chủ thể và đối 

tượng.  

Khi đối tượng đoạt chủ thể ta hãy gọi là Hữu vi  

Chủ thể đoạt đối tượng là Vô vi  

Chủ thể và đối tượng hòa hài là An vi.  

Đối tượng đoạt chủ thể xảy ra như câu nói trên của Trang Tử: "Hữu cơ khí tất hữu cơ 

Tâm" = có cơ khí tất có cơ Tâm hay là khi con người dùng nhiều máy móc thì tâm hồn tất 

bị cơ khí hóa, bị máy móc hóa tróc hết tình người.  
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Tâm hồn không giữ được tính thể riêng của nó nữa mà bị sát nhập vào đối tượng, gọi là 

đối tượng-hóa (objectivation) hay vật thể hóa (thingification). Duy vật là một hình thái của 

sự vật thể hóa này, người ta không nhận ra được vì trong trạng thái đó con người vẫn giữ được 

phần Tiểu ngã như ai, không ngờ rằng thú vật nào cũng có bấy nhiêu: cũng ăn uống cũng làm 

tình... nhưng phần Đại Ngã là phần riêng biệt của con người thì không còn, như Tâm tình 

cao thượng, lòng Yêu thương khắp hết, sự quí chuộng Chân, Thiện, Mỹ; không còn nữa 

những cố gắng vươn lên miền cao cả.  

Tất cả không còn, từ sự vật, thú vật đến con người chỉ khác nhau về hơn kém chứ 

không còn cái đặc trưng gọi là linh thiêng nữa.  

Tai họa như thế kể là toàn triệt: con người bị vong thân giữa đám sự vật.  

5.- Tai họa này nói chung Âu Tây đã đi vào tự đầu kể từ Thales chủ trương bản thể 

cuối cùng của vạn vật là nước hay Democrites với thuyết nguyên tử...trải dài qua Plato, 

Kant, Hegel; đều kinh doanh trên sự vật, học về tượng ý của sự vật.  

Tuy có nhiều lần phản đối, cựa quạy nhưng không thoát được, vẫn sấp một chiều dưới 

sức nặng của ý hệ.  

Ficht đã đưa ra một duy Tâm luận giống lạ lùng với thuyết của Shankara, 

Schopenhauer thì hầu như hội nhập toàn bộ thuyết lý của Phật, của các kinh áo nghĩa  

thư giống như tổng hợp Vedanta,  

Còn Nietzsche cuối đời đã bị ám ảnh bởi ý niệm "sự trở lại vĩnh cửu" (eternel recurence). Đó 

chẳng qua là một dị-bản của thuyết luân hồi. Tất cả những cố gắng này thực ra chỉ là những bắt 

tay với hàng xóm theo định lý hai thái cực (hữu, vô) ở liền ngõ nhau nên đôi khi bắt tay nhau , 

và nhờ sự mới lạ nên đã gây được ít nhiều chú ý nhưng cuối cùng cũng chỉ vang bóng một thời 

vì sự mới lạ của nó, nhưng rồi cũng xẹp xuống như tại nơi xuất xứ. Ta hãy xét tận gốc của chúng 

là Ấn Độ quê hương của thuyết vô vi.  

6.- Để phản pháo lại Hữu vi thì Vô vi nhận thái độ quay lưng lại đời. Họ chủ trương 

rằng muốn Tâm không bị cơ khí thì đừng thâu dụng Cơ khí, cho chắc ăn nên li lìa thế giới 

đối tượng gọi là "tị thế" như Lão Trang chủ trương.  

Nhưng Lão Trang chỉ là hai cánh nhạn lẻ loi ở cõi trời Đông, còn chính ổ của Vô vi 

là Ấn Độ.  

Ấn Độ không còn thèm trốn sự vật nữa mà chối tuột là không có. Vạn vật đang phơi 

mình quanh ta chỉ là ảo ảnh, là maya "tuồng ảo hóa đã bầy ra đó" khỏi cần để tâm, khỏi 

cần trốn, có gì đâu để mà phải trốn, trốn đi đâu, vì đâu cũng là ảo hóa. Cả tấm thân này nữa trốn 

cái chi. Thế là hết: không còn Chủ thể lẫn Đối tượng, khỏi lo gì về tai họa bị đối tượng hóa. 

 7.- Thành công chăng? Thưa đó chỉ là những suy tưởng chủ quan không xóa bỏ nổi 

đối tượng, nên vẫn bị như thường, kiểu đà điểu vùi đầu vào cát để khỏi thấy người săn, 

nhưng thợ săn càng dễ bắt. Chứng cớ là các Tăng Lữ Brahmana đã trở nên những người làm 

giàu mạnh nhất: không từ chối cả những phương tiện phi nhân: thí dụ tục bắt các bà góa 
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phải lên giàn hỏa chết theo chồng được Tăng Lữ cổ võ duy trì thành khẩn, vì sau khi các bà 

chết, của cải đương nhiên thuộc về các Brahman (tên gọi Tăng Lữ của thần Brahma). 

 8.- Do thế mà tài sản bị thu dồn vào đẳng cấp Tăng Lữ quá nhiều gây nên sự chênh 

lệch lớn lao, đưa đại chúng vào cảnh khổ cực. Đến nỗi các cuộc chống đối Brahman cũng 

mang hơi hướng kinh tế, chẳng hạn kinh Upanishad Chandogya ví các cuộc kiệu của Tăng Lữ 

đương thời với đoàn chó cắn đuôi nhau sủa om om (om là tiếng thánh của đạo Bà La Môn). 

"Om chúng ta hãy ăn! Om chúng ta hãy uống!" Luật phép đã được Balamon đặt ra nên rất có lợi 

cho các Tăng Lữ: thí dụ nếu giết Tăng Lữ thì phải chết vì đó mới chính là tội giết người, còn 

giết các đảng cấp dưới chỉ phải đền bằng bò: giết Sudra đền 10 bò, giết Vaysia 100 bò, 

Kshatriya 1000 bò, nhưng không phải đền cho nạn nhân mà dâng cho Brahman. 

 Trách gì Tăng Lữ không giàu sụ và bị chống đối. Người chống đối Balamon hơn hết 

là Phật Thích Ca đã được tiếng là đập tan hai triệu thần của Bà La Môn. Trong thực tế Phật cực 

kỳ khinh thị các sãi Bà La Môn và đã làm cho đạo Bà La Môn lu mờ hẳn. Mãi đến thời Shankara 

mới phục hồi lại được bằng cách hội nhập Phật vào Bà La Môn giáo, tuyên dương Phật là 

một hiện thân (avatar) của thần Brahma, cũng như chấp nhận nhiều giá trị mới của Phật 

tức là rút tỉa hết giá trị của Phật; kết quả là Phật giáo trở nên lu mờ hẳn trên đất Ấn Độ. 

Ngày nay chỉ còn không đáng kể. Xem bao quát lịch sử Ấn ta thấy Bà La Môn đàn áp con người 

đã vậy, mà cả đến những người cố gắng vươn lên như Shankara cũng không để ý giải thoát 

người dân Ấn Độ. Đủ thấy rằng Vô vi cũng thất bại như Hữu vi, có phần hơn là khác. Vì 

Hữu vi đã đi vào Cơ khí tuy có hữu cơ Tâm, nhưng cơ khí giải thoát con người được bước 

sinh. Chỉ còn tìm ra triết nào giúp cho dẫu hữu cơ khí mà không hữu cơ tâm. Có chăng? 

Thưa đó phải là An Vi.  

9. An Vi hòa giải chủ thể với đối tượng cách ổn hơn hết. Vì thế nói đến An Vi ai mà 

chẳng ưng. Thế nhưng nói dễ làm khó. Khó đến nỗi không nói lên được "lời ràng buộc". Vì thế ở 

đợt triệt cùng này thì cần xoay ngược câu "nói dễ làm khó" thành "nói khó làm dễ".  

Sau đây là những lời nói cần thiết để làm nên triết lý An Vi, có xét qua ta mới thấy khó 

vô cùng đến độ biết bao đời triết mà chưa nói lên nổi.  

10. Lời nói khó thứ nhất: Người là gì? Hầu hết câu thưa đã đánh mất tính thể con 

người, chỉ còn lại có "con vật biết suy lý", "con vật kinh tế", "con vật hợp quần".  

Tất cả đều đánh mất chiều kích vô biên làm nền tảng tinh cốt của con người Đại 

Ngã, nên bị sự vật đàn áp dễ dàng.  

Vì thế An Vi chính hiệu đưa ra một con Người cực kỳ to lớn, to đến nỗi đặt ngang 

hàng cùng Trời  Đất, hàm ý rằng trời đất có vô biên đi nữa cũng khộng đàn áp được ta vì: "Ta 

cùng Trời Đất ba ngôi sánh, Trời Đất Ta đây đủ hóa công." Ta cũng "đội Trời đạp Đất ở 

đời Làm nên động Địa kinh Thiên đùng đùng"  

Như vậy về to lớn địa vị vững rồi, khỏi lo vong Thân, có đáng lo là bị trách phạm thượng, 

hay ngông, hoặc không tưởng. Nhưng trách mà chi: đó chẳng qua là thuật Tâm lý chiến, nói già 

dặn để tránh khỏi bị nuốt trôi mà.  
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11. Bây giờ ta hãy xem đến Yếu tính của con người Đại Ngã, có mạnh chăng hay yếu 

xèo. Nếu yếu thì có to như Trời Đất cũng bằng nằm phơi xác ra đó cho Trời Đất dày. Phải vậy 

chăng? Thưa không phải chút nào hết. Trái lại yếu tính con người là động tác, là hành, là ngũ 

hành; con người bị dị chứng với thụ động tính (man is allergic to passivity) nghĩa là con 

người sống được là do "có làm" là do "không thể không làm được", y như thời gian không thể 

ngừng nghỉ. Con người cũng vậy, vì con người làm nên bởi chữ Thời, cũng cùng một yếu tính 

như Thời gian. Thời gian không hề ngưng chạy, con Người cũng vậy, không thể ngừng 

nghỉ, luôn luôn phải là tác hành, tác hành cùng cực. Thời là Trời, là Thiên "hành kiện" quân 

tử cũng phải hành kiện theo đó: "Thiên hành kiện Quân tử dĩ tự cường bất tức"  

12. Nhân sinh muốn tác hành cùng cực tất nhiên Vũ trụ phải năng động. Vũ trụ quan 

ví như cái đồ đựng con người: nó in dạng thức nó lên con người trọn vẹn đến nỗi tục ngữ nói 

được là "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" tức Vũ trụ quan in bản chất nó lên con người: Vũ trụ 

tĩnh con người cũng tĩnh, cũng thụ động. Đó là trường hợp của con người theo quan niệm 

Hữu vi, vì Vũ trụ quan của nó Tĩnh chỉ nên con người cũng tĩnh chỉ ù lì, thụ động trước định 

mệnh, như con người Âu Châu đã bị thế, xuyên qua dòng sử mệnh của họ: luôn luôn nằm 

dưới ách định mệnh moira. Cho đến nay tuy vẫy vùng tưởng là thoát, kỳ thực lại bị ông Địa đè  

cổ, nhưng nói kiểu văn hoa để che đậy rằng "hạ tầng kinh tế chỉ huy thượng tầng văn hóa". 

Hèn chi mà văn hóa đó "thù nghịch với sự động" để nói theo Nietzsche: người sao chiêm bao 

làm vậy: Người mà yếu xìu thì Văn hóa, sản phẩm của người cũng yếu xìu, như quả thật quan 

niệm con người trong triết cổ điển. Ấy cũng vì thụ động tính mà con người bị sự vật nó cơ khí 

hóa (đây là nói theo triết, chứ còn người Âu Tây rất hoạt động, nhưng hoạt động theo lương tri 

chứ không theo Triết, ít ra Triết học ở nhà trường)  

13. Vậy muốn có và duy trì được hoạt động tính, con người tất phải được "đựng" ở 

trong Vũ trụ quan động; động giữa  Âm / Dương, Sáng / Tối, Cứng/Mềm, Nam / Nữ, Lớn 

/Nhỏ, Có /Kkhông để dệt lên tấm vải tương quan đặng làm môi trường hoạt động cho con 

người. Đó là bí quyết thành công của An vi: nó ở tại đặt trên tương quan mà không trên sự 

vật. Như cơ cấu luận nay đã hé thấy điều đó và đang cố gắng đi tới việc đặt nặng trên tương 

quan mà không trên hai Hạn từ là Năng hay Sở, Tâm hay Vật. Chưa biết có thành công hay 

chăng. Vì tuy đó là cơ cấu nhưng quá nhiều chất lý trí, chưa phải là cơ cấu thực thụ, ít ra cơ cấu 

chính tông. Vậy ta hãy đi về với cơ cấu tổ của An Vi để xem cái chất chính tông của nó. 

 14. Đến đây mới thấy hiện lên bí mật của Ngũ hành mà xưa rầy người ta quen dùng 

theo nghĩa ma thuật không phải theo nghĩa Cơ cấu.  

Theo nghĩa cơ cấu thì "ngũ hành" chính là hành hướng về với ngũ tức là về chỗ 

"không có gì" (có thể dịch là "to be") nên hành ngũ gọi là "hành vô địa, hành vô hành". 

Hành vô địa là không có phương, hành vô hành la không có mùa mà là hành vô biên bên 

ngoài phạm trù thời gian và không gian bé nhỏ : nó vô biên trong không gian, vô cùng 

trong thời gian.  

Đấy mới là trường hoạt động của triết lý an Vi cũng là của Con Người viết hoa tức 

chính là yếu tính Con Người. Con người cần được nuôi dưỡng bằng cái trống không vì đó 

mới thực là nền tảng của Tinh Thần, được Kinh Dịch định nghĩa cách tuyệt vời là "thần vô 

phương".  
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Xem vào cơ cấu ngũ hành sẽ thấy rõ. Thủy Kim - Thổ - Mộc Hỏa Thủy Hỏa ở hai 

cực trên dưới đối đãi nhau thì tương quan là Thổ. Kim Mộc ở hai cực phải trái đối đáp 

nhau: tương quan cũng là Thổ.  

15. Vậy mà Thổ là chính Con Người ngự giữa Thủy Hỏa (trời đất) cũng như ở giữa Kim 

Mộc (vạn vật) nên nói Người là đầu  Ngũ hành (là nõn là tinh túy ngũ hành) hoặc nói theo cơ 

cấu thì Con Người là hành Thổ. Kinh Dịch nói "an Thổ đôn hồ nhân" là nói lên tác động căn 

bản của Con Người: Con Người phải hướng vào mối Tương Quan to lớn nhất giữa Trời với 

Đất là Người. Đó là kiểu nói của cơ cấu, nói thường là "tồn tâm dưỡng tính", nói theo cơ cấu 

là "An Thổ". Điều đó kéo theo hai hệ luận, một: yếu tính con người nằm trong chỗ vô hình. 

Cho nên đường lên cá tính phải đi theo lối rời "to have" tới "to be" nói đơn sơ là từ to tới 

nhỏ. Khi đi đến chỗ cùng cực thì chạm vào cõi vô biên. Vậy nên làm những cái nhỏ, những 

cái "vô dụng" cũng chính là đường lên tinh thần. 

 16. Do đó đường lên cá tính đi ngược kim đồng hồ. Việt Nho gọi là đường trời hay 

hình nhi thượng với ý nghĩa tìm về với cái bé nhỏ, cái phẩm, đó là đường ngược với lối đi 

xuôi gọi là hữu nhậm là hình nhi hạ hay đường đất cụ thể là tìm về cái to lớn, cái gì có khối 

lượng, như nghệ thuật đồ sộ, những đền điện khổng lồ vượt tầm mức con người gây cho người 

xem cảm tưởng bị đè bẹp. Tai nạn đó xảy ra do cái đói khối lượng (gọi là tham). Đó là tại đi theo 

hữu nhậm là đường về địa hay vật chất.  

Đó là lý do giải nghĩa tại sao Đông phương coi trọng nghệ thuật vi tế, chuyên về 

những nghệ thuật bé nhỏ như ngọc thạch, cái dù, bộ chén, đồ chơi, cái quạt, những tranh 

sơn mài chạm trổ công phu. Càng nhỏ và càng lẫn vào cuộc sống càng hay. Đó không là 

những sự chơi suông vô ích, mà chính là con đường dẫn đi xa khỏi vật chất để đưa gần đến 

tinh thần.  

Vì thế ở miền Việt Nho hầu như không ai lưu danh hậu thế vì tài kiến trúc chạm trổ, 

nhưng lại có cả hàng trăm hàng ngàn người lưu danh trong hội họa, thi ca ... tức cố đi đến lý 

tưởng là "sống ở đời như thi sĩ" (Molderlin) tức sống gần tinh thần theo nghĩa sẵn sàng bỏ miền 

"to have" để đi sang miền "to be", mà cụ thể là trọng nghĩa khinh tài. Tinh thần biểu lộ cách cụ 

thể là vậy: đi tự to tới nhỏ. Sự vật càng nhỏ, càng vô dụng, con người càng dễ dàng buông thoát, 

không bám sát vào của cải, lòng sẽ sẵn sàng chịu phân chia tài sản. Mà đó là điểm then chốt để 

con người tiến vào giai đoạn phong lưu, giai đoạn coi người trọng hơn của, lấy những đức tính 

cao cả, những tình người nồng hậu làm quí nhất ở đời. . Bởi vậy để tâm vào những việc vô vị lợi 

chính là con đường dẫn đến chỗ làm chủ đối tượng. Làm chủ mà không chối bỏ nền con ng ười 

chiếm ba, vật chiếm hai,, nói bóng là bánh Dầy bánh Chưng, Thiên viên Địa phương.   Nếu ta vẽ  

Thể   bằng vòng Tròn, Tượng bằng hình Vuông  thì Thể Tượng giàn hòa  sẽ được là Tròn bao 

Vuông, nói khác là Vuông mà Tròn, Tròn mà uông.  

Đó là điều Triết học Lý niệm không thể tưởng tượng, đã tròn thôi vuông, đã vuông 

thôi tròn, không sao vẽ được cái vòng vuông. Căn do sự bất lực nọ phải tìm trong câu định 

nghĩa con Người bé nhỏ, trong vụ tôn thờ Lượng chất lớn lao, trong Vũ trụ quan tĩnh. 

 Đấy là căn do gây nên sự đổ vỡ của Văn hóa một chiều hoặc tròn hoặc vuông. Trái 

với Tròn ôm Vuông cân đối, nó lâu bền như Trời cùng Đất vậy.  
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18.-  Như vậy sự giữ được cả Tròn lẫn Vuông, tức pha độ sao cho đúng quả là một nghệ thuật tối 

cao. Huyền sử nói là Lạc Long Quân (Tổ Việt) "đóng đô ở Nghệ An xứ" là có ý nói người là 

NGHỆ TỔ viết hoa tức đã đạt được nghệ thuật thượng thừa ở tại nối Trời với Đất, Trời cao 

Đất thấp mà nối lại được quả là trác việt. Chữ Nghệ  ( 乂 ) cổ xưa thành bởi hai nét ngược 

chiều: một nét phảy (丿) , một nét mác  (乀).    
 Nét phảy tiến theo kim đồng hồ có thể chỉ triết Hữu vi mà tượng trưng là chử Vạn Đức Quốc Xã 

chỉ "extraverti" hướng ngoại. Nét mác tiến ngược kim đồng hồ có thể chỉ triết Vô vi mà tượng 

trưng là chữ Vãn "intraverti" hướng nội. Triết Việt lồng cả hai thành chữ nghệ với hai nét ngược 

chiều giao nhau.  

 

19. Còn thực tế là khi đọc triết Hữu vi ta thấy nó bàn về các cái thực tế như lửa, nước, 

nguyên tử, hoặc về kinh tế, chính trị, khoa học, máy móc, hoặc về ý niệm sự hữu "ontology". Ta 

có cảm tưởng sự kiện được kết cấu chồng lên cao ngất như tháp Eiffel hết sức đồ sộ nguy nga, 

bụng bảo dạ rằng thế mới là Triết, Triết phải hệ thống hóa như vậy mới ra hồn. Nhưng chỉ ít lâu 

sau ta thấy như có cái gì bất an: trước thấy như giá lạnh và ngộp thở, rồi sau cảm tưởng như 

bị tù túng không có lối thoát. Thực tế là cảm tưởng tù túng biến ra một thứ xiềng xích  để 

xích hồn vào sự phục vụ cho chuyên chế.  

Nói kiểu trừu tượng là con người bị nô lệ cho sự vật, cho Vũ trụ... lúc ấy ta mới hiểu 

tại sao bao điều hay trong Plato, Kant, Hegel không được áp dụng mà chỉ có những điều tai hại 

được họ tung hô như thần thánh hóa chính quyền là được thực thi.  

 

20. Đến khi đọc sang triết Ấn Độ thoạt tiên ta cảm thấy cái gì như thanh thoát cao 

xa, quả như học giả Âu Mỹ xưa đã gọi là cảnh tiên siêu hình. Lúc ấy ta coi thường triết Tây vì 

quá Hữu vi, còn triết Việt Nho không đáng nhắc đến nữa vì không hiện ra hình hài như hệ 

thống hay những suy luận cao vút tận ngọn Meru, mà chỉ là những câu cụt ngủn bò lè tè trên 

mặt đất. Nhưng qua một hai năm trên triết Ấn ta thấy như mình mất chân đứng trên đất, 

cảm thấy đúng là bị dẫn ra khỏi Vũ trụ con Người.  

Không còn gì về Vũ trụ, ta cảm thấy mình rơi vào chốn trầm không u tịch (acosmic 

unsconciousness) không còn biết Trời đâu Đất đâu nữa.  

Cái gì cũng bị chối, để rồi có lúc lại quyết. Quyết rồi lại chối khiến ta phải quay 

cuồng chóng mặt trong các rừng kinh sách muôn trùng giằng co giữa Có với Không. Ít 

nhất có thể nói nó khó hợp với Văn hóa của Việt, nếu không được biến đổi sâu rộng.  
 

21. Lúc ấy ta thấy bó buộc trở về với "ao nhà". Thoạt đầu thấy quả là ao đục, nông 

sờ, toàn nói những truyện quá thông thường tề gia, trị quốc, tu thân .. rồi cũng kinh tế, 

chính trị, xã hội như Tây Âu nhưng kém hơn ở chỗ nó lộn xộn rời rạc, không hệ thống gì 

cả, toàn là bã mía, là hủ học. Nhưng đột nhiên trong mớ hủ học đó có lẫn vài lời chỉ dẫn lên 

đường Tố Nguyên, nó thúc ta phải gạt sang bên tất cả để lần về cội gốc.  

Lúc ấy và chỉ lúc ấy thôi ta mới cảm thấy triết Việt có cái chi khác hai bên Âu Ấn, 

đồng thời cũng giống hai bên: nếu áp dụng bộ số "vài ba tham lưỡng" là ba trời hai đất ta 

liền nắm được chỗ dị biệt của Việt Nho. Nó có giống mà cũng có khác:  

Giống hữu vi vì cùng ở trên Đất, cũng làm việc, nhưng thay vì để lòng vào đó tới 4 thì 

Việt để vào có 2, còn 3 thì để lên siêu tượng gọi là Tâm linh, nên lại giống với Ấn.  

Ấn để lên siêu hình cả 5, chẳng còn chi cho thực tại, thành ra coi tất cả là maya, là huyền 

ảo.  

Theo ba chữ thông dụng ở Việt Nho thì: Nhập thế cho hữu vi Xuất thế cho vô vi Xử 

thế cho An Vi. 
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22.- Hữu vi đặt nặng trên vật thể, đúng hơn trên ý niệm của vật thể.  

Vô vi đặt nặng trên chủ thể (Tâm) trên thái hư, nên tị thế, không làm.  

An Vi đặt nặng trên chữ tác thành. Cũng tác hành như Tây Âu nhưng không đi đến 

lao tác, lao động, bó sát đối tượng, làm đến không còn được ngẩng mặt lên, đánh mất chữ   

Tiết trong việc làm, nó ở tại một nhịp vào một nhịp ra: một làm một chơi. Hầu hết các Triết 

lý lao động hiện nay đều bệnh hoạn vì thiếu tiết nhịp, chúng xuất hiện do phản đối sự không làm 

của Triết học xưa xây trên Ý, dừng lại ở Từ, không xuống đến Dụng, đến việc, coi việc là hèn. 

Vì vậy ngày nay mới hô làm, làm trối chết. Vô vi là không làm. Đã quan niệm tất cả là hư vô, 

là ảo hóa thì còn chi để mà làm. Thế nhưng không làm sống được chăng? Thế là phải có nô 

lệ để nó "làm". Chung cuộc cũng như Hữu vi chỉ có nô lệ gánh chịu hậu quả quá đáng của 

Triết: dẫn đến kết luận là không có chi, nên không có làm, hoặc coi việc là hèn hạ dành cho tôi 

tớ. Cả hai không đặt nền tảng cho triết lý tác hành. Không đề cao lao động. Cả hai đều có 

chế độ nô lệ để chúng làm.  
 

23. An Vi đứng giữa coi việc làm như thành tố cấu tạo nên con người: con người  

được định nghĩa là tác năng, như vậy làm việc không còn là cái gì tùy phụ, mà chính là 

thuộc bản tính con người, vì thế mà có làm. Có làm mới hợp bản tính con người nhưng con 

người gồm hai đợt (lưỡng thê = amphibious) nên làm cũng phải có hai nhịp một làm một nghỉ 

(chơi). Làm cho tiểu ngã chiếm 2, Chơi cho Đại Ngã chiếm 3.  

Tác hành cũng có hai đợt như vậy (2+3) gọi là Ngũ hành, hoặc gọi là An Vi.  

Vi chiếm 2 An chiếm 3. Cụ thể là có làm mà cũng có chơi. Chơi cũng là làm theo ý 

niệm làm được mở rộng có cả chơi. Như vậy chơi được hiểu theo nghĩa tích cực là để phát 

triển khả năng vô biên của con người.  

Hiểu theo đó thì chơi mới chính là phần cốt trong việc làm người. Vì Người là linh, linh 

là thần. Vậy chơi là hiện thực chiều kích thần linh nơi con người mà diễn tiến có thể tóm 

tắt như sau: "Chơi là ngơi ra khỏi những việc ích dụng gắn liền với sự sống còn, để đưa xa 

dần khỏi sự vật (ích dụng gắn liền với vật chất, với địa ta nói địa lợi) để bay lên Tinh 

Thần."  

Tinh Thần hiểu như vậy nó không có xa đâu : nó gắn liền ngay trong đời sống, nó tô 

điểm, nó làm đẹp đời sống, làm cho đời sống lên hương. Đời lên hương chính là Tinh Thần : 

Tất cả những thứ đó từ nghệ thuật, văn hóa, khoa học đều gọi được là chơi: "Chơi nhiều là 

lãi đấy" không thèm lãi tiền lãi bạc mà lãi được thần linh.  
Cuộc đời thiếu chơi là cuộc đời lỗ vốn. Một nước no ăn đủ mặc, nhưng không ai có 

được chút giờ nhàn rỗi để sống cho mình thì văn minh đó còn lỗ vốn. 

 

24. Người lãi tối đa là Đấng Tạo Hóa bởi Tạo Hóa chơi nhiều hơn ai hết. Kinh Thánh 

Ki-Tô Giáo nói : "Bay hãy nên trọn lành như cha bay ở trên trời". Triết Đông quan niệm "cha 

trên trời" như "hóa nhi đa hí lộng". Bản tính hóa công là đa hí đa lộng, là chơi giỡn nô đùa, đời 

đời kiếp kiếp cũng chỉ có chơi giỡn. Cả vũ trụ càn khôn cũng chỉ là một trò hí lộng của Hóa 

công. Con người là những hóa công nhỏ cũng phải bắt chước Đại Hóa Công mà hí lộng mà 

chơi nhiều để được lãi nhiều. Ở đời chẳng có gì đáng trịnh trọng quá đáng, hãy để sự trịnh 

trọng vào hết cuộc chơi, sống đến độ như chơi, chơi mạnh là sống mạnh. Đừng thờ một lý 

tưởng nào.  

Thờ là tuyệt đối hóa. Chính những lý tưởng được tuyệt đối hóa đã giết người nhiều 

nhất, giết tận tình, giết tàn nhẫn, vì nghĩ là giết cho lý tưởng nên vô tội. Chính những lý 

tưởng nọ biến đời thành u buồn, thành bể khổ. Đừng tin chúng mà lỗ vốn. Hãy ca lên, hãy 
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mắc cánh chim hồng hộc vào để bay cao, cao vút đặng cùng với muôn loài trong đất trời đồng 

múa bản "nghê thường vũ y khúc"  

 

25. Đấy là hậu quả của sự xếp đặt giữa Xuất / Nhập, giữa Có / Không, giữa Vạn / Vãn, nó 

giúp con người sống được cuộc sống như chơi: thanh thoát nhẹ nhàng không bám vào cái chi cả; 

có mà như không, không mà lại có. Cái đó không phải muốn mà được. Muốn được trước hết phải 

nắm vững những nguyên lý đặc biệt về vũ trụ và nhân sinh (như đã bàn về âm dương Tam tài, 

Ngũ hành). Muốn cho những nguyên lý đó thấu nhập vào tâm can con cháu, các hiền triết 

đã đưa ra vô số định chế, thói tục, phương ngôn. Nói khác trong sách có bàn dài về những 

điều đó, thí dụ bài "Quốc túy với ngày Tết" nói lên việc xử dụng thời gian. Bài "Đường cong 

duyên dáng": không tròn không vuông có thể coi là biểu tượng cho muôn vàn những động ứng 

tế vi khác. Chúng làm nên lối ở riêng biệt gọi là lối ở đời: không xuất thế, cũng không nhập thế, 

mà là xử thế. Đó chỉ là mấy bài mẫu, còn nhiều vô số như có thể đọc trong toàn bộ Việt Nho. 

  

26. Tất cả đều hợp nhau để trình bày nền triết lý An Vi, thứ triết đã sản xuất ra bao người 

thanh thoát, tuy chưa hoàn bị nhưng trong nguyên lý đã vượt cả Hữu  vi lẫn Vô vi.  

Vượt Hữu vi đã đành rồi vì lấy tư sản làm thiêng liêng nên phân chia ra không đồng 

đều, giam phần lớn con người lại cảnh nô lệ, chuyên chế. Mặc dầu tài sản dồi dào vượt xa những 

xã hội Việt Nho xưa nhưng chưa đi đến được đợt phong lưu.  

Đến như  Vô vi của cải vẫn dồn vào mấy nơi to tiếng giảng khuyên, đến nỗi khi một 

tâm hồn nào muốn vươn lên chỗ cao cả đều phải bắt đầu bằng một cuộc khởi loạn với nền Văn 

hóa đã được thiết định, như đã nói về Upanishad, Phật Thích Ca hay cả những người mới đây 

như Tagore, Gandhi, Ramakrishna. Tất cả đều chống chế độ đảng cấp, thiêu sống đàn bà, chối 

bỏ thần Brahma, một thứ thần minh được "sáng tạo" hợp với óc thâu đoạt của người thống trị, 

khác hẳn cách mạng bên Việt Nho: chỉ chống lạm dụng, gọi là vô đạo, còn chính đạo không hề 

dám nghĩ đến chối bỏ, trái lại là tuyên dương 'thế thiên hành đạo" 

 

 27. Đó là đại để về triết lý An Vi, một nền triết lý rất lâu bền vững mạnh đã làm nảy 

sinh những hậu quả ơn ích có thể kiểm chứng được cách rất rõ ràng khách quan. Vậy đó 

phải là nền Triết cho thế giới hiện nay, một thế giới đang ngất ngư con tàu vì thiếu bàn la 

kinh chỉ dẫn. Đó là điều lương tri đã hé thấy trong hội nghị quốc tế về triết lý tại Honolulu 

khi mà đại biểu của hơn năm mươi nước đã bầu Khổng Tử làm nhạc trưởng cho cuộc hòa 

tấu Đông Tây mai hậu. Nhưng sau cuộc hội đó không còn nghe thấy bao nhiêu âm hưởng, 

tuy vô số sách đã được viết ra nhưng xem lại cũng chỉ nói đi nói lại bấy nhiêu kiểu bác học, 

sử ký, ghi nhận, dữ kiện, tài liệu.. cùng lắm thì trình bầy theo kiểu suy tưởng có hệ thống 

chứ không thấy kiểu cơ cấu. Kiểu cơ cấu khác với lối đọc ăn sẵn ở chỗ phải sáng tạo, phải 

khám phá nghĩa là mình phải là tác nhân, phải tạo dựng.  

Phải từ dăm ba định đề, một vài bộ số, ít huyền thoại, một lô phương ngôn tục ngữ 

chứa trong kinh điển... đi đến việc xây lên được một triết thuyết hợp cảm quan thời đại. Đó 

là điều chưa được làm và đó là điều chúng tôi muốn thúc đẩy để người Âu Mỹ khởi đầu làm vì 

cờ đã đến tay rồi đó.  

 

28. Tôi rất tiếc cho Trung Hoa đã không duy trì nổi vai trò lãnh đạo của mình đã từ 

ngàn xưa trong một nền Văn hóa vững mạnh lâu bền nhất thế giới, để đến nỗi trụt xuống 

địa vị học trò bằng đi rước về một triết thuyết ngoại trái với Văn hóa mình, hơn thế còn 

trái với bản tính con người khắp nơi.  
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Tuy nhiên nhìn lại khắp hết nhân loại thì thấy sự nhỡ nhàng ngu ngốc không là của riêng 

Trung Hoa, nhưng là của chung loài người, kể cả những người được xưng tụng là triết gia. Đọc 

lich sử nhân loại Đông Tây kim cổ toàn thấy sự ngu dốt bao trùm như đêm tối, trong đó sự 

khôn sáng chỉ nhấp nháy thưa thớt như đom đóm lập lòe. Tuy nhiên vẫn thấy được sự yên 

ủi vì những đom đóm đó tuy chỉ là một hai ánh le lói đối với hàng triệu triệu âm u nhưng 

vẫn đẩy được cuộc tiến con người. Nghĩa là con người trải qua hàng ngàn vạn lầm lẫn lờ mờ 

nhưng vẫn tiến lên cao dần cả trong việc sinh sống lẫn tinh thần.  

 

29. Thứ đến cũng tìm ra được sự an ủi ở chỗ loài người có ngu dốt lầm lẫn như thế 

mới có đủ việc làm cho mọi người, mọi nơi, mọi đời, giả như thế giới tốt đẹp ngay từ đầu, 

tất con người cũng chỉ như con vật: cái gì cũng ban ra cho rồi không phải trả lệ phí, con 

người sẽ không còn là tác năng, không là tiểu hóa công, hết linh hơn vạn vật.  

Điều yên ủi nữa là thế giới luôn biến dịch, sự đi trước của Trung Quốc trong triết nay đã 

hết, sứ mạng đi đầu nhân loại đã chấm hết. Cờ lãnh đạo đã trao sang tay Âu Mỹ rồi, và Âu Mỹ 

đã đi được một bước Sinh rất cao. Bây giờ chỉ còn thiếu bước Tâm, liệu Tây âu có đủ sức 

làm chăng? Muốn vậy cần kiến tạo lấy  một nền triết lý mới xứng hợp cho giai đoạn mới.  

Triết lý là sự thâu góp những kinh nghiệm sống tốt đẹp vào một hệ thống gọi là Đạo 

lý. Kinh nghiệm mới này đã chồng chất lên muôn vàn nhất là những khám phá mới, vậy chỉ còn 

cần tổ chức theo mẫu mực nào. Không thể có mẫu khác ngoài ba mẫu đã sẵn có: Hữu vi, Vô 

vi, An vi; chọn mẫu nào đây?  

Trong việc này hãy lợi dụng bài học lịch sử, hơn hai mươi thế kỷ qua đã chứng minh đủ 

cho thấy sự vô hiệu của hai đường lối cả Hữu vi lẫn Vô vi, và hiện cả hai còn đang phơi bày sự 

phá sản của mình bằng bị chối bỏ do những triết gia và các nhà tư tưởng của hai nơi đó. Vì 

chúng chỉ có một chiều không đủ chỗ sẵn để hội nhập các kinh nghiệm và hiểu biết mới rất 

phong phú.  

 

30. Nói cho cùng các điều hiểu biết về Triết trình bày ở trên đều đã có rồi, còn nhiều và 

cặn kẽ hơn nữa ở các triết học Âu Mỹ, nhưng hầu hết là thiên lệch thiếu cơ cấu, chỉ bàn nhiều 

về bản thể mà không về tương quan tác hành. Vì vậy làm cho Triết học trở nên quá khó khăn 

cũng như quá xa thực tại, đại chúng không thể cảm nhận.  

Vậy chỉ còn mẫu mực cổ đại An Vi tỏ ra hữu hiệu bền bỉ hơn cả, vì nó đơn sơ, nó 

xây trên cơ cấu, nói về những mối tương quan tác hành nên quần chúng dễ cảm nhận, lại 

rất quân bình nên có đủ chỗ chứa đựng những kinh nghiệm mới cả khoa học lẫn nhân văn. 

Trong dĩ vãng nó đã chứng tỏ khả năng kiến tạo và duy trì cuộc an lạc cho nhiều thế hệ Việt Nho 

nên tỏ ra xứng đáng được dùng làm mẫu mực trong việc xây đắp mới để đưa nhân loại vào giai 

đoạn sống an vui đặng hành hương về chốn Chân không diệu hữu. “ 

 ( Kim  Định)  
   

E.- VŨ TRỤ NHÂN LINH 

QUAN NIỆM AN VI VỀ CỨU CÁNH CON NGƯỜI 
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I. VI NHÂN 

 “ Đây là hai chữ làm tôi ngỡ ngàng hơn hết khi mới bắt đầu nghiên cứu Nho. Tôi hỏi tại sao lại 

làm người (vi nhân)? Người chưa là người sao mà phải làm? Và làm sao nổi. Nhất là khi tôi lại 

gặp câu định nghĩa người là “nhân giả kỳ thiên địa chi đức” thì càng ngỡ ngàng hơn nữa.  

Nếu phải “làm người” thì cũng là làm ra “đức trời cùng đất” sức mấy! Trời cao xa tắp tít, đất 

dầy rộng bao la: con người chưa đáng là cây sậy, vậy mà đòi là cái chi. Toàn lời vu khoát.Thế 

nhưng càng nghiên cứu sâu thì càng thấy cả Nho lẫn các văn hóa Cổ Việt đều hướng trọn vào 

hai chữ “Vi Nhân” thí dụ là Kinh Dịch. Kinh Dịch chính là công thức hóa những tư tưởng 

bình dân về ông chống trời với việc đúc tượng, và Nữ thần mộc dạy làm nhà...  

Tất cả đều quy hướng vào hai chữ Vi Nhân. 
Thế là phải nghiên cứu cách nghiêm chỉnh chứ chẳng phải chuyện nói bâng quơ rồi.Vậy khi khởi 

công nghiên cứu cách nghiêm chỉnh thì tôi gặp câu “nhân linh ư vạn vật”. Thế mà đến lúc xem 

vào bảng “4 con vật linh” lại không thấy người đâu cả. Một vài bảng có cho người vào nhưng 

cho vào cung trần trụi. Bảng “tứ linh” gồm 4 con “lân, li, quy, phượng” thì hai con li, quy có 

vảy có mu và thuộc Âm, còn hai con lân, phượng có lông cánh thuộc Dương (li là rồng vàng 

không có ngà nhưng có vảy, quy thì có mu, phượng có lông vũ, lân có lông mao của thú) nghĩa là 

con vật nào cũng có áo che thân. Còn lại con người thì trần trụi! Như vậy có sự mâu thuẫn 

chăng. Vì một đàng bảo người linh hơn vật mà đàng khác lại trình bày người kém hơn, trần trụi 

chẳng có lông cũng chẳng có vảy chi hết. Thật là nghèo khổ.Đến lúc để tâm suy nghĩ trên thực tế 

lại càng chán nữa. Chim biết bay cao tắp tít, cá lội tận đáy biển, còn người có làm được như vậy 

đâu. Vừa mới sinh ra nhiều con như bò đã đi dạo chung quanh mẹ nó, còn con người ôi thôi! Quá 

ư chậm chạp. Tục ngữ nói “ba tháng biết lật, bảy tháng biết bò”, thế mà nhiều đứa trẻ không 

đạt chỉ tiêu. Còn nói chi tới đi: phải cả một năm trời. Mới có đi thôi mà đã chậm chạp là 

vậy, nói chi đến việc ăn làm, có biết gì đâu, hay biết được chút ít thì đều phải khổ công học: 

học ôi là học, học cả từng nhiều chục năm.  

Đấy là mới nói riêng từng cá nhân, đến khi xét chung về con người còn chán nữa: phải trải 

qua từng ngàn năm, thất bại vô vàn lần, cuối cùng mới biết được tí chút, thí dụ thuốc tiêm 

thì con tò vò chẳng cần học chi mà tiêm đúng phóc mãi từ xửa từ xưa! Con người nghiên cứu 

mãi rồi tặng cho nhau bao huy chương mà mới biết tiêm gần đây thơi này. Và nhiều lần rút kim 

ra là con bệch tịch liền. Cứ suy nghĩ đến những cái đó mà ngán. Quả thực con người là vật trần 

trụi bất lực chứ có linh gì đâu. 
Tuy nhiên khi suy lại thì có một cái gì khác con vật, tôi không dám nói hơn con vật mà chỉ nói 

khác. Cái khác đó là con người tự làm ra, đúng hơn là nó bó buộc phải tự làm lấy tất cả: từ 

cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện xê dịch v.v... không một cái gì là nó không phải tự làm 

lấy. Làm lấy thì méo mó đâu bằng con vật, nhưng méo mó có hơn không, tức có tự làm ra chứ 

chẳng ăn không gì cả. Cái gì con người cũng làm ra ngoại trừ mấy tác động quả cần thiết thì 

Trời phải ban sẵn như ăn, uống, nói năng, làm tình... thì con người không tự làm ra được, 

nhưng cũng cố đóng dấu người vào bằng cách biến chế đủ kiểu, biến chế chẳng ra sao sốt, 

thế nhưng lại gọi đó là Văn hóa và cho là cao lắm, quý lắm, phát bằng cho nhau, dựng cả 

tượng nữa. Thôi thì cũng mần ngợ cho vì “mèo cũng khen mèo dài đuôi” nhưng nếu các con vật 

mà biết thì chúng sẽ cười cho vỡ mặt. 

Trong các cái người cố thêm vào thì có một điều rất lạ, đó là nó đề cao hết sức mấy việc 

thực vô ích thí dụ vẽ vời, hát xướng, ca kịch, luận bàn v.v... và vô lý hơn nữa là hy sinh cho 

những cái vô ích hay chẳng ai thấy đâu như Thượng Đế, linh hồn! Có ai thấy mặt mũi 

Thượng Đế ra sao đâu. Vậy mà ngay tự thưở Tâm hoành nào con người đã tốn công tốn 
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của vào đấy, nếu không dùng cả ngày thì cũng cố dùng những giờ tốt nhất thí dụ ban mai, 

nhiều khi còn hy sinh cả mạng sống cho mấy vụ đó nữa.  

Nếu con vật mà hiểu biết thì chúng sẽ nói: có mà trời hiểu được các anh em. Hỡi con người! Thật 

là vớ vẩn. Đó, đại khái khi suy như vậy thì thấy con người quả là “hồn bướm mơ tiên” nghĩa là 

hèn hạ, bất lực hơn các con vật, mà lại đi mơ những chuyện đâu đâu vô dạng vô hình, rồi tuyên 

bố rằng mình linh hơn các con vật. Có thực linh hơn không.Cuối cùng không phải thiên tư nhưng 

cũng có vẻ hơn thật, thí dụ vụ bắt các con vật vâng theo ý mình, phụng sự mình, nếu có gọi là 

nói khoác thì kể ra cũng có căn bản. Căn bản đó có ba điều: 

Một là xét về phần xác thì ngừơi rất tầm thường thua nhiều con vật về nhiều mặt, thí dụ về to thì 

thua voi: cá voi, con voi.  

Về sức khoẻ thì thua hùm, beo, gấu, báo nhất là sắc đẹp thì thua chim, cá, thua đậm vì nhiều con 

đẹp vượt xa người, các bà có son phấn mấy cũng còn kém xa mấy con cá. Hãy vào aquarium mà 

xem lắm con đẹp lạ lùng.  

Còn về tài khéo thì ôi thôi thua xa lắc xa lơ. Trí khôn thì u minh: chẳng hiểu tí gì cả về các dấu 

thiên nhiên: con kiến còn biết trứơc sẽ có bão lụt, con người thì chẳng hiểu gì ấy là chưa nói đến 

tài riêng như chim bay cao tắp tít, cá lặn sâu thăm thẳm. Nếu chỉ xét có mặt này thì con người 

thực quả là đồ bỏ. Đấy là điểm một. 

Điểm hai là xét về đàng ham muốn thì lại vượt xa tất cả tỏ ra chẳng có cảm quan cân đối gì ráo, 

không biết “so bò làm chuồng” gì hết trọi, đi ham muốn toàn những cái vượt xa sức mình đến 

nỗi muốn cả những cái vô ích. 

Ba là chỉ được có một điểm là tự làm ra đựơc nhiều cái để bù vào những chỗ kém kia, thí dụ 

kém chim về bay nhưng nay đã bay được “tới cung trăng” v.v... sáng thì thua đo đóm nhưng nay 

đã biết làm ra điện rồi, cả điện toán nữa... Tự làm ra cả: cây nhà lá vườn. Chính vì điều này mà 

Trời không cần huỷ bỏ con người, cũng không cần rốt nhà thương điên mà cứ để cho nó sống để 

coi xem nó động ứng ra sao và lúc ấy mới thấy chữ Vi Nhân có ý nghĩa, cả câu nói “nhân giả kỳ 

thiên địa chi đức” mới nghe chói tai quá, nhưng suy kỹ cũng thấy có một cái gì đường được; 

cũng như Kinh Dịch bắt phải dịch hoài, không cho đậu lại ở một mức nào đó mà cứ bắt tiến 

mãi, tiến mãi tới quẻ 63 “Kí tế” đang mừng thầm nghĩ đã đến chỗ dừng nghỉ rồi đây, nhưng 

chưa kịp lấy hơi thì đã lại thấy thò ngay ra quẻ 64 bảo rằng “chưa xong” (vị tế).  

Trời ơi! Vậy rồi bao giờ mới xong cho đây hở Trời. Rằng không có nghỉ gì ráo trọi, cứ phải 

đi hoài, đi nữa. “Vi Nhân” là vậy đó. Nghĩa là Nhân chỉ có là nhờ Vi., bởi thế ngừơi đựơc gọi 

là tác viên: ngơi vi ra, ngơi làm người ra là hết người, bởi vì nhân gồm không những địa mà 

còn thiên nữa, mà thiên thì “vô thanh vô xú” nên cũng vô bờ bến không có cùng nào hết, thế là 

cứ phải tiến hoài tiến huỷ. Trời ơi, như vậy thì còn hơn hồn bướm mơ tiên nữa lận. Vì tiên còn có 

hình nào, nên còn có chỗ dừng nghỉ, chứ đây vô hình, vô tượng. Thế chưa đủ còn kêu là “vô 

thanh vô xú” thì làm chi có bờ cõi, có chỗ nghỉ chân. 

 

 

II.- CHỐNG TRỜI 

Vậy mà đấy là đường mà con người đã cố gắng đi qua: ở đâu và bao giờ cũng thấy thế. Chỉ nói 

riêng về “văn hóa” Việt Nho thì không thiếu gì ẩn tích. Truyện xưa kể rằng: thưở mới có trời 

đất thì trời thấp lắm, thấp đến nỗi bò đi vướng ngà, heo đi vướng lưng, con người phải nỗ 

lực lấy cây chống chõi cho trời cao lên dần dần, thành ra con người mới đi lại thong thả và 

hoạt động tự do được và tự đấy dân gian đặt vè để ghi ơn mấy ông chống trời. Và để kỷ 
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niệm thì bên cạnh bàn thờ bao giờ cũng có trồng một thứ cây như cây không đồng, cây không 

tang và gọi là cây linh. 

Câu truyện trời quá thấp chỉ giai đoạn Bái vật cũng gọi là giai đoạn Toàn thần. Đó là giai đoạn 

con người chưa nhận ra mình là một tự thể, chỉ biết tuân theo trời. Nói theo tâm lý thì đấy là 

thời con người chưa thoát ra khỏi thú tính, sống trọn vẹn theo thiên năng (bản năng). Đó gọi 

là chưa có “cõi người ta”. Cõi này làm bằng lý trí mà lý trí chưa mở. Nhưng rồi thiên năng 

rút lại dần dần nhường chỗ cho lý trí tự làm việc,  

Huyền sử gọi đó là thời của những ông chống trời. 

Đấy là những tác giả làm nên cõi người ta. Đó là điều riêng biệt của con người. Nơi những con 

thú vật thì thiên năng cứ ở lại đẩy đủ, để chỉ huy đời sống. Vì thế con vật không có thất bại, 

không có bê bối hay sơ hở ngay tự đầu, mãi tự xa xưa đã hoàn bị như vậy, không bao giờ 

có lầm lỗi hay phải mò mẫm: cái gì cũng biết liền chẳng cần phải học. Không hề có bộ giáo 

dục mà đâu ra đấy. Tuy nhiên đó chỉ là cái biết trời ban ra cho chứ con vật không có phần tham 

dự vào một cái gì hết. Chúng không hề có những ông chống trời. Các ông nói: “xin Trời là ơn 

co chân lên một chút đặngthằng người chúng tôi có đất cắm dùi. Rồi cũng nói với đất như 

vậy: xin đất hạ cái đầu xuống một bậc để chúng tôi kiến tạo nên “cõi ngừơi ta”. Nghĩa là tự 
đấy con người dùng lý trí cá nhân mình thay cho thiên năng. Thiên năng co rút đến đâu lý trí 

con người tiếp thu đến đó. Bởi vậy truyện chống trời là một biến cố cực kỳ quan trọng. Kinh 

Dịch đã công thức hóa bằng quẻ Tượng. Ta biết một quẻ ở thời quá thấp thì trời chiếm hết 3 

vạch trên, còn đất 3 vạch dưới con người chẳng được vạch nào hết trọi như hình sau:______> 

Trời___ _3__ > Đất___ 3___ 

 

 
 

Thiên Đia bỉ  ( Thượng Hạ tiếm loạn chi Tượng )  

Đấy là tình trạng con người chưa đạt thân: còn giống con vật, sống theo thiên năng trọn vẹn, 

chẳng phải suy nghĩ tìm tòi gì hết. Chỉ việc sống: nghĩa là ăn và làm tình, tới già là ngả ra chết, 

cả trăm cả ngàn thế hệ y  như nhau, không có “cõi người ta” cho con vật. 

 Nhưng đến lượt con người thì bắt đầu nó cậy cựa, đâm đơn lên xin trời với đất làm ơn nhường 

lại cho tụi tôi một mảnh trời một mảnh đất. Chẳng biết trời đất có ưng hay không nhưng thực tế  

thì ta thấy quẻ trước chia hai mảng, nay thì chia ba mảng. Thành ra trời chỉ còn 2 vạch, đất cũng 

vậy chỉ còn 2 vạch, 2 vạch giữa để cho người. Và ta thấy quẻ bây giờ chia như sau:______ 

>Trời___ 2___ > Người ____2__  > 

 

 
Quẻ thuần Kiển ( ? ) 

 
Quẻ Phong sơn tiệm ( ? )  

 

Đất Với lối chia tay ba này bắt đầu có thuyết Tam tài: cũng gọi là “tham thông” tức là người 

cùng tham dự với Trời với Đất! Thực là quá kiêu ngạo như J.Legge đã hạ bút viết: vì dám đặt 

người ngang với đấng tối cao! Thật là điên: What is it but extravagance thus to file man the 

supreme Power. Legge I. 416 .  
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Nhưng đó là ý kiến của J.Legge đã quá quen với lối chia đôi cho Trời cho Đất mà không có phần 

cho Người nên gọi là vong thân. Chứ còn chính Trời lại không nói gì cả. Trời có bao giờ nói 

đâu, nhưng cứ xem “ý dân chúng mà đoán ra ý trời”. Vậy ý dân chúng đã được bày tỏ trong 

câu phong dao sau: 

Ngọc Hoàng ở chốn trời sang 

Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi 

Tưởng rằng con uống con chơi 

Ai dè con uống con rơi xuống Sình. 

 

Giá chưa chống Trời lên thì chắc ông Trời đã làm sét đánh cái rẹt là xong đời thằng Người, hoặc 

mở vung âm phủ bỏ tọp chúng xuống là xong: sức mấy mà ông chịu ngồi không, chứng kiến 

cách bất lực để nó uống mặc sức, đến nỗi rơi xuống xình. Rồi ngồi khóc thút thít. Vậy mà ở đây 

ông lại xử theo kiểu Mỹ “không can thiệp vào việc người ta”. Mà vì đã có “cõi người ta” mất 

rồi, nên đành cứ để cho nó rút kinh nghiệm. Có thất bại mới thành công: không việc gì phải đánh 

với đấm. Do lẽ đó, do lẽ Trời rút phần Thiên năng đi nên con Người trở nên con vật tham thông 

nghĩa là thông công với Trời cùng Đất để tự làm. Kể cũng có quá lố. Vì làm thì có ra cái mẹ gì 

đâu: người là con vật chuyên môn thất bại, hết thất bại này đến thất bại khác, nhưng được cái 

sau trăm lần thất bại nó lại thành công một chút, tức nhích đi được một bước trên thang 

văn minh. Rồi tích tiểu thành đại dần dần nó dựng nên được cõi người ta, như đã nói trên 

 

            
 

Trước hết đặt nền móng trên Ngũ hành như hình I sau:III III Thứ đến thêm 4 căn góc thành Hồng 

Phạm Cửu Trù như hình II. 

Sau cùng chia 4 căn góc hành 8 căn ké (cá) thành 12 căn như hình III.Thế là ta có nhà gọi là nhà 

Minh Đường có nghĩa là nhà dùng để làm sáng cái đức sáng trong mình ra.  
______________________________________________________________________________ 

 

Nhà Minh Đưòng   

 Phép An thổ ( Đường về Tâm linh ) 

“ Phép “ An Thổ “ này cùng với “ Tứ Quý “đã được cụ thể hoá qua thể chế nhà Minh Đường với Nguyệt 

Lệnh là để thi hành câu An Thổ , hay là “ Dịch vô tư dã, vô vi dã 

 

 
( Tứ qúy gồm 4 tuần giữa các tháng 1/ 2, 4/ 5, 7/8, 10 / 11 (  ở 4 Góc ) để Vua cấm phòng mà an thổ, để tu thân ) 
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Nhà Minh Đương lấy khung của Cửu Lạc gồm có 4 phương , 4 hướng như hình sau : Nhà Minh Đường ( Mùa 

Xuân nhà vua ở phòng hướng Đông bắt đầu từ tháng giêng ).    

Hình I chia đôi 4 phương thành 8 cá ( cá thể : tức làm cho ra nhỏ hơn nữa ).  

Hình II . 8 cá cộng với 4 hướng thành ra con số 12 để hợp cho 12 tháng.  

Hình III và gọi là Nguyệt Lệnh: nghĩa là mệnh lệnh phải thi hành trong tháng, ví dụ 3 tháng Xuân phải ở phòng 

Đông, mặc áo xanh, ăn đồ ứng hạp ( xem Nguyệt Lệnh ) Tháng Quý tức là tuần cuối mùa ( cuối các tháng 3, 6, 9, 12 

) thì vào ở Trung Cung hành Thổ gọi là “ An Thổ “để làm gì ?    Thưa để “Đôn hồ Nhân “ là trở về chỗ sâu thẳm 

lòng mình, bằng cách “ Vô tư dã, vô vi dã “, đặng đạt khả năng yêu được mọi người, phải vượt qua được phân biệt 

thuộc cá thể, như giàu nghèo, nam nữ, tôn giáo, giống nòi. . . để cảm nghiệm được bản thể Con Người Đại Ngã 

Tâm Linh cùng với Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể, để thấy mọi người như mình: cùng một bản thể. Đấy gọi là 

Hoa Quỳ theo nghĩa Quỳ là nơi cả 9 con đường đều thông hội ( căn hai của 9 là 3 ) . Vì thế Thổ thần  

( hiểu là hành Thổ ) có 3 mắt để xem thấu được 3 cõi Trời, Đất, Người . 

Tất cả đạo lý Dịch nằm trong chỗ “ An Thổ “ là vậy. Đó cũng là con đường chính trung của 

cuộc tiến hoá muôn loài cũng là phần  siêu hình Tiên thiên Bát quái. 

 

________________________________________________________________________   

       Nhà Minh đường hay là “ nhà Vũ trụ “ vì có ba tầng chỉ Trời, Đất, Người. Đó 

không chi khác hơn là Hồng phạm Cửu trù nhưng có 12 trù ( vì 4 trù góc chia đôi thành 

8 ) để hợp với 12 tháng. Mỗi tháng có mệnh lệnh riêng: ăn gì, mặc áo màu nào, ở phòng 

nào. . ., vì thế gọi là Nguyệt lệnh.. 

 
Nhà Minh đường với 12 trù 

Đó là thể chế lấy câu “ tu Thân vi bản “, tu sao cho Người hợp với Trời Đất thì đạt Đạo, đó 

gọi là Thuận Thiên . Sự Thuận thiên được biểu thị bằng màu số, phương phải hợp với nhau, thí 

dụ mùa Xuân thì phương Đông, màu xanh, mùa Hạ thì màu đỏ, Thu trắng, Đông đen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nho gọi là “minh minh đức” một trong “tam cương” mở đầu sách Đại Học rằng “đại học chi 

đạo, tại minh đức, tại thân dân, tại chí ư chí thiện”.Minh Đức là cái đức của Trời phú bẩm 

vào con Người như hạt giống. Ở nơi con vật gọi là Bản năng xài được liền, con vật không 

phải đóng góp chi vào cả. Trái lại nơi Người thì phải tự người làm sáng ra mới xài được.  

Vì thế phải thêm động tự minh vào “minh đức” thành ra “minh minh đức” = làm sáng cái 

đức sáng. Làm sáng bằng cách nào? Thưa bằng cách “chu tri” tức bằng cái biết tròn đầy 

(holistic). Thế nào là biết tròn đầy?  

Thưa là cái biết giao thoa giữa tâm linh tiềm thức và lý trí ý thức. 

Nếu chỉ có một bên thì không là chu tri. Điều này được minh họa trong bản đồ thiết kế của nhà 

Minh Đường (blue-print) gồm ba tầng: Đất, Trời, Người. Có hiện thực được cả ba mới gọi là 

“chu tri”.Đất chỉ các việc cần thiết cho đời sống cá nhân như ăn, ở, nói, làm... Vì vậy đây là tầng 

cá nhân, ít được nói tới, vì hầu hết mọi người đã chú ý vào đấy, gọi là lợi hành nên nếu không có 

2 tầng trên thì gọi là duy vật. Cần phải gỡ mình ra khỏi tầng này một phần để đầu tư năng lực 

vào 2 tầng trên. Vì thế có những chủ thuyết khuyên giục con người từ bỏ tầng này kiểu xuất thế. 

Cũng có thuyết thì đả đảo cá nhân đến cùng cực không cho con người suy tư riêng lẻ, bắt phải 

“thượng đồng”: là vâng lời thượng cấp trọn vẹn như trong các chế độ chuyên chế nhằm tổ hợp 

con người theo kiểu con vật tức là đoàn lũ hóa, nghĩa là đánh đồng vào không kể chi tới tình cảm 
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cá nhân. Nhưng làm như vậy là sai vì thượng tầng làm ngãng trở sự phát triển con người nhất là 

năng khiếu sáng kiến, sáng tạo. Vì thế đây là tầng phải giữ, Nho gọi là “phối Địa” mà ta có thể 

dịch bằng danh từ của Karl Jung là individualisation.Trời là tầng trên cùng Nho gọi là phối 

Thiên. Đây là tầng mà hết mọi đạo lý và tôn giáo đều chú ý phát triển. Phương thế là suy tư lý 

luận làm nên những nền triết lý. Còn Tôn giáo thì thờ phụng kinh hạt cúng tế đủ kiểu. Sau cùng 

là Thiền. Trong bằng ấy lối thì Thiền là ám hợp nhất với Thiên vì Thiên được định nghĩa là 

“vô hình vô tượng vô thanh vô xú”. Như vậy phải tìm một đường lối ám hợp với Thượng Đế 

tức cũng vô hình vô tượng như Người. Và đó là Thiền. Chữ Thiền nguyên là chữ Thiện, đó là 

một lễ trong 2 lễ tế Trời Đất gọi là Phong Thiện.Phong là tế Trời, Thiện là tế Đất. Tế Đất thì 

phải quét Đất cho sạch, hiểu là phải gạt bỏ những gì có hình thể như những mối lo âu, những ý 

nghĩ về vật chất, những bận tâm về cái bé nhỏ thuộc lợi hành, để lòng được trống rỗng đặng đón 

nhận Tâm linh (Thiên). Vì thế Dịch nói “vô tư dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại 

thông thiên hạ chi cố” = không suy tư, không làm gì cả,vắng lặng, một mình bất động, thoát 

nhiên thông hiểu được các lẽ trong thiên hạ “tức là khi lòng trí không còn bận rộn thì Trời xuất 

hiện lên bình diện ý thức làm cho lý trí hiểu sự vật cách trực tiếp ta gọi đó là trực giác và đó là 

“chu tri”. Chu tri phải gồm cả Đất cả Trời nói theo Tâm lý là không những phải có Suy tư 

mà còn cần Trực giác nữa mới là chu tri.  

Xưa nay người ta hay bị bệnh duy là tại đọng lại ở một tầng nào đó. Hoặc là hạ tầng kinh tế chỉ 

huy thượng tầng văn hóa thì gọi là duy vật, hoặc ngược lại là duy tâm. Dịch đưa ra bài thuốc 

chữa chạy gọi là phép An thổ. Thổ ở ô trung cung: đó phải là phòng của người, con người cần 

lâu lâu vào ở trong đó, thì mới hiện thực đựơc việc gọi là “nhập ư thất” hiểu là hiện thực đựơc 

Tính con người.Phép An thổ gồm ba việc là An thổ, Đôn hồ nhân, Cố năng ái.An thổ là vào ở 

trong hành Thổ nơi trung cung để ngồi mà quên sự đời như Nhan Hồi, rồi đến Đôn hồ 

nhân là phải phát triển những tình ý cao đẹp của con người như yêu thương, quảng đại, 

khoan dung, nhân hậu. 

Nho tóm vào 5 chữ “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”.  
Có làm vậy mới đạt khả năng yêu thương trung thực gọi là Cố năng ái tức mới chính thực là yêu 

thương. Nhân ái là việc mà ai ai cũng muốn làm hết. Đạo lý hay thuyết lý nào cũng nhằm tới như 

cứu cánh cuộc đời, do đó ta biết nó là yếu tố làm nên con người. Nho gọi là “Nhân giả nhơn 

dã”. Vì thế ta có thể dùng độ nhân ái như thước để đo mức độ trung thực của các thuyết lý. 

Thuyết nào làm cho người ta yêu nhau hơn thì thuyết lý đó trung thực hơn.  

Mà yêu trung thực phải bày tỏ bằng liệu cho mọi người được ăn đựơc nói. Chữ ăn là bình 

sản, Nho nói bóng là phép tỉnh điền, tức quân phân tài sản quốc gia đồng đều. Có tài sản 

mới có nền Tự do, gọi bóng là cho Nói, bởi nói là bày tỏ tình ý của người nói, tức là nét đặc 

trưngđặc biệt của con người khác thú vật.  
Vì thế nói cũng cần cho người hai điều đó. Ở các xã hội tư sản tuyệt đối thì 2, 3 ngừơi có đến 7, 

8 người không, mà không có của tất trở thành nô lệ tức là mất tự do, như đã xảy ra trong các xã 

hội cổ của Â Á, nơi chỉ có duy Vuông, hoặc duy Tròn, không cò Tròn Vuông nối kết để làm 

nhà cho con Người. Ta gọi đó là Du mục hay duy Dương đực rựa, thiếu tình Mẹ gọi bóng là 

thiếu Âm, nên nói được đó là văn hóa thiếu cõi người ta, con người phải đi thuê nhà của 

Trời hay của Đất chứ không có nhà cho con Người, nên văn chương tràn đầy tình tự than thở 

cảnh to vo cô độc gọi là cảnh thiếu nhà: homeless.Nên ghi trong Nho có hai chữ chỉ nhà là Gia 

và Thất. Gia  (  家       )  chỉ con trai kép bởi miên  宀  là nóc nhà và thỉ  豕  là con heo. Chữ 

Thất  ( 室  ) chỉ con gái kép bởi ba phần: huyệt,   穴  công, 公   thổ  土  hợp với 3 tầng nhà: 

Thiên, Nhân, Địa.  

Thiên chỉ bằng bộ huyệt là lỗ trống không  

Người được định nghĩa là tác viên, nên chỉ bằng bộ công là làm (công biến thể).  
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Còn Địa thì chỉ bằng bộ Thổ.  

Cũng vì chữ Thất chỉ con gái mà bài học làm nhà phải do Nữ thần mộc. Nữ thần ám chỉ cái cây 

trồng bên cạnh bàn thờ đã nói trên, đó là thứ cây đã đựơc các ông chống trời dùng tới nó chỉ chất 

linh thiêng, biểu thị bằng nét đứng, là cái thiếu trong chữ Gia. Vì Gia không được nữ thần Mộc 

ra mẫu nên chỉ có Mái nhà và Heo, thiếu nét dọc Tâm linh, không đáng gọi là nhà cho con người. 

Vì vậy nếu thiếu Thất thì dù có Gia con người cũng vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất! Thật 

đáng thương tâm!Đó là đại để cái bảng thiết kế làm nhà theo tinh thần Kinh Dịch. Cần để 

trước mặt mà nhắc nhở việc pha trộn Tròn Vuông thế nào cho ra “chu tri” của Đại Ngã. 

Phải có cả Hữu cả Vô mới ra được người viên mãn. Nói chung về Hữu thì dễ nên Dịch không 

nhắc tới, chỉ nhắm về Vô bằng hai chữ “Vô Vi” nhưng không nên hiểu vô vi là không có làm chi 

hết mà phải hiểu là trong việc làm phải có chữ Vô, tạm gọi là vô cầu hiểu là không cầu tư lợi 

như trong các việc nghĩa (làm vì nghĩa chứ không vì lợi riêng) những việc công quả, đáng góp 

cho các việc chung, những công khó xả thân vì nghĩa là lo cho đời...Riêng cho mình thì cũng 

cần một số việc có chữ Vô đó là những việc đàn, địch, hát, xướng, hobby, chơi... là những 

việc vô ích, nhưng vì có khả năng làm phát triển tình cảm, cũng như nhổ lòng ra khỏi đợt 

lợi hành nên lại là “siêu hữu ích”. 

Cuối cùng để cho chắc ăn thì phải dành ít thì giờ để hiện thực việc thực là Vô mà Lão Tử gọi là 

“vi vô vi” = làm cái không làm. Đó là phép An thổ: cũng gọi là tọa vong. Đây quả là việc 

hoàn toàn Vô tức là lối nhấn mạnh trên thế Vô quá lên để nhổ lòng ra không cho bám vào trần 

trược, nhờ đó giúp hiện thực đựơc như lời Kinh Dịch: “Bàng hành nhi bất lưu”. Còn nếu 

“bàng hành mà lưu tục” thì như thần Cộng Công không vào được Trời. Cứ tưởng “núi bất 

chu” là trời mà thực ra chỉ là cột chống trời tức là cái tri phần mớ chỉ được một góc không phải 

“chu tri”, thế mà cứ húc đầu vào, tức cứ để trọn Tâm hồn vào đây thì tất sẽ làm trời nghiêng đất 

lệch. Bà Nữ Oa lại phải nấu đá Ngũ hành trát lại, nấu đá ngũ hành là “an thổ” đó. Tại sao 

phải là bà Nữ Oa mới trát lại được. Thưa vì hành Thổ âm chỉ nội tâm nên phải là bà Nữ Oa. 

Chứ trao cho ông Tứ tượng suy luận thì làm sao được. 

Trên đây là đại khái cái lược đồ (blue-print) của Nhà Con Người mà trong lễ Gia quan cha 

nhắc nhở cho con phải ở, với câu “cư thiên hạ chi quảng cư” hay nếu nói theo cơ cấu là ở đời. 

 

III. CÕI NGƯỜI TA 

Nói đến ở đời là nói tới vũ trụ quan đặc biệt có thể gọi là “cõi người ta” với bầu khí riêng 

biệt, đó là bầu khí an lạc vui tươi đáng gọi là sống như chơi. Chơi tự đầu chí cuối: từ Thượng 

Đế đến muôn loài đều chơi, Thượng Đế thì được gọi là “hóa nhi đa hí lộng”. Đây là quan 

niệm tuyệt đỉnh của An Vi về Thượng Đế. Hãy phân tích chữ An Vi. Vi là làm, còn an hay an 

hành là làm mà không bị động vì lợi, vì ép buộc mà thấy đáng làm là làm, làm vì nghĩa chứ 
không lệ thuộc lợi lộc. Làm được kiểu đó thì gọi là chơi chứ còn gì. Vì chơi chân thực thì 

không tìm cầu cái chi, mà chơi được như vậy thì chỉ có trẻ nít mới đạt độ trinh tuyền: 

chúng chơi là chơi không tìm cầu cái chi cả. Đó chính là đặc tính của Trời.  

Phải nói là Thượng Đế không biết tìm cầu. Ngài có thiếu chi đâu mà phải tìm cầu. Sở dĩ 

Ngài hành động không an nghỉ là bởi tác động cao hơn bất động, cũng như tác động không 

đối tượng cao hơn tác động có đối tượng (vì khi cầu đối tượng thì năng lực phải san sẻ vào đối 

tượng phần nào).  

Vậy nên nói “Hóa Nhi” hay “Con Tạo” là có ý chỉ sự không cầu một cái gì cả, y như trẻ nít 

vậy đó. Đặt Tào Hóa như con nít là có ý lấy đức tính trinh trong chứ Tạo Hóa khác con nít về 
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đàng ý thức. Ngài chơi là sở dĩ đó là tác động cao hơn hết ở chỗ không cầu cái chi, cũng như 

nói Ngài là đấng tạo hóa vì hóa là một tác động cao hơn hết đòi nhiều năng lực tài giỏi nhất.  

Làm một cái gì mà bắt chước, hay lặp lại y mẫu thì bớt tốn công nhiều lắm, và rất nhiều người 

làm được vì nó không bắt phải nghĩ ngợi tìm tòi ra mẫu mực. Còn sáng tạo là cả một công 

trình vĩ đại mà rất ít người làm được, cho nên gọi Thượng Đế là “Hóa Nhi đa hí lộng” là 

câu định nghĩa của Ngài là một tác năng cao không còn thể nói gì hơn được nữa.Vượt xa mọi câu 

định nghĩa khác.Đã vậy còn là câu nói mở đường cho con người tác hành. Người là con của 

Trời, con thì phải cố mà giống cha hết cỡ. Chính trong ý đó mà Thánh Kinh nói hãy nên 

trọn lành như cha bay ở trên trời. Nhưng thế nào là trọn lành. Và phải quan niệm trọn lành của 

cha ra sao để con có thể bắt chước, nếu nói Cha toàn năng vô đối, khôn ngoan vô cùng, cao cả rất 

mực... thì đúng quá đi, nhưng với định nghĩa nọ liệu có gì cho con người bắt chứơc? Sức mấy! 

Chỉ còn việc ngợi khen vậy thôi, chứ bắt chứơc sao nổi. Đàng này nói Trời là đấng tác hành 

cao độ thì con người có thể bắt chước là cũng tác hành cao độ, vì thế mà định nghĩa ngừơi 

là tác viên: agent. Rồi cha tác hành cách vô cầu, thì con người cũng phải cố mà vô cầu gọi 

là an hành, phải đặttriết trên an hành và gọi là An vi. Rồi Cha “đa hí lộng” thì con cũng 

phải “đa hí lộng” nghĩa là lúc nào cũng phải hí lộng, mà cho được thế thì phải biến cả cuộc 

sống thành một cuộc chơi. Đó gọi là sống như chơi.Nhưng đời sống đầy trắc trở gian nan, tai 

ương, bão lụt với lòng ngừơi đầy nham hiểm thì làm sao an vui được. Phong dao nói “thế 

thượng bất như ý sự thập thường bất cửu” = trên đời mười việc mà không xảy ra như ý thì có 

đến tám, chín: thế mà bảo sống như chơi, xin đừng đùa dai nữa cụ ơi! Nói ông Trời bất nhân 

như Lão tưởng còn đúng hơn: vậy làm sao mà vui với Trời cho được.Thưa rằng tất cả những cái 

đó là do cái nhìn của con người bé nhỏ. Chứ có nhìn bao la theo tầm vóc vũ trụ thì sẽ thấy đời 

quả là một cuộc chơi, nhưng cần phải trình bày quặt quẹo một chút mới thấy được. Vậy Trời 

chính là “một khối linh quang vô cực vô biên” hay nói theo Kinh Dịch là “Thái cực sinh 

lương nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng”... cũng thế, tức Trời chỉ có là do sự giằng co giữa hai 

luồng linh lực gọi gồm lại là bên Âm bên Dương tức hai chiều trái ngược nhau, bên kéo 

xuống cũng cần như bên kéo lên. Cả hai đầu đều cần cho sự tồn tại của vũ trụ, của Thượng 

Đế, của muôn loài; nhưng khi ta nhìn theo lối bé nhỏ của tiểu ngã  bằng phần ý thức. Phải nhận 

thức đựơc những việc nào quan trọng nhất có thể để gọi được là giúp nhiều nhất vào việc 

hiện thực cứu cánh cuộc đời mà tham dự, mà thúc đẩy. Và đó là Trí, Nhân, Dũng, ngoài ra 

tất cả chỉ là phương diện để giúp mình phát triển Trí, Nhân, Dũng.Đó là những giá trị đích 

thực, vì nó đưa con người đến gần Trời hơn cả. Trời là đấng vô hình nên chỉ có những cái gì vô 

hình mới đưa đến với Trời được. Ngoại giả những gì hữu hình đều không có giá trị nội tại mà chỉ 

là dịp để ta đạt những đức tính tinh thần kia. Vì những cái hữu hình thuộc cực kéo ra, thế mà 

cuộc tiến hóa bắt con người phải đi vào, tức là tiến tới chỗ vô hình cùng cực. Vì thế nói kiểu 

thông thường là càng hữu hình càng xa Trời. Hệ luận của điều đó là giá trị không được tìm ở 

những vật hữu hình, nói cụ thể vào việc làm là không nên tìm ở đối tượng. Đối tượng cao quý 

đến mấy cũng chẳng là chi đối với Trời. Có to lớn tới đâu cũng chưa bằng trái đất, mà trái đất đã 

là chi với vũ trụ, mới là hành tinh nhỏ trong Thái dương hệ: mới tính sơ sơ trong vũ trụ cũng có 

tới một triệu tỉ hành tinh như trái đất. Như vậy hỏi Trời có còn thiếu cái chi. Vì thế mà việc 

của Trời phải là An vi cùng cực, tức chỉ cầu nơi mình, không thể cậy dựa chi vào ngoại viện 

nữa. Người là con của Trời cũng phải vươn tới kiểu đó, phải tự lực tự cường, và đến đây ta 

hiểu tại sao Trời ít xài chữ cho không.  Vì cho là làm trái với bản tính của ta. Bản tính đó phát 

sinh từ Trời nên cũng phải cầu nơi mình như Trời cũng như tự cường tự lực, nói kiểu siêu hình là 

tự thể (aseitas) tức tự mình hết không được cậy dựa vào cái gì. Con người chỉ khác có cái tiểu 

ngã vô thường tạm mang theo để tạo dịp cho con ngừơi tác động để được tiến hóa.  
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Vì vậy mà nó muốn cậy dựa xin xỏ. Đó là do sự yếu của tiểu ngã. Nhưng muốn nên ngừơi cao 

cả, cần dẹp bớt tính ỷ lại đi lần lần, để cuối cùng đạt độ hoàn toàn tự lực cánh sinh.  
Có vậy mới làm cho con người giống với Trời.Để được thế thì bao nhiêu đối tượng dù cao mấy 

cũng phải tập coi như không, vì thế mà bảo phải sống như chơi. Sống như chơi là coi mọi đối 

tượng của công việc đời này không có gì là tuyệt đối quan trọng cả, cho nên việc cao hay thấp, 

lớn hay nhỏ, thành hay bại không phải là mục tiêu chính cốt. Chính cốt là phải lo xem xuyên qua 

những việc như thế mình chắt lọc ra được bao nhiêu kinh nghiệm bao nhiêu ý thức qua việc đó 

mình đã thi thố được bao nhiêu yêu thương, góp phần nhiều hay ít vào những việc nghĩa, những 

việc chung và hỏi xem xuyên qua những rắc rối, những người tính tình kỳ cục kia mình đã nhịn 

nhục được bao nhiêu, đã tha thứ được mấy độ v.v... Xem đời được như vậy gọi là sống như chơi, 

vì không còn lấy đối tượng hay thành bại là phần chính nữa. Phần chính nay đã để vào những cái 

đức vô hình. Sống như chơi là phải dựa tinh thần đó mà nhìn cuộc đời, coi đời như một chuỗi 

cuộc chơi, cái nọ ăn ngoàm vào cái kia, và đừng mong chúng đem lại chi ngoài một ít ý thức, 

một ít Trí, Nhân, Dũng mà mình có thi thố trong cuộc chơi.Ta có thể ví các công việc trên đời 

như những viên cát được dã tràng tròn vo vất ra đó để rồi sóng biển xô lên đánh tan đi hầu dã 

tràng lại có dịp tiếp tục vo nữa. Người ta bảo:Dã tràng xe cát biển ĐôngNhọc lòng mà chẳng nên 

công cán gì.Nói vậy là làm vì nhằm vào đối tượng mà lẽ ra phải xem vào việc vo tròn. Nếu vo vì 

ý cao thượng, vo cách hăng say. Vậy là có giá trị rồi chứ còn vo tròn cái chi, vo được cục to hay 

nhỏ, cục đó còn tồn tại lâu hay mau đều không quan trọng. Quan trọng là tác động có cao cả 

cùng với tấm lòng hăng say được đem vào việc vo tròn. Chính sự hăng say tận tuỵ mới làm cho 

tác năng chắt lọc được ít hay nhiều Trí, Nhân, Dũng để tích luỹ lại làm vốn. Cái đó mới còn mãi 

mãi và nó giúp ta đi lên trong cụôc tiến hóa. Nhìn theo tư tưởng An vi đó thì đối tượng to hay 

nhỏ, sang hay hèn cũng chỉ là cát bụi, có vo tròn mấy rồi nước lại giùa cho tan đi, cốt để cho các 

dã tràng lại có cát vụn sẵn mà vo nữa, vũ trụ nàylà vũ trụ đẹp nhất trong các vũ trụ có thể nghĩ ra 

được: nó đẹp ở chỗ không bao giờ thiếu job cho con người được định nghĩa là tác viên.Đến đây 

ta có thể hiểu được tại sao trời ít ưa cho không ai cái gì, cũng không dựng nên vũ trụ ngon lành 

hơn cho con người hưởng mà lại cứ để cho đời thêm rắc rối, đau thương, đầy khổ luỵ, là cốt tạo 

nhiều dịp cho con người thi hành Trí, Nhân, Dũng. Nếu mọi sự xảy ra như ý thì không còn dịp 

tạo nhiều điều kiện như nay được. Người xưa nói “hình bất sầu tư bất viễn” = thân xác không 

trải qua sầu khổ thì đường tư duy không thể thâm viễn. Xem gương lịch sử các triều đại lớn cứ 

mấy ông vua tổ thì đức độ tài ba, nhưng càng về sau các vua kế vị càng sa sút là bởi con cháu 

được sống trong nhung lụa an nhàn, không như Tiên Tổ phải nằm gai nếm mật, gian lao tân khổ, 

không giống như “cổ chi thánh hiền giai ngộ khốn cách chi nạn”, nên Trí, Nhân, Dũng thui chột 

dần. Người Việt quãng sau này thấy nảy ra được nhiều tay giỏi thì hẳn cuộc chiến lâu dài phải có 

phần trong đó. Đau khổ là những cú thúc đẩy sinh lực tiến lên. Những điều bất như ý là xăng 

nhớt để xe tiến hóa chạy, cho nên tả phải khen ngợi Thượng Đế đã dựng lên được một vũ trụ đầy 

ắp job: không một ai thiếu dịp phải cố gắng hoặc làm việc hoặc chịu đau khổ, tức không ai trách 

không cho mình dịp lập công. Việc thiện có đầy. Bê bối ở đâu cũng ngập, người Việt đã lập ra cả 

trăm tờ báo mà chửi chửa hết. Vẫn không thiếu đề tài. Trời khá thiệt. 

Hiểu được như thế rồi thì ta cũng hiểu luôn tại sao Thượng Đế không thể giúp ta tiến được. Vì 

nếu người giúp ta có khác chi ông giáo ra bài cho học trò, rồi bảo học trò đi nằm ngủ để ông làm 

thế cho. Nếu có ông giáo nào xử như vậy thì ta phải cho là ông cù lần hay mát gì đó. Trời mà 

giúp ta là tu thay cho ta thì cũng như vậy tức làm ta mất hẳn dịp gia tăng Trí, Nhân, Dũng và 

không sao tiến được.Như vậy nên biết rằng không thể có “hoàng kim thời đại” trọn hảo cũng như 

không thể có cảnh tiên bồng nước nhược, vì nếu có thì bước tiến hóa sẽ chậm hẳn lại. Thế giới 

bê bối sẽ mãi mãi bê bối, vì đó là chương trình của vũ trụ đẹp nhất khi nhìn bao trùm toàn thể vũ 

trụ trên con đường tiến hóa. 



 

- 125 - 

 

 

IV.- TẠI SAO CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỞ VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC 

Muốn hiểu thế nào là Văn hóa dân tộc và tại sao chúng ta phải vận động cho sự lớn mạnh của 

nền Văn hóa đó thì cần xét tới mấy yếu tố sau đây: trước hết nên phân loại các thứ Văn hóa để 

nhận diện nền Văn hóa truyền thống, sau nói tới tình trạng hiện nay và khả năng hướng vọng 

tương lai như thế nào.Có thể phân Văn hóa ra ba loại chính và một loại tuỳ. Ba loại chính là 

tôn giáo, ý hệ và tâm linh, còn loại tuỳ là tập hợp cả ba loại trên. 

 

1.-LOẠI NHẤT LÀ VĂN HÓA TÔN GIÁO 

Như các xã hội cổ xưa hầu hết trải qua nền Văn hóa này. Thí dụ rõ rệt là Âu Châu Trung cổ và  

các nước thuộc Ấn Độ giáo. Sở dĩ gọi là văn hóa Tôn giáo vì các thể chế trong nền Văn hóa 

 nàybao giờ cũng y cứ trên những niềm tin, thí dụ thể chế chia dân ra bốn loại bên Ấn Độ:  

tăng lữ, chiến sĩ, thương gia và lao động là y cứ trên niềm tin rằng có nhữn người sinh ra do 

Brahma và do đấy được xếp cao thấp tuỳ sinh ra bởi miệng, tay, bụng, chân của Brahma. Hễ sinh 

ra từ miệng thì làm tăng, bởi tay là quý tộc, bởi bụng là thương gia v.v... Bên Âu Châu thời tiền 

cách mạng tôn giáo không còn mạnh bằng bên Ấn Độ nên phẩm trật xếp quý tộc trên giáo sĩ, 

rồi mới đến đệ tam cấp (noblesse, clergé, tiers état). 

Một nét khác đặc trưng của nền Văn hóa này là thần quyền, tức niềm tin rằng mọi quyền cai trị 

đều phát xuất do nguồn gốc Tôn giao nên một là giáo sĩ trực tiếp cai trị, hai là uỷ quyền cho 

thế quyền. Sự uỷ quyền này thường được diễn ra bằng trao triều thiên, thí dụ khi vua đăng 

quang thì nhận triều thiên từ đại diện giáo quyền. 

 

2.- LOẠI HAI LÀ VĂN HÓA Ý HỆ HAY LÀ TRIẾT HỌC. 

Ý hệ thường là sự phản ứng lại niềm tin cho là vô lý hay ít ra không thể kiểm chứng, vì vậy 

người ta lập ra một nền Văn hóa chống lại tôn giáo và thường có tính cách vô thần, thí dụ rõ 

nhất là ý hệ Mác xít. Cũng có khi không do óc bài tôn giáo, nhưng vì ích lợi quốc gia, thí dụ để 

tránh những xích mích do các tôn giáo cùng sống trong một nước thì người ta nghĩ đến việc thiết 

lập một nền tảng dân sự hay là độc lập y cứ trên những cái mọi người có thể kiểm chứng như sự 

kiện khách quan và lương tri, thí dụ một số lớn Văn hóa Âu Châu hiện đại. 

 

3.- LOẠI BA LÀ VĂN HÓA TÂM LINH 

Là loại tham bác cả Tôn giáo lẫn Triết học. Nó giống Triết học vì căn cứ trên những yếu tố 

mà lý trí có thể kiểm chứng hay ít ra có khả năng thể nghiệm được. Tuy nhiên lại giống tôn 

giáo vì nó vận dụng cả tình cảm và ý chí đến cùng tột gọi là tâm linh nên sâu hơn triết và vì 

thế giàu khả năng thống nhất con người như kiểu tôn giáo. Loại này vì giàu yếu tố Tâm linh 

có tính chất siêu việt nên tôi cũng gọi là Minh Triết (Sagesse) tức là tinh hoa của triết lý nhân 

sinh. Gọi là triết lý tức là triết học gắn liền với Minh Triết nên ăn vào đời sống. Bởi thế 

cũng gọi là triết lý nhân sinh để phân biệt với triết học thường chỉ là chuyện trường ốc hàn lâm. 

Như thế đây là loại Văn hóa rất cao quý.  

Và xin nói ngay rằng Việt Nho đã đạt được trình độ này. 

Dấu hiệu là sự phân công: “sĩ, nông, công, thương”, khác với Âu, Ấn chỉ có “tăng, quý, dân” mà 

không có sĩ đại diện cho Tâm linh. Vì sĩ không phải như trí thức chuyên chú về lý trí, giáo sĩ 

chuyên về tình cảm, còn kẻ sĩ thì chú ý đến cả lý cả tình. Vì thế đó là nét đặc trưng ít có ở nơi 
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khác; ngoài Nho giáo nguyên thuỷ thì Âu hay Ấn đều đang vương vấn nơi tôn giáo hay ý hệ. 

Nhưng vì cả hai không ổn nên gây ra một loại: 

 

4.- LOẠI THỨ TƯ: PHA TẠP 

Gồm ba loại ảnh hưởng của Tôn giáo, Ý hệ và công cảm hay Lương tri. 

 . Loại này đã muốn vượt ra khỏi vòng tay tôn giáo, nhưng về triết mới đạt đợt ý hệ mà bất 

lực như đã nói trên nên phải dùng công cảm (le sens commun) cũng gọi là lương tri (le bon 

sens) hoặc là công luận (hậu quả của lương tri) cả ba đều là những khía cạnh của một bình diện 

trí thức thông tục ban ra cho con người xài đỡ, nhất là trong việc sinh sống với chiều hướng 

thông thường biểu lộ bằng ca dao tục ngữ hay là minh triết thường dân, thường nghiệm (sagesse 

populaire or sagess empririque). Nó tạm đủ cho đời sống hàng ngang trong xã hội, chứ không 

thể giải quyết được những vấn đề lớn lao như nguồn gốc vũ trụ, cứu cánh con người, 

những vấn đề thời gian không gian nên nhà Phật chỉ gọi là “tục đế” (cái biết thông tục), 

Nho không gọi là “lí trí”. Vì không bao quát toàn thể con người gồm cả thân xác lẫn tâm linh. 

Bởi thế phải nói là nó thiếu hướng thiếu Hồn, chỉ có tính cách chấp và: chọn một ít luân lý của 

tôn giáo, với kinh nghiệm thông thường và một chút lý luận của triết học làm thành loại văn hóa 

tạp nham, và đó là nền văn hóa Âu Mỹ hiện đại. Vì Âu Mỹ lãnh đạo thế giới nên nó cũng đang 

trở nên Văn hóa của chung thế giới với nhiều sắc thái khác nhau tuỳ liều lượng các chất pha, 

nhưng đều gặp nhau ở chỗ bác tạp nông cạn, nên gây ra phân hóa trầm trọng khắp nơi. 

Đó là đại để bốn loại văn hóa.  

Bây giờ xét sâu hơn về phương diện” 

 

5.- MỤC ĐÍCH CỦA VĂN HÓA. 

Sứ mạng Văn hóa là phải Cải hóa bằng Cảm hóa. 

Muốn thế cần có một Chủ đạo, một cơ sở tinh thần với những giá trị nền tảng. Dấu hiệu 

của những cái đó là thống nhất và lâu dài.  

Vì thế ta có thể dùng sự thống nhất và lâu dài làm hai tiêu chuẩn đo lường sự xâu xa của một nền 

Văn hóa.  

Một nền văn hóa càng được thống nhất và càng được bền lâu thì càng mạnh càng cao.  

Theo đó ta có thể nói như thế này.  

Xuyên qua lịch sử loài người, ta chỉ nhận ra được có hai loại văn hóa mạnh nhất: một là 

tôn giáo, hai là tâm linh.  

Vì cả hai hàm chứa một cái gì siêu việt nên huy động toàn thể con người, gây nên những văn 

hiến hay Tôn hiến (tức tu sĩ) và cũng huy động toàn thể một nhóm người cấu kết với nhau. vì thế 

khi cần chọn văn hóa thì chỉ có thể tìm trong hai loại này. Loại Tôn giáo có phần mạnh hơn 

nhưng gặp cái bất tiện là chỉ hiện thực được trong nước có một Tôn giáo. Còn khi nước có đa 

giáo, 2, 3 trở lên, thì nền thống nhất Văn hóa không thể thực hiện được nữa.  

Bởi vì tôn giáo nào cũng kéo theo một số tập tục riêng, thí dụ Hồi giáo không ăn thịt heo, Ấn 

giáo không ăn thịt bò. Có tôn giáo ăn chay, tôn giáo khác lại ăn mặn thả dàn. Đó là những tập 

tục tư riêng mà nếu không bỏ đi thì đấy là nguồn chia rẽ.Người xưa nói: “tính tương cận, 

tập tương viễn”: khi người ta chú trọng đến Tính con người thì sẽ thân cận hòa hợp với 

nhau. Còn khi chấp nê vào những tập tục thì sẽ chia lìa nhau.  
Đó là chân lý muôn thưở và đã hiện thực trải qua nhiều đời như thấy đầy gương trong lịch sử và 

hiện còn đang xảy ra đó đây như giữa Kitô giáo và Hồi giáo bên Phi Luật Tân (tỉnh Coxabato), 

bên Irlande từ mấy năm nay hai bên Công giáo và Tin lành không ngớt đánh nhau, bên dân 

Biafra ở Phi châu năm xưa giữa Công giáo và Cổ giáo, bên Ấn Độ giữa Ấn giáo với Hồi giáo... 

Tóm lại nếu đưa mắt nhìn xuyên qua lịch sử nhân loại thì bao giờ cũng thấy nghi ngút khói 
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chiến tranh tôn giáo, không bộc lộ thì âm ỉ... điều ấy chứng minh cho câu “tập tương viễn”. 

Muốn thống nhất thì phải làm thế nào cho các tôn giáo từ bỏ những tập tục tư riêng kia, 

nhưng đấy cả là một điều diệu vợi vì những tập tục đó đã gắn liền với tôn giáo từ lâu nên 

được coi là linh thiêng hoặc như tín điều bất khả thay đổi, không dễ gì bỏ đi được như ta 

thấy rõ trong vụ giết bò cái đã làm xôn xao dư luận Ân Độ năm xưa. Thế mà duy trì tập tục 

thì lại là mầm mống chia rẽ dân con trong nước, vì thế những người sáng suốt muốn để tôn 

giáo vào phạm vi riêng tư cá nhân. còn phạm vi quốc gia thì cốt phát huy một nền chủ đạo 

dân sự, tức độc lập với tôn giáo, hầu làm chỗ đứng chung cho mọi người dân bất cứ thuộc 

tôn giáo nào. Đó là điểm cần cho hết mọi nước đa giáo mà cũng là điều mà các quốc gia Tây 

phương đã nhận thức và khởi công từ hai thế kỷ nay, nên dẫn đến cái mà tôi gọi là: 

Nền văn hóa ý hệ hay là triết học xây dựng hoàn toàn trên lý trí bên ngoài ảnh hưởng của 

tôn giáo.  
Lý do thì chính đáng nhưng không may đó lại là một lối cụt, bởi chưng triết học căn cứ trên lý 

trí và lương tri. Nhưng vì đó là những cơ năng hạn hẹp nên dễ sinh ra độc hữu. Với con 

người tư riêng là dùng có Lý gẩy bỏ Tình nên không gây nổi văn hiến tức cán bộ hay tông đồ 

trung thực mà chỉ tạo ra được có trí thức ít đi được vào đời. Còn đối với tha nhân thì là thiếu 

thống nhất vì có quá nhiều ý hệ, thí dụ Âu Tây hiện nay là Mácxít, Hiện sinh, Hiện tượng, Cơ 

cấu v.v... Đó là cạnh thập nhị sứ quân tất nhiên sẽ đưa đến chỗ bơ vơ không biết theo hướng nào, 

vì quá nhiều hướng, quá nhiều ý hệ.  

Nếu như ý hệ nào nhờ hoàn cảnh mà nắm được chính quyền thì sẽ giở trò độc quyền như 

Phát xít hay Cộng sản là bóp nghẹt tự do cá nhân bằng công an vòng trong vòng ngoài, 

bằng những trại giam đồ sộ để cầm tù không ai muốn tín nhiệm nữa.Thế là dẫn đến cái thứ 

Văn hóa tạp hợp. Gọi thế vì nó vô hồn vô hướng, và có gọi là Văn hóa chẳng qua vì thói quen 

chứ không phải Văn hóa, mà chỉ là Văn học, văn chương, văn nghệ, bởi để được xứng danh là 

Văn hóa thì phải có Chủ đạo, có cơ sở tinh thần, có những giá trị nền tảng. Vì không thể thì 

làm sao mà cảm hóa để mà cải hóa. Văn hóa Tây Âu hiện thiếu cái đó nên mắc cả ngàn thứ 

bệnh (nói như Jung: Our own western culture sickens with a thousand ills). Đó là lý do tại sao 

Nietzsche gọi Văn hóa Tây Âu là sự trống rỗng tinh thần (Nihilisme occidental). 

Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng tri hô của giới thức giả rất hiếm họa. Còn đại chúng kể cả giới trí 

thức thì vẫn đi theo nền Văn hóa tạp hợp này. Sở dĩ như vậy vì các nước Âu Tây cường thịnh 

không bị nước nào đe dọa về kinh tế, chính trị, lại có khoa học tiến bước huy hoàng khiến cho 

hầu hết tưởng Văn hóa Âu Tây đã là lý tưởng. Nhưng đó là một niềm tin tai hại. Vì khi không 

đủ những điều kiện giàu sang như Tây Âu mà cũng đòi theo lối Văn hóa Tây Âu thì sẽ phơi 

trần bộ mặt thực phũ phàng tàn tệ như thấy ở vài nơi chẳng hạn El Salvador: tài sản trong 

nước thu dồn vào tay một thiểu số may mắn khiến cho đại chúng lâm cảnh sống bần cùng 

nên đâm ra đủ các tệ đoan: trộm đạo, tham nhũng, và các tội ác đến độ trầm trọng.Xét tới 

xét lui thì chỉ còn thể đặt hy vọng vào nền Văn hóa Tâm linh và đó cũng chính là nền Văn 

hóa dân tộc ta: chỉ có hướng đó là có thể giúp Văn hóa tránh được những bất tiện và bao gồm 

được những ơn ích. Nhưng hiện nay chúng ta đã để mất vì mấy lý do thuộc thời thế sau:Thứ nhất 

vì Nho giáo là cột trụ nền Văn hóa Tâm linh đó lại không còn chính truyền vì đã bị Hán 

Nho xuyên tạc nên bị ngộ nhận rất nhiều và do đó đã không được chú ý đến. Cho được chú 

ý đến, cần phải khám phá ra Nho giáo nguyên thuỷ mà tôi cũng gọi là Việt Nho, nhưng đó 

là điều cho tới nay chưa ai làm được.Thứ đến vì nền văn hóa Tâm linh chỉ xuất hiện bên Á 

Châu nên không được chú ý săn sóc là vì Á Châu đã thụt lùi trong nền văn minh cơ khí nên 

tất cả nền đạo đức cổ truyền cũng bị đánh tụt giá xuống theo. Chính vì thế mà ngay những 

nước thuộc Văn hóa Nho đã không còn thiết tha đến Nho nữa.  
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Có nói tới thì cũng chỉ như một môn cổ sử trong Văn học dành cho một số rất nhỏ nhà chuyên 

môn. Vì thế mà đi đến một thứ Văn hóa tạp nham.Hiện tình văn hóa Việt Nam 

Như trên đã nói, Văn hóa tạp nham có nhiều tiểu loại, nên ta cũng cần biết Văn hóa ta hiện nay 

thuộc Tiểu loại nào. 

Muốn nhận diện một nền Văn hóa thì có hai tiêu chuẩn khá trung thực: 

 

:a.- Một là xét Nội dung chương trình giáo dục. 

b.- Hai là xét việc định giá các Thành phần xã hội. 

Về Chương trình giáo dục thì nội dung sâu thẳm là nền Chủ đạo hướng dẫn chương trình đó. 

Thí dụ nước ta xưa là Nho giáo mà vì Nho giáo đã đạt Tâm linh mà tôi cũng gọi Văn Tổ tức là 

thứ Văn cao cả huy động toàn Thân Tâm con người nên có những người  hiến Thân Tâm cho thứ 

Văn hóa đó và gọi là Văn hiến, n ước ta xưa kêu là “Văn hiến chi bang” là vì thế. 

Còn tự khi mất nứơc vào tay Pháp thì ta cũng mất luôn nền độc lập Văn hóa và tự đấy chúng 

ta đã đi theo Văn hóa Pháp nghĩa là tạp hợp vì không có chi gọi được là Chủ đạo. Chỉ có 

một số ý kiến Triết được cho học ở lớp đệ nhất trung học thì phần lớn chỉ là luận lý (logic) vô 

sắc thái, còn khoa luân lý (morale) thì là lịch sử những học thuyết về luân lý: ông nói thế này, 

bà nói thế khác, học xong không biết theo cái nào. Cho nên phải kết luận đó là nền Giáo dục 

vô Chủ đạo và bộ Giáo dục thực ra chỉ là bộ Học vấn lo truyền thụ một số tri thức bất kỳ nào 

cũng được miễn là tri thức. 

Bây giờ bàn đến điều hai là việc định các thành phần xã hội. Khi nước ta còn độc lập, còn là 

Văn hiến chi bang thì đẳng cấp giá trị thành phần xã hội là Sĩ, Nông, Công, Thương. Quan 

trọng nhất là Sĩ nhì Nông.Đấy là một bậc thang giá trị lý tưởng thuộc Nông nghiệp lúa mễ của 

Văn Lang quốc. Vì là Văn Lang hay sau này là Văn hiến nên đặt kẻ Sĩ làm đầu. Đó là bậc 

thang duy nhất trên hoàn cầu ở hai điểm: một là kẻ sĩ đứng đầu, liền sau là nông đúng vị trí 

Văn hóa nông nghiệp vốn trọng Minh Triết.  
Các văn minh Âu Ấn vì gốc Du mục nên đặt Quý tộc đứng đầu, nhì đến giáo phẩm... 

 Bên Ấn thì Tăng lữ đứng đầu nhì đến quân đội... Ở cả hai nơi không có Sĩ, cũng không có 

Nông: quả là Du mục, rõ nhất là Ấn với những cấp Tăng, Võ, Tài, Công.  

Bên Âu thì quý tộc nổi nhất, rồi đến giáo sĩ, sau đến đệ tam cấp gồm phần nhiều thương gia.  

So vậy mới thấy bảng Sĩ, Nông, Công, Thương là nét đặc trưng cao quý của ta xưa là Minh 

Triết hay Tôn giáo.  

Nông là nền tảng kinh tế xã hội với nền tảng Dân chủ không tên nhưng chân thực vì không 

có quý tộc truyền dòng mà chỉ có kẻ Sĩ do dân xuất hiện. 

Thứ tự trên đã được hiện thực là kẻ Sĩ vẫn làm quốc Sư, cố vấn, và làm quan cai trị. Đó là 

những người như Bá Lý Hề, Lã Vọng, Nguyễn Trãi v.v... Platon đã ước ao triết gia làm vua 

nhưng không bao giờ hiện thực được. Là bởi Triết lý đã không đạt, lại còn mong ước quá cao ở 

chỗ đòi làm vua.  

Bên Nho chỉ xin làm cố vấn, làm quan, Triết lại đạt thân nên đã hiện thực suốt mấy ngàn 

năm tự ngày khai quốc. Mãi cho tới thời kỳ Pháp thuộc thì mới bị xếp xó để chỗ cho thứ tự 

mới là “dân Thầy, dân Thợ, dân Chợ, dân Quê”. 

Thầy đây chỉ là thầy thông thầy phán, một thứ công chức tuỳ phụ giúp chính quyền bảo hộ chứ 

không có đạo lý nào như kẻ sĩ. 

 Còn vai chánh là thợ, với dân chợ tức thương gia. Đúng là Du mục. Nông thì bay mất, chỉ còn 

lại nơi chữ Dân quê, hiểu là quê mùa so với tỉnh thành Văn minh (được gọi là dân 

chợ...).được hưởng chút tự do nhưng lại nằm trong tình thế vô hồn vô hướng, thường gọi là 

sự trống rỗng tinh thần, hay còn gọi kiểu sang trọng là đa phương: thực tế là những nhà lãnh 

đạo chẳng biết theo hướng nào. Thôi thì mặc ai nấy lo, nên là lung tung đủ hướng. Vì thế “đa 
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phương” đang được nhân loại theo chẳng đáp ứng được gì cho những nhu yếu thâm sâu 

của con người: như Chiều hướng đi lên, hoặc nhu cầu Hòa giải giữa Khoa học với Tôn giáo 

cũng như Thống nhất con người, thống nhất giữa Đông Tây kim cổ... mà đó là một nhu yếu 

cần thiết rất mực ngang với khao khát Tự do vậy.  

Cho nên ta thấy người Âu Tây có một mối cảm tình thâm sâu với cộng sản, là vì nó có một 

cái mà họ thiếu đó là có Hướng, chẳng may đó là Hướng đi vào ngọ cụt, thành ra không 

dám theo. Vấn đế là làm thế nào tìm ra cho nhân loại một hướng đi, để có thống nhất mà 

lại vẫn giữ được Tự do. 

Đó là vấn đề cần thiết nhưng xưa nay không được đặt ra cách minh nhiên, nhưng cách mặc nhiên 

thì vẫn có sự náo nức đi tìm nền Thống nhất, và nếu tìm ra được nền Triết nào có thể gây 

được Thống nhất mà vẫn chấp nhận các Triết khác thì chắc chắn họ sẽ đón nhận, họ còn 

nóng lòng đón nhận là khác, đến nỗi trong thực tế họ đã tôn vinh triết Nho lên địa vị ưu 

thắng mặc dầu chính Nho giáo còn rất thiếu sót không làm được gì để đáp ứng sự đề cử 

kia, vì chưa nhận thức ra vấn đề cũng như chưa nhận thức ra được cả nét đặc trưng của 

mình với những khả thể của nó.  

Thành ra coi việc chọn kia như một biến cố hàn lâm văn học, không biết làm âm vang vào 

đời sống.  

Nếu thực nhận thức ra thì biết nhân loại hiện đang cần một nền Triết lý ưu việt, tức nền 

triết có sức đem lại thống nhất cho con người mà đồng thời không bóp chết Tự do của nó. 

Chính vì không nhận thức được như thế nên đã có ghế sẵn để trống cho Triết ưu Việt và đã 

gọi ra tên Triết đó rồi, chỉ còn đợi Triết đó ra nhận chức, nhưng Nho đã không ra cả đến 

như không nghe biết đến việc đề cử quan trọng kia nữa. 

Đó là đại lược tình trạng Văn hóa loài người cũng như tình trạng của Nho mà tôi có liên hệ 

đến theo chiều hướng Việt Nho. 

 Theo đó thì Nho chỉ là sự công thức hóa của Việt đạo, cho nên việc gì liên can đến Nho 

cũng là liên can đến Việt.  

Vì thế mà tôi đã chọn đề tài trong hướng nọ với tự đề tại sao Nho đã đựơc chỉ định là Triết lý 

hướng đạo mà lại không ra nhận chức. Và câu thưa là tại Nho học tới nay chưa khai thác 

hết khả thể của mình.  

Nói theo sách vở là Nho học từ trước tới nay cả Tàu lẫn Tây mới đi được có đợt Từ còn ba 

đợt nữa là Tượng, Số, Chế thì bỏ bê. Điều đó ngầm hiểu rằng cần phải có Nguyên Nho mới 

làm nên chuyện. 

 

  V.-NGUYÊN NHO LÀ GÌ? 

Thưa đó là thứ Nho khác với Hán Nho đã bị bẻ quặt, Nguyên Nho còn giữ tính chất chính 

truyền của nó. Để nhận diện Nguyên Nho chia nó ra ba giai đoạn là Hoàng Nho, Di Nho và 

Việt Nho. 

Hãy khởi tự mới đi lên xưa đó là Việt hay Bách Việt mà trước kia người Tàu gọi Man là Di, 

“Tứ Di”. Tổ tiên của “Tứ Di” là Tam Hoàng (Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông).  

Vì thế thay vì nói Việt Nho suông tôi chia ra Việt Nho, Di Nho, Hoàng Nho cho dễ chứng 

minh... Tôi biết bài hai này sẽ gây hoang mang rất nhiều nơi người Việt và hơn nữa nơi người 

Tàu, nhưng với học giả quốc tế về Nho thì không có gì lạ lắm. Vì sau những công trình nghiên 

cứu nghiêm chỉnh của các đại học giả Chavannes, Cranet, Creel, Bishop, Owen Lattimore, 

Eberheard, Wang-Kuo-Wei, Kuo-Mo-Jo v.v... thì đã được chứng minh rõ nước Tàu chỉ 
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xuất hiện từ tộc Thương mà cũng mới về chính trị, chứ về Văn hóa mới có khác với Di Nho 

có tự nhà Ân Khác cũng chỉ chừng 30%. 

 Còn bao “ Vua” bao “Đế ” trước đều là mới tạo ra về sau đời nhà Ân. Ông Đại Vũ tạo 

dựng do nhà Ân. Nghiêu Thuấn là “Đông Di chi nhân”, Ngũ Đế cũng là thế. Tộc Thương nhà 

Ân đều tự Đế Cốc mà Đế Cốc là người Tứ Di (cho nên dòng dõi là Văn Vương cũng là “Tây 

Di chi nhơn”). Quách Mặc Nhược cho rằng Đế Cốc có bốn vợ: con bà vợ cả là Tổ nhà Ân, con 

bà vợ thứ hai là Tổ tộc Thương, con bà vợ ba là Nghiêu, con bà vợ tư là Đế Chí ( trưng theo 

Owen Lattimore trong Inner Asian frontiers of China p.287). Có thể nói tất cả các Đế đều là Di 

nên tên cũng đọc theo lối Việt là Đế Cốc, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, mà không là Thuấn 

Đế, Cốc Đế theo kiểu Tàu. Còn trên nữa như Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông thì toàn là người 

Hoài Di, tức Di Việt mà huyền sử Việt gọi là Châu Dương. Trên cùng Bàn Cổ là người Lưỡng 

Việt. Một phần còn đâu đó trong rừng núi Quảng Đông, có họ Bàn, cũng đọc là Bàng như Hồng 

Bàng và Bành như Bành Tổ. Tóm lại Tàu chỉ có tự tộc Thương lối thế kỷ 15, 16 cùng lắm là 

đến thế kỷ 20 gồm cả “tộc Hạ”. Nghĩa là đến rất muộn sau khi Nho giáo nguyên thuỷ đã 

hình thành đâu vào đấy với ba bộ số 2, 3, 5.  

Tuy Nho nguyên thuỷ cũng nói được là Tổ của Tàu, nhưng Tàu đã tự tách mình ra khỏi Tổ 

chung, khi gọi Tổ bằng tên khinh rẻ là Tứ Di, và sự thực thì đã từ bỏ linh hồn Nguyên Nho khi 

 :a. Từ bỏ Lưỡng nhất tính của số 2. Dấu hiệu là chỉ nhận có một vật biểu: trước là bạch 

Hổ sau là Rồng (bỏ mất chim = Tiên) ghé sang Du mục. 

 b. Từ bỏ số 3 Nhân chủ khi thiết lập xã hội có nô lệ, hạ đàn bà 

 .c. Từ bỏ Tâm linh số 5 khi Sử ký hóa Huyền thoại hoặc giải nghĩa theo ma thuật dị 

đoan.  Vì thế nếu Việt không nhận Nguyên Nho là Tổ mình thì té ra Nguyên Nho trở nên vô 

thừa nhận hay sao. Các điều trên đã được các khoa Tân Nhân văn phanh phui. Bây giờ chỉ còn 

cần biết Nguyên Nho đã đóng góp những gì. Câu thưa nằm trong ba bài III-IV sau. 

 

Bài III nói về Cơ cấu uyên nguyên của Hoàng Nho là Ngũ hành như được biểu lộ trong các 

tên sách của Hoàng Nho đã mất là “Tam phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu”. Ngũ hành ở 

đây khác hẳn với Hán Nho, tức Ngũ hành được coi là Cơ cấu uyên nguyên và được dùng để 

giải nghĩa “5 Huyền thoại sáng thế ký” của Nho mà cho tới nay chưa ai giải nghĩa đúng:  

Chu Nho thì gạt bỏ Huyền thoại bằng Lịch sử hóa (Euhemerization). 

 Âu Nho thì giải nghĩa kiểu ma thuật vong thân.  

Tây Nho thì chê hai lối trên là sai nhưng không đưa ra được lối giải nghĩa nào gọi là trúng.  

Việt Nho đưa ra lối giải nghĩa vừa hợp Cơ cấu, vừa hợp môi sinh tinh thần là Nhân chủ An 

Vi. 

 

 VI.-  KINH DỊCH 

Việt Nho đưa ra một điều chưa hề ai dám nghĩ đến bao giờ là lên án Chu Dịch coi như ấn 

tích của sa đọa làm cho Nguyên Nho bị bẻ quặt.  
 Muốn có Dịch chính truyền phải tìm trong ba giai đoạn đầu của Kinh Dịch: một là Dịch 

Trời Đất trong các Huyền thoại có tính cách Lưỡng hợp như Sơn Tinh Thuỷ Tinh hay Tiên 

Rồng.  

 Hai là Dịch Phục Hy trong “tiên Thiên bát quái” với sự đối đáp của bốn mặt dọc 

ngang và xéo: Đất đối Trời, Lửa đối Nước, Gíó đối Sét, Núi đối Hồ. 

 Thứ ba là Dịch của Đại Vũ trong Cửu Lạc tức là số 5 hợp với số 4 mà thành nên số 9 

xếp đặt hết sức cân đối, nên người đời gọi là “ma phương” vì cộng chiều nào cũng được 15, ý 

nói cộng chiều nào cũng xuyên qua lý Thái Cực (biểu lộ bằng số 5). Cho nên những người đem 
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hậu Thiên bát quái lồng vào Lạc Thư là tiếp nối cái tầm bậy của hậu thiên, vì sự đối đáp 

của hậu Thiên bát quái không đi qua Thái cực (được có 1 lần là Li Khảm). 

 

   VII.-MINH TRIẾT TRỐNG ĐỒNG. 

Trống Đồng cũng có một Cơ cấu y như Ngũ hành và Kinh Dịch. 

Điều này chứng tỏ địa bàn Tổ của Triết Việt rộng mênh mông vì những lâu đài Văn hóa xa 

cách nhau như Kinh Dịch, Lạc Thư, Trống Đồng mà vẫn ăn khớp với nhau trong Cơ cấu.  

Ăn khớp rõ rệt hơn cả nằm trong chữ Trống đưa lại cho Việt Nho một sự bình quân cao độ 
cần phải phân tích mới nhận ra đại khái như sau: 

 Văn minh Tây Âu căn cứ trên Có, trên Hữu. Khoa siêu hình là Hữu thể học.  

 Ấn Độ căn cứ trên Không (advaita) nhà Phật gọi là Thái Hư.  

 Việt căn cứ trên Trống tức cả Có lẫn Không. Đó là ý chữ Trống.  

Vì Trống là phải có cái gì mới trống không được. 

 Phải có cái Hang mới có Hang trống không  

 Phải có cái Động mới có cái  Động trống không  

 Phải có cái Trống mới có cái Trống trống không... 

Cha ông ta thờ Trống và gọi là Trống Thần chính vì chỗ Có mà Không đó, bởi Không mới là 

Thần vì đây là thứ Không chân thực phải không đó, bởi Không mới là Thần vì đây là thứ Không 

chân thực như Diệu hữu.  

Vì Hữu chân thực phải gồm Vô, Vô chân thực phải gồm Hữu thì Hữu với Vô mới có tính 

cách Vô biên. Nếu Vô mà không bao gồm được Hữu thì bị cái Hữu nó giới hạn. Hữu cũng 

thế, nếu không bao gồm được Vô thì bị Vô nó giới hạn.  

Chính điều vi tế này (Vô bao hàm Hữu, Hữu bao hàm Vô) có trong cả ba lâu đài Văn hóa 

Nguyên Nho là Ngũ Hành, Kinh Dịch, và Trống Đồng. 

 Trong Ngũ Hành là hành Ngũ gọi là “hành vô hành, địa vô địa” tức Có mà như 

Không. 

 Trong Kinh Dịch với Thái Cực Đồ (Có) bao hàm vô cực (Vô) với câu thời danh “Thái 

cực nhi Vô Cực”. 

 Còn Trống thì như đã phân tích trên phải Có cái gì mới Trống không được. 

Tóm lại cả ba lâu đài đều hàm tàng cái Không cũng như cái Có chân thực. 

Đó là điểm hầu như khó tìm thấy trong các Triết lý khác. 

Điểm đặc trưng này đem lại cho Nguyên Nho một chiều kích mới tôi gọi là Tâm linh. 

Chính yếu tố này làm thành nét Dọc đi lên chốn cao siêu để tạo điều kiện cho nó trở nên ưu 

thắng, đang khi các Triết học ý hệ chỉ có hàng ngang lý trí không đạt được vị trí ưu thắng.  

Như vậy chỉ còn phải xem xét Việt Nho có lấy lại được phong thái nguyên thuỷ tức lấy lại 

được chất Tâm linh chăng, vì Tâm linh làm cho nền Triết nào có nó trở thành một hệ thống 

rộng lớn có thể dung nhiếp được hầu hết các Triết học khác, là những thuyết chỉ xuất hiện 

như những phần mớ của nền Triết ưu việt.  

Bởi thế mà nó gặp rất ít chống đối. Vì các Triết khác đã được bao hàm trong nó, chỉ còn lại một 

thiểu số không đáng kể tuy có chống, nhưng phần lớn là chống trong một vài điểm lẻ tẻ 

không thể làm sứt mẻ nổi cái nội lực thâm hậu của nền Triết ưu việt, nên nó khỏi cần đối 

thoại. Vì thế mà nó tạo được nền thống nhất mà vẫn không bóp chết Tự do suy tư của 

người khác. Cái thắng của nó gọi là ưu thắng, tức một thứ thằng không cần chiến: “bất 

chiến tự nhiên thành” như trường hợp triết Nho không hề tranh đấu thế mà các triết học 

gia hội tại Honolulu khi không bầu lên chức ưu Việt ngay khi Nho chưa chuẩn bị. 
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Các Triết học khác như của Tây Aâu thiếu chất Tâm linh vì còn nằm trong đợt ý hệ. 

Mà dấu của Ý hệ là Duy nào đó. Đã duy thì đâm ra tính độc hữu rồi chuyên chế nên vừa 

không bao quát rộng đủ, vừa bóp ngạt Tự do người khác, nếu không thì lại rơi vào loại đa 

Phương vô tích sự. Đó là gọng kìm của Văn hóa Tây Âu không tìm ra lối thoát giữa Đồng 

nhất chuyên chế một bên và Tự do vô Hướng vô Hồn một bên, thành ra họ bỏ bê Triết mà 

theo Lương tri thông thường: kết quả là đưa Văn hóa vào chỗ trống rỗng.  

Đại để đó là căn bản của quyển Triết Việt nhập môn.  

Bây giờ chỉ còn phải thêm vào ít bài để giới thiệu khuôn mặt của triết Việt Nho cho thêm đầy đủ. 

Những bài đó sẽ là: 

  Quan niệm An vi về cứu cánh con người 
 Quốc Tuý quốc Hồn trong ba ngày Tết. 

  Văn hóa Dân tộc. 

  Thư gởi anh em bốn bể... 

Những bài trên đây đều chứng minh rằng nền Triết đã hiện thực trong dân gian Việt chính là nền 

Triết đã ăn tự thắng của Hoàng Nho, Di Nho nên nó có đủ đức tính ưu thắng gây dựng được một 

lối sống thanh thoát như chơi, đầy ca nhạc, vũ, với quan niệm về cội gốc muôn loài như “ Hóa 

nhi đa hí lộng”. Theo đó thì việc tưởng như nghiêm chính cực kỳ mà vẫn được coi như trò chơi, 

nên rất uyển chuyển không có chi đáng phải bi thảm, khắc nghị, độc chuyên...  

Dọc dài qua năm ngàn năm lịch sử không bao giờ người Việt thấy phải cần tranh đấu cho 

quyền Tự do tư tưởng, tự do tôn giáo... Cho nên khi những người học Tây đem điều đó nói 

cho dân chúng nghe thì dân chúng coi như một chuyện lạ lùng có lẽ cần cho bên Tây hay 

đâu chăng chứ ở đây thì đó là chuyện đương nhiên không thành vấn đề bao giờ. 

Có thể một đôi người đưa vụ Phật Giáo bị bách hại ra làm vấn nạn, cho rằng Nho còn đàn áp 

Phật như vậy thì không xứng danh là Triết ưu việt. Bởi Triết lý cũng như Đạo lý nào bất cứ, nếu 

đó phải dùng đến độc chuyên đàn áp thì tự biểu lộ mình ra là Triết lý tồi không xứng danh Triết 

lý ưu việt. Vì ưu việt bao giờ cũng dung nhiếp tức để cho người ta sống với, và không nghĩ 

đến chỗ cao thấp chi cả.  

Về điểm này chúng tôi đã viết tự năm 1969 trong quyển Định Hướng Văn Học tự trang 183-

187 xin được trích ra ở đây. 

“Có người cho rằng sở dĩ Viễn Đông không tiến triển, Triết lý Đông phương còn trong giai 

đoạn ấu trĩ thì tại “Trăm nhà đều nín tiếng nín hơi ở dưới ách chuyên chế của học thuyết 

Khổng Mạnh mà thế lực nó đã hầu như là một thế lực tôn giáo, do các vua chúa cầm quyền 

che chở. Vì vậy mà sau đời tác giả (là Đổng Trọng Thư, người đã đề nghị lấy Nho giáo làm 

quốc học) trăm nhà đã hợp nhau đấy! Đã hợp nhau lần vào núi, rừng mà luyện thuốc, tu 

tiên, để nhường chỗ cho đạo thuật của các kẻ sĩ ở Trâu Lỗ đấy.” (Nhượng Tống, Nam Hoa 

Kinh tr.515). 

Những lời trên đây phản chiếu một tâm trạng hốt hoảng của giới trí thức Viễn Đông vì đau xót 

thấy mình thua kém Tây Âu nên hễ thấy ai hoặc hoặc thuật nào liên hệ đến tình trạng này thì đều 

lên án gắt gao. Riêng với vấn đề thống nhất đang bàn ở đây thì đổ cho ách chuyên chế của Nho 

giáo. Vụ án này gây nên do giả thuyết làm việc của một hai học giả Tây phương rồi được Hồ 

Thích dựng lên làm như chủ thuyết để truyền bá ra, gây ảnh hưởng vào các người trí thức Viễn 

Đông. Từ đó mọi người đều lặp lại những ý nghĩ của Hồ Thích như vừa trưng trên kia: chưa có 

đủ an tĩnh để xét lại vấn đề.Nói rằng Triết Đông còn ở trình độ ấu trĩ thì phải nói “ấu trĩ” về 

phương diện nào, cần chỉ rõ ra.  

Vì quả thật có một hai khía cạnh ấu trĩ nhưng hầu hết là của các Nho gia hạng nhì chứ nếu 

xét đến những tay tổ thì không ai dám nói thế, ít ra những nhà nghiên cứu danh tiếng nhất. 

Bảo Triết Đông là ngây thơ chỉ là việc của những người nghiên cứu nửa vời, rồi được tiếp 
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tay do những trí thức loại Hồ Thích, toàn dùng phạm trù Triết Tây bàn về Triết Đông thì 

tất nhiên là thấy nó ấu trĩ.  
Thế rồi thổi phồng vụ án áp chế bách gia, mà không xét đến các sự kiện lịch sử khác. Chúng ta 

cần nêu ra ở đây một hai điểm để độc giả thấy sự làm việc của giới trí thức trước hời hợt 

như thế nào.  

Thí dụ trước hết đạo sĩ vào rừng tu tiên có ngay từ đời Tần và Hán sơ, nghĩa là lúc đạo Lão 

còn nắm then chốt của nền Văn hóa, chứ không phải đợi đến lúc “bãi bỏ” Bách gia chư Tử 

không còn đất sống mới phải vào rừng. Đời Hán đã có hối lỗi vì đạo Tiên rồi... 

Thứ đến là vụ án do Hồ Thích thổi phồng lên chứ trong lịch sử không có chuyện ức chế, trái 

lại Tam Giáo đồng nguyên mới là chuyện nổi vượt hơn.  

Còn chọn đạo này theo đạo kia hoàn toàn do khuynh hướng tư riêng. Thí dụ: Tống Nho, Minh 

Nho, Trình tử, Chu Hy hay Vương Dương Minh có ai bó buộc họ phải theo đường nào đâu. Trái 

lại hầu hết đều có nghiên cứu cả ba đạo giáo và trong chương trình hầu hết đều ghi tử (Kinh, Sử, 

Tử, Truyện) nghĩa là có dành chỗ cho Bách gia. Nếu như nhà nào không đứng nổi là tại nội chất 

không đủ sức sống như trường hợp nhóm Công Tôn Long, Huệ Thi theo Mặc Địch. 

Đừng nói đến Phật Triết, Lão Trang Triết, ngay đến Phật giáo, Đạo giáo cũng vẫn được Tự do, 

đôi khi có sự đàn áp thì hầu hết do hai phe kình chống nhau. Lấy thí dụ 4 lần Pháp nạn của 

Phật giáo mà nói thì: 

  Lần thứ nhất đời Hiếu Võ Đế (446) do đạo sĩ Khấu Thiên Chi xúi giục, Nho sĩ Thôi 

Hạo chỉ có một phần.  

 Lần thứ nhì, Võ Đế, Bắc Chu năm 561 do đạo sĩ Trương Tân. 

 Lần thứ ba, “Hội Xướng pháp nạn” đời Võ Tôn (năm 842) do đạo sĩ Phó Tụy 

 .Lần thứ tư Thế Tôn nhà Hậu Chu (944-960) thì pháp nạn gây nên phần lớn không vì 

sự va chạm ý hệ nhưng do vấn đề kinh tế, có lúc đến ¾ ruộng đất đứng tên nhà chùa được miễn 

thuế: chính quyền chỉ còn thâu thuế trên ¼ đất ruộng, đã vậy tiền thuế thu được còn phải dùng 

đến 1/5 để nuôi hơn 20 vạn sư ni.. 

 .Lần pháp nạn thứ năm là do Hồng Tú Toàn (1850) chịu ảnh hưởng độc chiếm của 

ngoại lai, thì đả phá tất cả Tam giáo, chưa không riêng chi Lão Thích mà thôi.  

 Xét trong năm lần pháp nạn, chỉ có lần đầu tiên có môt Nho gia, còn tất cả do Đạo 

sĩ.  
Nhưng do Nho sĩ hay Đạo sĩ thì đó cũng chỉ là hạng thấp chứ không phải việc của Nho học, Đạo 

học. Chúng tôi chỉ có ý nói lên sự thong dong không những dành cho sự học “bách gia chư 

tử” nhưng còn cả cho những hình thái biến thể của các đạo giáo đó nữa: tất cả đều được 

sống mạnh, mạnh đủ để chửi nhau, đánh nhau huỳnh huỵch rộn ràng qua hai ngàn năm 

chứ có bị đàn áp đâu? 

Sở dĩ phải nói hơi dài đến chuyện này vì Thống nhất rất quan trọng cho vận mạng nước nhà 

đang lúc cần phải mạnh mà thực tế lại quá phân hóa, nên muốn sống còn chúng ta phải tìm 

phương thế thống nhất lại, nay nếu vì một hai e ngại không đủ nền móng mà không thiết 

lập nổi thì tổ quốc chúng ta trở nên miếng đất trống mặc sức cho triết thuyết nào đi lại thao 

túng tuỳ ý, kể cả những triết thuyết tiền hô cho cộng sản. 
Đấy là điều ta cần nhận thức rõ rệt để có thể thoát ra khỏi tệ trạng “đa phương” hiện nay. 

Hậu quả của cảnh “đa phương” thì như Việt ngày nay đã mất nước.  
Rõ ràng đã mất nước chính bởi mất Đạo. “Đạo mất trước nước mất sau”. 

Cũng phải nói như thế về Tàu và cả Tây Âu nữa. Tàu tuy không mất đất đai, nhưng bị 

hướng dẫn do Triết ngoại lai thì còn tệ hơn xưa khi Mãn Châu bắt Tàu để đuôi sam. Nước 

Tàu lớn là thế mà có cái đầu không giữ được: hết Mãn bắt để đuôi sam thì đến Các Mác 
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bắt phải đội Đất (duy vật). Hậu quả là người dân Trung Quốc bị mất hết tự do, không được 

suy tư như Tiên Tổ.  

Như vậy có nước cũng kể như mất nước. Tây Âu cũng vậy, tuy đất nước không mất, nhưng 

chỉ còn đó như một thực thể kinh tế, chính trị, chứ thiếu Đạo lý để làm thành quê hương 

tinh thần.  

Những tâm hồn đại trí tức những người có khả năng làm Văn hiến để biết rõ điều đó nhưng 

không sao thoát ra được. Vì một đàng không dám chọn một Triết nào làm Chủ đạo: bởi có quá 

nhiều, mà xem ra hơn kém như nhau. Đàng khác nếu đánh liều chọn một thì sẽ lâm vào tai họa 

rất khó gỡ ra đó là tai họa “Thượng Đồng”: người trên bảo là phải thì mọi người buộc cho là 

Phải; người trên cho là Trái là trái, bất kể sự thực ra sao, Các Mác đã nghĩ sao thì cứ thế không 

được thay đổi. Thay đổi chăng là trong những đường lối cai trị, chứ còn độc hữu chuyên 

chế thì vẫn y nguyên tức thực sự không có sửa sai, nên không có đường thoát ra khỏi tai 

họa.  

Cộng sản vô tình đã hiện thực câu truyện ẩn dụ về Triết gia rơi xuống giếng mà không biết 

đường thoát ra khỏi giếng. 

Như vậy muốn thoát ra khỏi cảnh bầy nhầy vô Hồn vô Hướng chỉ có thể tìm về nẻo Triết lý 

ưu việt. Thứ này vừa chỉ ra Đường lối vừa vẫn để cho mọi người Tự do. 

 Chính vì đức tính bao dung quảng đại này nên người ta không sợ mà lại tự nguyện chọn 

như hội nghị Honolulu 49 đã làm đối với Triết Nho.  

Bây giờ chỉ còn chờ ngày nào Nho đưa ra được một tập đại thành mới “a new body of teaching” 

hợp cảm quan thời đại thì nhân loại sẽ dần dần có được nền Thống nhất, để gây nên cảnh Tứ hải 

giai huynh đệ.Một tình huynh phổ biến đáng lẽ ra phải có rồi giữa loài người với nhau, 

nhưng cho đến nay đó chỉ là chuyện mơ ước suông chứ trong thực tại toàn thấy máu chảy 

thịt rơi giữa những con người đồng bản tính mà lại coi nhau như địch thù, không 

phươngnào chấm dứt được.  

Đưa mắt tinh thần nhìn bao trùm toàn thể nhân loại từ xưa tới nhay ta thấy đã có ba loại đường 

lối được đề ra để giải quyết:  

 Một là Bái vật,  

 Hai là Ý hệ,  

 Ba là Tâm linh.  

Thời Bái vật đựơc thay thế bằng Tôn giáo nhưng nhiều Tôn giáo hiện thực những lễ nghi rùng 

rợn, như cảnh giết từng trăm trẻ trong lòng tượng đang cháy đỏ... và năng xảy ra các cuộc chiến 

thánh cho mãi tới nay dầu đã là thời ý hệ lý trí mà vẫn chưa sao chấm dứt được, như đang thấy 

bên Ireland, Phi Luật Tân hay Ấn Độ nơi mới xảy ra vụ mưu sát thủ tướng Gandhi... Biết bao 

người muốn cho nhân loại vượt qua giai đoạn này vì cái tai họa do nhiều tôn giáo gây ra làm tâm 

trạng duy ngã độc tôn. Tâm trạng độc hữu này tất dẫn đến sự muốn tiêu diệt những người không 

tin tưởng như mình. 

Chính vì thế mà phần lớn nhân loại đã bước vào giai đoạn Y hệ mong giải quyết mọi việc theo 

lẽ phải, theo lương tri để cứu tự do cho con người. Nhưng lại lâm nạn đa phương “cá đối bằng 

đầu” chẳng biết đâu là Hướng tiến. Thế là lại nảy ra những chủ thuyết chuyên chế đưa đến 

nạn đồng nhất kéo theo tai họa chuyên chế toàn triệt còn trầm trọng hơn thời toàn tôn giáo, tất 

nhiên vẫn xảy ra chiến tranh lạnh hay nóng như ta thấy giữa con người ngày nay, nhân loại vẫn 

phải đong đưa giữa hai gọng kìm đó: một bên là Đồng nhất chuyên chế, bên kia là đa 

phương vô Hồn vô Hướng.  

Hội nghị quốc tế triết học Honolulu 1949 đã đề cử Nho giáo đứng ra lãnh vai trò hòa giải 

nhân loại để thiết lập nền Thống nhất.  



 

- 135 - 

 

Câu tuyên bố trên chứng tỏ lương tâm nhân loại đã không còn đặt tin tưởng được vào hai 

giai đoạn trên nữa, nên không một tôn giáo hay một Triết gia nào được đề cử mà lại đi đề 

nghị Khổng Tử, một người coi như sút kém hơn nhiều vị trên thế giới, nhưng lợi được một 

điểm, một điểm thôi là ông đại diện cho nền Triết lý ưu việt tức là nổi vượt xa hơn tất cả 

những phương thức của hai đợt trên ở chỗ vừa tránh được tai họa Chuyên chế độc tôn, 

cũng như tai nạn Đa phương thiếu hướng, mà lại đưa ra được nền Thống nhất.  

Làm được thế là nhờ nó là nền Triết lý nổi vượt xa các thuyết trái ngược, nên chinh phục được 

có lẽ tới 70,80% bậc đại trí, chỉ còn lại thiểu số dị thường làm thành một ít môn phái được gọi là 

Bách gia chư tử, nhưng Nho vẫn nổi vượt quá xa nên Bách gia có đả kích sao cũng không quy tụ 

đủ đồ đệ để lung lay được nền Thống nhất, mà chỉ đưa ra được những lời cảnh cáo nhiều khi rất 

cao sâu nên có ích để nhắc cho bên Nho đừng có rơi vào tâm trạng độc tôn duy ngã, không còn 

biết coi ai ra gì, và Nho đã giữ được.  

Đó quả là cảnh Thống nhất đã ngự trị trong các xã hội Việt Nho. 

Tuy không phải được thế là hết chiến tranh, nhưng ít ra tránh đựơc những cuộc thánh 

chiến hay chiến tranh vì ý hệ. Và con người có được hưởng nền thống nhất tinh thần đem 

lại cho tâm hồn trạng thái an nhiên tự tại xa hẳn tâm thức xao xuyến bất ổn ngày nay.  

Nhưng chẳng may Đạo đó mà tôi gọi là Việt Nho nay đã mất, nên chúng ta cần làm phục 

hoạt trở lại. 

 

  VIII.-TRỐNG ĐÔNG SƠN ( NGỌC LŨ  ) GỌI HỒN AN VIỆT 

Bài nói chuyện trên Oregon cuối tháng ba năm 1985 Chúng ta mất nước tại ai? Tại Pháp tại 

Mỹ hay tại Việt? Đó là điều đã được bàn cãi nhiều mà chưa hẳn ngã ngũ, và giả có biết rõ tại ai 

cũng không mấy ơn ích.  

Việc ơn ích và thiết thực hơn là tìm ra căn cơ sâu xa đã làm chúng ta mất nước để ta có thể 

tác động vào đó được.  

An Việt cho rằng vấn đề cuối cùng phải xét trên bình diện ý thức hệ hay là triết lý đó là điều 

mới nghe có vẻ xa lạ.  

Vì nói về Triết chẳng mấy ai muốn nghe. Vậy mà nay lại nói là chúng ta mất nước vì thuyết 

lý cộng sản. Nhưng đó là điều dễ hiểu khi chúng ta thấy cộng sản bao giờ cũng mở đầu cuộc 

chinh phục bằng truyền bá Triết.  

Cho nên kết luận được rằng chúng ta mất nước là tại thiếu Triết đủ mạnh để chống lại 

thuyết lý cộng sản.  
Tóm lại nó gọn được rằng “Đạo mất trước Nước mất sau”. 

Cho nên nay muốn cứu nước thì trước hết phải cứu Đạo. 

Có cứu được Đạo chúng ta mới có Chủ đạo để cứu quốc, kiến quốc. 

 Còn nếu không thì chưa nói đến cứu quốc mà hãy nói ngay đến việc bé nhỏ hơn vừa tầm tay hơn 

là xây dựng cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng chưa đạt.  

Mà chưa có cộng đồng thì nói chi đến duy trì cộng đồng. Người ta chỉ duy trì cái đã có.  

Nay chúng ta chưa có cộng đồng Việt Nam hải ngoại.  

Tuy rằng số di tản đã lên tới cả triệu nhưng chỉ là một lũ đông vô tổ chức, vô Hướng vô 

Hồn. Tuy có Hội đoàn, có Báo chí, nhưng chưa có một Cơ chế ràng buộc những Hội đoàn 

hay những cộng đồng địa phương lại với nhau thì phải kể là chưa có cộng đồng Việt Nam 

hải ngoại.  

Ta quen nói làng nước. Hiện chúng ta mới có Làng chưa có Nước. Nước bên nhà đã mất 

vào tay thuyết ngoại lai, còn Nước hải ngoại thì chưa có, tức chưa có Cơ chế nào chung cho 
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cả mọi người để gọi được là thay mặt người Việt và khi người ngoại bang muốn nói chuyện 

với Việt Nam thì biết đâu là đại diện.  

Đó là đề tài tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay.  

Trước hết hãy nói về Đạo. 

Đạo đây là Việt Đạo, tức nền đạo lý mà Tổ Tiên ta đã sáng nghĩ ra và duy trì qua nhiều 

ngàn năm để kiến quốc và bảo quốc. Đạo đó đã được kết tinh trong nhiều điển chương Văn 

hóa, mà nổi vượt hơn hết là Trống đồng Đông Sơn.  

Đó là một lâu đài Văn hóa hàm tàng tất cả đạo lý Tiên Tổ ta. Hôm nay tôi xin rút ra một bài 

học lớn lao hơn hết mà lại có thể giúp vào việc đoàn kết chúng ta đó là cảnh Thái Hòa.  

Xem trên mặt trống ta thấy cảnh hài hoà vui sống: tất cả người cả vật đều đang ca vũ trong một 

tinh thần hoan lạc, an vui khói đất mù trời.  

Xét cả hàng ngang lẫn hàng dọc đều thấy có sự hòa hợp thống nhất trọn vẹn. 

  Hàng Ngang là những con vật đều theo thứ lớp tề chỉnh và luôn luôn cân đối: chim 

Đứng chim Bay, con To con Nhỏ, số Chẵn số Lẻ (trên mái nhà bên này 1 con bên kia 2 con) 

hươu Cái hươu Đực v.v…  

 Còn hàng Dọc là Trời, Đất, Người.  

 Trời là mặt trời ngự giữa mặt Trống.  

 Đất đại diện bằng hai vòng chim hươu ngoài cùng.  

 Còn Người đang ca múa tưng bừng ở vòng giữa.  

Đó gọi là cảnh Thái Hòa: hòa trên đợt cùng tột bao gồm cả Đất, Trời, Người, tức là cảnh 

hòa bao la rộng lớn cùng cực không thể nào có cảnh hòa lớn hơn được nữa, cho nên các 

nhà khoa học khi nghiên cứu về Trống  Đồng thì gọi đó là nhạc khí Vũ trụ, hoặc là tiêu 

biểu đức Hòa hợp phổ biến.  
Bây giờ ta hãy đi tìm căn nguyên gây nên cảnh Thái Hòa nọ. Thưa căn nguyên đó nằm trong 

chữ Trống. 

 Phải! Chính chữ Trống mà Tổ Tiên ta đã dùng để chỉ di vật tàng chứa phần sâu xa nhất về 

Đạo Việt, cả Không lẫn Có, cả Tiên lẫn Rồng, cả Vô cả Hữu.  

Và quả đã thể hiện tuyệt vời là trên Vô dưới Hữu, trên Tiên dưới Rồng.  

Đã có người giải nghĩa việc Âu Cơ lên Núi, Lạc Long Quân xuống Biển như là sự chia rẽ có 

tính cách sử mạnh, nghĩa là truyền óc chia rẽ lại cho con cháu không bao giờ đoàn kết lại 

được 

. Đó là câu giải nghĩa liều lĩnh không theo khoa học tức giải nghĩa cái to bằng cái nhỏ.  

Người Việt chia rẽ nhiều là điều có thực, nhưng phải giải nghĩa bằng sự kiện lịch sử kéo dài đó 

là “1000 năm đô hộ giặc Tàu, 80 năm bóc lột giặc Tây, 60 năm điên đảo giặc Hồ”. Chứ còn 

Tiên Rồng là một trang Huyền sử u linh phải giải nghĩa theo môi sinh tinh thần của Văn 

Lang Quốc, của Đại Việt tộc mà nét đặc trưng vô cùng cao quý là Lưỡng nhất tính.  
Nét đó đòi phải có hai mà một. Tức không phải cái một đồng nhất nuốt trôi bên đối ngẫu, mà là 

cái một thống nhất: đôi bên vẫn giữ được cá tính của mình, cho nên truyện kể 50 con theo mẹ 

lên Núi, 50 con theo cha xuống Biển. Đó không là chia rẽ mà là phân cực.  

Nếu chia rẽ trên cấp nguyên lý này thì sẽ nghiêng sang bên Âm là duy Âm. Còn đây là Âm 

Dương hòa, tức Âu Cơ vẫn gặp Lạc Long Quân trên “cánh đồng Tương”.  

Nói cánh đồng Tương là nói lên mối tương quan nền móng. Cái đó vẫn giữ được.  

Cho nên ghi việc hai Tổ Tiên chia tay chỉ có ý nói lên sự phân cực của Lưỡng nhất tính (dual 

unit): hai mà là một; nói Sông Núi là nói một nước, nói mẹ Tiên cha Rồng tuy hai mà một. 

Còn nói Tiên trứơc Rồng là vì Văn hóa Việt tộc đề cao nguyên lý Mẹ (nói kiểu thường là 

“phù yểu”: nâng phía yếu lên trên, đặt Âm trứơc Dương, Vợ trước Chồng nên đưa Mẹ lên Núi 

để cha xuống Biển.  



 

- 137 - 

 

Trong Trống có hai phần: Mặt thì Mẹ được diễn tả trên mặt Trống, nên ta thấy toàn chim. Còn 

bố Lạc Long Quân ở dưới Tang chỉ Nước biểu thị bằng thuyền Rồng, đó không là chia rẽ mà là 

Phân cực: mặt khác tang, nhưng cả hai hợp nhất làm nên cái Trống để chỉ một đạo lý cân bằng 

họa hiếm: không nghiêng sang một bên, không duy Thiên cũng không duy Địa. Duy Thiên là 

duy Tâm, duy Địa là duy Vật. Duy Tâm hay duy Vật đều là bệnh hoạn nền đều có hại cho con 

người. Chỉ có giữ được cảnh Thái Hòa bao gồm cả Trời Đất mới có được cuộc sống an vui 

thư thái. Trời phải ở trên, đất ở dưới, nói bằng số là trời 3 đất 2, có vậy mới đạt cảnh Thái 

Hòa.    

Đó là nền đạo lý cao cả ít có nơi đạt được. Ngoại giả là Nho giáo mà tôi gọi là sự công thức hóa 

đạo lý của Việt, tức Nho chỉ là đạo Việt được đặt vào những lời ngắn gọn dễ truyền tụng gọi là 

bi kí. Sau đó thì đạo Trống được sách Trung Dung công thức hóa vào câu sau.  

Trung dã giả thiên hạ chi đại bổn dã. Hòa dã giả thiên hạ chi đạt Đạo dã. (T.D.10) 

Trung là cái gốc của cái cội của Đạo. Hòa là cái thành tựu của Đạo.  
Trên mặt trống chính là cái Hòa hay là cái đạt Đạo, cái hoa trái ta thấy được.  

Còn khi tìm cho ra nguồn gốc cái Hòa thì phải tìm dưới tang trống, chính đó là chữ Trung là cái 

mắt ta không thấy được. Nhưng khi đạt được đúng cái Trung như căn do, thì sẽ đạt được cái Hòa 

như thành quả, nhờ đó mà biết Trung đi tới đâu. Vì thế sách Trung Dung thu gọn câu trên vào ba 

chữ “Chí Trung Hòa” rồi quảng diễn thêm rằng: “thiên địa vị yên, vạn vật dục yên”. “Chí 

Trung Hòa” là ba chữ tóm thâu Nho giáo cũng là Việt giáo đã được công thức hóa. Trong 

quyển Chữ Thời tôi có quảng diễn câu Chí Trung Hòa thành câu “có chí trung thì mới có chí 

hòa”. Nói khác muốn chí hoà thì phải chí trung.  

Chí trung là việc Tâm tư cảm nghĩ ta không kiểm kê được, vậy ta nên căn cứ vào cái hòa bên 

ngoài, là cái Đạo đã đạt được mà đo lường cái trung.  

Về phần đạt Đạo sách Trung Dung đưa ra hai câu, một trừu tượng là “thiên địa vị yên”, một cụ 

thể là “vạn vật dục yên”. “Thiên địa vị yên” là có Trời có Đất đúng vào địa vị của mình, đó là 

Trời trên Đất dưới, nói cụ thể là việc Trời hay việc thiêng liêng phải được coi là quan trọng 

hơn việc thuộc Đất. Nói theo Kinh Dịch là “tham Thiên lưỡng Địa” = 3 Trời 2 Đất.  

Ta quen nói chữ “Tâm” kia mới bằng ba chữ Tài là thế. Ở đây Tâm thay cho Trời nên phải 

bằng 3, có vậy thì công hiệu mới trông đạt được là “vạn vật được nuôi dưỡng”: “vạn vật dục 

yên”. Câu cuối cùng này rất sâu xa bao gồm cả ba bình diện Siêu hình, Tâm lý, Xã hội.  

Ở đây chỉ nói về mặt xã hội tức được nuôi dưỡng.  

Trên mặt Trống mọi Người và các con vật đều đang ca múa tưng bừng thì hiểu được rằng tất cả 

đều được sung túc thỏa thuê vì có thế mới ca múa được. Cho nên cảnh ca múa kia chứng tỏ 

cho biết đạo lý của họ bao gồm cả Đất cả Trời thì mới được vậy.  
Nho nói là Trời Đất có ở vào đúng vị trí thì mọi người mọi vật mới được nuôi dưỡng.    

Mới đoc câu trên ta tưởng đâu đó chỉ là câu nói Văn chương không có Nội dung gì cả, kỳ thực 

đem câu đó mà soi vào các xã hội cổ sơ thì thấy nó thật cùng cực thí dụ  

Ấn Độ nghiêng về Trời mà hụt  Đất, hay xã hội cổ La Hy nghiêng về Đất hụt Trời thì vạn 

vật không có dục yên tức ở hai xã hội đó của cái dồn vào chừng ¼ dân số, còn lại ¾ không 

có gì nên gọi là vô sản. Vô sản thì đâu có được gọi là nuôi dưỡng. Đã thế vô sản còn là vô 

Tự do, vô phẩm giá phải làm nô lệ, bị coi ngang hàng với sự vật.  

 

Bên Ấn Độ hay Âu Châu cổ đại đều thế cả. 

Còn nay thì cộng sản vô sản hóa toàn dân thì dân cũng mất Tự do, Nhân phẩm và trở nên 

Nô lệ. Đấy là tư nhân, mà cả đến nước cũng thế. Ta thấy trong thế giới Cộng sản không 

nước nào là đủ ăn đủ mặc: kinh tế vẫn bết nát, đến nỗi nhiều người chống cộng phải lấy 

làm lạ.  
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Vì trước kia nhiều người chống cộng chỉ vì nó Nô lệ hóa con người mà thôi, chứ chính sách 

kinh tế của chúng thì cho là hay lắm. Đến nay mới thấy cả về phương thức kinh tế của 

chúng cũng dở ẹc, càng ngày càng xuống dốc, nhiều người lấy làm lạ chưa hiểu lý do, mà 

thực ra lý do sâu xa nằm ở chỗ Thiên Địa bất vị yên, nên vạn vật không có dục yên.  
Đó là câu sách nhiều người tưởng là vô thưởng vô phạt ai ngờ nó chính là câu nói thực muôn 

đời. Ngừơi theo cộng sản sẽ không chịu chấp nhận như thế nên cố đổ lỗi hết cho Mỹ nguỵ hoặc 

thiên tai, thì đến quản trị kém… Đó chẳng qua là lấy cái tuỳ để che cái chính, chứ cái căn do 

thất bại nằm ngay trong thuyết duy Vật: tức không có Trời. 
 Nói cụ thể là cộng sản chủ trương tam vô: không tôn giáo vì chúng cho là rềnh rang vô ích, 

cũng không Gia đình, không Tổ quốc, không tình Người, không tình Nước, không tình Nhà, 

mà chúng cho là những cái không sản xuất nên cần trừ đi hết thời để hết thì giờ vào việc sản xuất 

vào việc kinh tế. Việt cộng tin rằng nếu làm như thế thì nước sẽ giàu thịnh gấp bội. Chúng đã 

hứa là sẽ làm cho nước Việt Nam giàu thịnh gấp mười lần hơn xưa.  

Trước đây chúng tin thực như thế vì chúng chỉ nghĩ rằng quốc gia theo thuyết 3 Trơi 2 Đất 

mà còn được bằng ấy tài sản thì nay chúng bãi bỏ 3 trời để giồn cả vào một cho thành 5 

đất, thì của cải phải gấp nhiều lần là cái tất nhiên.  
Đó là cái làm căn để mà nếu không từ bỏ thì cộng sản không đời nào thoát khỏi bế tắc kinh tế. 

Điều này càng ngày càng được chứng tỏ ở hết mọi nước cộng sản bó buộc chúng phải sửa sai 

mới tạm sống. Cộng sản đang vô tình chứng minh cho câu nói “một người khéo lo bằng một 

kho người khéo làm”. Mà khéo lo cùng cực thì phải lo cho có cả Trời cả Đất; duy Đất hay duy 

vật là vụng lo thì có làm hết sức cũng vẫn không đủ ăn.  
Điều đó nhắc nhở ta rằng khi lìa đạo lý, xả bỏ những giá trị tinh thần là điều hết sức nguy 

hiểm ngay cho đời sống kinh tế.  

Chúng ta chống cộng nhưng biết bao người cũng lầm lẫn nghĩ rằng tinh thần có thì hay 

không  cũng chẳng sao. Chứ có ngờ đâu rằng nó có sao ngay đến miếng ăn. Có người bảo 

phải thực mới vực được đạo, thế rồi lo cho cái thực ráo riết đến nỗi khi có thực rồi thì quên 

luôn đạo. Tai họa trước sau sẽ tới.  

Cho nên tất cả mọi người phải minh tâm khắc cốt rằng: một người khéo lo bằng một kho người 

khéo làm tức là tư tưởng chỉ huy còn quan trọng hơn là khéo làm.  

Tư tưởng mà sai thì có làm quần quật như cộng sản đã bắt dân làm suốt ngày cũng không 

bao giờ khá được.  

Cái khéo léo, khéo nghĩ là phải nghĩ sao cho có cả Trời lẫn  Đất, cả Có lẫn Không như trong Đạo 

Trống.  

Bây giờ cần quy định thế nào là tinh thần đạo Trống. 

Kinh Dịch đưa ra câu định nghĩa thần cách tuyệt vời là thần vô phương. Thần không có ở nơi 

nào riêng cả. Vì Thần là không, không là Thần, co cần chi đên nơi riêng. Như vậy chữ tinh 

thần hạn hẹp vào những việc Tôn giáo liên hệ đến chùa chiền. Đó là ý dấu cần mở rộng nghĩa 

tinh thần để hiểu cho đích thực. Vậy Thần vô phương đây phải hiểu là thứ Vô chân thực như 

đã nói trên gồm cả Hữu lẫn Vô. Chứ nếu là duy Vô thì lại là duy Tâm sẽ đưa đến những giá trị 

tinh thần nguỵ tạo, không chính cống. Phải bám sát đạo Trống để hiểu tinh thần vừa Có vừa 

Không mà cụ thể đó là những việc vì công ích. Bởi nó bao gồm cả Có là công việc đồng thời cả 

Vô tức vô vị lợi.  

Theo đó thì bao việc Nghĩa, việc Thiện, những việc Cứu nguy đều là những việc Tinh thần. 

Hiểu như thế thì chữ tinh thần trở nên rất cụ thể.  

Theo nghĩa đó đối với chúng ta nay thì việc có tinh thần hơn hết là việc cứu quốc. 
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Vì cứu quốc là cứu đạo, cứu nhà, cứu bà con. Lại vì cứu quốc là việc chung, vô vị lợi, nói 

đúng hơn tuy có lợi nhưng rất bấp bênh mơ hồ, đang khi cái hi sinh thì rõ rệt và chắc chắn, nhiều 

khi phải hy sinh ngay mạng sống như các liệt sĩ vừa bị chúng giết mới rồi.  

Cho nên lo toan việc cứu quốc là lo toan việc tinh thần cực cao. Nhưng nói đến cứu quốc là 

nói đến việc quá lớn lao nên thường dễ trở nên trừu tượng. Vì thế cần tìm ra việc nào trung 

gian dẫn đến việc lớn lao đó, mà lại vừa tầm tay nhiều người di sản. Thiết nghĩ việc đó là 

việc Thống nhất. Chỉ suy nghĩ một chút sẽ thấy Thống nhất là điều kiện tiên quyết để cứu 

quốc. Thiếu thống nhất, thiếu đoàn kết thì không thể làm được cái chi lớn lao đáng giá cả. 
Chứ chưa vội nói đến cứu quốc. Cho nên thống nhất phải là bước đầu tiên. Vậy mà thống nhất 

còn thiếu. Nói đúng ra thì đã có thử làm và rất nhiều lần rồi đó là các hội đoàn, các báo chí… 

nhưng còn thiếu cái để thống hợp các hội đoàn, các báo chí lại với nhau để thành một nước 

Việt Nam hải ngoại. 
 Vì thế đó là điều hết mọi người Việt chúng ta phải lưu tâm đến. Hết mọi đoàn thể mọi báo 

chí đều phải gia tâm hiện thực theo vị trí đặc thù của mỗi nơi.  

Riêng An Việt đang muốn thử làm bằng đưa ra Bộ sách Dân tộc gồm cả   Kinh, Triết, Sử, 

Văn.  

Từ trước tới nay ta mới có Sử và Văn, cần phải thêm Kinh và Triết nữa mới có chiều dọc Tâm 

linh, để gây nên Thống nhất, nên nó quả đáng tên là Đạo: thiếu Kinh thiếu Triết cũng là thiếu 

Đạo. Văn và sử không đủ làm nên đạo. Ta đã mất đạo chính khi sử và nhất là văn phát đạt mạnh, 

là vì văn và sử phải đi theo hàng ngang, đôi khi có vươn lên một chút thì cũng là việc ngẫu hữu 

không phải là việc chính cốt. Vì thế có thêm bao nhiêu báo chí, sách vở mà thiếu Triết thì vẫn 

không cứu vãn được thống nhất. Muốn thống nhất cần phải thêm Kinh và Triết.  

Triết mà hợp với đạo Trống thì gọi là An Việt tức không còn làm vì sợ hay vì lợi như ở chặng 

duy Hữu mà đã vươn lên đợt An vi: thấy đáng làm là làm, lòng trí không còn để vào lợi danh. 

Triết đã khó lại thêm điều kiện An hành thì càng khó hơn. Bởi thế mà những người đạt tới rất 

hiếm. Vì hiếm hoi nên phải đưa ra tổ chức An Việt để tìm tòi và kết nạp những tâm hồn 

hiếm họa đó theo chân thánh Gióng ra sức đánh đuổi ý hệ ngoại xâm để trả lại quyền độc 

lập cho Việt Đạo.  “ 

 

( Việt Triết nhập môn    Kim Định  ) 

 

 

 

 

 

C H Ư Ơ N G  B Ố N  
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THUYẾT TAM TÀI   [ 5 [  

(  Confucéisme ‘s  Trinity  ) 

 

Theo Việt Nho thì  Âm Dương ,Ngũ hành và  Tam Tài là  ba nền tảng quan trọng của nền 

Văn Hoá Việt Nam. ( 1 ) Tam Tài là nền tảng quan trọng thứ ba của Việt Nho. 

______________________________________________________________________________ 

( 1 ):Có nhiều thứ Nho trong đó có Việt Nho là Nho vương đạo, còn Hán Nho là Nho bá đạo ( Xem cuốn Văn Hoá 

Thái Hòa Việt Nam trên vietnamvanhien.net ) 

 

Tam Tu Kinh có câu: Tam Tài giả:” Thiên Địa Nhân :  Ba Tài là Trời Đất và Người.   

Theo Dịch lý thì : Thiên / Địa lưỡng nhất  ( dual unit ) = “ Nhân: Nhân giả kỳ Thiên Địa chi 

Đức”   : Con Người là tinh hoa của Trời Đất “ : Đó là Tam Vị nhất Thể  ( Trinity ): trong Văn 

Hóa Việt , nên:    

Con Nguời có mối Liên hệ nhất Thể với với Trời Đất 

 

I.-MỐI LIÊN HỆ NHẤT THỂ  ( BẰNG THƠ ) GIỮA TAM TÀI: 

TRỜI - ĐẤT -NGƯỜI ( TA ) 

 

Theo Nho thì: “ Vạn vật đồng nhất Thể, vạn vật tương liên:  Mọi vật đều có cùng bản 

thể: Vật chất và năng lượng, nên mọi vật đều có liên hệ mật thiết với nhau.”    

Bài thơ dưới đây diễn tả mối liên hệ khăng khít giữa Tam tài: 

Trời -Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời -Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời -Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời - Đất Ta đầy đủ Hoá công. 

(  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân ) 

II.- MỐI LIÊN HÊ BẤT BIẾN  ( THEO KHOA HỌC ) GIỮA TÀM TÀI 
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Theo thuyết Big Bang thì từ một điểm “ Tinh chất bị dồn nén cực nhỏ “ ( singularity ) dãn 

nở ra  ( Tán  ) qua Vụ Nổ lớn ( Big Bang ) làm văng ra những đám tinh vân nóng đỏ mà tạo 

ra hằng hà sa số giải Thiên hà, một trong số đó có giải Ngân hà  của chúng ta .Trong giải 

Ngân Hà có Thái dương hệ gồm Mặt Trời và 9 Hành tinh, trong đó có Quả Đất của chúng 

ta.          Chúng ta biết khi một vật được ném ra quanh một vật cố định thì tạo ra lực Ly  Tâm 

( centrifugal force ) < như ném gũ >  giúp vật  di chuyển theo  đường cong và đồng thời cũng 

tạo ra lực Hướng Tâm ( centripetal force ) làm đối cực,  hai lực Ly tâm và Hướng tâm kết 

thành Nhất nguyên lưỡng cực ( bipolar ) như Thái cực ( Ultimate Supreme ) Âm Dương 

hòa  ( Ying Yang harmony ) .    

Lực Ly tâm và lực Quy tâm  là cặp đối cực ( Opposite term ) của Dịch lý luôn được lưỡng 

nhất ( Dual unit ) như hai mặt của một Đồng tiền.  Lực Ly tâm và Quy tâm nối kết một vật cố 

định với một vật chuyển động,       Khối lượng  và khoảng cách giữa hai vật càng gần thì lực 

Vũ trụ  ( Tán / Tụ  ) hấp dẫn tác dụng lên nhau càng lớn. 

The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. At its simplest, it says the universe 

as we know it started with a small singularity, then inflated over the next 13.8 billion years to the cosmos that we 

know today.Nov 7, 2010, the closer objects are to each other, the stronger their gravitational pull is. Earth’s 

gravity comes from all its mass. All its mass makes a combined gravitational pull on all the mass in your body. ... 

You exert the same gravitational force on Earth that it does on you. 

______________________________________________________________________________  

We know from Isaac Newton and his law of gravitation that any two objects in the Universe exert a force of 

attraction on each other. This relationship is based on the mass of the two objects and the distance between them. 

The greater the mass of the two objects and the shorter the distance between them, the stronger the pull of the 

gravitational forces they exert on each other. 

We also know that gravity can work in a complex system with several objects. For example, in our own Solar 

System, not only does the Sun exert gravity on all the planets, keeping them in their orbits, but each planet 

exerts a force of gravity on the Sun, as well as all the other planets, too, all to varying degrees based on the 

mass and distance between the bodies. And it goes beyond just our Solar System, as actually, every object 

that has mass in the Universe attracts every other object that has mass — again, all to varying degrees based 

on mass and distance 

With his theory of relativity, Albert Einstein explained how gravity is more than just a force: it is a curvature 

in the space-time continuum. That sounds like something straight out of science fiction, but simply put, the 

mass of an object causes the space around it to essentially bend and curve. This is often portrayed as a heavy 

ball sitting on a rubber sheet, and other smaller balls fall in towards the heavier object because the rubber 

sheet is warped from the heavy ball’s weight. 

In reality, we can’t see curvature of space directly, but we can detect it in the motions of objects. Any object 

‘caught’ in another celestial body’s gravity is affected because the space it is moving through is curved toward that 

object. It is similar to the way a coin would spiral down one of those penny slot cyclone machines you see at tourist 

shops, or the way bicycles spiral around a velodrome. 

 

A 2-dimensional animation of how gravity works. Via NASA’s Space Place.. 

https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/gravity-orbits.gif
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We can also see the effects of gravity on light in a phenomenon called gravitational lensing. If an object in space is 

massive enough – such as a large galaxy or cluster of galaxies — it can cause an otherwise straight beam of light to 

curve around it, creating a lensing effect. 

What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved path and that is 

directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined as “the apparent force that is felt 

by an object moving in a curved path that acts outwardly away from the center of rotation,” according to Merriam 

Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. ... Newton’s 1ˢᵗ 

law tells us that an object will continue moving along a straight path unless acted on by an external force. The 

external force here is the centripetal force. 

Gravity. The average person probably doesn’t think about it on a daily basis, but yet gravity affects our every move. 

Because of gravity, we fall down (not up), objects crash to the floor, and we don’t go flying off into space when we 

jump in the air. The old adage, “everything that goes up must come down” makes perfect sense to everyone because 

from the day we are born, we are seemingly bound to Earth’s surface due to this all-pervasive invisible force. 

But physicists think about gravity all the time. To them, gravity is one of the mysteries to be solved in order to get a 

complete understanding of how the Universe works.    So, what is gravity and where does it come from. 

Chúng ta hãy tìm xem mối liên kết giữa con Người ( Nhân)  và Trời Đất ( Thiên Địa ) ra 

sao? 

Chúng ta biết lực Hấp dẫn ( gravity ) nối kết chúng ta với quả Đất, mọi vật trên mặt Đất đều rơi 

xuống chứ  không thể bay lên, mọi sự vận động của chúng ta  đều liên quan đến lực Hấp dẫn. 

III.- ĐIỂM TỰA GIÚP CON  NGƯỜI  LIÊN KẾT ĐƯỢC VỚI QUẢ ĐẤT ( ĐỊA ) 

Con người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm  ( center of Gravity ) của Quả Đất và Trọng 

tâm của con Người . Trọng tâm của con Người ở dưới Rốn, có thể tìm được  bằng khoảng cách 3 

chiều rộng của ngón tay Trỏ ở dưới Rốn. Theo các nhà hành Thiền, đó là huyệt Đan Điền hạ còn 

gọi là Đan Điền tinh hay the lower Cinnabar field. 

Con Người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm của nhau.Trọng tâm là điểm tựa ( 

point d’appui, strong point ) của  lực hấp dẫn Vũ trụ tác dụng lên các vật thể và giữa các 

vật thể với  nhau. ( universal attaction )  

Ta có thể bảo huyệt Đan Điền hạ là  nơi con Người  ( Nhân ) được liên kết với quả Đất    ( 

Địa )   qua trọng tâm của nhau. 

Center of Gravity Defined 
The center of gravity (CG) of an object is the point at which weight is evenly dispersed and all sides are in balance. 

A human’s center of gravity can change as he takes on different positions, but in many other objects, it’s a fixed 

location.Dec 31, 2015 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
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Centre of Gravity in the Human Body 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral vertebra. However, 

since human beings do not remain fixed in the anatomical position, the precise location of the COG changes 

constantly with every new position of the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to locate the height of your center 

of gravity. Then, trace lines around your torso at the same level to your left and right sides and imagine a line going 

sideways through your body which connects those two points. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Trọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, như 

vậy Huyệt Đan Điền cũng ở  đó. 

 

 

 

IV.-ĐIỂM TỰA GIÚP CON NGƯỜI  ( NHÂN ) LIÊN KẾT ĐƯỢC VỚI TRỜI  (THIÊN ) 

QUA HUYỆT ĐAN ĐIỀN THƯỢNG:  HUỆ NHÃN : THE UPPER FIELD. 

HUỆ NHÃN 

Não bộ con người 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán cầu não 

Trái chủ Lý, hai Bán cầu đưọc nối kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối Corpus Collosum 

như là xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với nhau sau cho Tình Lý tương tham hay Tình 

Lý lưỡng nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm lạc. 

Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng vai trò 

điều phối hai bán cầu não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người chính 

là ở Não bộ.    Huệ nhãn nằm trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và tuyến Yên điều 

hòa mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là cửa ngõ giúp con người tiếp cận với nguồn Tâm 

linh. 
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Huệ nhãn ( The Third Eye )  

 

 
 

Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm linh 

(  seat of Spirit.  Shen ) được quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure Yang: Mặt 

Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ Viêm Đế có tục thờ Mặt Trời tức là thờ Trời .    

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta gọi là 

Thái   dương  Thần đạo  ( Solar Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo mộc, vậy  bức 

xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn Tâm linh của chúng ta:nguồn Tình Thương,  

hoan  lạc và  hòa hợp.  

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ nhãn 

nơi Não con Người, nơi tuyến Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).     Corpus Collosum là 

cầu nối giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con Người -, xưa nay người ta lầm tưởng Tâm con 

Người là  ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người là điểm tựa nơi con Người được liên kết với Trời - Nguồn 

Tâm linh -. 

 

______________________________________________________________________________ 

“  Sun a spirit? 
The solar system is the physical manifestation of a vast Life, Being, and Spirit which we call a Solar Logos. ... Just as the light of 

the sun is vitality to plants, so the radiance of the subjective Heart of the Sun provides vitality to our own spiritual nature, 

filling it with love, joy, and harmony. 

Logos: the Word of God, or principle of divine reason and creative order, identified in the Gospel of John with the second person 

of the Trinity incarnate in Jesus Christ. 

( Jungian psychology) the principle of reason and judgment, associated with the animus  (unconscious masculine side of a 

woman)  “ 

______________________________________________________________________________  

 

 

V.- CÁCH SỐNG THUẬN THIÊN CỦA CON NGƯỜI 

Nho có câu:Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên gỉa vong : Sống hợp với Trời, tức là Dịch lý ( 

cũng là Thiên lý ) thì tồn tại và phát triển, còn hành động ngược lại là tiêu vong.  

Mọi người khi mới sinh ra chào đời,nhờ tiếng khóc Oa oa  giúp cho nhịp thở điều hòa thì mới 

sống được. 

Chúng  ta biết khi thở vào thì thần kinh Giao cảm làm cho nhịp Tim đập nhanh hơn, còn khi thở 

ra thì thần kinh đối Giao cảm làm cho quà Tim đập chậm lại, khi Thở vào / Thở ra được điều hòa 

thì nhip đập quả Tim được ổn định mà sống khỏe mạnh. Tuy nhiên khi sinh hoạt hàng ngày, con 
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người bị tiêu hao năng lượng, nên lắm khi mất quân bình làm cho con Người ốm đau.   Ngưòi 

Đông phương xưa tuy trình độ Khoa học còn thấp kém, nhưng cũng đã biết cách sống thuận 

Thiên để cho Thân an Tâm lạc. 

Các nhà hành Thiền tuy chưa biết rõ về Khoa học , nhưng đã nhận ra hai điểm tựa với Trời Đất : 

Điểm tựa nơi Trời là Huệ nhãn, điểm tựa nơi Đất là huyệt Đan Điền hạ và tìm cách ngồi 

Thiền để điều hòa hơi Thở vào và hơi Thở ra luân lưu qua hai huyệt để nối liên kết Nhân với 

Thiên Địa sao cho Thân ( Huyệt Đan Điền ) , Tâm ( Huệ nhãn ) được lưỡng nhất hầu Thân an 

Tâm lạc. 

Nhờ cách tu  thân này mà con Người có thể thực hiện được cuộc sống Hòa giữa Tam tài.: 

VI.- THIÊN SINH, ĐỊA DƯỠNG, NHÂN HÒA 

1.- THIÊN SINH  

Là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, đó là 3 luật lớn trong Vũ trụ: 

A.-LUẬT BIẾN ĐỘNG TỨC LÀ DỊCH LÝ, 

Cũng là thuật Quyền biến. Dịch lý là Tinh thần Triết lý An vi của Việt Nho – Văn Hóa Thái 

hòa Việt Nam .- 

Hướng động của kinh Dịch đã được gói ghém trong chữ Dịch kép bởi nhật và nguyệt: 易:(日+

月) (nguyệt biến thể)  

 
Bất biến (tĩnh chỉ): non change.  

Biến hóa (xoáy ốc): sequent change.  

Biến động (duy biến): cyclic change    

B.- LUẬT GIÁ SẮC ( SOW AND REAP )  LÀ LUẬT GIEO  ( GIÁ ) GẶT ( SẮC )   

Ai gieo thì nấy gặt 

Gieo gì thì Gặt nấy 

Gieo một thì Gặt trăm   

Luật này  có phần giống Luật Nhân quả của nhà Phật. 

 

C.- LUẬT LOẠI TỤ   

Là luât Tuồng nào theo tập nấy ( Vân tòng Long, phong tòng Hổ: Ce qui resemble 

s’assemble ) 

2.- ĐỊA DƯỠNG  

là công trình khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên Thiên nhiên nơi các môi trường : Không 

khí, Đất, Nước., bằng cách  khám phá ra các Định luật Khoa học giúp phục vụ đời sống. 

3.-NHÂN HÒA  
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Mọi người  trong Dân tộc phải hành xử với nhau theo tinh thần chung:  Nhân Nghĩa và 

Bao dung của Dân tộc để hòa với nhau, hầu chung vai đấu cật với nhau  mà xây dựng Gia đình 

và Xã hội.  

Khi hai bên có sự bất đồng mâu thuẩn với nhau, thì dựa theo Tinh thần chung của Dân tộc mà 

bao dung nhau, ngồi lại với nhau trong tinh thần  kính trọng yêu thương, ( Nhân ) tìm cách hoà 

giải với nhau  theo đức Nghĩa  tức là lẽ công  bằng “Phải Người phải Ta “,  để đạt tới giải pháp 

“ một Vừa hai Phải “ mà Hoà với nhau,chứ không có tìm cách Hơn Thua đủ với nhau, khiến xé 

nát tinh thần Đồng bào, làm phân hóa Dân tộc! 

Đây là lối sống theo Dịch lý Âm Dương hòa  hay Tình / Lý tương tham cũng như Nhân / 

Nghĩa lưỡng nhất, cách hành xử ở đời  này dựa theo hai tiêu chuẩn: 

A.- CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN 

( Thiên 6 câu 4, T.D ) .: 

Nhờ tinh thần Bao dung mà hai bên chiụ ngồi lại hoà giải với nhau. 

B.- DOÃN CHẤP KỲ TRUNG  

(Thư. Đại Vũ mô 15 ): 

Hai bên đều lấy tiêu chuẩn Nghĩa < Lẽ công bằng tương đối > mà hoà giải với nhau.    Đấy là 

giải pháp lưỡng lợi ( win – win solution ), không ai thắng hay thua hoàn toàn, bên nào mà gần 

với Lẽ phải chung của Dân tộc ( Nhân Nghĩa Bao dung ) hơn thì đạt được phần hơn. Đây là 

giải pháp khó nhất, nhưng lại mang tính chất xây dưng nhất cho mỗi bên  và cả Quốc gia Dân tộc 

nữa.  

 Khi hai bên có sự bất đồng, sự xích mích, không thể dùng bạo lực mà giải quyết cho êm đẹp 

được, mà  kết quả  là một Hơn một Thua, gây  ra mối hiềm khích, làm phân hóa xã hội. 

Âm Dương Hòa là Vi ngôn đại Nghĩa rất tế nhị, và khó thực hiện .   Âm Dương la ngược 

nhau, làm sao mà HÒA được. Muốn Hòa thi trước tiên hai bên phải nhìn nhận với nhau là hai 

bên còn phiến diện, do bên nào cũng có khuyết điểm để cho bên kia có cớ khích bác nhau, không 

bên nào đúng hoàn toàn, nên tạm thời phải nới lỏng ( bỏ lơi ) Lập trường riêng của mình, mà 

theo Tiêu chuẩn Công chính chung là Tinh thần Dân Tộc: Nhân Nghĩa Bao dung , đối thoại 

với nhau, tìm giải pháp Dung hòa “ Một vừa hai Phải “ thì mới Hòa với nhau được. Có thưc sự 

yêu Dân tộc, yêu Đồng bào, bỏ cái quá yêu Mình mà chân thành đối thoại với nhau  thì mới thực 

hiện nổi. Nếu cứ mang tâm trạng Phe phái cực đoan, nhằm tranh dành mục tiêu:  Đúng / Sai Hơn 

/Thua với nhau thì không Hòa giải  với nhau được. Nếu không vượt qua được chính Mình, vưon 

lên trên những thứ cố chấp nhỏ hẹp  ( cứ tưởng  lập trường mình là đúng đắn hoàn toàn, mà 

không có cái nhìn tổng quát về tương lai của Dân tộc )  thì cứ giam hãm nhau trong bế tắc mà 

làm cho Dân tộc ngày càng phân hàa mà  suy yếu đi! 

Do đó mà những người Duy Lý, không có Lòng rộng ( phải thật sự Nhân ái, mà bỏ Hận thù, 

đức Trần Hưng Đạo là gương sáng của Dân tộc ) Trí sâu ( không Phiến diện,cố châp ), biết lấy 

quyền lợi Quốc gia Dân tộc làm trọng hơn hết, mà tha thứ cho nhau, bỏ mưu mẹo vặt, bao dung 

nhau  thì mới có thể Hòa giải với nhau được. Đây là  tiến trình đầy khó khăn và lâu dài mới thực 
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hiện từng bước được. Đặc biệt chúng ta có Tam giáo có cái Tâm bao la, Nho giáo với tinh thần 

Bao dung, Phật giáo với tấm Lòng Hỷ xả, Kitô giáo thì Tha thứ cho nhau  đến 70 lần 7, mỗi 

chúng ta thì sao, đây là cái Dại đàn mà không Khôn độc!  

Đây chính là mối liên hệ Hòa của nền Văn Hóa Nông nghiệp Việt Nam, còn nền Văn 

Hoá Du mục của Tàu thì chuyên gây bất hòa.   

Trở lại với nền Văn Hóa Du mục. Chúng ta đừng quên chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân, chế 

độ Phong kiến chuyên chế  và Chế độ CS có nguồn gốc từ nền Văn Hoá Du mục bạo động!. 

VI.- CUỘC SỐNG NGHỊCH THIÊN ( THIÊN LÝ: DỊCH LÝ ): 

Nạn Duy Lý với hành động bạo tàn ( thuộc Văn Hóa Du mục ) 

 

Cuộc sống nghịch thiên là cuộc sống trái vớị Dịch lý Âm Dương hoà hay Âm Dương bất hòa 

hay Tình Lý bất tương tham. Đây là  “ cuộc sống  một chiều Duy Tình hay Duy lý “. 

Khi Duy Tình thì vìệc hành xử coi trọng bên này mà coi nhẹ bên kia, cách cư xử này “trái 

với lý  Công chính, nên bị thiên lệch, gây ra sự xích mích  trong  Gia đình và ngoài Xã hội.  

Còn Duy Lý mà quên Tình thì hành xữ bất công theo lối cực đoan đầy gian ác của độc tài, 

gây khổ đau cho con Ngừời, gia đình và xã hôi. Duy Lý  khơi nguồn cho  cuộc sống Gia đình và 

Xã hội rối ren, lối sống Duy lý là nguồn cho những cuộc chiến tranh “ Cá Lớn nuốt cá Bé “, “ 

Mạnh được Yếu thua  ‘ hay “ Dĩ  Cường lăng nhược “ suốt dòng Lịch sử nhân loại. 

Đây là  cuộc chiến suốt dòng Lịch sử nhân loại  giữa hai nền Văn Hóa Du mục và Nông 

nghiệp.  

Trên thế giới có 3 trung tâm Nông nghiệp, trung tâm ở giữa hai con sông Nile và 

Euphrate  bên Trung Đông , cũng như nền Nông nghiệp  Aztec ở miền Bắc Mexico ( northern 

Mexican ), cả hai trung tâm này đã bị quân Du mục tiêu diệt, còn nền Nông nghiêp giữa hai 

dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử của đại chủng Việt cũng đã bị Du mục Hoa Hán thanh 

toán, tuy không bị tiêu diệt, nhưng đã bị thương  tổn và hao mòn. 

Đặc biệt trên thế giới  chỉ có  nền nông nghiệp  châu chấu Viêt Nam ( Cá bé )  nhiều lần đã 

đá cho Xe Du mục đại Hán ( Cá lớn )  ngả nghiêng, đó là nhờ tinh thần Bất khuất của Văn Hóa  

Việt Nam. 

“ Nực cười  Châu chấu đá xe, 

Tưởng rằng chấu đổ, ai dè Xe nghiêng! “ 

“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

So bề Tài Sức thì Tao kém gí !” 

(  Ca dao ) 

Nền Văn Hóa Dân tộc của chúng ta có đủ hai chiều, dựa tên nền tảng  Nhân Bản: 



 

- 148 - 

 

Trai mà chi, Gái mà chi 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )  mới nên ( Ca dao ) 

Khi hành xử với nhau sao cho hai chiều Nhân / Nghĩa lưỡng nhất hay Tình / Lý tương tham 

thì đạt đức Bao dung, giúp con người có khả năng tự chế mà sống với nhau đúng theo tinh thần 

Văn Hóa Thái Hòa của Dân tộc.  

VI.- HAI NÈN VĂN HÓA 

 

 Chúng ta nên nhớ trên thế giới đại loại có hai nền Văn Hóa: 

1.- NỀN VĂN HOÁ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

Là  nền Văn Hoá  “ khoan hoà nhu thuận “ Nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng trên 

nguyên  lý Mẹ, ( Tổ Mẫu Âu Cơ ) nên nặng Tình hơn Lý, mang bản chất Hòa bình : ”  Tuy  

ngoài  ( Xã hội) là Lý, nhưng trong ( Cá nhân) là Tình.   ( Nguyễn Du )  “. 

2.- NỀN VĂN HÓA BẠO ĐỘNG  DU MỤC CỦA ĐẠI HÁN  

Là nên Văn Hoa  được xây dựng trên nguyên lý Cha ( Tổ Phụ của Trung Hoa là Hiên Viên, 

lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua miền Bắc nước Tàu ), họ trọng Lý hơn Tình, đúng hơn là 

Duy lý, nên luôn gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

VII.- NAN ĐỀ CỦA CUỘC SỐNG DUY LÝ MỘT CHIỀU  

TRÊN DÒNG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI: 

 1.- TRONG MỖI CÁ NHÂN  

Là   “ Tình Lý bất tương tham  “  do duy Tình và  nhất là Duy Lý: Mạnh được yếu thua “ gây 

ra trăm ngàn Bất công . 

 2.- TRONG GIA ĐÌNH 

 Là “ Trọng Nam khinh Nữ ”   hay “ Trong Nữ khinh Nam “  

Theo Việt Nho thì  người Nam phải “ phù yểu trọng Nữ “ cho đời sống Nam Nữ  được quân 

bình.  Trai Gái đều phải ăn ở theo Nhân Nghĩa Bao dung . 

Trong Hôn nhân khi Gái /Trai  kết đôi Vợ Chồng thì tổ chức hai cuộc Lễ,  một là lễ Thành hôn 

trọng thể dành cho Gia đình và bạn bè, hai là Lễ Giao bái  cho cặp đôi Vợ chồng ,trong Lễ Giao 

bái hai Vợ Chồng cùng bái nhau và cùng uống chung một chén Rượu thề giao ước tôn trọng 

nhau, ăn ở công bằng với nhau cho tới khi cốt rủ xương mòn, đầu bạc răng long, có lẽ không 

hiểu rõ nên bỏ đi .   Lễ Thành hôn cho Tình, Lễ Giao bái cho Lý, giúp hai Vợ chồng ăn ở với 

nhau  theo  “Tình Lý tương tham “  sao cho  “ Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn 

“. 
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Còn trong Văn Hóa Trung Hoa, do Trọng Nam khinh Nữ, đàn bà được  xem như tài sản của 

Đàn ông, nên sinh ra cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

3- TRONG QUỐC GIA  

Thì Tôn Quân làm Thiên tử, trọng Vua khinh Dân . Chính quyền thì độc tài khuynh loát nhân 

dân, thay vì phục vụ nhân dân lại bắt nhân dân phục vụ chính quyền,  còn các đảng phái thì thay 

vì   “ Quần nhi bất đảng“  mà lại  “ Đảng nhi bất  Quần “, nghĩa là các đảng phải cùng nhau 

đoàn kết theo tinh thần Hiến pháp mà hợp lực phục vụ nhân dân, chứ  không thể vì quyền lợi 

riêng của đảng mà xâu xé nhau làm thương tổn đến quyền lợi chung.  

Xem ra, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ  “ đang mấp mé  “ ở trong tình trạng  “ 

Đảng nhi Bất quần “  thay vì hợp tác với nhau theo tinh thần Hiến pháp mà lo việc chung, đàng 

này khi đảng này làm gì, thì đảng kia tìm cách chống đối và tìm cách mỹ dân để kiếm phiếu cho 

đảng, điều này trái với Tinh thần Hiến pháp: Bác ái /Công bằng lưỡng nhất    !. 

4.- TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ   

Thì “ Dân tuý là Gốc “, còn “ Thị trường chung là Ngọn “, mà không ngược lại, chứ không 

như CS thì phá Gia đình và Quốc gia cho là chật hẹp mà xây Quốc tế bao la không tưởng, trước 

đây các tư bản Hoa kỳ cũng đã đem vốn  vào Trung Hoa để xâỳ nên “ công xưởng thế giới  “ 

bên Trung Hoa mà kiếm lợi nhiều, đó cũng là cách ôm Ngọn bỏ Gốc, làm suy yếu nội lực Quốc 

gia.  Mối liên hệ giữa  “Quốc gia”và “Quốc tế “ phải được điều hòa hay Lưỡng nhất.  

Dân túy ( Gốc )  / Thị trường chung  ( Ngọn ) cần được lưõng nhất. 

 

5.-.- TRONG VIỆC GIAO THƯƠNG LÀM ĂN VỚI NHAU  

Thì phải dựa trên tiêu chuẩn công bằng tương đối chung: Hai bên cùng có lợi. 

 

6. TRÊN CẤP NHÂN LOẠI 

Thì phải  sao cho Thù đồ / Đồng quy lưỡng nhất . 

A.- ĐỒNG QUY NHI THÙ  ĐỒ 

Nhân loại từ gốc Đông phi ( Đồng quy ) theo những bước đường khác nhau  ( Thù  đồ  ) 

phần  bố ra năm Châu bốn biển, nên có  tiếng nói khác nhau, Văn Hoá Tôn giáo, chế độ  chính 

trị  xã hội  khác nhau, tập quán khác nhau, do ở cách xa nhau ,không hiểu nhau mà gây rắc rối  

cho nhau qua nhiều hình thức, nhất là chiến tranh.  Tổ Tiên chúng ta cho  đây là do “ Tập tương 

viễn “, do tập quán khác nhau , không hiểu nhau, gây xích mích mà dân  các nước xa nhau . 

B.- THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY  

Nhờ phương tiên giao thông và truyền thông nhanh chóng, thế giới ngày  nay đã  trở thành 

cái Làng, nhân dân các nước có cơ hội tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau, thông cảm  với nhau, 

qua Thị trường chung, các bên tìm ra lối sống  tương đối công bằng mà  sống  Hoà  với nhau 

mà tồn tại và phát triển, đây là bước đường  Đồng quy thuộc  “Tính tương cận “ , dầu cho 
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bước Thù đồ làm cho nhân loại không hiểu nhau  mà  xa nhau, nhưng  tất cả biết quay về bản 

tính con Người  là  Nhân Tình, Nhân Tính hay Tình Nghĩa, đây là tiêu chuẩn sống chung,  

nếu  Nhân loại  thực sự  sống với nhau theo Tình Nghĩa thì mới hoà với nhau được, đó là vấn đề 

nội  khởi thuộc  cá nhân, còn vấn đề ngoại khởi thuộc Quốc tế là vấn đề Tư bản và Cộng sản. 

Nếu không tìm ra đường lối sống Hoà với nhau, thi hai bên Tư bản và  Cộng sản sẽ huỷ diệt 

nhau bằng vũ khi sát thương hàng loạt, đó là lối hành xử mà Tổ Tiên Việt gọi là Khôn độc Dại 

Đàn. 

 

VIII.- ĐÂU LÀ CỐT TUỶ CỦA NAN ĐỀ QUỐC TẾ 

Nền tảng của Chế độ Tư bản thì Chủ trương  thực hiện quyền Tư hữu và Tự do 

Nền tảng của Chế độ cộng sản là Chủ trương thực hiện  quyền Công hữu  và Áp bức   

Theo Dịch lý Âm Dương Hoà  của Việt Nho thì: Tư hữu / Công hữu và  Tự do /  Nô  lệ  là 

cặp đối cực ( opposite term )  , muốn đạt trạng thái hòa thì phải làm sao cho: 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất ( dual unit ) <  Hòa >. 

Tự do / Nô lệ lưỡng nhất < Hòa > 

Tự do  hàng Dọc  ( Thiên Địa) / Tự do hàng Ngang ( Tha nhân ) lưỡng nhất <  Hòa > 

1.- CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÔNG HỮU /TƯ HỮU LƯỠNG NHẤT 

Nan đề  của Xã hội xưa nay là vấn đề công bằng Xã hội, công bằng xã hội có liên quan đến vấn 

đề Thiên bẩm < innate >  ( Tư cách và khả năng phú bẩm của từng người trong việc tạo ra Tư 

hữu chênh lệch nhau ) và  Nhân vi < artificial  >. 

A.- THIÊN BẨM  

 Nhờ Thiên bẩm về về tư cách và khả năng cao thấp khác nhau mà có Ngườì làm trong một 

giờ có được hàng trăm hàng ngàn đồng, còn người khác chỉ có vài chục vài đồng, thậm chí có 

người không làm ra đồng nào, do đó mà trong xã hội có một ít “ kẻ ăn không hết, người lần 

không ra  “  Vậy sự khác biệt về tài sản trong xã hôi có bất công không, rõ ràng là không, có bất 

công là do  con người được sinh ra  không công bằng về bản chất, nhưng con người không thể 

đòi hỏi Trời hay bất cứ ai về chuyện  Thiên bẩm cao thấp này,chấp nhận hay không thì tùy ý.  

( Xin xem Dụ ngôn của Chúa Giê -su   

B.- NHÂN VI 

 

Nhờ Thiên phú mà một số ít người làm ăn giỏi trở nên giàu có lớn ( Đại phú do Thiên ) ,trong đó 
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có một số người giàu có đó lại dùng thế lực đồng tiền của mình để áp bưc bóc lột người khác, 

khiền cuộc sống họ  nghèo khó, đây mới chính là nguồn bất công  xã hội, nhưng làm sao mà tách 

biệt ra phần bất công do Thiên bẩm và Nhân vi. Ở Hoa kỳ có nhiều tỷ phú, tiểu biểu như Bill 

Gate, Elon Musk, Steve Job. .và còn có nhiều người vô gia cư ( Homeless )  sống ngoài đường 

phố văn minh. ( tuy được chính phủ trợ cấp nhưng người vô gia cư không thích sống khuôn  khổ  

như mọi người, mà họ chỉ thích sống tự do theo ý thích riêng ở ngoài đường! ) 

Trong một xã hội có một số ít người giàu có lớn và vô số người nghèo khó , thậm chí có nhiều 

người vô cùng cơ cực khổ đau, do  đó mà  nảy sinh ra nạn Hồng thủy CS, nạn này là một đáp 

ứng gây thê thảm khốn cùng cho nhân loại, đã  gây ra không biết  bao nhiêu đổ  vỡ  về  mọi mặt, 

nhất là  tiêu diệt hàng trăm triệu nhân mạng, tuy trước đó đã có giải pháp giải quyết nan đề 

công bằng xã hội này. 

C.- THIÊN BẨM / NHÂN VI LƯỠNG NHẤT 

 

Ngày xưa ở phương Đông, trong chế độ Nông nghiệp, Tổ Tiên Việt đã thiết lập Chế độ Bình 

sản bằng cách lấy Công điền Công thổ cấp phát cho người nghèo khó, cô nhi quả phụ, những 

người  tật nguyền, mỗi nhân khẩu được cấp phát một số sào ruộng để họ tự canh tác lấy hoa lợi 

mà sống, còn người tật nguyền thì cho Rong canh, tức cho người khác canh tác lấy hoa màu mà 

sống, tuy rất ít ỏi nhưng không ai phải đi ăn xin hay chết đói, nên không ai dùng miếng ăn để áp 

bức bóc lột họ như kiểu tem phiếu của CSVN trước đây . 

Còn trong chế độ Công nghiệp Tây phương  thì  đánh thuế Lũy tiến lập ra quỹ An sinh xã hội, 

giúp cho những người tàn tật, những gia đình có lợi tức thấp để  chọ họ sống hàng ngày và còn 

huấn nghệ giúp chọ họ có một nghề để sống tự lập. 

Còn Ông Tổ Marx vô cùng nhân hậu, vì không nhận ra yếu tố Thiên bẩm, đổ mọi bất công 

cho yếu tố Nhân vi nên ông đề ra giải pháp Cách mạng vô sản, kích động số đông  thành 

phần nghèo Công Nông  dễ  bị  lừa, đem lòng Hận thù  cào bằng  Thượng tằng kiến trúc và 

Hạ tằng Cở sở xã hội  để lập Thiên đường trần gian , với lời hứa nơi đó mọi người ai ai cũng  

có đủ nhu cầu sống và làm việc theo khả năng ( Các tận sở năng, các thụ sở nhu ).    

Khốn thay,  khi CM vô  sản đã giáng cấp con Người, phá tan gia đình, cào bằng xã hội để cướp 

chính Quyền và Tài sản Quốc gia, thì đảng CS nào cũng càng làm cho sư Bất công tràn ngập, 

khi đó người ta mới nhận ra rằng, ngoài những Nhân danh tốt đẹp những lời kich động  sắt máu, 

thế giới mới nhận ra thực chất  thì  đảng CS nào cũng là đảng Cướp bằng con đường Khủng bố  

tàn bạo. 

Qua đó , người ta mới nhận ra không thể có công bằng xã hội tuyệt đối, để ai ai cũng giống 

nhau  như hệt, giống như Cỏ cụ Hồ hay hoa cứt Lợn, ( danh từ của Cụ Phan Khôi ) tất cả đều 

đồng nhất,  trong thế giới chỉ có một lọại hoa cứt Lợn, cỏ cụ Hồ, chỉ rặc một loại hoa cùng một 

màu, cái gì cũng đồng nhất như “ Mâu thuẩn Thống nhất !!. 

Hai mẫu giải quyết công bằng Xã hội theo Đông và Tây phương  trên là giải pháp theo  Dich lý. 

Dịch lý là luật biến hoá trong Vũ trụ: Chỗ nào Nước cũng chảy từ trên cao xuống thấp, 

Không khi cũng từ áp suất cao tràn xuống nơi áp suất thấp,dòng Điện cũng truyền từ điện thế 

cao xuống điện thế thấp, nhờ sự cách biệt đó mới có sự biến hóa trong Vũ trụ., một khi mọi sự 
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cách biệt được san bằng thì hết biến hoá, khi đó qủa đất của chúng ta sẽ hết sinh linh cũng 

như hết biến hoá mà Quả Đất biến thành một bãi sa mạc khô cằn bất động. 

Do đó  mà cách thiết lập  Công bằng xã hội chỉ theo cách lấy Nhiều bù Ít, lấy Cao bù Thấp, lấy 

Mạnh giúp Yếu một cách tương đối, nhưng rất cần có sự cách biệt cần thiết giúp cho sự biến 

hoá trong Vũ trụ vẫn được duy trì ở trạng thái  quân bình động, sao cho mọi hiện tượng đều 

được ổn định, chứ không thể cào bằng như CS. Ở trong thế giới hiện tượng hữu hạn, việc gì 

cũng một Vừa hai Phải là  được, xin đừng cực đoan, mê say lý tưởng tuyệt đối xa vời mà sát 

phạt nhau! 

Nên nhớ trong thế giới hiện tượng này mọi sự đều tương đối, chỉ có sự biến hoá mới là bất biến , 

nên mới tuyệt đối, còn trong cách hành xử hàng ngày, xin  đừng đem tư tưởng cực đoan của 

mình mà lấn áp nhau, đừng mặc nhiên coi mình là hoàn thiện, còn người khác thì không, để 

tìm cách tiêu diệt nhau cho mục tiêu Hơn Thua, kết quả  hai bên cùng bị tổn thương, hoặc kìm 

nhau trong  cảnh bế tắc  không lối thoát, rõ là “ Khôn quá hoá Dại “  ! 

 

Vấn đề Blach lives matter  đã được Tổ phụ Hoa Kỳ giải quyết từ lâu qua Chương trình An 

sinh Xã hội, vì không hiểu Công bằng Xã hội là gì , cũng như sư méo mó Chính trị  mà sa vào 

con đường cào bằng như  Cộng sản !  

IX.- VẤN ĐỀ TỰ DO 

Theo Việt Nho thì có hai thứ  Tự do : Tự do hàng Dọc và Tự do hàng Ngang 

Tự do hàng Dọc với Thiên Địa là nguồn Tự do vô biên, có vô biên thì mới đi vào nguồn Tâm 

linh vô cùng được mà tu Thân, Tự do hàng Ngang với Tha nhân thì hữu hạn,giúp mọi người cư 

xử Công bằng mà Hoà với nhau. 

Muốn đi vào nguồn Tâm linh thì trong Xã hội phải có Tự do Văn Hoá và Tự do Tôn giáo để   

giúp mọi người có Cơ hội và phương tiện tiếp cận với nguồn Tâm linh để giúp phát triển  toàn 

diên con Người hầu có Tư cách và Khả năng. 

Tư cách giúp con người biết cách làm việc theo Lương tâm và biết xử hoà mà sống yên vui với 

nhau, còn Khả năng giúp con Người biết cách ăn nên làm ra, ai ai cũng có thể sống Tự do bằng 

cách sống Tự lập, chẳng cần mưu mẹo cướp bóc nhau. 

Còn Tự do hàng Ngang trong Xã hội thì con người có quyền Tư do lựa chọn là quyền thiêng 

liêng nhất, nhưng  ai ai cũng cần Tự do, nên quyền Tự do giữa mọi người bị hạn chế.   Muốn xây  

dựng xã hội được ổn định và tiến bộ  thì phải có  hai Tiêu chuẩn về Tự do tập thể.   

Một là Thiểu số phục tùng Đa số, nhờ vậy mà công việc chung mới đưọc tiến hành . Hai là  Đa 

số phục tùng Thiểu số. Thiểu số là thành phần có Lòng rộng Trí sâu, thông thạo về việc kinh 

bang tế thế,nên trong việc điều hành đất nước toàn dân phải phục tùng thiểu số , nhờ vậy mà Đất  

nước được tiến bộ, giúp cho  Dân sinh Dân trí ngày càng được nâng cao. 

X.- VẤN ĐỀ TỰ DO / NÔ LỆ 
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Tự do và Nô lệ là cặp  đối Cực theo Dịch lý cần được lưỡng nhất. 

Trong chế dộ Dân chủ  thì cần phải tôn trọng Nhân quyền để  bảo đảm  Tự do cho mọi người, 

con Người có được Tự do thì việc làm mới có hiệu năng, nhất là có sáng kiến để tiến bộ, khi có 

sáng kiến thì càng giúp con Người  làm việc có nguồn vui và làm  cho  công việc ngày một tăng 

tiến hơn.   Khi công việc đưọc tăng tiến hơn thì đem lại nguồn Tư hữu nhiều hơn.Tư hữu là mồ  

hội nước mắt của mình thì không ai có quyền gì để tước đoạt!   Nhưng khi sống trong Xã hội, 

mỗi người dân phải  thực hiện nghĩa vụ Dân quyền, đo là nghĩa vụ đóng thuế để  xây dựng 

công ích Quốc gia và nghĩa vụ quân sự để  bảo vệ Quốc gia . 

Trong chế độ Nhân chủ thì cặp đối  cực Nhân quyền / Dân quyền lưỡng nhất. 

Còn trong Chế độ Nô lệ hay Độc tài, công nhân không có quyền Tự do, lại không được hưởng  

trọn vẹn công lao mồ hôi nước mắt của mình  tức là quyền Tư hữu, nên việc làm thiếu hiệu năng 

và không có sáng kiến. Công hữu  đã cướp  mất động cơ làm việc của  công nhân , nên trong chế 

độ CS ngưòi dân cứ bị đói dài dài,  chính là họ đói Tự do. 

XI.- CHẾ ĐỘ BÌNH SẢN 

Chế độ Chính trị  của Tổ tiên Việt thì gồm cả Dân chủ / Độc tài, cũng như Tư bản / Cộng sản, 
vì các cặp đối cực Dân chủ / Độc tài , Tư bản / Cộng sản đã được luỡng nhất trong chế độ Nhân 

trị.    Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị’. 

a.- Lễ trị  có nghĩa là cai trị dân  bằng đường lối “  cung Kỷ kính Tha: Trọng Minh và 

trọng Người  “ tức là tôn trọng Nhân quyền , nên chế độ phải giúp mọi người có cơ hội phương 

tiện trau dồi Văn Hoá cũng như  Tôn giáo  để mọi người được phát triển toàn diện, nghĩa là 

mọi người  phải tu Thân hầu trau dồi Tư cách và Khả năng, như  vậy là   Dân tộc cần phải có 

nền Văn Hóa Nhân bản cùng với công trình Khoa học tiến bộ. Đây là hàng rào cản bên Trong 

giúp mọi cá nhân biết tôn trọng Nhân quyền  mà sống hoà nhau, đoàn kết với nhau mà lo việc 

chung.  

Lễ trị là hàng rào cản bên Trong là do sự đóng góp của toàn dân. 

b.- Pháp Trị là nền Pháp luật công minh ngăn cản những người không tự chế được mà 

phạm pháp làm rối loạn trật tự xã hội. 

Pháp Trị là hàng rào cản bên Ngoài do chính quyền điều hành. 

Khi điều hành làm sao cho hàng rào cản bên Trong và bên Ngoài  được lưỡng nhất thì 

chắc chắn là mọi Người được hòa vui, gia đình ấm êm và đất nước được thịnh trị,    

Thiển nghĩ mỗi chúng ta  nên  hành xử với nhau theo tiêu chuẩn Dich lý Âm Dương Hòa, của 

Tổ Tiên Việt, chúng ta  phải vượt lên trên nguyên lý Nhị nguyên ( non contrdition, Tiers exclu : 

Duy lý: Độc tài ) :  Tốt / Xấu , Phải / Trái, Được / Thua, Mạnh /Yếu . .  . mỗi người phải vượt 

lên trên chính Mình, vượt lên trên  Đối cực Xấu / Tốt. ., đừng căn cứ vào Xấu  / Tốt mà  xâu xé 
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nhau, hỷ xả cái Ý nghĩ Hơn / Thua đó mà tìm cách  hành xử HÒA  với nhau theo Nhất nguyên 

lưỡng cực “ Âm Dương hoà “, tức là Tinh thần  chung của Dân tộc: Nhân / Nhĩa .Bao Dung 

( Hùng /Dũng:Bao dung  ), Không riêng cho Phe phái nào  để lấy cớ Phải / Trái nhằm Hơn / 

Thua  mà xâu xé nhau mới tháo gỡ được bế tắc, hầu  giúp cho nhà êm nước ấm để mọi người 

được sống yên vui với nhau, tranh dành Hơn Thua với nhau chỉ đem  đến cái cảnh “ Khôn Độc 

Dại Đàn “ rốt cuộc cả hai cùng dại, kẻ Dại nhất là cả Dân tộc điêu linh!  

 Xin đừng lầm vì chính Mình không  hành xử nổi theo Nhân Nghĩa, mà lại khinh bỉ Nhân Nghĩa 

mà xa lánh Văn Hóa Dân tộc! 

Do đó mà “ Ở đời có Dại mới nên Khôn “!,chứ đừng nên : “ Khôn quá hóa Dại “ 

Nan đề hiện nay là nạn Duy Lý đang phổ biến khắp nơi, vì con người quá mê mãi khoa 

học,tưởng rằng Khoa học là vạn năng, có thể giải quyết được mọi vấn đề,  mà quên lảng đời 

sống Tâm linh .    Khoa học mà thiếu đời sống Tâm linh thì đánh mất Lương tâm, Khoa học 

mà thiếu Lương tâm thì chỉ làm hủy hoại Tâm hồn ( Science sans conscience, c’est que ruine 

de l’âme “ ,”   

Khoa học rất là cần cho cuộc sống Vật chất , nhưng là con dao hai lưỡi, người có Lương tâm 

thì dùng Khoa học  để  phục nhân loại, còn nhà Khoa học thiếu Lương tâm thì dùng Khoa 

học để răn đe địch thủ, thậm chí còn   đưa tới cảnh tiêu diêt nhân loại để tranh dành Hơn 

Thua với nhau.  Nhân lọại đang còn ở trong tư thế  đấu kiếm dằng co nhau, hai bên đều muốn  

hòa, nhưng bên nào cũng thủ  thế, không bên nào có can đảm hạ kiếm trước, và  không ai có  

khả  năng tước kiếm hai bên, hai bên cứ thủ  thế với nhau, khi sống thì cứ  kìm hãm nhau, và có 

chết thì chết cả đôi, đó là trí khôn của nhân loại! 

Các Thiên tai như đại Dịch Covid 19 đang lan tràn khắp thế giới cũng như  cảnh Động đất, 

Núi lửa, Bão lụt mấy tháng nay ờ Nam Trung Quốc là lời cảnh cáo cho cuộc sống bất công 

đang tràn lan trên thế giới!.   

Còn Nhân họa thì Vô số bom nguyên tử và  hoả  tiển đang treo bằng sợi chỉ mành trên đầu 

nhân loại và đang nằm chờ phút giây căm tức mất kiểm soát để được kích hoạt và phóng đi, 

để Khoa học làm trọn chức năng được tôn  làm vạn năng của mình ! Hai quả bom nguyên  tử 

được thả ở hai thành phố  ở Nhật vào tháng 8 năm 1945  tới nay còn chưa hết kinh hoàng! 

 Xem ra nhân loại đang gậm nhấm bài học: “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “Khôn Độc Dại Đàn “ 

mà Tổ Tiên Việt đã cảnh báo con cháu từ khuya! 

XII.- THẢM HỌA CỦA NHÂN LOẠI  

DO LỐI SỐNG NGHỊCH THIÊN LÝ HAY DỊCH LÝ 

Chúng ta có thể kể đến một số biến cố đau thương trong Lịch sử Nhân loại: 

1.- VỀ TÔN GIÁO 
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1.- Trong Cựu Ước,  vào thời Ông Abraham và Ông Lot có hai thành Sodom và Gomorah  

bị thiêu ruị bởi mưa lửa và Lưu huỳnh, vì nạn con người hủ bại, ăn chơi trác táng.  

2.- Nạn Hồng thuỷ cuốn trôi  thế giới tội lỗi, Ông Noê phải đã đóng tàu di chuyển những 

cặp người và vật còn tinh tuyền để lập nên một thế giới mới tốt lành hơn. Nhưng sau đó thế giới 

vẫn còn  không khá hơn. 

3.-  Chúa Cha lại sai Chúa Con Giê-su từ Trời mới xuống Đất mới để đem lý Công chính 

hầu lâp lại Hòa bình thế giới, nhưng Ngài đã bị thành phần giả hình đóng đinh trên cây 

Thánh gíá, chúng ta không rõ God plan như thế nào, nhưng tới nay tình hình thế giới vẫn ngày 

càng rối ren!   

2.- VỀ XÃ HỘI  

Thì Nhân loại đã trái qua hai cuộc thế chiến I và II và nạn Cộng sản. 

A.- THẾ CHIẾN THỨ NHẤT ( 1914 – 1918  ) GIỮA ĐỨC VÀ PHÁP 

Quân của Pháp tử trận: 27,000.00 

Quân Đức có 19, 218 trong đó có 7,500.00 chết và mất tích, 11, 678.00  bị thương  

B.- THẾ CHIẾN THỨ HAI   

Giữa Đồng minh gồm Mỹ, Anh và Liên Xô và Phe Trục: Đức và  Chư hầu cùng Ý và 

Nhật.  

Thống kê năm 1965 của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ riêng số người thiệt mạng do chiến tranh ở 

châu Âu đã lên đến 49.257.000 người. Những nước chịu thiệt hại lớn nhất gồm: 

Liên Xô: 21.000.000 người (theo tài liệu nghiên cứu của Krivosheev năm 2005, con số 

này có thể lên tới 26.600.000 người, bao gồm 8,7 triệu quân nhân và hơn 18 triệu thường 

dân
[138]

) 

Đức: 9.700.000 người (theo tài liệu nghiên cứu năm 2000 của tiến sĩ Rüdiger Overmans, 

con số này bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người Đức ở 

các quốc gia khác) 

Ba Lan: 6.028.000 người (theo tài liệu của Viện IPN - Ba Lan năm 2000, con số này là 

5.600.000 đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái) 

Nam Tư: 1.600.000 người 

Pháp: 620.000 người 

       Italia: 890.000 người 
[139]

 

Tiệp Khắc: 364.000 người 

Hoa Kỳ: 325.000 người 

Anh: 320.000 người. 

Tại châu Á - Thái Bình Dương 

Hoa Kỳ: khoảng 300.000 người 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-138
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCdiger_Overmans&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-139
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Nhật Bản: khoảng 2.200.000 người 

Trung Quốc: ước tính 15-20.000.000 người
[140]

 

Hai miền Triều Tiên: khoảng 1.000.000 người 

Ấn Độ: 2.587.000 người, chưa kể 5 triệu người chết do Nạn đói Bengal năm 1943 

Việt Nam: gần 2.000.000 người (chủ yếu do Nạn đói năm Ất Dậu, năm 1944-1945) 

Indonesia: khoảng 3.000.000 đến 4.000.000 người. 

C.- NẠN HỒNG THỦY CỘNG SẢN 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản năm 1979–83, giai đoạn mà số lượng quốc gia cộng sản đạt 

mức cao nhất, tuy sau này đã bị suy thoái. 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản trong lịch sử là những quốc gia được định nghĩa đi theo 

đường lối xã hội chủ nghĩa theo các quan điểm chính trị của Karl Marx và Lenin (chủ nghĩa 

Marx-Lenin), Stalin (chủ nghĩa Stalin) hay Mao Trạch Đông (chủ nghĩa Mao). 

Những vụ giết người có chủ đích mà không phải do chiến tranh dưới chế độ cộng sản đã được 

ghi nhận lại.
[8][9]

 Nhiều thuật ngữ đã được sử dụng để mô tả những vụ giết người trên, cụ thể 

bao gồm: 

Diệt chủng ( Genocide )
 
 

Thanh trừng chính trị ( Politicide )
 
 

Giết người thảm sát ( Democide )
 
 

Tội ác chống lại nhân loại ( Crime against humanity )
 
 

Thanh trừng giai cấp ( Classicide )
 
 

Khủng bố ( Terror )
 
 

Giết người hàng loạt (Mass killings)
 
 

Communist Holocaust hay Red Holocaust — nôm na có nghĩa là “Thảm họa Cộng 

sản”, lấy cảm hứng từ Holocaust — vụ tàn sát người Do Thái trên lãnh thổ Phát xít Đức. 

( Từ internet ) 

XIII.- KẾT LUẬN 

Từ đầu chí cuối chúng tôi bàn đến con Người của hai nền Văn Hóa Nông nghiệp và Du mục.  

Chúng ta biết rằng mọi sự tốt xấu trên đời đều do con ngừời làm ra, mọi cuộc cướp bóc và 

Chiến tranh  gây xáo trộn xã hội và khồ đau cho con Người cũng đều do con Ngùời Duy Lý 

cực đoan làm ra, nên vấn đề trước tiên là nan đề về con Người: Con người vong Nhân, vong 

Thân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô, để thấy rỏ nguyên nhân, chúng ta hãy xét về nguồn gốc 

Văn hóa  ( nếp sống ) của con Người: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-140
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_Bengal_n%C4%83m_1943
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-valentino-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-valentino-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Qu%E1%BB%91c_X%C3%A3
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Những người  sống bằng nghề nông  khi nào cũng bám sát với Thời tiết và  sống hòa 

với Thiên nhiên, được sống gần thiên nhiên, lại ăn nhiều rau quả, trong cuộc sống tuy mệt nhọc 

nhưng không phải mưu toan nhiều, lý trí còn thuần cẩn, nên con người trở nên khoan hòa nhu 

thuận, cuộc sống của họ đượm Tình cảm, khi có tình cảm  với Thiên nhiên và con Người  thì 

không nỡ làm điều gì có hại cho đối nhân, đối vật mà sống hòa với nhau, do đó mà nền Văn 

Hóa Nông nghiệp mang bản chất Hòa bình. 

Còn những người Du mục sống.bằng nghề chăn nuôi đàn súc vật ( khác với mục súc 

của nông nghiệp ) hàng ngày họ ngồi trên lưng ngựa chăn súc vật, họ chuyên ăn thịt, cơ thể rất 

cường tráng, họ chuyên giết súc vật, nhiều khi rất tàn nhẫn, khi giết  súc vật còn cắm que vào đít 

con vật làm cho nó chết lần mới khoái, dần dần quen thói cường bạo, họ di cư luôn luôn,  họ ở 

trong lều, họ phải luôn chiếm đồng cỏ từ Tây qua Đông để chăn súc vật, nên rất thiện chiến, 

Hiên Viên Hoàng đế (  lãnh tụ Du mục là thuỷ Tổ của Tàu ). đã  đánh chiếm và  thâu tóm các 

chủng Việt mà lập nên nước Trung Hoa sau họ Hồng Bàng 182 năm.    

Quân Du mục Mông Cổ đã cày nát  thế giới từ Đông qua Tây, đoàn quân kỹ mã của họ tràn tới 

đâu là cày nát tan hoang tới đó, khi đoàn ngựa của họ lướt qua là cỏ không thể mọc, gà không 

dám gáy, chó không dám sủa,  Cộng sản và quân khủng bố ngày nay là hâu duệ  của quân Du 

mục. 

Họ đã chiếm và cai trị Trung Hoa nhiều lần qua nhiều đời, quân Mông cổ lập nên nhà Nguyên 

là một, trong 60  năm, họ đã qua đánh chiếm Việt Nam đến 3 lần nhưng nhà Trần đã đánh cho 

thảm bại. 

Tiếng Pháp có câu: Partout  the delicat est toujours vaincu par le Grossier : Hầu hết trên thế  

giới đâu đâu những người khoan nhu  ( nông nghiệp ) đều bị đánh bại bởi người Du mục thô 

bạo,    đây là lý do cho chúng ta biết Lịch sử của nhân loại là Lịch sử của Cá lớn nuốt Cá bé, 

của Mạnh được Yếu thua hay Dĩ Cường lăng Nhược, mọi cuộc chiến đều do phe Du muc gây 

ra.  

Ngày nay CS cũng như quân khủng bố đều là thành phần mang giòng máu của truyền thống Văn 

hóa Du mục. 

Khi chúng ta nhắc tới Trung Hoa ở đây, để chỉ các nhà cầm quyền Trung Hoa mà   thôi, còn 

70% dân Trung hoa thuộc đại chủng Việt là anh em của chúng ta.  

 Truyền thống Du mục của Trung Hoa bắt đầu từ Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế,tiếp đến Tần 

Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, Giang Trạch dân, 

Tập Cận Bình . . họ lập nên Chế  độ  Phong kiến chuyên chế thâm ác, nay còn  hợp lưu với CS 

quốc tế rất tinh vi và  tàn bạo, nên vô cùng  hung hiểm,  các nhà cầm quyền Tàu luôn tìm cách 

xâm chiếm nước ta, họ đã cai trị Dân tộc chúng ta hơn 1000  năm, họ còn đem quân đánh  chiếm 

17 lần, nhưng đều thảm bại, nay lại dùng chiến tranh  vi trùng để khuynh  loát thế giới mà bành 

trướng , nhất là cho dễ bề nuốt chửng con mồi Việt Nam, nên nhớ vì bị  Tham, Sân, Si mê hoặc. 

nên  CSVN tình nguyện làm Chư hầu cho giặc truyền kiếp, họ cọng Rắn vào cắn Gà  nhà, qua 

60 năm VC giúp Tàu cộng xâm nhập vào mọi lãnh vực của Việt Nam,  nay Tàu đã bao vây bốn 

mặt, may nhờ nhờ Tổng thống Trump đã đánh cho Tàu cộng mấy chưởng điêu đứng, làm chậm 

lại bước bành trướng, nay CSVN đang bị Tàu cộng đe dọa nặng nề  nhưng   lại  được Hoa kỳ 

mời gọi kết thân, đây là cơ hội ngàn vàng cho CSVN, nếu  muốn trở về với Chính Nghĩa  Dân 

tộc, thì  liệu  còn có  Khả năng  và  kịp thời nữa  không ?   
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 Châu Âu tuy là quê hương của Chế độ Nô lê, đế quốc Thực dân và Cộng sản, nhưng nhờ bị 

bách hại và với tinh hoa của Kitô giáo mà các Tổ phụ Hoa kỳ đã thiết lâp được nền Dân chủ 

theo Dịch lý Đông phương, xây dựng được một Quốc gia có nền tảng vững chắc và  tân tiến nhất 

ngày nay! 

Còn lại vấn đề quan trọng là cuộc chiến giữa những người CSVN và những người Quốc gia. 

Qua phần trình bày trên, chúng ta nhận ra  cả hai phe đều là  nạn nhận  của cuôc chiến giữa 

hai nền Văn Hoá Nông nghiêp ( Dân chủ ) và Du mục ( Độc tài ) cũng như hai khối Tư bản 

và Cộng sản, chúng ta đã ăn phải của độc Văn Hoá ngoại lai, mà bỏ viên Ngọc HÒA quý gíá  

( Long Toại ) của Dân tộc .    

Thực tế hiện nay là những nguời  Quốc gia chưa thể tiêu diệt được hết người  CSVN, mà những 

người thuộc phe  CSVN cũng không thể diệt hết được người Quốc gia.  

Thực tế là chưa bên nào hoàn hảo hết, nên không thể dành phần thắng hoàn toàn về phe mình, 

nếu hai bên không vượt lên chính mình, vượt lên phe phái của mình mà cùng nhau quay về 

Chính nghĩa Quốc gia mà sống Hòa với nhau thì chỉ đưa Quốc gia  Dân tộc tiến dần tới cảnh 

Nô lệ mà tiêu vong, không cách nào hơn là  tìm cách Hoà giải với nhau theo  Tinh thần: 

Nhân / Nghĩa Bao dung ( Hùng / Dũng: Bao dung )  của Dân tộc mà sống chung  với nhau, 

cứ bám vào lý tưởng cực đoan, dành Hơn Thua với nhau, thì thiết tưởng không gì u mê bằng, 

hai bên phải canh tân nếp sống của mình trước , bỏ cái não trạng Duy ly Hận thù, trau dồi 

nếp sống có Tình có Nghĩa vươn lên mà tìm lối thoát chung  cho cả Dân tộc, xin hai bên bỏ 

cái lối Khôn độc dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm, đừng cam tâm làm con Tốt  Quốc tế  đưa  cả 

Dân tộc vào kiếp Trầm luân !   Nếu hai bên cứ dành Hơn / Thua Phải /  Trái ngụy biện với 

nhau, cứ yên tâm làm đầy tớ cho ý tưởng Duy Lý ngoại lai, bỏ cuộc sống Nhân Nghĩa Bao 

dung của Tổ Tiên thì  chỉ làm nhơ dòng máu Tiên Rồng của Tổ Tiên, mà chờ ngày xuống hố 

cả lũ !  

Xin nhớ chúng ta là giòng dõi của Tiên Rồng, hãy nhớ kỹ  Tiên Rồng không là chuyện Hoang 

đường ,quê mùa  lạc hậu, mà  là Tinh thần Hoà  cao cả của Dân tộc : 

 Là  cháu Tiên  thì phải biết lấy Tình Nhân ái bao la từ Quốc Mẫu Âu Cơ để làm tiêu 

chuẩn  Đoàn kết  chung .  

Là Con Rồng thì cũng biết lấy Lý Công chính rạch ròi từ Quốc  Phụ Lạc Long  để 

hành xử Hoà với nhau. 

Rõ ràng Đồng bào Việt Nam nào mà bỏ Tiêu chuẩn Sống chung :  “ Nhân / Nghĩa, Bao 

dung”  thì  mới  Lạc  Hồn Dân tộc .  Vì Lạc Hồn Dân tộc nên có  một số  Đồng hương  Việt 

Nam ( thay vì Đồng bào ) mới đối xử với nhau như kẻ Thù. 

Xin hỏi mấy người CSVN, mấy vị theo lý tưởng CS , sao mà tài sản không  cộng cho tòan dân, 

mà chỉ có mấy Ủy Viên Trung ương thâu tóm hết Quyền và Tài sản của Dân tộc.  Bấy lâu đảng 

trưởng CS  đang bày trò chống Tham nhũng, đây là trò hề con nít, đảng viên CSVN đâu có 

thèm tham nhũng, mà chỉ ngang nhiên ăn cướp ban ngày đàng hoàng trưóc thanh thiên bạch 

nhật bằng khủng bố, trước đây CSVN đã cướp hết tài sản Quốc gia, nay phe đảng  này chỉ  

đang cướp lại của phe kia đã phổng tay trên  mà  thôi!.  

Thử hỏi khi một người dùng con dao Dao giết người, thì tội giết người  nằm ở đâu? Ở cái Tay 

hay ở cái Đầu? Tuy cái Tay giết nhưng cái Đầu điều khiển, vậy muốn sủa tội giết ngưòi thì chỉ 
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cần nghiêm trị cái Đầu mới có hiệu quả, còn  có chặt đi cái Tay  giết người thì cái Đầu sẽ sai cái 

Tay khác giết người nữa. 

 Bộ Chính trị của   CS VN tự tôn là Đinh cao Trí tuệ là Lương tâm của Nhân lọai đã lãnh đạo 

đảng viên  CS và nhân dân phá nước và bán nước suốt gần thế kỳ, thế nay nạn tham nhũng 

cướp phá tài sàn nhân dân và tệ đoan xã hội lan cùng khắp nước, vậy tội đó do đâu mà ra, ở Bộ  

Chính trị CSVN hay những  đảng viên CS  lạm quyền mà ăn cướp .   Đảng CSVN là đảng 

cướp bằng khủng bố, vậy muốn làm sạch xã hội VN thì phải diệt cho hết những rào càn nào ?  

Chắc không ai  không rõ câu trả lời về Quốc nạn này!   

Muốn diệt Quỷ vương  thì phải đập nát cái Đầu Qủy vương mới hết tai họa. 

CSVN yêu nước một cách cuồng nghiệt, yêu bằng cách đè cổ nhân dân ra, nhét bo bo vào họng 

cho được hạnh phúc,  nhưng khốn thay dạ dày của dân không tiêu hóa nổi! 

Và nay CSVN không còn thể bám vào mớ dẻ rách:  Duy vật Biện chứng, Duy vật  Sử quan và  

Kinh tế chính trị  học  nữa, với cái XHCN xuống Hố cả nước, vì:   

Duy vật Biện chứng có gốc từ  Gốc “ Mâu thuẩn thống nhất”.   Mâu thuẩn thống nhất là 

Cực này nuốt  chửng Cực kia bằng gian manh và  bạo lực để độc chiếm, độc trị  mà Cướp : 

Cướp   Chinh quyền để cướp Tài sản Quốc gia, cốt tuỷ của Mâu thuẩn thống nhất là Duy lý cực 

đoan,  Duy Lý cực đoan  đã đưa tới Chiến tranh thứ nhất , thứ hai và nạn hồng thuỷ  CS, tất cả 

đã đem đến không biết bao  nhiêu tai hoạ  và khổ đau cho nhân loại. 

Duy vật Sử quan là  loại sử “ của   “ Chó đuổi sau  “ vạch đường cho  “ Chồn chạy 

trước!” , Marx đã bắt sử Nhân loại chạy theo Đường vạch sẵn: CS nguyên thủy tới Tư sản, Tư 

bản,  rồi CS, tới đây,  thì CS tồn tại vĩnh viễn.  

Không may, chưa đầy thế kỷ mà CS  đã biến dạng  thành Độc tài chuyên chính!  Nga đang 

chuyển mình theo  Chính thống giáo ( ? ), Còn Trung cộng đang đốt Chó Rơm V.C., Xã hội chủ 

nghĩa mà V.C. đang bám  đã đem cả nước xuống hố và đưa Dân tộc vào con đường Kiệt ( 

impass ).   

Kinh tế Chính trị học gì mà Làm kinh tế thì tước quyền Tư do  và  quyền Tư hữu của 

người  dân, tước Khả năng và sáng tạo của  con người, nên dân cứ đói dài dài, may có mấy nước 

Tư bản đem vốn và kỷ thuật vào giúp cứu sống lần hồi.   

Làm Chính trị  thì tước Nhân quyền, lạm dụng Dân quyền, giết hại thành phần tinh hoa 

yêu nước, giúp Tàu cộng tiêu diệt Dân tộc Việt Nam !   

Dẻ rách còn có thể đem chùi dày được, còn chủ nghĩa Mác  Lê thì nên dùng làm gì đây hởi 

mấy “Đỉnh cao trí tuệ “? 

Gần đây, có vị Luật sư gốc Nghệ An ở  Houton, Texas, kêu gọi mọi người “ Move on “ 

mà Hoà giải Dân tộc . Ông thừa nhận Cờ đỏ búa liềm sao vàng  là cờ VN , ông quên đi CS  đã 

dùng  Búa để đập đầu, dùng Liềm đã để cứa cổ nhân dân,  ông đã mãi miết đi đêm với  những 

người CS gộc đã hết thời ( Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng ) , để kết nghĩa đoàn viên, 

chắc là  ông vẫn quyết mê theo đường lối XHCN, Ông không đề ra những ai hòa giải với phe 

CS nào, hòa giải theo  tiêu chuẩn nào và  theo tiến trình ra sao, ai đã giao cho ông làm việc 

quốc gia đó, chắc là một mình ông độc diễn thôi, ông quên đi rằng  việc ông chủ trương Move on 
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là CS đã và  đang cố  làm trước ông!     Có phải ông đang đóng vai trò độc diễn nhằm giải hòa 

với CS theo mẫu mực Hơn / Thua như VC!  Xin đừng nằm mơ, VC còn khôn ranh hơn Ông nhiều 

! Trong cuộc đàm đạo với CS, thấy hai bên nói chuyện Tình Nghĩa ăn ý với nhau lắm, nhưng xem 

ra ông chỉ là  chú Cừu non trước  hàm Sói già! 

Thiển nghĩ muốn cứu nước thì phải cứu những con Người Bất Nhân, Bất Nghĩa trong toàn 

dân trưóc, vì mọi Bất công trong Gia đình và  ngoài Xã hội đều do họ làm ra, họ gây rối loạn 

Xã hội, nếu hai bên  không cùng nhau làm  cuộc Cách mạng canh tân  đời  sống, hầu đem lại 

Nguồn Động lực cho công trình xây dựng  các Cơ chế xã hội công bằng, thì rốt cuộc mọi sự 

cũng chỉ là  những chuyện ruồi bu làm nát thêm xã hội đã nát bấy như Tương!  

Cứ lý, cứ sự là Không có con Người thực sự  Nhân ái thì không thể làm việc Công chính  

đươc ! 

 Làm việc nước mà không có Chính lược Hoà Dân tộc để đoàn kết toàn dân , không có Chiến 

lược, Chiến thuật để xây dựng các Cơ chế xã hội cho tương đối công bằng  thì  trước sau gì 

cũng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên nền Tà trị như Đỉnh cao trí tuệ! 

Không biết tới khi nào thì Đồng bào chúng ta mới Tỉnh giấc Công miên mà Hú Hồn Thiêng 

Sông Núi về với  Dân Tộc mà vươn lên vực dậy?  

XIV.- TÓM LẠI  

Thay vì sống theo Tinh thần Dịch lý Lưỡng cực nhất Nguyên: Âm Dương Hoà của Đông 

phương  dể Hòa với nhau theo Tiêu chuẩn “ Nhân , Nghĩa, Bao dung hai chiều, thì Đa số 

Nhân loại lại chọn lối sống  “Duy lý  nhị Nguyên một chiều theo triết lý Tây phương để dành 

Hơn Thua vớí nhau nên mới gây ra đãi nạn Bất Hòa ! 

Muốn sống theo tinh thần Hòa thì phải Hùng Dũng: Hùng là sức mạnh bắp thịt , Dũng là sức 

mạnh tinh thần , nên khó, còn việc vác búa liềm hay súng ống đi cướp giết nhau thì chỉ  

 cần có bắp thịt rắn chắc là đủ. 

CẦU XIN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI SOI SÁNG VÀ ĐỘ TRÌ  CHO DÂN TỘC CHÚNG 

TA CHÓNG THOÁT NẠN  “ DĨ  CƯỜNG  LĂNG NHƯỢC CỦA TRUNG VÀ VIỆT 

CỘNG  

Trân trọng, 

  

Muà đại Dịch Covid 19   ( 06 / 2020 ) 
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C H Ư Ơ N G  N Ă M :  C H Ư Ơ N G  K Ế T  

VIỆT NHO VÀ TRIẾT LÝ AN VI  

( NHẤT LÃM  )  

 VIỆT  NHO 

 

I.- CƠ CẤU 

 

Bộ Huyền số: 2-3, 5 

 

 

II.- NỘI  DUNG  

 

1.- VŨ TRỤ QUAN: DỊCH LÝ ( SỐ 2 ) 

 

Viên Ngọc Long Toại: Cặp Trống / Mái 

 

Tiên / Rồng hội tụ nơi cánh đồng Tương: Tương giao, tưong Hòa, tương Hợp. 
 

Hay 

 

ÂM DƯƠNG HÒA 

 

2.- NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ: TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG  

 

TAM TÀI ( SỐ 3 )  

 

Thiên hoàng / Địa hoàng  lưỡng nhất →  Nhân Hoàng  

 

3.- TÂM LINH SỬ QUAN ( SỐ 5 ) : NGUỒN SỐNG / NGUỒN SÁNG  

 

Nguồn Sống: Vật chất  ( Thủy ) 
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Nguồn Sáng:  ( Wave and Particle duality ): Tinh thần ( Hỏa ) : Nhân / Nghĩa lưỡng nhất → 

Bao dung  ( Hùng / Dũng )  

 
4.- LỘ ĐỒ NHÂN SINH  

A.-VĂN HÓA THÁI HÒA 

B.- KINH TẾ VỚI CÔNG HỮU / TƯ HỮU LƯỠNG NHẤT   

Tiến bộ và ổn định (ở trạng thái Quân bình động ) 

C.- GIÁO DỤC VỚI THÀNH NHÂN / THÀNH THÂN LƯÕNG NHẤT  

 ( như trên ) 

D.- CHINH TRỊ VỚI NHÂN QUYỀN / DÂN QUYỀN LƯỠNG NHẤT  

( như trên )  

E.- XÃ HỘI VỚI DÂN SINH / DÂN TRÍ LƯỠNG NHẤT   

( như trên )  

5.- ĐẠT QUAN : 

Phong ( Thiên) / Lưu ( Địa ) lưỡng nhất:  Thiên sinh / Địa dưỡng → Nhân hòa . 
 
 

  TRIẾT LÝ AN VI  

I.- TRIỀT LÝ HOÀ GIẢI THEO:  HAI TIÊU CHUẨN: 

1.- CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN  

2.- DOÃN CHẤP QUYÊT TRUNG  

 

II.- NGUYÊN LÝ LƯỠNG HỢP  ( LƯỠNG NHẤT : DUAL UNIT )  

Âm / Dương Hòa  

 

III.-  BỘ PHẠM TRÙ THỨ NHẤT 
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1.- BÁI VẬT  

Giai đoan con người thờ đủ thứ vật từ con Hổ, Báo, Voi, Hùmcho đến các con Ngoé, bò cạp, Gà 

Chó, Mèo, Heo rồi tới Ma thuật. 

2.- Ý HỆ  

Giai đoạn Lý trí phát triển chống Bái vật, lấy su vật thực tế làm nền tảng,thời kỷ mở vào Khoa 

học, phát triền Triết lý duy lý một chiều, rồi hệ thống các Ý niệm một cách chặt chẽ gọi là Ý hệ. 

3.- TÂM LINH 

Giai đoạn của Lý trí mở rộng  gồm cả Tình, cả Chí ,cả Thiên năng, Tiềm thức, Siêu thức gọi là 

Tâm. 

Tình ở đợt  Bái vật bị tràn ngập chưa được Lý trỉ kiểm soát  

Ý hệ thì đẩy Tình ra để Lý trí chiếm trọn . 

Tâm linh mới hội nhập cả Tình, Lý, Thiên năng, Tiềm thức gọi là Linh. 

 

IV.- BỘ PHẠM TRÙ THỨ HAI 

1.- CƠ: ĐẠO NGHĨA 

2.- Ý: TRIẾT HỌC, ĐẠO HỌC 

3.- TỪ : VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT  

4.-  DỤNG: ĐỊNH CHẾ, THÓI TỤC 

 

V.- BA NGUYÊN LÝ  

1.- NGUYÊN LÝ LƯỠNG HỢP:  

Âm / Dương Hòa  ( Dual unit ) 

2.- NGUYÊN LÝ NHÂN CHỦ: THIÊN / ĐỊA → NHÂN ( TRINITY )  

Tự Chủ, tự Lực, tự Cường  

3.- NGUYÊN LÝ AN VI 

Cưỡng hành / Lợi hành → An hành 

 

  NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA VIỆT NHO 
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1.- NÉT ĐĂC TRƯNG THỨ NHẤT: MỐI TÌNH BAO LA CỦA NGƯỜI MẸ  

Nền Văn Hóa được đặt trên Nguyên lý Mẹ: Nguồn Tình Nhân ái Bao la của Mẹ Âu Cơ  ( 1 ). 

Đây là lãnh vực Tâm lý miền sâu thuộc Tiềm thức Công thông của Nhân lọại được gọi là Sơ 

nguyên tượng. tức là những ấn tượng được khắc sâu trong Tâm khảm mọi con Người  từ khi mới 

sinh cho đến suốt đời. Nhờ được cưu mang trong Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu, nên mọi con Dân đều coi 

nhau là Đồng bào, mọi người biết lấy Tình Nghĩa ăn ở với nhau mà Dựng nhà và Giữ nước. 

Thế nhưng, qua hàng ngàn năm, viên Ngọc Long Toại quý hóa của Văn Hóa đã bị kẻ thù phuơng 

Bắc và phương Tây  vấy bẩn, nay cần đưọc gột rửa lại cho tinh tuyền sáng trong. Tuy còn sống 

trong tình trạng lạc hâu, nhưng Tổ Tiên Việt đã trực cảm được Tiềm thức Cộng thông  Nhân loại 

từ ngày Lập Quốc vào 5, 7 ngàn năm trước, thế mà, mãi đến thế kỷ thứ 19  Bá tước Carl Jung 

của Tây Âu mới nhận ra.  

    

 __________________________________________________________________ 

[ ( 1 ) .  Father-Mother God November 17, 1992 

We often think of God as Father. And a father’s strength, courage, dependability, and so forth certainly 

do offer us insights into God’s nature. Yet, a mother’s tender love, compassion, mercy, are also encompassed in 

God’s  omnipotent goodness.  

Thinking of God as both Father and Mother, then, expands our understanding, and we begin to see 

God’s nature more fully. The motherhood of God is seen and expressed through such qualities as purity and joy. 

But none of us is restricted to reflecting just one part or aspect of God. God is the source of all the qualities that His 

child, spiritual man, reflects. And these God-bestowed qualities are good and permanent. God is the source of all 

good qualities. And God’s goodness is expressed through man, His image and likeness. If comfort or love seems to 

be elusive, we can turn to God to understand man’s spiritual oneness with God, his Father-Mother. ] 

______________________________________________________________________________________ 

2.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ HAI: NỀN VĂN HÓA THỐNG NHẤT 

Văn Hóa Việt  là nền  “ Văn Hoá thống nhất  “ giữa hai thành phần Văn gia  ( có học ) và Chất 

gia.( vô học hay ít học )  

  Văn gia với Kinh Điển  

Chất gia với Văn chương truyền khẩu: Ca dao, Tục ngữ . . .  

Cả hai thống nhất nơi Thái cực Âm / Dương Hoà: Nhất nguyên Lưỡng cực . 

 “ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh  

Trời Đất in Ta một  chữ Đồng “  

(  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân )  

“ Trai mà chi, Gái mà chi  
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“ Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên “  

( Ca dao )  

Các nền Văn hoá khác thì Qúy tộc ( CHỦ )  có Văn Hóa riêng  còn  Chất gia ( NÔ )  lại có Văn 

hoá khác.  

3.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ BA: VĂN HÓA GỒM TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ 

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 Nền Văn Hoá gồm hai phần: 

Triết lý Nhân sinh với Thiên Tính: Thực, Sắc  Diện gọi là Nghệ thuật vị Nhân sinh.  

Văn học Nghệ thuật gọi là Nghệ thuật vị Nghệ thuật . 

Nghệ thuật vị Nhân sinh là Gốc.  Nghệ thuật vị Nghệ thuật là Ngọn 

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật Lưỡng nhất: Văn Hóa Việt. 

Thói thưòng các nhà làm Văn Hóa chỉ chú tâm tới  Văn Học Nghệ thuật   mà không lưu 

tâm tới  phần Nghệ thuật vị Nhân sinh, nên là  nền Văn  Hóa thiếu gốc Nhân bản, do Lạc 

Hồn Dân tộc nên mới đi hoang . 

4.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ TƯ: ĐẠT MINH TRIẾT 

Xưa nay,ngưòi ta làm Văn Hóa chỉ quanh quẩn  trên tầng Ngọn: Văn Học Nghệ Thuật, mà để 

quên Gốc Triết lý Nhân sinh,  bỏ đói  con Người, nên mới bị sa đoạ .   Nghệ thuật vị Nhân sinh 

( Hạ tằng Cơ sở )/  Nghệ thuật  vị Nghệ thuật ( Thượng tằng kiến trúc  ) là cặp đôi cực ngược 

nhau lớn lao, nên phải Hành xử sao cho hai bên được lưỡng nhất  theo Tinh thần Âm Dương 

Hòa là điều vô cùng khó khăn, phải  làm sao cho  cặp đối cực lưỡng nhất  mới đạt Minh triết , 

nghĩa là phải sắp xếp  cho mọi sự  trong  ba cõi Thiên Địa Nhân cho được Thái Hoà nghĩa là: 

Thiên sinh Địa dưỡng, Nhân hòa.  

  ,   

5.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ NĂM: PHỔ BIẾN VÀ TIỆM TIẾN 

T. G.Kim Định đã bảo: Tổ Tiên chúng ta không dấn thân trên đại lộ huy hoàng như Tây 

phương mà lầm lũi trên dặm đường mòn: Mọi sự đều bắt đầu:  

Từ Gần tới Xa,  

Từ Nhỏ tới To,  

Từ Đơn gỉản tới Phức tạp,  

Từ Tầm thường tới Phi thường,  

Từ Tinh vi tới Vĩ đại,. . .  
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Đây là bước đường tiệm tiến, tích tiểu thành đại, ai cũng hiểu và làm được, tuy  mức độ cao thấp 

có khác nhau  Mỗi người suốt  đời cứ Tuần tự nhi Tiến, không nhảy vọt để khi gặp khi khó 

khăn,Lực bất tòng Tâm khiến Xôi hỏng Bỏng không. Nếu cứ theo cách tuần tự này thì ai ai cũng 

tiến bộ được, nhưng cứ muốn đốt cháy Giai đoạn, chưa học đi đã học nhảy , thì mới không tới 

Đich.   

Cái thất bại của chúng ta là bỏ Gốc ôm Ngọn, bỏ Gần mơ Xa, bỏ Nay mơ  Sau, bỏ Thấp mơ Cao, 

bỏ Thực tề trước mắt mà mơ những ảo tưởng xa xăm!  

Lý do là bị Lũ Dĩ Cưòng lăng  Nhược  đã làm cho điêu đứng qua nhiều thế kỷ  mà Lạc Hồn 

Dân tộc! 

6.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ SÁU: BÂY / ĐÂY VỚI HIỆN TẠI MIÊN TRƯÒNG 

Con Người Việt Nam là con Người Lưỡng thê, có mối Liên hệ hàng Dọc với Trời là Vô biên, và 

hàng Ngang với Đất Hữu hạn, nên trong cuộc sống cũng có hai mặt : một mặt hướng tới Tuyệt 

đối, còn mặt khác lại bám vào cuộc sống Tương đối để tìm cách đáp ứng   nhu cầu cho  con 

Người Nơi đây và Bây giờ.   

Đành rằng mọi thứ trong thế giới hiện tượng đều đối thay không ngừng, “ Thực nhược hư, 

Hữu nhược Vô “, Có đó rồi Không đó, nhưng con Người vẫn phải bám vào cái thực tại Bây 

Đây theo Hiện tại miên trường để xây dựng  cái Hiện tại như là bàn đạp để vươn tới Tương lai, 

con Người phải vượt qua mọi khăn trở ngại mà liên tục vươn lên miền siêu việt,  không thể coi 

thế gian là tội lỗi hay là trò ảo hóa mà lẫn tránh, mà bỏ đói Thiên tính nơi con Người, khiến 

con Người mất Tư cách và Khả năng. Cứ mơ tuởng về ảo ảnh tương lai như Thiên đường Trần 

gian là vong Nhân, Vong Thân, vong Gia, vong Quốc và  vong Nô!.  

7.- NÉT ĐẶC TRƯNG THỨ BẢY: NỀN VĂN HÓA RẤT CŨ,  

NHƯNG CŨNG LẠI RẤT MỚI 

Nền Văn Hóa Việt Nam tuy cũ rất cũ, vì khởi nguyên từ nền Văn Hoá Hòa bình cách nay từ 12 

ngàn năm đến 30 ngàn năm -  nền  Văn Hoá sớm nhất và lan truyền khắp thế giới - , nhưng cũng 

rất tân tiến, rất hợp với khoa học ngày nay, nhất là ngành Tân Nhân văn như  Khảo cổ , Di 

truyền, Nhân chủng, Cơ  cấu luận, Tâm lý miền sâu Vật lý  vi tử  . .  .  

 Cái Họa về Quốc nạn là vì không hiểu những Biểu tượng về Văn Hóa Tổ Tiên , đem bỏ đi những 

viên Ngọc quý Nhân Bản, lại rước về cái Tại họa Vật bản, Duy lý  của Tây phương , đó là Chế 

Độ Nô lệ, Chế Độ Đế Quốc Thực dân và Cộng sản - nguồn của các Chế độ Độc tài hiện nay !  

Biểu tượng về Văn Hóa  là những Đồ hình và số độ của Ngũ hành . Hán Nho đã giải thich 

Ngũ hành  một cách tai dị, làm đánh mất tính chất Vương đạo của Nho biến Nho thành  Hán 

Nho bá đạo. 

Chế độ CS là chế độ Vong Nhân, vong Thân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô. 

8.-TÓM LẠI 

Quả thật, trên thế giới chưa có một nền Văn Hoá  nào đi được chuyến tàu suốt từ Vũ trụ quan 

động, tới Nhân sinh quan Nhân chủ, cùng Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình và Đạt quan Phong / Lưu 
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theo  Hệ thống cơ thể đươc kết nối bằng Dịch lý ( Thiên lý: Tiểu Thái cục Âm /Dương Hòa ) 

tài tình như thế! 

 Việt Nho và Triết Lý An vi là nền Văn Hóa Nhân bản giúp con Người thăng  Hoa cuộc sống 

cho đạt Nhân Nghĩa Bao dung, vừa để biết cách Ăn nên Làm ra và nhất là biết sống Hoà với 

nhau  để Dựng nước và Cứu nước và cuối cùng  giúp mỗi Người có  cuộc sống Phong Lưu 

siêu thoát,an nhiên tự tại. 

 Điều đặc  biệt  là nếu  Dân tộc  sống đúng theo Tinh thần Tình Nghĩa Đồng  bào thì không 

những giúp mọi Người được  sống ấm no hòa vui với nhau  mà còn có đủ Chí Nhân và Đại 

Nghĩa để có đủ Nội lực đánh  tan quân Tham tàn và  Cường bạo Trung Cộng và Việt Cộng, 

chứ không là sách  Văn Học Nghệ Thuật để mua vui hoặc để giam Hồn nơi những cái vớ vẩn 

không liên hệ gì đến cuộc sống Nơi Đây và Bây giờ bất ổn của mọi Người !.   

Làm Chính trị mà không hề biết đến Triết lý Nhân sinh để cải tiến Dân sinh, nâng cao Dân 

Trí và chấn hưng Dân Khí là  làm Chinh trị Vong Nhân và vong Quốc. 

 Tuy Đông Tây cách biệt nhưng nền Văn Hoá của Tổ  Tiên chúng ta cũng có cách sống Hòa 

với mọi người trên thế giới. 

Đó là mục tiêu tối thượng của Bộ sách 3 cuốn: 

1.-Việt Nho & Triết Lý An vi, 

2.- Nền Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam 

3.-  Cuốn  Khi Đông Tây Giao Hội. 

Nhân loại hiện đang đánh mất Tình Liên đới với nhau, vì con Người  với  cái Tâm bất 

Nhân, hành xử bất Nghĩa với nhau, sinh ra nhiều nan đề xã hội, cứ sinh sự, sự sinh, vây 

khổn con người, Dân tộc trong bê tắc, nạn đại Dịch Covid  19  là cảnh cáo của Mẹ Thiên 

nhiên, thực sự đang đè năng lên vận mệnh của nhân loại, vì lối sống nghich Thiên lý, lối sống 

đánh mất mối liên hệ Hòa với nhau cũng như với môi trường sống.  

Những nạn Hồng thuỷ, Thế chiến I và II, nạn CS  rồi tới đại Dich Covid 19 hiện nay, 

cứ liên tiếp xẩy ra ,không biết đến bao giờ thì Nhân loại mới  tỉnh giấc Vong Nhân để thoát 

đại nạn bất Nghĩa ?     

Đại Dịch Covid 19 là một bài học đắt gía, về mặt Tíêu cực thì chúng ta thấy : Covid là 

một vi khuẩn cưc nhỏ, độ 9 - 10 nm, (  1 /10
12

 meter )   thế mà đã lan tràn khắp thế giới, đã lây 

nhiễm mấy triệu ngưòi và làm tử vong hơn trăm ngàn người, những người đau nặng không 

có đủ phòng ICU, nhưng người tử vong không có đủ chổ chứa, thìếu  chỗ thiêu, có chỗ phài 

chôn tập thể ,  nạn Covid 19 làm tiêu hao không biết bao nhiêu sinh lực và tài sản của cuả 

gần 200 nước trên thế giới, nạn đại Dịch sẽ lám thay đổi sinh hoạt  toàn cầu   trong tương lai, 

một loại vi khuẩn cực nhỏ mà đã gâỳ ra tai họa vô cùng lớn cho cả thế giới. 

Trí khôn của nhân loại đang chạy đua không kịp với  chỉ một loại siêu vi này, các nhà 

Khoa học đang lao đao tìm tòi cho ra thuốc chữa, và thuốc Vaccine, nhưng  loại virus này cứ 
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biến hoá không ngừng làm cho vaccine và thuốc chữa chóng hết hiệu lực, không biết cuộc 

chạy đua sẽ đi đế kết quà nào trong tương lai gần, xa?   

Phỏng cho đến khi con Người từ gỉả   cuộc Sống Vong Nhân ? 

Cái họa to lớn  đó xét cho cùng thì chỉ do con Người đã đánh mất mối Tương liên với 

Tam tài Thiên - Địa – Nhân.   

Mất liện hệ với Thiên là xa rời nguồn Tâm linh khiến cho con Người Bất Nhân. 

Mất liên hệ với Địa là làm ô nhiễm Môi trường làm đảo lộn Dịch lý hay Thiên lý, 

Mất liên hệ giữa Người  ( Nhân ) với nhau là ăn ở Bất Nghĩa hay bất công với nhau, 

gây nên  Bất Hòa trong Gia đình, ngoài Xã hội và trên thế giới.  

Tại nạn bất công đang gậm nhấm Nhân tính con Người hao mòn hàng ngày.  

Nghĩa là trách nhiệm của mỗi người phải hành xử hai chiều  “có Đi có Lại “ công bằng với 

nhau để thắt chặt Tình Liên đới mọi người với nhau, Tình Liên đới là Mối  Liên hệ quan 

trọng nhất  trong đời sống Gia đình và Xã  hội ,mà không ai có thể xem thường lờ đi mà 

hành xử Bất Nghĩa với nhau!. 

Nạn” Dĩ cường lăng nhược “ của  Văn hóa Du mục “ Tham tàn và Cường bạo " là 

nguồn  Đại Họa của Nhân loại.   Cộng sản Trung Hoa, CS Việt Nam,  CS Bắc Hàn, CS Cuba    

là nguồn Tai họa còn sót lại đang làm hủy hoại Nhân tính của Nhân loại hàng ngày, ngoài 

CS thì những người Duy lý cũng có góp công.  

Ca dao chúng ta có câu: “ Cá trong lờ đỏ hoe con mắt, Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn 

Vô “  Phỏng những người trong phong trào biểu tình  “ Black lives matter “ và  Actifa   có 

là  Cá  ngoài lờ ?      

Về mặt  tích cực thi đại Dịch Covid 19   là lời cảnh tỉnh nghiêm trong cho nhân loại về 

nạn Bất Nhân và Bất công trên mọi cấp bậc: Cá nhân, Gia đình, Cộng đồng, Quốc gia và 

Quốc tế.       

Để tồn tại và phát triển, hy vọng sẽ có một cuộc Canh tân đời Sống sâu rộng để giải 

quyết nạn Vong Nhân.  Vong Nhân gây ra Bất Nhân, Bất Nhân gây ra Bất Nghĩa ( Bất Công 

) ,  Bất Nghĩa gây rối  loạn Gia đình, Quốc gia  và  Quốc tế,  làm khổ đau con Người ! 

Phỏng lời cảnh tỉnh của Mẹ Thiên nhiên  (  Father / Mother God . Prototype ) có 

được Nhân loại lắng nghe? 

Trân trọng, 

Việt Nhân 

Bị chú. 

Quý vị nào muốn có file của 3 cuốn sách trên xin gởi email  cho biết, chúng tôi xin  chuyển tới 

cho , hoặc có  thể  download trên trang vietnamvanhien.net. 
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  Mùa Hè: Năm Canh Tý  (  07/ 2020  ) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

THAM KHẢO 

Bộ sách Việt Nho & Triết  lý An vi.  Kim Định 

Trích dẫn: 

Chữ Thời : Kim Định 

Việt Triết nhập:Kim Định  

[  1  ]  . -  T H A M  K H Ả O  V Ề  C Ơ  C Ấ U  

I.- NGUỒN GỐC CƠ CẤU CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC  

1.- Ngọc Long Toại. 

 
Ngọc Long Toại là cặp Trống Mái ( số 2 ), được chôn dấu trong đất mà tia sáng chiếu thẳng lên 

Trời, các nhà Võng khí đều biết hòn Ngọc Long Toại còn ở phương Nam . Đây là lời nhắn gởi  

kín cho cháu con cháu về nguồn gốc Văn hóa Dân tộc, chỉ có con cháu mới hiểu, còn người 

ngoài khó nhận ra. ( Xin xem truyện Việt Tỉnh ) 

2.- Nữ Oa Phục Hy  ( Nét Lưỡng nhất ) 
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Nữ Oa cấm cái Quy ( ┼: vẽ Vòng Tròn ) , Phục Hy cầm cái Củ  ( ┘: vẽ hình vuông ), khi chết Nữ 

oa biến thành chim Tinh vệ thuộc nòi Tiên, Còn Phục Hy biến thành Thanh tinh tức Rồng Xanh, 

hai bên giao chỉ nơi đuôi, hay giao thoa thành nét Lưỡng nhất . Đây là hình ảnh của hình vuông 

ngoại tiếp, mà  Cha ông ta đã ví von là “ Mẹ Tròn con Vuông” 

Tuy hai nhân vật Văn hoá này có trong Cổ sử  Tàu, là do họ đem vào sử của họ, nhưng hai nhân 

vật này lại thuộc nòi Tiên Rồng của chủng Việt.   Không những Nữ Oa Phục Hy, mà cả Thần 

nông, Hữu sào, Nghiêu, Thuấn cũng như Bàn Cổ  đều là những nhân vật Văn hoá thuộc Nông 

ngiệp, do các nhà sứ Tàu  mới đem vào sử của họ, nhân vật càng Xưa lại được đem vào sau hết. 

Nhân vật xưa nhất là Bàn cổ được Từ Chỉnh đem vào vào thời nhà Hán. 

3.- Hòn sỏi Bắc Sơn 

 

 

Hòn sỏi Bắc Sơn 

 

Hòn sỏi Bắc Sơn có khắc hai gạch song song, T.G. Kim Định gọi hà nét Song trùng lưỡng hợp        

số 2 ). Trong hình học Euiclid thì hai đường song song không gặp nhau, nhưng trong hình học 

mặt cầu thì hai đường song song  lại gặp nhau. 

4.- 5 hòn sỏi ở Ngưỡng Thiều 

 

2 hòn mài nhẵn, 3 hòn để thô 

5.- Bộ 3 cái Chạc 

 

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

nước ), bao giờ cũng tìm được bộ 3.  . 

 
Bộ 3 cái Chạc 

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

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

rụng một chân ). 
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6.- Cây phủ Việt: Bộ số 2 - 3 

 

 
 

Trong cái Búa có tên Việt gọi là Phủ Việt có khắc:  bên trên là 2 Giao Long ( Rồng ) “ cài hoa 

kết hoa”  nghĩa là giao thoa nhau,  bên dưới có hình 3 người  đầu mang lông Chìm ( hoá trang 

thành Tiên ), hay 3 con nai chà ( nai  Lộc, Lộc Tục  ). Đây cũng là nơi tộc Việt cất dấu bộ số 

huyền niệm, 2 – 3.   2-3 là Cơ cấu của nền Văn hoá Đông  Nam ( Mộc số 3, Hỏa số 2 ) .  Cai Phủ 

Việt mang Danh tính là Việt  và Thể tính là 2 – 3:   

7.- Cái Tước  
 

 
Cái tước có 2 tai 3 chân 

8.-  Cái Qua với bộ số 3 – 2 

Hình  cái qua ( cái dao : can qua )  trên cán có khắc : Trên 3 người, dưới 2, sửa soạn cho Ngũ 

hành trong Sách Ước.  
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9.- Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh với bộ số 2 -3 

 

 
 

Cái Tước             Cái Gỉả            Cái Đỉnh 

Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh, cái Lư hương  trên có 2 tai, dưới có 3 chân.Tất cả đều có bộ số 2 – 

3. 

10.- Trong Linh cổ :Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ 

Các diễn đề trên mặt Trống Đồng là bản Hoà tấu các cặp đối cực Thiên Địa Nhân thành Tiết 

nhịp  Hoà Vũ trụ hay Vũ trụ hoá. ( Xem Sứ điệp trống Đồng của Kim Định ).   

 

Trống Đồng Ngọc Lũ 



 

- 173 - 

 

.  

Mật Trống Đồng Ngọc Lũ. 

Trống đồng là bản Hòa tấu Vũ trụ hòa, là phần tinh hoa nhất của Văn hoá Việt, được gọi là Linh 

cổ, c cả thảy có 4 loại trên 100 chiếc, đa số được ký thác  ở Việt Nam, nhất là  trống Đồng Đông 

Sơn và à Ngọc Lũ.    

II.- Phần Riêng của Việt Nam 

1.- Vật biểu Tiên Rồng 

 

 

Hình Tiên Rồng 

             

Tiên ( Chim Vũ hóa )       Gái Trai  thăng hoa cuộc sống            Rồng ( Xà hoá Long ) 

Gái học theo Chim Bay Cao ( Vủ hoá ) thăng hoa cuộc sống, tu dưỡng lòng Nhân thành Tiên  

Trai noi theo Rồng ( hoá Long ) lặn sâu xuống đáy Đại dương, luyện Trí  thành Rồng. 
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Do bay cao (đạt Nhân )  lặn sâu ( luyện Trí ) để thăng hoa cuộc sống, sao cho Nhân Trí hài hòa 

thì đạt Đức Hùng Dũng , do  đó mà : Nhân, Trí, Dũng  là Nhân phẩm ( Human dignity )  của 

Dân Việt . 

Tục Thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên là thờ Nhân Tính  được bẩm thụ tử Tinh hoa Trới Dất. . 

 

Đối với Dân tộc Việt Nam thì có cặp Vật biểu Tiên Rồng  ( số 2 ). Âu Cơ  và Lạc Long gặp nhau 

nơi Tương dã, tức là  cánh Đồng Tương để tương giao tương hoà, nên Tiên Rồng trớ thành nét 

Lưỡng nhất . Khi đó thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “, 

Huyền thoại Ngọc Long Toại, Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Nữ Oa Phục Hy cùng Tiên 

Rồng cũng như văn chương truyền khẩu là những Di bảo của tổ tiên về nền Văn hoá Thái 

hòa Việt, cũng là nền tảng của Triết lý Nhân sinh mà Tổ tiên Việt đã khéo cất dấu, nên người 

Tàu không thể nào tước đoạt được, không cách nào họ tiêu diệt nền Văn hoá Việt  để mà 

đống hoá, họ chỉ hớt được cái Ngọn của Dịch chỉ dùng 64 quẻ để bốc phệ và nhâm, cầm, độn, 

toán. 

2.- Trong Kiến trúc:  Chùa Một Cột 

 

Chùa Một Cột ờ Ba Đình 

Chùa  được xây trên  một cột ở giữa Hồ 

Hồ tượng trưng cho Nòng ( Âm vật ), Cột tượng trưng cho Nọc ( Dương vật: Số 2 ) 

3.- Cửu Đỉnh 

       
 

Cửu Đỉnh trước Thái miếu. Thành Nội Huế 



 

- 175 - 

 

9 cái Đỉnh, Mỗi Đỉnh có  2 tai và 3 chân. Cửu Đỉnh : Số 9: Cửu Lạc 

4.- Ông Núc ( 3 đầu rau ).  Cài kiềng 3 chân 

 

Hình ông núc: 3 chân.  Hình Tranh Dân gian: 2 ông 1 bà. Hình Quẻ Ly: phương Nam :2 nét Dương 1 Âm    

( Minh triết trong sự tích Ông Táo:  Nguyễn Vũ Tuấn Anh )  

 

Có hai điều chúng ta nên để ý: 

 Những bộ số như trên  không có nhiều trong nếp sống của Tàu. 

 Những Di chỉ về con số, không phải là ngẫu nhiện mà là một sự cố ý của Tổ tiên về nơi 

dấu kho tàng Văn hoá, không cho các nhà câm quyên Tàu theo thói Du mục cướp đoạt như kiều 

hình Lưỡi bò ở Biện Đông. 

5.- Trong sinh hoạt  của dân Việt 

Trong cách Ăn, cách Mặc, cách Nói, cách Ở, cách Sinh hoạt  . . đều mang các Huyền số. Đó là 

cách Thể đạo hay “ Thể Nhân, đính Nghĩa “ tức là đem Đạo lý vào đời sống. 

Trong cách Ăn phải chú ý đến đôi đũa, đó là cặp đối cực, khi hai chiếc đũa có tương giao thì 

mới gắp được thực phẩm, về  thực phẩm thì phải kết hợp được yếu tố : Ngon và Lành.  

Thực phẩm ngon phải thỏa mãn được 5 giác quan: Đồ ăn phải trình bày đẹp mắt, ( thị gi ác ) , 

phải  gia vị cho có mùi thơm ( Khứu giác ), đồ ăn có thứ thì phải mềm, có thứ thì phải dai, cứng  

( Xúc giác ), có thứ khi ăn phải nghe tiếng kêu rôm rốp ( Thính giác ) và cuối cùng phải ngon ( vị 

giác ) 

Thực phẩm lành phải làm cho 2 yếu tố Âm ( Hàn ) Dương ( Nhiệt ) của thực phẩm trở thành Ôn 

lương để cho con người được khỏe mạnh. 

Trong cách Mặc thì có Khăn đóng và Áo dài  5 thân:  

a.- Khăn đóng 

 

         

Đàn ông                             Đàn Bà 
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Hình trên là khăn đóng để ngược. Khăn đóng được kết  bằng nhiều lớp vài vòng tròn, Đáng lẽ 

chính giữa trán tất các các lớp vải được xếp chéo với nhau thanh chữ Nhân (  : 人: người ) rẽ ra 

hai bên, nhiều lớp tượng trưng cho nhiều người nối  kết với nhau, lớp vải trên cùng thì không 

chéo với nhau mà chỉ là một băng tròn, tương trưng cho chữ Nhất ( 一 : một ) . Vậy khăn đóng 

nhắc nhở cho mình ý thức mình là con Người, và mọi người phải kết hợp với  nhau thành một 

Đơn vi, một Dân tộc. . ., tức là tinh thần đoàn kết của Đồng bào.  

Khăn đóng mà chính giữa các lớp vải không xếp chéo nhau thành chữ Nhân ra hai bên,   là mất 

ý thửc về  con Người, quên mất tinh thần “ Đồng quy nhi Thù đồ “, đánh mất tinh thần Đoàn kết 

Dân tộc, tức đánh mất ý thức thể Nhân Đạo. 

 

 

b.-Áo dài 

 

Áo 5 thân 

Áo 5 thân có Tà trước gồm 2 giải vải may vào nhau theo chiều dọc tức là 2 thân trước, Tà áo 

sau cũng có 2 thân, nơi nách về phía gài nút có may thêm 1 thân ngắn từ cổ theo nách tới eo, 

thân này được 2 vạt áo trước che khuất vào trong, như vậy là áo dài có 5 thân, 4 thân bao bên 

ngoài, 1 thân được che khuất vào trong .  

 Như vậy Áo dài cũng có Cơ cấu như Ngũ hành:  4 thân tượng trưng cho  4 hành xung quanh và 

1 thân chẽn bên nách tượng trưng cho Trung cung hành Thổ ở giữa.    Về nút gài thì phía từ cổ 

theo kẻ vai xuống nách  có 2 nút , và từ nách xuống eo có 3 nút . 2 -3 là số độ thuộc Hỏa Mộc 

của Ngũ hành , bộ số huyền niệm 2 – 3 là Cơ cấu của nền Văn hoá thái hòa Đông Nam. 

Khi xưa khổ vải của ta rất hẹp, nên rất tiện cho việc may áo 5 thân, ngày nay khổ vãi rộng hơn, 

nên Tà trước và Tà sau đều có 1 thân, vì cho tiện lợi mà đánh mất ý thức về Văn hoá. 

Về phía gài nút thì người Tàu gài nút về nách bên Phải được gọi là Hữu nhậm ( nghịch Thiên vì 

bạo động và gây chiến tranh ) , còn Việt tộc thì theo Tả nhậm,tức là  lối sống Thuận thiên của 

nền Văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo bất báo vô đạo “ của Nông nghiệp. Khi cai trị người Tàu bắt 

phải tập quán của họ, nên Việt mất ý thức cũng theo Hữu nhậm, nên cài nút áo dài về bên phải, 

dần dà người Việt quên mất tinh hoa của văn hoá  Tổ tiên.  

Trong thời gian đô hộ, người Tàu bắt dân Việt sống theo phong tục tập quán Du mục của họ  để 

xâm thực Văn hoá, đến nỗi ngày nay người Việt cũng đã in trí rằng mình đã học Văn hóa  của 

Tàu, không dè đó là văn hoá của Tổ tiên mình mà nhà cầm quyền Tàu đã làm cho mất hết tinh 
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hoa, ngày nay không những người Việt mà ngay các nhà Nho cũng không nhận ra cái tinh hoa 

đó, khốn nỗi bỏ Nho là bỏ mất cốt tuỷ của  Dân tộc Việt.        

Việc đem tinh thần Văn hoá vào  mọi lãnh vực của nếp sống được gọi là Thể Đạo, Thể Đạo có 

hai ý nghĩa: Đạo phải được đem vào Đời trong mọi sinh hoạt, và cũng để nhắc nhở nhau hàng 

ngày về tinh thần Văn hoá..       

Cái đẹp của áo dài là sang trọng, thướt tha và uyển chuyển.                 

 

( Hình áo dài: Source: From internet ) 

 Trong cách Nói: Nối theo nhịp đôi hài hoà : Ăn  ( vào ) Nói ( ra ); Đi ( Động ) Đứng ( 

Tĩnh ) , Học ( vào ) Hành ( ra ) ; Lo  ( thực tự ) lắng ( hư tự ); lạnh lùng. . .  Đây là cách nói theo 

Dịch lý:  Âm  Dương hoà.       

 Trong nhà ở thì có nhà 3 gian 2 chái, 5 gian 2 chái,  các nhà Thờ, Đền, Chùa thường có 

3 nhà: Thượng, Trung, Hạ, bàn thờ 3 cấp , bực lên xuống thì có ( 3 ) tam cấp.  

 Trong ngạn ngữ dân gian, không đẩy rẫy những con số : Làm xấp 3 xấp 7; ăn xấp 3 xấp 

7; 3 chìm 7 nổi; 3 chìm 7 nổi, 9 lênh đênh; 3 lừa 7 lọc; 3 lo 7 liệu; 3 vuông 7 tròn…( 3 là con số 

quan trong trong các Tôn giáo, 3 cũng là con người Nhân chủ, còn 7 là thất nhật đắc : đắc đạo ; 

9 là con số của Lạc Việt : Cửu Lạc ). 

 

  Trong các cuộc Hội hẻ như Hát Trống Quân, Quan Họ, hát Ví, hát Dặm, rước Nỏ 

Nường , Xít đu , bắt chạch trong Chum . . . .  đều có hai bè Nam Nữ hay cặp Nam Nữ.  

 Trong Tế tự thì tế Tam sinh ( 3 ) gồm  Cừu, Dê, Bò và Ngũ sinh thì thêm Gà Chó. rót 3 

chén Rượu, thắp 3 nén nhang, bái 3 bái hay 5 bái gồm 3 bái cho Trời 2 bái cho Đất.    

7.- Trong Huyền thoại về các sách: Kinh Vô tự 

a.- Sách Ước: Thánh Kinh Việt Nam : Kinh vô tự 

“ Ở đây xin kể tạm vài ba quyển thôi:  Sách Ước, gậy Thần của Hùng vương  

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

trống trơn, nhưng 2 trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc. Sách được ban cho Thần Tản Viên khi 

xuống thăm Lạc Long quân dưới thủy phủ. Sách có 3 trang không chữ. Thần đọc 2 trang Hỏa và 
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Mộc . Lại ban cho gậy Thần 9 đốt để làm nhiều việc ơn ích cho đời, gọi là phép cai trị Cửu Lạc 

mà Trang Tử khen rằng “ Cưủ Lạc chỉ sự trị thành đức bị “ Ai cầm vào được số 5 thì coi sống 

chết như nhau.  

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

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

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

nào khác có cả. 

b.-  Gậy Thần   Kinh vô tự 

Hay là con số 9 sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 của những dân ca hát hoan lạc, 

hiểu đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   Về sau Nho giáo gọi là Lạc Thư cũng 

trong ý đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách Cha . 

 

               
Hà đồ                                     Lạc thư 

Hà đồ đi vòng vo, chỉ luận lý của Lý trí, Lạc Thư thì đi thẳng tuốt kiểu Trực thị là cách biết nổi 

bật trong Việt Nho.  Lạc Thư cũng như Trống Ðồng gặp nhau ở số 9, cả hai đều Tả nhậm, cả hai 

đều nói lên sự hân hoan.  Trống Ðồng nói bằng những hình ảnh, còn Lạc Thư nói bằng tên Lạc 

hay là hoan lạc do cuộc sống tròn đầy viên mãn. 

Gậy Thần hay Cửu lạc: số 9 của dân Lạc sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 của 

những dân ca hát hoan lạc, hiểu đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   Về sau 

Nho giáo gọi là Lạc Thư cũng trong ý đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách Cha . 

 
Fig. 92 . Danceur & musicien 

Bronze . Ðông Sơn , Thanh Hóa 

Hình người nhảy múa 

 

Thêm hình một người cõng người khác mà nhảy múa để đặt nổi bật sự hoan lạc vui sống. Ðây là 

nét đặc trưng cực kỳ thú vị, khi nhớ lại nét sầu bi khắc nghị của triết học cổ xưa ở hầu hết các 

nơi .    Ðến nay mọi người mới giật mình, mới cố đề cao triết lý vui sống, chấp nhận sinh thú ở 

đời, nhưng chính đó là thể chế 15 bộ nước Văn Lang đã có từ xa xưa. Một nước có trên 2000 

năm lịch sử liên tục đã để lại một lâu đài văn hóa 5 tầng, không đâu có thể ví được, dù chỉ có một 

tầng 

Gậy Thần: Đợt tăng trưởng của Ngũ hành 

Bước tăng trưởng đầu tiên là vòng Trong vòng Ngoài .Vòng Trong mới đáng gọi là Ngũ hành, vì 

chữ Hành nói lên sự biến động, nói lên luồng Linh lực vận chuyển chưa kết đọng ra cái gì cả. 

Ðiều này chỉ xảy ra ở vòng ngoài, nơi Sinh lực đã kết tinh thành sự vật, và từ đấy phải dịch là tứ 
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Tố như của các nơi, vì đã thành sự vật cố định như: nước, lửa, kim, mộc.  Vòng Trong vòng 

Ngoài nhắc lại tính chất Lưỡng nhất của con người gồm cả Trong lẫn Ngoài .   

Ngoài thì là Lý nhưng Trong là Tình. 

Tình thâm nhi văn minh. 

Duy tâm chỉ ôm vòng Trong 

Duy vật chỉ biết có vòng Ngoài . 

Các Duy làm nên những văn hóa một chiều kích, nó làm què quặt con người, đẩy con người ra 

khỏi cái “ chu tri “ toàn diện. Các nền văn hóa hiện đang bị khủng hoảng là vì vụ này.   

Heidegger gọi văn hóa Tây Âu là quên nét Gấp Đôi là vì vụ này đây. Bachofen 1851, Briffault 

1927 chứng minh được rằng văn hóa Tây Âu đánh mất nguyên lý Mẹ cũng vì vụ này: vì thiếu 

vòng Trong, chỉ toàn tứ Tố, ngũ Tố, cho được chút Hành nào đâu mà chả ứ đọng .  

Vòng Sinh vòng Thành 

Cũng chân lý Lưỡng hợp nhưng được biểu diễn kiểu khác là vòng Sinh vòng Kháng: Vòng Sinh 

là đường đi ra thế sự theo kim đồng hồ với 4 chặng Sinh, Thành, Suy, Hủy; vòng Kháng đi 

ngược chiều trở về Trung tâm theo 4 chặng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, nó đem lại chất Trường 

tồn cho Văn hóa ( và do đó có vụ Tả nhậm là đề cao tay trái như đã nói trên ). 

Vì có Trong Ngoài và cũng có 2 vòng Xuôi Ngược, nên cuối cùng thành ra chữ Viên, gồm cả 

Vãn lẫn Vạn. 

c .-  Kinh Dịch: Kinh Vô tự 

Sách không Tên thi vô số, như: Cái Trống, cái Ðình, cái nhà Sàn, cái Giếng và vô số vật dụng 

khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả 5 , 9 nữa .   Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc 

trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn, Lộ Bộc 

biết làm nhà chữ Ðinh “, vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như câu 

châm ngôn triết : “ nội hàm càng nhỏ ngoại hàm càng to”. Nội hàm rút vào cùng cực thì toả ra 

cũng cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô 

tự, phải kể đến Kinh Dịch. Nó có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và 

Tự, tức là không có Chữ mà chỉ có Số, vì thế gọi là Văn, vừa có Chữ , nên gọi là Tự ( tức là các 

hệ từ ). 

5 giai đoạn của  Kinh Dịch 

Truy tầm theo lối sinh thành thì thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

 Giai đoạn I .- Dịch thiên nhiên hay Ðạo Dịch của Trời Ðất.   

Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ Bà Cộc, 

Núi Sông, Nước Lửa, Tiên Rồng . . .  

 Giai đoạn II .- Dịch của Phục Hy 
Thành bởi nét Đứt ( - - ) nét Liền (― ) ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ số 2 , 

3 , 5 .  

 Giai đoạn III .- Dịch của Ông Ðại Vũ đúc 9 đỉnh 

Tức là thêm vào vòng Trong 5 số Sinh 4 số Thành nữa là 9, cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của dân 

Lạc ) . 

 Giai đoạn IV .- Dịch của Văn Vương 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 
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 Giai đoạn V .- Dịch của Khổng Tử có thêm Thập Dực 

Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị triết lý siêu hình .   =Xưa nay người ta chỉ biết có 

giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm . Giai đoạn V được chú ý chút 

ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ 

của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ 

nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo phù phiếm thuộc xã hội.  

Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một hai dấu hiệu, vài ba con số 

để chỉ thị rồi yên lặng .  Ðó là lý do tại sao các đạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư 

tâm, Vô thể. Vì thế Kinh Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3, đến sau mới thêm lời vào. Vậy mà các 

thế hệ sau lại chú ý nhiều về lời thành ra chỉ chuyên ngành mà bỏ gốc. Nay muốn tìm lại Ðạo 

Uyên Nguyên thì phải học về các số trong Kinh Dịch. 

III.- Ý nghĩa của các Số Lẻ Chẵn. 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối cần 

phải biết để sau đoán ý . 

1- Số Ðất 

Chỉ bằng các số Chẵn là 2 , 4 , 6 , 8 , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông □ . 

2- Số Trời 

Chỉ bằng các số Lẻ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc ( │ ) hoặc hình tròn ○ . 

3-Vòng Trong, vòng Ngoài 

Các số trên được chia ra vòng trong và vòng ngoài : 

Vòng trong ( xếp theo ngũ hành ) : gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh . 

 

2 

| 

3 ─ 5 ─ 4 

| 

1 

 

Vòng Ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9 , được gọi là số Thành. 

 

7 

| 

2 

| 

8 ─ 3 ─ 5 ─ 4 ─ 9 

| 

1 
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6 

( 5+1=6 ; 5+2=7; 5+3=8 ; 5+4=9 : Số thành ) 

Vòng Trong ( tại Thiên thành Tượng ) là Linh Tượng, vòng Ngoài ( tại Địa thành hìnht) là 

Sinh Tượng ( Cá biệt hoá mà thành vạn vật ).  Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa có thể 

gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông. Chính trị đặt trên mẫu Du mục : có Giai cấp, liên hệ 

người là Chủ Nô .   Còn thiên về số 1 là nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét 

Dọc hay Tròn .  Ðây chỉ là sự phân loại Tiên thiên chưa được áp dụng, chỉ cần nói rằng trong 

thực tế văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai 

Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( 

nguyên lý đồng nhất ), còn văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4 . Vì thế có những 

bộ số ; 1 – 4 hay 4 – 1 . 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3 . Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai 

số cộng với nhau thành 5, số Ngũ hành. 

Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình Vũ Trụ : Trời 3 , Ðất 2. Vẽ ra là hình Thập tự nhai ┼ gồm nét 

Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành ngũ hành là số 5 . Hoặc cùng vẽ là hình tức là 

Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông .   Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ nô lệ 

. Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó là Việt . Vì cả khảo cổ ( nét song trùng ) lẫn huyền 

thoại ( Tiên , Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chì nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền 

tảng sau:  

Thí dụ:  

Số 3 = 1 + 2 

Số 5 = 2 + 3 

Số 9 = 5 + 4 
 

Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa căn bản lại vừa đặc trưng để nhận diện . Trong thực tế thì 

phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.   Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn Hoá; Tàu chủ ở đợt số 

thành gọi là Văn Minh.  

Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dầy bánh Chưng. Còn Tàu thì hoàn 

chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá bánh Dầy bánh Chưng Việt trở 

thành câu “ Thiên viên Địa phương ” của Nho .  

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu , nhà Sàn trở thành Tam tài . 

Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ) . 

Ðây là vấn đề rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, 

Dân tộc học, Cổ sử để phân xử.   Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là 

Nho chưa xa lìa số sinh của nó thì phải kể đến yếu tố Việt . Nói cụ thể là phải kể đến Huyền 

thoại và Huyền Số nữa , nếu không dễ trật đường .   Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt 

Nho là Vài Ba. 

TÓM LẠI 

CHÚNG TA TÌM THÂY BỘ  HUYỀN SỐ  2 – 3, 5  LÀ CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN 

HOÁ TRONG MỌI LÃNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM. 
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  II.- BỘ HUYỀN SỐ: 2 - 3, 5  LÀ  NGUYÊN LÝ LÀM NÊN ĐẠI ĐẠO 

( Ý NGHĨA CỦA BỘ SỐ: 2-3, 5 ) 

“ Căn cứ trên một số điển tích, mấy trang Huyền sử và mấy bộ số kỳ lạ như 2 – 1 hay 2 – 3 , 5 hàm 

ngụ một số huấn điều mà ta có thể tóm kết vào ba định đề là: Thái hoà, Nhân chủ, Tâm linh.    

Chính ba nguyên lý này đã làm nên Đại Đạo vượt hẳn ra ngoài tầm giác quan, ngoài tầm lý trí, nên 

thông thường không thấy. Ví dụ như Nữ Oa đội đá vá trời thì lý trí quan niệm sao nổi! 

1.- THÁI HOÀ ( SỐ 2 ) 

Thái hòa là Hoà giữa hai đối cực của bất cứ hiện tượng nào, như Động /Tĩnh, Cứng /Mềm, Cao /Thấp, 

Đất /Trời, Nước / Lửa . . . Đó là những đối chọi cùng cực mà theo lý trí thông thường thì không sao có thể 

hoà hợp được . Vậy đây bảo là Thái Hoà , nghĩa là phải làm cho kỳ được cách sâu xa vì đấy là điều tiên 

quyết cho có sự, có việc, nghĩa là Tính thể của sự vật như thế , nên bước đầu này mà hỏng thì sẽ hỏng 

toàn bộ. Vì thế có làm xong bước đầu này thì mọi vấn đề khác mới trôi chảy ( Nhất lý thông, vạn lý minh 

). Vậy Tiên Nho đã làm được như thế và còn để ấn tích lại như Tiên / Rồng, Sông  / Núi, Tròn / Vuông. . 

.  

Tại sao làm được ?   Thì phải hiểu là trong con Người không chỉ có Lý trí ( Nếu thế thì không làm nổi, 

không cộng Tròn với Vuông cho được , nhưng còn một tầng Tâm thức vượt bên trên.).  

Lý trí thì có giới hạn như tai mắt là những cơ năng cung cấp hình ảnh cho lý trí làm ra ý tưởng, nhưng ý 

tưởng thì có tính cách cố định: đã Vuông thì vuông mãi mãi không sao hợp được với Tròn, còn đây là 

Tâm, là Tuệ bao la như vũ trụ nên làm được những điều lý trí bất khả đang. Như vậy là với những 

vấn đề lý trí không giải quyết nổi thì phải lặn sâu xuống Tiềm thức, cửa ngỏ mở vào Toàn thể, mới 

tìm ra giải đáp.   Việc đầu tiên của con Người Đại ngã là làm trung gian giữa Trời cùng Đất để làm 

nên một thể “ Thiên Địa vạn vật nhất thể “ . Nhất thể được biểu thị bằng cái Trống ( Đồng ) , một nhạc 

khí vũ trụ. Gọi thế vì sự công tác của cả Thiên Địa Nhân đều được biểu thị trên mặt Trống:   Thiên là 

Trung tâm Trống rổng ở giữa được đại diện bằng Nhật Nguyệt.  Người được chỉ thị bằng cả hai mặt: cả 

mặt Đại ngã Tâm linh là vòng những tam giác gốc đại biểu cho “ đức Trời đức Đất giao thoa “. Hai là 

vòng Tiểu ngã gồm những con Người đang ca vũ tưng bừng giáp với “ Địa chi đức “ đại biểu biểu bằng 

hai vòng muông chim là hươu sao và các chim nước. 

2.- NHÂN CHỦ ( SỐ 3 ) 

Cũng là một định đề phổ biến cho phép con Người cảm nhận được quyền năng Vô biên nơi mình. 

Nhờ đó những con Người bé nhỏ ta đang thấy quanh mình lại có gốc rễ từ Trời, tức là cái Toàn thể, 

nên khi thấu tới Nội tâm thì sẽ thấy mình được tham dự vào quyền năng của Trời, nhờ đấy mà 

được độc lập, không làm nô lệ cho vật nào khác, tự mình làm Chủ lấy mình. Chính nhờ nguyên lý 

này mà con Người Việt Nho trong suốt gần 4000 năm đã không bị Vong thân và tránh được tai họa làm 

Nô lệ cho tiền tài hay định mệnh. 

Như trên, Trống đây không là trống rổng son đẹt, mà là cái “ Không Chân thực “ làm nguồn cho 

mọi cái: Thân, Thiện , Mỹ . Đó là “ Chân không Diệu hữu “, mà diệu hữu (Ơn ích ) đầu tiên nền tảng 

cho mọi xiềng xích cột chặt mình tại nhà tù của những cái bé nhỏ hạn hẹp, để thấy được chiều kích của 

Đại ngã Tâm linh nơi mình. Con người chỉ thể nghiệm được chiều kích vũ trụ này khi nó thâu nhận được 

vào mình cái Trống, cái Không Chân thực để làm cho mình ra Diệu hữu, là làm chủ vận hệ Mình ngang 

cùng Trời với Đất. 

  “ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh 
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  Trời Đất Ta in một chữ đồng. “ 

   Trần Cao Vân 

3.- TÂM LINH ( 2+3=5 ) 

Là vật có Trung tâm nơi mình, nên không lệ thuộc vào bất cứ vật nào bên ngoài. Tính cách của 

Linh là Thống nhất, là Đoàn tụ.  

Khi nói tổ chức nọ có tinh thần, mà muốn xem câu nói trung thực được tới đâu thì phải căn cứ trên khả 

năng Thống nhất: Hễ Thống nhất nhiều là Linh nhiều, ngược lại không có Thống nhất thì không có 

Linh chi hết.   Ngày nay nhân loại đang cần Thống nhất hơn bao giờ hết nên Tâm linh là nguyên lý cần 

được vun tưới. Hễ tiến vào Tâm linh sâu được bao nhiêu thì con Người sẽ thống nhất bấy nhiêu. 

4.- ĐỐC HÀNH 

Đó là ba nguyên lý Thái Hoà, Nhân Chủ và Tâm Linh mà con Người Duy Lý không thể nào tưởng 

tượng ra được, nên cho việc tuyên ngôn ba Nguyên lý đó là rồ dại ngông cuồng. Nhưng với Đạo thì 

không những tuyên ngôn, mà còn hiện thực tới chốn và đã gây dựng cho con Người một Vương 

quốc tốt đẹp đến nỗi nhiều vị thừa sao thế kỷ thứ 17 khi mới tới Việt Nam đã khen ngợi là một 

vương quốc còn đẹp hơn cái nước mộng ước của Plato.   Vì ngay từ thời xa xăm đó khi mọi nền Văn 

minh lớn đều có chế độ Nô lệ thì Văn Lang quốc đã đạt độ siêu Dân chủ: Không có chế độ Nô lệ, 

mọi Người đều được tham dự vào Tài sản quốc gia, và nhất là không có hai nền Văn hóa, một cho 

những kẻ thống trị, và một cho những kẻ bị trị, mà là một nền Văn hoá duy nhất và đạt được 

những đỉnh cao nhất cần phải đạt như được chứng tỏ trong những Điển chương huy hoàng rực rỡ 

mà chiếc trống Đông Sơn là một thì dụ. 

Chính chiếc Trống không những đã diễn lại Đạo mà còn diễn lại cả bí quyết hiện thực nữa. Chính chiếc 

Trống đã là chữ Đạo hiện thân, và ta có thể đọc ra trong đó 3 nguyên lý vừa nói ở trên như sau:  

1.- TÂM LINH 

Trước hết là nguyên lý Tâm linh hàm ngụ trong chữ Đạo hiện thân vào cái Trống . Chữ Đạo kép bởi 

bộ Xước là đi, và bộ Thủ là Đầu Cội Rễ muôn loài . Trong Trống ta cũng thấy các đoàn vũ đang “ ĐI về 

(Đi theo chiều Tả nhậm ) với Đầu “ là Trung cung Trống Rổng . Bí quyết Thống nhất ( con đẻ của Tâm 

linh ) nằm trong lối tiến Tả nhậm này . Lão Tử nói về Đạo rằng : “ Vi Đạo nhật tổn “ , hiện thực Đạo thì 

mỗi ngày một bớt đi , nhờ xả bỏ mỗi vòng một bé lại, cho đến vòng trong cùng chỉ còn là sự Trống Rổng , 

nên làm nơi các tai xe có thể cắm vào. Điều đó biểu thị chân lý này là càng xả bỏ thì càng trở nên Trống 

Rổng, càng trở nên Linh, Thống nhất.  Đấy là lý do tại sao mỗi khi Tổ tiên ta hội họp đều đánh “ 3 hồi 9 

tiếng Trống “, để nhắc mọi người hãy làm Trống rổng lòng bằng bỏ Tư Ý, Tư Dục , mà chỉ nhắm vào 

công ích với lòng Thái Công Vô Tư, thì sẽ đạt Thống nhất. Cho nên Thống nhất là hậu quả của Linh 

thiêng . Linh thiêng là con của Trống Rổng, tức là những tâm hồn xa lìa vật chất thì dễ hoà hợp với nhau. 

2.- NHÂN CHỦ 

Như vậy trống đây không là sự trống rổng son đẹt, mà là cái Không chân thực làm nguồn cho mọi 

cái Chân, Thiện, Mỹ. Đó là cái “ Chân không diệu hữu “ mà diệu hữu (ơn ích ) đầu tiên nền tảng 

cho mọi diệu hữu khác là Nhân chủ, tức con Người phá được mọi xiềng xích cột chặt mình lại nhà 

tù của những cái bé nhỏ hạn hẹp, để thấy được chiều kích vô biên của Đại Ngã Tâm linh nơi mình. 

Con Người chỉ thể nghiệm được chiều kích vũ trụ này khi nó thâu nhận được vào mình cái Trống, cái 

Không chân thực để làm cho mình ra diệu hữu , là làm Chủ vận mệnh mình gang cùng Trời Đất: 
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  “ Ta cùng Trời Đất ba Ngôi sánh 

  Trời Đất in Ta một chữ Đồng . . .” 

   ( Trần Cao Vân ) 

3.- THÁI HOÀ 

Việc đầu tiên của người Đại Ngã là làm trung gian giữa Trời cùng Đất để làm nên Một Thể : “ Thiên Địa 

Vạn Vật nhất Thể “. Nhất Thể được biểu thị bằng cái Trống, một nhạc khí vũ trụ. Gọi thế vì sự công tác 

của Thiên, Địa, Nhân đều được biểu thị trên mặt Trống: 

 Thiên là trung tâm trống rổng ở giữa được đại diện bằng Nhật Nguyệt. 

 Nhân được chỉ thị bằng cả hai mặt: cả mặt Đại Ngã Tâm linh là vòng những Tam giác gốc, đại 

biểu cho đức Trời đức Đất giao thoa, hai là vong Tiểu Ngã gồm những con Người đang ca vũ tưng bừng, 

giáp với Địa chi, tức là đại biểu bằng hai vòng Muông Chim là Hươu sao và Chim nước.   Xem đó thì cà 

ba nguyên lý đều sai mắn đến cao độ, nghĩa là đấy ứ hoạt lực. 

Cho nên học những nguyên lý ấy cũng phải học theo lối đầy Linh lực, nghĩa là với cả : Ý, Tình, Chí, 

với cả ngũ quan hợp lực, với tay múa may, chân nhảy nhót, miệng ca hát vang lừng , toàn thân 

hướng theo hướng Tả nhậm như được biểu lộ trong Trống (Đống ) . 

Có học được như thế mới là đem ba nguyên lý Thái hoà thay thế cho ba nguyên lý Đồng nhất ( của Tây 

Âu ) 

Hơn thế phải đi thêm bước xác định cuối cùng là Đốc hành, thì mới thật là biết thấu triệt, biết theo lối 

triết Đạt Thân, được sách Trung Dung triển diễn trong 5 tác động là: 

  1.- Bác học 

  2.- Quảng vấn 

  3.- Thận tư 

  4.- Minh biện 

  5.- Đốc hành. 

Không có Đốc hành thì không có bước nhảy ra khỏi lý trí, mà cứ lỏm bỏm trong lý luận nói năng 

thì chì là la hét trong vòng lý trí. 

Đấy là chỗ những người Duy Lý không nhìn ra. Có đốc hành mới đi sâu vào được vòng Trong như đã hé 

mở do những nguyên lý nói trên: 

Như Thái hòa thì phải Hòa với Âm hay cái Vô là cái đã vượt ra ngoài Lý trí mà vào vòng Toàn thể 

con Người .   Đến Nhân chủ cũng thế, nếu không đi vào Tuệ thì không sao cảm nghiệm được chiều 

kích Vũ trụ trong mình. Rồi không đi được vào con đường “ Chí Trung thì không đạt Chí Hoà “ là 

linh hồn của Linh Thiêng. 

Đó là những chiều kích mênh mông “ Bất khả tư nghì “, mà chỉ có thể cảm nghiệm. Đấy là lý do 

Nho giáo không dạy logic mà dạy thì Ca, Vũ, Nhạc cũng như lập ra các Hội hè Đình đám, để cho suối 

Tình dâng cao, đến độ làm cho con Người hớp được vào vùng Đại ngã và thể nghiệm được rằng “ Ngô 

Tâm tiện thị Vũ trụ, Vũ trụ tức thị Ngô Tâm “ . Lúc ấy tha nhân tự nhiên xuất hiện như Một với Mình: 
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Tha nhân khổ đau thì mình cũng cảm thấy có bổn phận: “ Vũ trị nội mạc phi phận sự “.   Ngoài ra còn 

một phương thức làm tăng tinh thần Đại ngã mà cụ thể là tinh thần công thể, đó là Lễ Hội. 

4.- LỄ HỘI 

Lễ Hội là phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất Tâm, Trí, nên 

từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, tinh thần “ Bốn bể một nhà “. 

Khi Hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã được khuếch đại, nhưng 

còn có thêm chiếu kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể cho được.  Người ta cho 

rằng nhờ Lễ Hội như “cái Nắp An toàn “ giúp con Người xả bớt đi những ẩn ức trong Tâm, Trí, nên 

được như vậy. Điều đó cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực không đù gây nên công hiệu 

như u linh kia.  Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả năng làm cho cộng đồng Tôn 

giáo được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trùm hết mọi chiều kích của Lễ Hội như có thể cảm thấy 

phần nào trong các cuộc Hội ở Đình làng nước ta, những cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những 

cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. Nên nhiều khi phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được. Thiết 

nghĩ chiều sâu thẳm đó giải nghĩa được do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau: 

Trước hết là sự tự Tình tự Động, không có chút chi thuộc Cưỡng hành, Lợi hành, mà là An hành tự 

nguyện.  Thứ đến Lễ Hội có tính cách Toàn thể, không những có Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội hè 

thì phải có Đình đám, đèo theo những cuộc chơi vui nhiều khi mang tính cách “ Tháo khoán “, như 

đánh Đu, Bắt Chạch. . . , khiến cho khi ra khỏi Lễ Hội con Người cảm thấy “ Thoả thuê trọn vẹn “ 

vì đã được những phút đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham dự, trong bầu Khí “ Sống 

như Chơi, Lâng lâng Bay bổng “.  Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, 

tinh thần Công thể lại được nâng cao rất mực, nhờ thể chế “ Bình Sản “ nên vắng bóng chênh lệch 

quá đáng hoặc “ Đấu tranh giai cấp “ gắt gao, khiến cho môi sinh Thái hoà trùm phủ mọi người, 

toàn dân đều thích thú tham dự, Tâm, Trí lại không bị khuấy động ví các Chủ thuyết nọ kia, mà 

trái lại là bầu khí “ Du ư Nghệ “đầy Thi tứ, Ca, Nhạc làm cho Tâm hồn như đã nhắc chân ra khỏi 

Đời đến nửa, nay gặp bầu khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều người dễ cảm thấy nhẹ như bay bổng 

vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị trong Trống bằng những cánh Chim dài rộng vươn cao 

hơn Người ), như được hớp vào làn nước Cam tuyền của cuộc sống Bồng lai hạnh phúc, để lại trong 

Tâm thần con dấu không thể xoá mờ, khiến có thể nói không sợ ngoa rằng mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại 

ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả trăm sách lý luận Duy Tâm”.   ( Kim Định ) 

 

THAM KHẢO VỀ  NGŨ HÀNH  [  2 ]  

  Ngũ hành  

( Chữ Thời. Kim Định )  

     “ Còn thuyết Ngũ Hành là căn bổn cho Ngũ Đế Đức thì có lâu đời trước như đã để Ấn tích lại 

trong Nghiêu Điển. Ngày nay được kiện chứng bằng phương vị tinh đẩu (lieu Sidéral, loi des 

précessions) là những sự kiện khách quan có thể kiểm chứng bằng khoa học cách rất chính xác. 

Điều đó chứng tỏ không thể nào có chuyện giả mạo về phần căn cơ. Ấy là chưa kể đến những 

minh chứng về sử liệu chẳng hạn việc nhà Thương dùng sắc Trắng, và tên các vua có chữ của 

Thập can như Bàn Canh, Thái Giáp, Ốc Đinh, Ung Kỷ… là những việc giả thiết đã phải có 

thuyết Ngũ Hành trước rồi, vì màu sắc cũng như Thiên Can (Giáp Ất) là do Ngũ Hành. Điều 
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đó cũng thật về thiên Nghiêu Điển nói đến 4 cung của 4 sao và Trung Cung Bắc Đẩu tức là 

khung Ngũ Hành. Như vậy là chúng ta có thừa lý chứng về sự chính  truyền và lâu đời của hai 

bản văn liên hệ tới Ngũ Hành, tức là bản văn ghi lại một quan niệm Triết Lý được xuất phát nếu 

không ở thế kỷ 27 thời Phục Hi thì ít ra ở thế kỷ 24 đời Nghiêu Thuấn. Một sự giả mạo 

không thể nào có được vì nó đòi phải biết đến phương vị tinh đẩu là điều lúc đó chưa đâu biết. 

Còn nếu giả sử người lập ra biết được luật đó do trực thị thì đã chẳng thèm giả mạo mà đương 

nhiên đã là một vị Thủy Tổ rồi. 

Bởi vậy ta có thể biết chắc tâm về giá trị chính truyền (authenticité) của tài liệu Ngũ Hành trong 

hai thiên sách đó và ta khởi đầu nghiên cứu cái triết lý ẩn bên trong. 

 2. Nội Dung Bản Văn 

Bản văn chia ra ba triệt. Triệt nhứt nói về thứ tự các hành, triệt hai nói về tính chất của mỗi 

hành, triệt ba nói về ngũ vị: mặn, đắng, chua, cay, ngọt, hàm, khổ, toan, tân, cam 

Triệt tam này thuộc Dụng tùy phụ vào Thể ở triệt hai. Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt hai nói 

về tính chất mỗi hành. 

 

Thiên Hồng Phạm nói: 

“Nước thấm xuống 

Lửa bốc lên 

Mộc uốn khúc để chính trực 

Kim vâng theo để biến cải 

Thổ ở chỗ Gieo Gặt” 

 

“Thủy viết nhuận hạ. Hỏa viết viêm thượng. Mộc viết khúc trực. Kim viết tòng cách. Thổ 

viên giá sắc” 

 

Yếu tính của nước là thấm xuống. Ông Granet phản đối Chavannes dịch chữ ‘viết’ là ‘est 

appelé’ vì như thế tách rời động tác ra khỏi nước, y như nước là nước, còn động tác chảy xuống 

là ngoại tại không cấu tạo nên nước. Hiểu lối đó là hiểu theo lối tố chất (élément) đã cụ thể 

đông đặc mất rồi. 

 

Ngược lại ở đây yếu tính của nó chính là tác động, chính là hành, nên Hành không bao giờ 

được hiểu là danh từ nhưng phải hiểu là động từ: hành là đi, là biến dịch, là diễn tiến, một 

vận hành, vì đây đang ở vòng Sinh chưa đến vòng Thành. Có thể nói là còn ở trong đợt vi thể 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1402.jpg
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nơi không thể tưởng tượng ra sự vật mà một trật không có tác động của sự vật đó “on ne peut 

imaginer une chose sans poser une action de cette chose” (N.E.S). 

Ở vòng Thành có thể tạm hiểu là ‘élément’, là vật thể như quen hiểu trong việc xếp loại. Chứ 

như đây là đợt Sinh thì hoàn toàn chỉ động tác. “Thuỷ viết nhuận hạ. Hỏa viết viêm 

thượng”… ở đợt Sinh cốt cán Thủy không là nước (đó sẽ là đợt thành) không là chất lỏng, 

nhưng là động tác tẩm xuống. Lửa cũng thế là động tác đi lên, bốc lên. Lên xuống đều có 

hướng rõ rệt, là Lên Xuống để giao nhau. Do đó Ngũ Hành mà dịch là 5 éléments hay 5 

substances đều chỉ tạm đúng có vòng Ngoài. 

Dịch bằng chữ “principle undergoing” = “nguyên lý đi ngầm dưới” là gần nhất với chữ Hành 

vì nói lên được động tác là đi. Tuy nhiên đó cũng mới là gần mà chưa đúng hẳn vì chưa biểu lộ 

hết cỡ cái đường vận hành là đường nằm ẩn trong. 

Bây giờ xét đến triệt nhất về thứ tự tiên thiên:” nhất viết thủy, nhị viết hỏa, tam viết mộc, tứ 

viết kim, ngũ viết thổ”. Sở dĩ thứ tự này hay lẫn lộn vì không phân biệt với thứ tự hậu thiên, vậy 

ta cần diễn giải thêm. 

Đứng về phương diện Tiên Thiên thì những số nầy có một sự quan trọng từ căn cơ chứ không 

phải là thứ tự sắp xếp có thể thay ngôi đổi vị, nhưng là thứ tự cấu tạo nói lên yếu tính, cho nên 

nó dính liền với nhau: hễ thay đổi là đánh mất yếu tính tức là sự đối đãi của Âm Dương. 

Nên hễ đã nói: 1 là Nước (Thủy), thì 2 là Hỏa; 3 là Mộc thì 4 phải là Kim, còn 5 thì vẫn là Thổ, 

chứ không được lộn thứ tự để nói 1 là Mộc thí dụ. Vì đây là đường diễn biến của Âm Dương nên 

là cái gì nội tại mà kinh Dịch đã nói: “Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo, kế chi giả Thiện dã 

thành chi giả Tính dã “H.T.5. 

 

Đã nói là Đạo thì “bất khả tu du li dã” không thể lìa dù chỉ một giây, nên lại nói là Tính tức là 

bản cốt yếu tính. Vậy hễ làm sai thứ tự thì không còn là Tính là Vật đó nữa. Yếu tính đó 

là ‘Âm Dương đối lập nằm trong vòng đạo Trung Hòa. Giữa hai đối lập thể có một trung 

gian hòa giải. Nếu kép lên thì cũng theo luật đó, tức phải có trung cung hòa giải và sinh 

dưỡng nên gọi là nhịp Năm (temps quinaire) tức là 1.5.2 chỉ hàng dọc và 3.5.4 chỉ hàng ngang 

hay là ‘Vũ Trụ hoặc ‘Thời Không’ đúc một. Tức là nét đặc trưng của triết lý Nhân Sinh. 

Chúng ta sẽ dễ nhận ra điều đó trong khi đặt những số thứ tự kia thành đồ biểu như sau: 

Đó là đồ biểu thứ tự theo Hồng Phạm: ta thấy số 5 chiếm một địa vị đặc biệt ở TrungCung. 

Muốn hiểu được nghĩa Trung Cung cần tìm hiểu chữ ‘Ngũ’ trong danh từ ‘Ngũ Hành’. Vì 

chữ ‘Ngũ’ cũng quan trọng như chữ ‘Hành’. 

Chữ ‘Ngũ’ thường chỉ hiểu là số 5 hoặc là thứ Năm, nhưng đó mới là lối hiểu thông thường. 

Còn một nghĩa nữa sâu hơn chỉ Thiên Địa. Lúc đó 5 là số thành của 3+2 tức là 

“Tham Thiên Lưỡng Địa” ‘3 Trời, 2 Đất’. Hiểu như thế mới đúng với Đạo Âm Dương một Lẻ 

một Chẵn: một Đất một Trời: có Ra mà cũng cóVvô. Do đó 5 được dùng làm số Trung Tâm 

bao hàm ý Tiềm Thể Tâm Linh vậy. 

Đấy là lối hiểu bắt buộc khi xét riêng một chữ Ngũ. Vì lúc đó nó biểu thị lối cấu tạo uyên 

nguyên (tạo hóa lư). Sự cấu tạo đó phải theo đúng luật Âm Dương, nói khác là luật Vũ Trụ, 

hễ có Vũ phải có Trụ, hễ có Tung phải có Hoành mới vẽ nên Thập tự uyên nguyên truyền 

thống (croisée originelle). Nên hễ đã 1 / 2 là Thuỷ/ Hỏa làm ‘Tung’, thì phải có 3 / 4 Mộc / 
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Kim làm ‘Hoành’. Đặt sai thứ tự là đánh mất ‘Tung Hoành’, làm mất Vũ Trụ. Và như thế 

là “Tâm bất tại” mà thiếu Tâm thì còn chi là “ngô Tâm tiện thị Vũ Trụ” 

Bây giờ xét tới điểm thứ hai là Hành. Hành là đi, đi là ra nên phải có hướng có nơi tìm về 

(phản phục). Đi về phải hứớng về trung Tâm. Trung Tâm là Tròn là Trụ, còn đi ra là Vuông 

là Vũ: hiểu như thế mới đúng lược đồ căn cơ hai chữ ‘Vũ Trụ’ của quan niệm Thời gian uyên 

nguyên, tức là ý thức tầm quan trọng của Thổ. Có hiểu được tầm quan trọng của Thổ mới 

nắm được then chốt; nếu không sẽ gây lộn xộn, đánh mất yếu tố căn cơ như thường thấy. 

 

 “ Bởi vì ngay lời nói: “Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ” đã khơi mào cho sự lẫn lộn đó; phương 

chi thứ tự đối kháng kiểu Hoài Nam Tử: “thủy hỏa kim mộc Thổ” càng xa hơn. Vì cả hai 

không đặt Thổ làm trung tâm nên không có trung gian hòa giải giữa hai đối lập thể tức là 

lẫn lộn hai bình diện vậy. Đem Thổ ở bình diện trên (hay là nội cũng thế) đặt xuống bình diện 

dưới (hay là Ngoại) thì làm sao vẽ lên được “Thập tự nhai” (croix originelle) mà thiếu’Thập tự 

nhai’ thì còn chi là vòng Trong, còn chi là tinh tuý tinh thần, cái còn lại chỉ là khung ngoài trống 

rỗng. 

Do đó chúng tôi thử đề ra một lối biểu thị mới gọi là đồ biểu hoa thị để nói lên sự quan trọng 

của hành Thổ như sau 

 

 Để  vẽ đồ biểu Hoa Thị nét bút phải qua trung cung 4 lần tức là một mình hành Thổ đã phải 

có 4 lần bằng 4 hành kia cộng lại. Do đó nâng cao sự quan trọng của hành Thổ 

Thực ra thì con số không thể diễn tả, vì hành Thổ thuộc phẩm ở một bình diện khác hẳn. Tuy 

nhiên tránh được sự cho hành Thổ một số lượng y như con số bất kỳ nào kế tiếp theo sau những 

số đi trước. Đồ biểu hoa thị còn diễn tả được phần nào yếu tố thời gian gọi là Tứ Quí 

(cung Thổ nằm trong Sửu, Thìn, Mùi, Tuất) tức là 4 lần trở vào trung cung ở cuối 4 mùa 

trong năm để trai tâm. Nhờ sự trai tâm đó nó sẽ làm nhẹ bớt nguy cơ đặt Hành Thổ ngang 

hàng với 4 hành kia: trong thực tế sẽ là để Vật chất chồng lên Tinh thần. “  

 

Hồng Phạm có nhấn mạnh hành Thổ bằng cách thay chữ viết ** bằng chữ viên 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1453.jpg
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“Thủy viết nhuân hạ 

Hỏa viết viêm thương 

Thổ viên giá sắc 

“Tính chất Nước là nhuận xuống 

Tính chất Lửa là bốc cháy lên 

Thổ ở trong giá sắc (gieo gặt)” 

Thổ không có việc thẳng mà chỉ ở trong hai việc của người (gieo gặt) như thế là Thổ không có 

làm cũng y như là Thổ không có mùa riêng. Có Xuân, Hạ, Thu, Đông cho 4 hành kia mà không 

có mùa thứ Năm cho Thổ, cũng như Thổ không có phương hướng thứ năm. 

Do đó một số học giả đã cho Thổ là phụ thuộc vì không có việc, không có mùa, không có 

phương (xem Legge s.29+230), nhưng với triết Đông đó lại là chỗ đặc biệt của thành Thổ. 

Chính vì Thổ không có phương nên mới là thần diệu. Vì “Thần Vô Phương” nghĩa là vượt 

Không Thời gian nên mới được tôn lên bậc “Hậu Thổ” đại diện cho “Hoàng Thiên” ở chung 

một cung: đó là danh dự không hề bao giờ dành cho các hành kia. 

Chính vì Thổ là hành hữu vô Địa; không phương riêng, không mùa riêng nên Thổ mới có 

thể chở che mọi hành và vượt lên mọi hành để ở vào một bình diện khác hẳn tức là siêu 

việt, vô hình “Hành Vô Hành”. 

Đấy là một điều tế vi rất dễ khuất mắt nên dễ mất ý thức về nền triết lý Trung Hòa này. Một 

nền triết lý mà nếu diễn tả bằng tiêu biểu thì bao giờ giữa hai đối lập thể cũng có cái độn, cái 

lót, có một miền phi quân sự nhằm mục đích giảm nhẹ mãi từ đợt căn cơ sự đối kháng hoặc óc 

triệt tam. Sở dĩ Thổ chơi nổi vai trò hòa giải đó vì nó không là trái độn thường nhưng là trái 

độn siêu việt, nghĩa là ở trên bình diện khác hẳn với hai đối lập thể mà nó muốn hòa giải; không 

để cho bên nào diệt bên kia nhưng cả hai “tịnh dục” (symbiose) cùng sống trong những giới hạn 

mà lý trí không thể phân định nổi được và ta gọi là bổ túc. Chính tinh thần Bổ Túc này mới là 

tinh thần của triết lý Việt Nho. Vậy nếu không nhận thức được để cố gắng khôi phục lại địa vị 

cho Thổ, thì Triết Việt cũng trở nên triết học về bản chất hoàn toàn chạy vòng Ngoài (bàng hành) 

y cứ trọn vẹn trên nguyên lý Mâu thuẫn, Triệt tam; hết chất bổ túc của Âm Dương Hòa, 

như phần nào đã xuất hiện dưới hai bản Sinh Khắc sau đây là hai bảng dễ gây lộn xộn do sự 

không hiểu được tiên thiên và hậu thiên. Nên cần chúng ta bàn luận thêm. 

3. Tương Sinh Tương Khắc 

Bản Tương Sinh gặp trong Nguyệt Lệnh được Đổng Trọng Thư khai triển trong sách “Xuân 

Thu Phồn Lộ”. Bản Tương Khắc được Hoài Nam Tử và các âm dương gia thuật sĩ chú ý. 
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Trước hết đây là bảng Nguyệt Lệnh Tương Sinh: 

“Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy”: 

Theo thứ tự bốn mùa và số Nguyệt Lệnh “Xuân 8, Hạ 7, Thu 9, Đông 6”. 

Thứ tự đối kháng: 

“Thủy khắc Hỏa. Hỏa khắc Kim. Kim khắc Mộc, Mộc khắc thổ, theo thứ tự. “Thuỷ, Hỏa, Kim, 

Mộc, Thổ” như hình sau: 

 

Bảng đối kháng theo thứ tự số Lạc Thư. Lạc Thư khác Hà Đồ ở chỗ 2, 4 đổi cho nhau, để làm 

nên một hệ thống tiêu biểu mới, nhưng vì người sau không hiểu nên đã để cho gây nên biết bao 

lộn xộn che lấp mất cái ý nghĩa Siêu Hình của Ngũ Hành, muốn thấy lý do đó cần 

nhận ra 4 điểm sau: 

 1) Số sinh: 1, 2, 3, 4, 5 

    Số thành = 6, 7, 8, 9. Gọi số hành vì nó thành với số 5: 5+1=6, 5+2=7 v.v… 

 2) Số Đất là số chẵn 2, 4, 6, 8 

     Số Trời là các số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 

 3) Vòng Trong và Vòng Ngoài. 

 Vòng Trong do số Sinh 

Vòng Ngoài do số Thành 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1461.jpg
https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.144.jpg
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4.-  Hai Tinh Thần Của Hai Loại Triết Học 

Môn phái Triết Học kể ra có tới hàng trăm nhưng nếu lấy tiêu chuẩn vòng Trong vòng ngoài gốc 

từ Ngũ Hành mà phân loại thì ta có hai tinh thần triết lý: một là triết lý vòng Ngoài xây trên 

nguyên lý mâu thuẫn, thiếu Đất (hành Thổ) làm chỗ hội thông, nên dẫn tới triệt tam 

trong triết lý, và bất tương dung trên đường xử thế. 

Loại thứ hai là triết lý “Ngoại Nội dung hợp” nhờ hành Thổ làm trung gian nên có Bao 

Dung và lấy Trung làm bản gốc, lấy Hòa làm chỗ đạt Đạo. Nắm vững các then thốt trên làm 

căn cứ chúng ta khảo lại hai bản Sinh và Khắc trên cương vị Triết Lý. 

Về bản Sinh, nếu xét nguyên lược đồ thì đúng với thứ tự Ngũ Hành nên không gì là sai: nó là thứ 

tự 4 mùa. Nhưng xét đến tên gọi và cách hiểu thì sai, khi gán cho nó chữ Sinh mà thực ra chỉ có 

giá trị kế tiếp (cùng một giá trị với xếp loại thuộc bình diện Dụng). Thế mà số 

kế tiếp không là số Sinh (cấu tạo) nhưng chỉ là ước định nhân vi, nó bắt nguồn từ ngày: “Sáng, 

Trưa, Chiều, Đêm” và mở rộng ra là “Xuân, Hạ, Thu, Đông” đi với “Đông, Nam, Tây, Bắc”. 

Đó là nhân vi ngoại tại vì mặt Trời từ Đông mọc lên đỉnh đầu, lặn về phía Tây chứ không có 

xuống phía Nam rồi lên Bắc. Thứ tự đó người ta gượng đặt ra để nói lên sự hòa hợp giữa 4 

hướng. Nó chỉ nhằm diễn đạt có sự đúc Vũ vào Trụ, thế thôi. “Toute comparaison cloche”. 

Mỗi biểu tượng chỉ nói lên được có điều nó muốn biểu thị, ít khi đi ra ngoài mà không trật ý 

nghĩa: những con thú dùng biểu thị đức tính như ‘Qui là thọ’ nếu hiểu là con vật đắm dưới bùn 

là sai. Thứ tự Nguyệt Lệnh là thứ tự xếp đặt, (classification) gán cho nó chữ Sinh là sai, vì 

lúc ấy nó sẽ làm mất khía cạnh gián cách đối chọi của Xuân Thu, Đông Hạ như trong Hồng 

Phạm, tức là đánh mất ‘Thập tự nhai’ của Âm Dương giao hợp. Và vấp phải nhiều vấn nạn 

chẳng hạn nói là Sinh nhưng ở đâu? Nguyệt Lệnh cho số Thành tức 6, 7, 8, 9 chứ có 

cho số sinh 1, 2, 3, 4 đâu mà bảo sinh? Lấy lý do nào mà bảo 8 sinh 7 và 7 sinh 5 v.v… nếu lấy 

số Sinh thì cũng phải theo luật Âm Dương, có Âm Dương mới sinh, đây chỉ có duy Dương (tức 

số 3) hay duy Âm (2) trơ trọi thế làm sao mà sinh? “Cô Dương bất sinh, độc Âm bất thành”! 

Xét đến mặt Bản Chất hỏi căn cứ vào đâu mà bảo Mộc sinh Hỏa. Mộc có dưỡng Hỏa còn nghe 

được, chớ đâu có sinh Hỏa. Hỏa phải có rồi nó đến đốt Mộc. Nói rằng bã cặn của các giống bị 

đốt sinh ra Thổ đã gượng lắm rồi. Đến như bảng Tương Khắc cũng mắc một chứng 

như bảng Tương Sinh và hai bên nương nhau mà xuất hiện. 

Vì thế hai bảng này chỉ nên dùng để sắp loại, chứ không xài được trong phạm vi Triết. Tuy 

nhiên trong thực tế nhiều người lạm dụng hai bảng này. Ngoài các thuật sĩ pháp môn khoái 

bảng này thì còn có các ông thích làm đảo chính dựa vào đó để biện minh cho hành động 

của họ. Họ có thể làm phải: nhà Châu có thể có lý do chính đáng diệt nhà Thương, cũng như nhà 

Tần diệt nhà Chu. Và tức nhiên người đắc thắng thiếu gì lý do biện hộ. Thế nhưng các ông 

muốn có một lý do y cứ trên nền Siêu Hình cho thêm giá trị! 

Tần Hoàng diệt Châu tức là theo đạo Trời, Thuỷ diệt Hỏa vì Hỏa là đức nhà Châu, nhà Châu đức 

là Hỏa diệt nhà Thương đức Kim… Đâu có phải chúng tôi tham quyền, chẳng qua vì cái đức 

(hiểu là ‘ngũ đế đức’ của ngũ hành) của triều đại trước đã cạn nên đến lượt hành mới lên thay 

đặng canh tân nguồn sống. Thiên cơ là thế thấy chưa? Đấy là truyện rất thông thường ở thời 

Thượng Cổ là thời ưa thần quyền giàu sách Thần khải, một phương thức thích hợp cho 

tâm trạng con người thuở còn bán khai. 
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Thuyết Ngũ Hành xuất hiện từ xa xưa làm sao thoát khỏi truyện lạm dụng. Do đó mà hai bảng 

Sinh Khắc như trên được lạm dụng làm nền tảng cho thuyết ‘Ngũ Đế Đức vậy. 

Cái khuyết điểm chung là đặt Thổ ngang hàng với 4 hành kia ở chỗ đi một vòng trở lại Thổ 1 

lần rồi ra ngoài 4 lần liền. Như thế còn đâu là ‘thập tự nhai’? Đã vậy còn cho phép các hành kia 

“Sinh” và “Khắc” Thổ, quên mất vai trò Hậu Thổ ở Trung Cung cùng với Hoàng Thiên và cùng 

với Trời sinh ra và che chở cho cả 4 hành: “Thiên Phú Địa Tải” không biết ơn lại còn vô ý thức 

đến nỗi nói Mộc khắc Thổ. Mộc làm sao khắc được Thổ? ‘Nhái bén kiện Ông Trời’! hoặc bảo 

Hỏa sinh Thổ, chơi trèo đến thế là hết cỡ. Do đó hai bảng mang theo nhiều chất sấm vĩ tai dị, 

mở đầu cho những lời huyền ảo phù pháp… 

Tất cả những luận bàn tùm lum đó các đời sau không ai dám đá dộng chi tới thành ra che lấp suốt 

hơn 40 thế kỷ nền triết lý Việt Nho đến khi trộn vào với Kinh Dịch thì làm ra một thứ huyền 

hoặc tai dị, như ông Wihelm phàn nàn trong I-ching I. P. 382 mà ông gọi là hocus, pocus. Muốn 

dùng hai bảng đó cho trúng ý nghĩa triết lý thì nên coi như Toàn Khối với hai chiều đi trái 

ngược nhau: một sinh xoay lối phải, một khắc xoay lối trái kiểu như Hà Đồ Lạc Thư hay là 

hai chữ ‘Vạn Vãn’: tức cùng là lối Âm Dương đối đáp nhưng đã được mở rộng ra để dễ áp dụng 

vào đời sống. Giữ nguyên lối nhìn Toàn Điện đó thì thoát lộn xộn mà thêm được một biểu 

thị rất đẹp cho sự triển khai Minh Triết. Ngoại giả chỉ nên coi đó như những bảng dùng để 

xếp loại, chẳng hạn trong Y Học giúp cho dễ nhớ những kinh nghiệm đã tích lũy. 

4. Nguồn Suối Hữu Thực 

Đầu bài đã nói về nguồn gốc Văn Học, ở đây cần bàn về nguồn gốc Hữu Thực (ontologique) 

tức là căn cơ Triết Học. 

Rất nhiều học giả định tính Văn minh viễn Dông là một nền Văn minh Biểu Tượng 

(civilisation emblématique). Nói như thế tuy có đúng, nhưng chưa đủ xác thiết.Vì thực ra nền 

Văn minh nào cũng có thể gọi là Biểu tượng, bởi chưng ít hay nhiều đều có dùng Biểu tượng lấy 

ở tinh đẩu hoặc các hiện tượng. Sở dĩ Việt Nho đặc trưng là ở trong chỗ biết vượt qua biểu 

tượng để đi vào Trung Cung, nên đặc trưng nằm trong chỗ Siêu Việt chứ không trong chỗ 

biểu tượng. Vì thế cần phải xác định một số điểm sau đây 

Đứng trước cảnh tượng uy nghi của trăng sao vận chuyển, con người có thể có 3 thái độ: 

Một là tỏ ra khiếp nhược kinh sợ, rồi từ đấy tin là đã được nghe những mệnh lệnh truyền khiến 

điều này điều nọ, đó là thái độ của Vu Nghiễn ma thuật. 

Cũng có thể xem thấy ở tinh tú những ảnh hưởng huyền bí chỉ huy đời sống và số kiếp con người 

và đó là thái độ của chiêm tinh thuật số. 

Cũng có thể xem tinh đẩu biểu lộ đường vận hành của Vũ Trụ tức là đường đi của Thời Không 

và con Người nương theo đó rút ra tự lòng mình những qui tắc hướng dẫn đời sống. 

Chỉ có lối nhìn thứ ba này mới là của văn minh Việt Nho có tính cách thực hiện và gọi được là y 

cứ trên khoa học thiên văn; nó là thái độ của những con người có tâm thức tiến đến độ cao mà ta 

quen gọi là Hiền Triết. Đó là thái độ của Khổng Tử khi ông nói 

“Dư dục vô ngôn: tứ thời hành yên, bá vật sinh yên, Thiên hà ngôn tai” L.XVII 18  

Phải, Trời không nói nhưng Trời có giúp cho ít dấu hiệu:  
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“Tự Thiên hựu chi” H. T. 12 

 nên con người vẫn phải làm lấy:  

một đàng “Ngưỡng dĩ quan ư Thiên Văn, phủ dĩ sát ư Địa Lý” H. T 4 ** 

nhưng đàng khác vẫn phải “Quan kỳ Hội Thông… “nghĩ nghị dĩ thành kỳ biến hóa” H. T 8 

Xem trời ngắm đất rồi trở lại lòng tìm ra nơi Hội Thông cũng gọi là “Thiên Địa chi Tâm” vượt 

tầm tai mắt để mà nghĩ ngợi, để mà định đoạt con đường thực hiện sự Tiến Hóa của mình, nghĩa 

là một đường lối có Ngoại: ngắm thiên văn địa lý mà cũng có Nội, tức là Tâm Tư; 

cho nên có thể gọi là con đường Thực Nghiệm và Quân Bình vượt xa hẳn những lối Ma 

Thuật hay mơ mộng Khác thiếu nền móng vững chãi, hầu hết thiên lệch hướng ngoại. 

 Theo lối thực nghiệm đó thì luật Thiên Nhiên không phải được khải thị một lần, nhưng 

từng giờ từng khắc, không phải bằng lời nói nhưng bằng sự vận hành của Thời, của Khắc, 

của Trăng Sao tinh đẩu: người là giống Linh Tính, xem đấy mà tìm hiểu. “Thiên hành 

kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Dịch quẻ Càn) , vì nó cũng vận hành theo một qui 

luật Tổng Quát của Vạn Vật. Đó chính là tinh thần Kinh Dịch, nền móng của văn 

minh Biểu Tượng, nên 64 quẻ là 64 biểu tượng, và sau mỗi tượng có 1 câu ‘quân tử dĩ’, 

nghĩa là người quân tử coi theo đó mà rút ra Luật Tắc đặng xử kỷ tiếp vật.  

Thí dụ quẻ Vô vọng 250 lời Kinh nói rằng “Tượng viết: Thiên hạ lôi hành: vật dữ vô vọng. 

Tiên Vương dĩ mậu đối thời dục vạn vật ** (chữ mậu cũng như chữ mậu kỷ ngày xưa viết có 

thảo đầu, chỉ làm tốt tươi, rất có thể do ảnh hưởng Văn hóa Nông nghiệp Việt Nho) nghĩa là dưới 

trời sấm chạy là tượng quẻ vô vọng: vạn vật đạt tình trạng thiên nhiên không lỗi (đúng: không 

sai thù với tính trời phú cho) tiên vương xem đó mà làm tốt đức của mình đặng hợp với thời 

trời mà nuôi duỡng vạn vật”. 

Đại để đó là lối hiểu chính truyền và nhờ đó mà Văn hóa Việt Nho không bị mắc kẹt ở biểu 

tượng Lý trí, nhưng vượt lên qua Linh tượng để đạt nguồn suối của Linh đức như đã bàn 

trong quyển “Loa Thành đồ thuyết” trong đó có nói đến những khó khăn rất nhiều mà tâm 

thức phải vượt qua để đạt độ “Kinh Đức bỉnh triết”. Vì thế không lạ khi thấy bên Viễn Đông 

các đời sau nhiều khi không giữ đúng, hoặc nhuốm màu ma thuật như lối tôn giáo Vu Nghiễn đời 

Thương, hoặc quá Nhân vi, Văn học, Thuật số như đời nhà Châu, hay là chi li Sấm vĩ như một 

Châu Diễn hoặc một Đổng Trọng Thư….. 

Tuy nhiên không lúc nào yếu tố biểu tượng khoa học bị vùi lấp hẳn nên vẫn duy trì được nền 

thống nhất tương đối khá hơn các nơi. 

Để có một ý niệm khác trung thực hơn ta hãy thử mường tượng ra mình đang đứng trong đêm 

tối, tay cầm một que, đầu có than hồng và đưa mau que để vẽ lên hình hoa thị. Hoa thị chỉ 

tồn tại bao lâu chiếc que hồng chạy mau đủ để vệt sáng kịp nối tiếp nhau đều đều và giả 

thiết rằng que lửa cũng chỉ hồng cháy mỗi khi trở lại tim hoa để sạc-dê lại sinh khí đã tiêu 

ra ngoài, hầu trở ra vẽ cánh hoa thứ hai, và cứ một xuất một nhập như thế để vẽ cánh ba 

rồi cánh bốn   ( Sự liên tại của Võng mô  Người trích đem vào) …  

Thí dụ đó nói lên phần nào quan niệm sự vật biến dịch theo đường Ngũ Hành. Quan niệm 

như trên khác hẳn với quan niệm bất động của triết học Lý Niệm, vì ở đây là quan niệm theo 

Dịch Lý trên một quá trình luôn luôn hoạt động, luôn luôn đi tới, nhưng không đi tứ tung ngũ 
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hành hay là tứ tung ngũ Thổ hay là ngũ qui Tâm tức là đi về Nội giới để 

duy trì Lưỡng Nhất Tính là “Hợp Ngoại Nội chi Đạo”: một bước Ra lại một bước Vô. 

 Nếu chỉ có vòng Ngoài thì giống như Thần Cộng Công vì sầu hận húc đầu vào núi Bất 

Chu:  “Cộng Công nộ nhi xúc bất chu chi sơn”. Chu sơn chỉ Chu tri, còn bất chu sơn chỉ cái 

biết không tròn đầy (xem Liệt tử C. V. A. Couvreur tr. 130) Chính cái biết không tròn đầy này 

làm cho trời long đất lở, khổ luỵ chín châu. Phải nhờ bà Nữ Oa vá trời và cắt 4 chân con rùa 

đội đất cho khỏi nghiêng lật. Đó là chỉ nền Minh Triết Việt Nho chú trọng số 5 thay số 4, 6, 8 

của Hoa tộc. Nói cắt 4 chân có ý chỉ không được bám sát vào 4 góc, 4 hành ngoài, vì như thế 

không còn nơi Thông Hội với Trời ở hành Năm. Và lúc ấy không còn là Đạo Hành mà chỉ còn 

là lộng hành (activisme) vì thiếu sức lưu nhuận của sinh hoạt Đạo Thể, thiếu tiếp xúc thường 

xuyên và trở nên khô cạn yếu ớt như bóng ma trơi. 

Đấy là tình trạng bi đát của con người hiện tại cắm đầu chạy vòng Ngoài mà thiếu hẳn căn 

cơ của vòng Trong. Cái được mệnh danh là vòng Trong đã bị hạ xuống cùng đợt với vòng 

Ngoài: tức là đã để mất tính chất Tâm Linh của Thổ, và cuộc chạy trở thành cuộc diễn hành 

của đèn kéo quân chỉ còn bóng với hình thiếu mất Tâm Linh tự nội phải nhờ khói đẩy vòng 

quanh. Đạo Giáo được thiết lập ra là cốt cho Đạo “tương hành” cho sinh khí Đạo lưu nhuận 

mọi hành vi cử chỉ, nhưng thiếu nội khởi của Thổ Thần, nên hầu không giúp chi được vào 

việc thiết lập mối tình Huynh Đệ Phổ Biến là cái đích điểm rõ rệt nhất của mọi nền Đạo Lý 

chân thực. Những mục tiêu khác như Tri Thiên, Tri Địa còn xa xôi và dầu sao khó kiểm 

soát, chí như “Ái Nhân” là hậu quả thiết yếu và ở trong tầm kiểm soát được. Vậy mà để có 

thể Ái Nhân thì cần An Thổ. Có “AnThổ Đôn Hồ Nhân” mới “Cố Năng Ái” H. T. IV 

Có An Thổ mới đủ khả năng Yêu Thương nghĩa là phải có nơi an trụ cho Tâm hồn, mới gặp 

nền tảng cho Tình yêu dung thông khắp cõi: dẫu đến tứ hải cũng đều là huynh đệ. Vì có đạt 

Trung Điểm mới bao gồm được 360 độ, còn khi ở một trong 4 cục bộ thì chỉ bao được 90o 

hay 1 phần tư, tức là có nhất hải được coi là huynh đệ, còn tam hải gảy ra ngoài, theo 

những kỳ thị màu sắc, tôn giáo, dòng tộc hoặc đẳng cấp. Chỉ chấp nhận có bần cố nông, có 

lao động thí dụ, và lúc ấy không thể cố năng ái, mà chỉ cố năng gây căm thù, gây hiềm 

oán… Và nhiều khi nhất hay nhị hải mà đã “giai sài lang” rồi (thay vì giai huynh đệ). 

Môn phái Triết học Ionien ở Hi Lạp chủ trương Tứ Hành là nước, lửa, đất, khí. Nhưng có lẽ 

vì thiếu hành Thổ, nên Thales chủ trương vạn vật do Nước, Héraclite bảo do Lửa. Phải chăng đó 

là nguồn suối các sự thiên lệch, các thứ duy vật sau này: duy vật, duy tâm, duy kiện?… 

Triết lý Ngũ Nành chủ trương ngược lại là nhận ra Nước Lửa một trật. Sở dĩ dám nhận cả hai 

hành trái ngược đó tiêu diệt nhau, nhưng lại điều hòa nổi là nhờ có hành Thổ trung cung 

cũng gọi là Địa Linh, Địa Mẫu, nên thay vì tương khắc thì “thủy hỏa tương đãi” Thuyết 

quái VI) 

 

“Nước Lửa bổ túc cho nhau” Water and fire complement each and other. (W. 292). “Nhiên 

hậu năng biến hóa” : “nhờ đó có thể tiến hóa. Nhờ đó mới có thể: “Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo 

tế thiên hạ cố bất quá. Bàng hành nhi bất lưu. Lạc thiên tri mệnh cố bất ưu. An thổ đôn 

hồ nhân cố năng ái” H. T. IV 

 “Biết trọn được (chu vi) khắp vạn vật nên gây được an hòa cho khắp cõi. Vì vậy không đi quá. 

Hoạt động ở vòng ngoài mà không bị trôi theo lưu tục. Thấu hiểu mệnh trời, nên không ưu sầu. 
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Yên nghỉ lại nơi Thổ tâm linh và đôn hậu tình người nên có thể yêu thương bằng 

tấm lòng chân thực.” 

5. Triết Lý Ngũ Hành 

Triết lý Ngũ Hành cũng chính là triết lý Tam Tài, nhưng được quảng diễn rõ hơn bằng cách 

rút nhỏ biểu tượng lại cho vừa tầm sức con người hầu dễ triển khai các khả năng tàng ẩn. 

Biểu tượng ở Tam Tài là “Thiên Địa” ở Ngũ Hành là “Thủy, Hỏa, Kim, Mộc. ‘Thiên Địa’ 

thì bao quát nhưng mênh mông, nên cần hạ xuống một độ nữa, đó là ‘thuỷ hỏa kim mộc’, là 

những cái gần gũi thiết yếu cho đời sống. Từ ‘Thủy Hỏa’ sẽ dễ dàng bước vào đến tận Nhân 

Tính, tức là phần sâu thẳm nhất. Vì ‘Tính’ kép bởi hai chữ ‘Tâm’ và ‘Sinh: 性( 心: 忄) 

=心+生 ) 
  

Thế mà ‘Sinh’ có liên hệ uyên nguyên với ‘Thủy’. Vì được coi là nguồn sống sơ nguyên như 

câu nói của triết Nho: “Thủy vi vạn vật chi nguyên” “Nước là nguyên thủy của vạn vật. Còn 

‘Tâm’ liên hệ với ‘Hỏa’, chỉ cái gì sáng soi đốt nóng. Nếu Tâm chỉ Siêu Thức hướng dẫn 

tâm hồn thì Hỏa cũng là cái gì soi sáng hướng dẫn, cai trị, ra mẫu mực như trong ý tưởng 

của Héraclite qua lối trình bày của Heidegger. “Khi Héraclite nói về Lửa thì ông nghĩ hơn hết 

đến cái sức sáng soi hướng dẫn và bao trùm lên mọi hoạt lực”. Quand Héraclite parle du feu, il 

pense principalement de la force qui  éclaire, la direction qui domine et reprend les mesures”. 

V.A. 

Thánh Kinh mở đầu bằng câu: “Thần linh Chúa bay phủ trên mặt nước” thì ở đây Thần linh 

chỉ ánh quang linh, chỉ ý tưởng tạo dựng, còn Nước chỉ nguồn sống sơ nguyên vậy. 

Trong Ngũ Hành yếu tố Hỏa chỉ phần Tâm Tưởng, phần sáng soi vào cái sống âm u vô 

định để hướng dẫn, để tìm ra các Ý Tưởng là phần soi dọi cho đời sống Tâm Tình. Hai yếu 

tố ‘Tâm’ và ‘Sinh’ đó hòa hợp giao tham làm nên Tính của Người cũng như Vạn Vật. 

Sau hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ thì đến hai yếu tố ‘Kim Mộc’, nó cũng là một cặp ‘Âm Dương’, 

nhưng biểu thị cách cụ thể định hình nhiều hơn và do đó có thể coi như một thứ mức thang phân 

loại vạn vật từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “vô tri vô giác” như Kim thạch. 

Vậy với hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ ta có nét dọc định tính Tiên Thiên; với ‘Mộc Kim’ ta có 

thêm hai yếu tố định hình để phân tính ra nhiều loại, nhưng vẫn còn là Tiên Thiên, nên nói 

“vô hồ xứ giả” = chưa có ở nơi nào, mặc dầu đã có thực. Nó sẽ hiện hình cụ thể ra Cá Vật ở các 

đợt  sau như sẽ bàn ở chương về Cá Biệt Hóa. 

Trở lên chỉ là những phân biệt trong lý trí giúp ta dọi một vài tia sáng nhỏ vào cõi Tâm Linh, vì  

trong thực tế hai yếu tố đó giao hợp khắng khít không thể chi hẳn ra đâu là Thủy Hỏa, đâu là 

Kim Mộc. Tuy nhiên cần đem vào không những để có vài ba ý niệm sơ sài về tính vật, nhưng 

cũng còn nói lên một chân lý nữa chưa được đề cập ở Tam Tài, đó là Biến Dịch. 

 Ở Tam Tài mới nói đến Hoạt Lực (Tài) cách chung, đến đây mới đặt nổi ý tưởng về chiều 

hướng của Tam Tài: đó là Hành. Vì thế dùng ‘Thủy Hỏa’ tiện cho việc biểu thị Biến Dịch hơn: 

vì Thủy luôn luôn chảy xuống, Hỏa luôn luôn bốc lên. Cả hai đều biểu lộ ý tưởng Biến Dịch và 

khi đặt vào liên hệ đối đãi thì nói lên ý tứ biến dịch theo chiều hướng Hòa Hợp trong tư thái 

Quân Thiên . 
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 Ý niệm Biến Dịch này liên hệ chặt với biểu tượng biến dịch trong Kinh Dịch là ‘Nhật Nguyệt’. 

Trong đó Nhật liên hệ với Hỏa. Nguyệt liên hệ với Thuỷ (hiện tượng nước thủy triều gắn liền với 

Nguyệt), vì thế mà chúng ta có phương trình như sau:  

 

Phương trình trên nói lên mối Nhất Quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng 

khác nhau. Nhưng khác nhau đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi 

mới có Biến Dịch. Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối kháng bên Ngoài có thể đi đến 

tiêu diệt nhau, thì phải có vòng Trong để đối kháng trở thành Đối Đãi, Bổ Túc, Tương 

Thấu, Tương Nhập. Do đó mà cần có sự Quân Bình giữa hai yếu tố nghịch hành như Thiên 

với Địa, Thuỷ với Hỏa, Tâm với Sinh mà gốc tâm lý là TÍNH con người, hễ nghiêng về một 

bên là ứ trệ là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến thông. 

Để đặt nổi ý tưởng Quân Bình này thì quen dùng các số Trời là: 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số trời thì 

số 5 lại còn ở giữa nữa vì thế mà Tiên Nho nói: “Trung hòa cực thịnh hồ Ngũ” 

Trung và Hòa thịnh hơn hết là ở số Ngũ. Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự Hòa Hợp Trời Đất 

trong thế pha độ Bình Quân Nhất là: Trời ba Đất hai (đất 4 trời 1 thì quá lấn). Vì thế nói Ngũ 

Hành cũng có nghĩa như hành động theo Trời. Nếu làm được như thế thì rất Thánh ngang 

hành với Trời như: Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang với Trời. 

Đó là tên mà Thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh 

kinh nên cũng gọi là Hành Giả, có khi là Tôn Hành Giả. Chữ ‘Tôn’ này liên hệ với chữ ‘Chí 

Tôn’ mà triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ Đấng Tối Cao. Đi thỉnh kinh tức là đi tìm đến 

chỗ chí tôn chí cực. Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi khi 

hành giả đánh nhau bị tử thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại được 

sức vóc nguyên tuyền. Đấy là ý nghĩa sâu xa của triết lý Ngũ Nành mà chúng ta còn thấy 

biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc nhở lại cho con người hiện đại đang bị quật ngã 

bởi nền văn minh máy móc. 

6. Trở Lại Đất Tổ 

Antée là nhân vật thần thoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với thần Hercule là hiện 

thân của sức mạnh có thể địch muôn người. Nhưng đến sau Antée bị thua vì Hercule nhận ra mỗi 

lần Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức mạnh đã mất cho nên tìm cách nâng bổng 

Antée lên khỏi mặt đất, nhờ đó mà Hercule thắng được Antée. 

Antée chính là hình ảnh con người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền Văn minh cơ 

khí vô hồn và duy vật tóm cổ xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương đầy 

xáo động không sao trở lại được với “Địa Linh, Địa Mẫu” để có thể bồi dưỡng sinh lực tinh 

thần đã kiệt quệ. Đành lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa Đàng đã mất hút 

từ ngày Evà bị tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì bà Evà có hai 

điểm thất sách. 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1571.jpg
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Trước hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại Nữ Nội. “Nội Thánh 

Ngoại Vương”. Sao bà Nội tướng lại bỏ ông ở nhà rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra khỏi 

Trung Tâm? 

Điều thứ hai mới quan trọng: thì ăn no đi rồi về tay không, chứ đây “đưa trái biết lành biết 

dữ vào nhà”. Hỏng ở chỗ Ấy, ở chỗ biến Trong ra Ngoài tức cái trong làm toàn bằng chất ở 

ngoài. Đó là điều hỏng ngay ở đợt Vật lý: không thể dùng kiến thức đại vật lý cho vi thể. 

Như Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt Hiện Tượng vào đợt Vi Thể. Nói khác 

đem phạm trù của trí thức La Tập (logique) của kiến văn vào cõi Đạo U Linh thì từ đấy 

xoay chiều nào cũng là phiến diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi Tâm Linh u uẩn huyền vi. 

Chỉ có thể lấy Tâm Tính luyện mà cảm chứ không thể lấy óc đếm đo mà biện lý lẽ đựợc. 

Người ta nói triết Cổ Điển đánh mất Đàn Bà tính là thế. Tức là đánh mất cái cái phần Linh 

Tính và Tâm Linh, chỉ còn toàn Lý với Lẽ thì có khác chi bà Evà ra hái quả cấm đưa về 

nhà vậy. 

Triết lý mất đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 éléments mà thiếu Quinta Essentia thiếu 

tinh thể thứ Năm, cũng gọi là Ngũ Cốc, (cốc chính nghĩa là nuôi), tức là cái Ngũ có tính 

chất nuôi dưỡng tinh thần và như vậy là triết lý hết tiếp xúc với Đất Mẹ Quê Tổ mà trong 

sách Liệt tử kêu là “Tức Thổ” với lời chú thích: “Tức thổ bất háo, diệt quật chi ích đa”. “Tức 

thổ” loại đất không hề hao hủy được, càng đào lại thêm lên (Danses 485). Đó là “Thánh Địa gặp 

thấy trong mọi ngành  Truyền Thống. Đó cũng là Đất làm ra Tạo-Hóa Lư mà bà Nữ Oa dùng 

luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại Trời Đất đã bị thần Cộng Công làm xiêu vẹo nghiêng lệch 

khiến cho “Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam”. (Diễn bằng số thì tây bắc là 4 – 

1, Trời 1 mà đất 4 nên nói ‘thiên bất túc Tây Bắc’. Còn Đông Nam là 3 – 2, 2 đất ít hơn là 4 

phía tây nên là bất mãn). 

 “Trời hụt phía Tây Bắc (thiếu Tinh Thần). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo). Liệt 

tử ghi “Ngũ sắc thạch luyện, dĩ hòa Âm Dương” = Luyện Ngũ Hành là phương pháp làm cho 

Âm Dương hòa hợp cân bằng. Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là nhờ bà Nữ Oa không có lẻn ra 

ngoài hái trái cấm nhưng luôn luôn ở lại nhà để “nấu đá vá trời” vì thế mà bà cũng có tiếng 

là đã thiết lập ra phép Hôn phối, đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hi (xem hình trong quyển 

Nhân Bản). Phục Hi xuất hiện bên ngoài nên Trắng (bạch), Nữ Oa tàng ẩn bên trong nên Đen 

(hắc), Lão Tử viết: “Tri kỳ bạch, thủ kỷ hắc, Vi thiên hạ thức” DK 28: ** “Biết được Trắng 

mà vẫn giữ được Đen đó là khuôn thước cho thiên hạ” (Trắng là rõ ràng choÝ Thức , còn Đen 

thuộc Tâm Linh không rõ cho lý trí). 

Khuôn thước ở đời như là hoa sen trắng ở giữa bùn đen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi người có 

sứ mạng là đem ra thực hiện một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm Thể phong phú vô 

biên của Càn Khôn Tạo Hóa. Những khả năng đó được cụ thể hoá trong cõi Hiện Tượng 

bằng thước Vuông trong tay Phục Hi tức là những sự khúc khuỷu, tư riêng hạn hẹp của một 

hình thái và hoàn cảnh nhất định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong những hoàn 

cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu toàn được sứ mạng, vẫn “thủ kỳ hắc”, vẫn luôn 

luôn giữ được Đạo Thường là “Hỏa viêm thượng, thuỷ nhuận hạ”. Vì thế mà ở hàng ngang trong 

thực tế có khi khúc, khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc phải cách. Cũng có khi khúc để rồi mà 

trực, cũng có khi tòng để rồi cách. Họa hiếm mới có người gặp hoàn cảnh như ý, 

còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để rồi sửa 

đổi, và làm đà tiến đến chỗ hiện thực Đạo Tâm. Có khó khăn như thế mới có dịp để mài dũa óc 

linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi khác hơn là biết chấp những thách đố 
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của hoàn cảnh. Quân Tử là phải ở đâu cũng có thể an nhiên: “Quân tử vô nhập nhi bất tự 

đắc yên” T. D, 14  . Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn thì chẳng cần phải quân tử 

cũng có thể an nhiên tự tại được. Nhưng nếu hoàn cảnh đầy trắc trở thì muốn an nhiên tự 

tại phải là Quân Tử, nghĩa là người hiểu biết và hiện thực nổi triết lý Ngũ Hành. 

 

Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói “Hành diệc Đạo chi thông 

xưng” = chữ Hành cũng thường dùng để chỉ chữ Đạo, Đạo là đi, nhưng đi theo một hướng 

là Trời, Đất, Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất cứng nhắc nhưng là uyển chuyển như 

Nước với Lửa. Kim Mộc là hàng ngang vừa chỉ mực độ cao thấp phân biệt các thứ loại 

(espèce) vừa chỉ những hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển khi lên khi xuống 

tuỳ thời, vì nếu Đạo là đi, là Hành Trình thì bắt buộc phải linh động uyển chuyển như thế. 

 

Theo đường đi uyển chuyển mà không lìa xa Đạo thế gọi là Ngũ Hành vậy 

“Bàng hành nhi bất lưu ” 

KIM ĐỊNH 

( Trích trong “ Chữ Thời”) 

_________________________________________________________________________ 

 

   Dịch : nghịch số chi lý 

“ Trước sự khó khăn đó cần phải có sự can thiệp của Minh triết, mà Kinh Dịch tả như con đường 

ngược chiều gọi là “ Dịch nghịch số chi lý ”, nhờ đó mở ra chân trời bao la lạ lùng, hoà giải 

được cả hai hạn từ, đến độ làm thành Nhất thể sống động : Nước Lửa thay vì đối kháng tiêu 

diệt, thì lại tương thấu, tương nhập để tương sinh, tương hoá.   Gọi là nghịch số hay là ở 

vòng Trong cũng gọi là số Sinh, nằm ẩn sâu bên trong vòng Ngoài của số Thành. 

Số thành chỉ là Vật đã thành hình hiện ra cho giác quan, còn số Sinh chỉ là cái Đức, cái 

Tính của vạn Vật, nó rất tế vi, nếu dùng có tai mắt hay lý trí, thì không thấy, phải dùng đến 

Tâm mới nhận ra, và nhờ đó mới thấy được Toàn thể : “ Thiên Địa vạn Vật nhất thể ”.   Nếu 

đã là nhất Thể thì chống đối chỉ còn là bề ngoài đâu có sâu đến độ phải chọn một bỏ một.  

Vậy Triết thuyết nào  «  chọn một bỏ một »   là tỏ rằng mới biết có chiều xuôi, Nho Giáo 

kêu là chưa đạt Tâm Đạo. 

Legge đã dịch chữ Tâm rất trúng bằng danh từ toàn thể : “ The Wholemind ” tức là một khả 

năng con người biết được toàn thể : cả vòng Trong lẫn vòng Ngoài . Và không phải hai vòng 

cứng đọng, mà là biến hoá, trao đổi, tương nhập để làm nên muôn vật , nên vạn vật cũng mang 

tính chất Lưỡng nghi, mà Heidegger gọi là” nét gấp thành đôi ” ( Zwiefalt : Two fold : Pli en 

deux ). 

Đó là điều trái ngược hẳn với thị giác chỉ thấy sự vật là độc khối, nghĩa là sai với sự thực vẫn 

là Lưỡng nghi.  Nhưng không may đấy cũng là cái nhìn của hầu hết các nền Triết học, nên 

hầu hết đứng ngoài nhà Minh Triết, vì chỉ thấy có một chiều. 

1.-Thấy một chiều : Đánh mất tính chất Biến dịch 

Vì Dịch bao hàm hai cực để có sự thông lưu. Nếu chỉ có một cực duy nhất đơn thuần thì gọi là “ 

Trệ ư nhất phương ”, và sẽ chối bỏ Phân cực kia gọi là Âm hay Dương, thí dụ ta đề cao 
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Dương, Ý thức thì sẽ chối bỏ Âm như Tiềm thức. Vậy là đánh mất tính chất Dịch, mà mất 

Dịch là mất tất cả, là vong Thân, là đánh mất Nhân tính, vì Nhân Tính là gì, nếu không là “ 

tương quan sống động giữa Âm Dương ” hay nói theo Kinh Lễ là : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa 

chi Đức ”  

2.- Thấy hai chiều: Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức 

Người là cái Đức của Thiên Địa. Tức là người không là một Bản thể cố định đứng ngoài Trời 

Đất, mà chính là cái Đức, cái Linh lực của Trời Đất, nói khác người chỉ là tương quan của Âm và 

Dương. Vậy nếu chối một Hạn từ thì cũng là đánh mất luôn Tương quan . Vì để có Tương 

quan , thiết yếu phải có hai Hạn từ , cho nên chưa cần chờ thải bỏ cả Hai, mà chỉ mới thải 

bỏ Một đã đủ đánh mất Tương quan. Chỉ cần một cột gẫy thì người đi trên dây đã ngả 

xuống đất rồi. 

Suy luận lối khác theo câu định nghĩa trên, ta thấy người như một Biệt Thể mà chỉ tương quan 

giữa Trời và Đất, cho nên Bản chất người cũng chính là Biến dịch. 

Địa vị con người trong 6 hào của quẻ Dịch : Dịch vô thể. Điều này đã được chứa sẵn trong lối 

xếp đặt 6 hào , chỉ cần biết nhận ra.    

Trong 6 hào thì hai hào 1, 6 bỏ ra, chỉ dùng bốn hào ở giữa , trong đó quan trọng nhất lại là 

hào 2 và 5, tức 2 hào thuộc Thiên và Địa . Còn hào 3, 4 chỉ Người lại toàn là động từ : “ 

Kiền kiền ” ở hào 3, “Dược tại uyên ” ở hào 4.  
Vậy có nghĩa gì ?  

Thưa có nghĩa là con Người không phải là một Bản thể cô lập nhưng là một Tác động, một 

Tiến trình ( tương quan ) giữa Trời cùng Đất, nên quan trọng để ở nơi phát xuất Tác động, 

cũng gọi là cái Linh lực của Trời Đất chữ Nho kêu là “ Thiên Địa chi Đức. Nói Đức mà 

không nói Hình, vì Hình đã hiện ra như một vật thể với bản chất riêng biệt, cứng đọng 

không còn khả năng Biến dịch, thấm thấu sinh sôi như được biểu thị ở hào 1 , 6 , cả hai chỉ 

Địa và Thiên ở đợt đã thành, không còn ở đợt Đức ( tức đợt sinh ) như hào 2 , 5 .   Vậy khi 

chỉ lấy có hai hào 2 , 5 là lấy có Đức mà không lấy Thể, nên đạt độ Biến dịch cùng cực gọi là 

Dịch vô thể, nên không có gì gây ứ đọng, có thế mới thực là Biến dịch.  

Đó là ý sâu xa tại sao gọi người là : “ Thiên Địa chi đức ”, mà không là “ Thiên Địa chi Hình 

hay Thể ” chi. Phải là Đức là Linh lực mới biến hoá, phải là Đức của Trời cùng Đất thì tầm 

biến hoá mới thấu khắp hoàn vũ, xê dịch cùng nơi : Trời cũng như Đất. Có thế mới là toàn 

bị và sẽ không gảy bỏ cái chi ra ngoài, mới nói được câu : “ Vạn vật có đủ nơi mình ” : “ 

vạn vật giai bị ư kỷ ”, và vì thế khi bảo phải trở lại với mình “ doãn chấp kỳ trung ” thì mới 

không là bảo đi vào chỗ nghèo nàn, nhưng chính là bảo trở lại với nguồn mạch phong phú đầy 

hoan lạc, không chi sánh kịp : “ Phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên ”, vì mọi yêu sách được 

thỏa mãn.  

Nói khác đi con người toàn bị phải có cả phần Phổ biến lẫn Tư riêng . 

Nói theo xã hội thì con người không những là Dân mà còn là Nhân. 

 

Hễ một Triết thuyết nào bỏ đi một hay nghiêng về một là ứ đọng, là rật đạo người, tức đánh mất 

Nhân tính. Có gọi là đạo người cũng chỉ là cái bên ngoài, cái Ngợm. Chỉ là Chân lý khi nào đạt 

Ý thức biến dịch hay cảm thức được Người như tương quan giữa Trời cùng Đất. 
Như vật định nghĩa người như “ Thiên Địa chi Đức ” là một định nghĩa theo lý tưởng cao trọng 

nhất và đầy hoạt lực nhất.   Đấy mới là Dịch vô thể, tức là Dịch cùng cực đến độ chỉ còn Động 

từ Dịch mà không là Chủ thể Dịch.   

 

“ Thiên Địa chi đức ” là Linh lực lớn nhất không thể quan niệm ra cái gì to hơn . 
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Vì thế câu “ Nhân giả, kỳ Thiên Địa chi Đức ” tóm thâu nền Minh Triết Việt Nho, và ta có 

thể lấy đó làm lý tưởng cùng cực để đo lường cao thấp mức độ tiến của Tâm thức con 

người.  
 

Ta có thể gọi sự xê dịch từ Cương tới Nhu như tiến trình của Tâm thức con Người. Khi nó đạt tới 

Biến dịch tức là uyển chuyển linh động thì là đạt độ cao nhất, ngược lại nếu có, ứ đọng, rắn chắc, 

thì là đầu thấp. “ 

  Tâm linh pháp : Thần vô phương  

Qua những trang Huyền sử Đông Tây  “ Thần có vô phương “, thì “ Dịch mới vô Thể ”  

“ Dịch có vô Thể thì mới đạt Thần. Thần với Linh là một. Người ta quen nói Thần Linh. 

Hiểu được Thần là hiểu được Linh, tức cũng hiểu được Nhân tính, vì thể hiểu được Thần là 

bước quan trọng nhất để đạt Thân, nó sẽ gây ảnh hưởng quyết liệt vào con đường sử mệnh 

của Nhân loại.  

Triết thành công hay thất bại cũng đều nằm ở chỗ này, thế mà xưa rày người ta hiểu Thần trật lất. 

Vì thế câu nói về Thần hay nhất tìm được trong lịch sử Triết học vẫn là câu : “ Thần vô phương 

” của Kinh Dịch.  Bởi thế chúng ta tìm hiểu thấu triệt ý nghĩa câu đó xuyên qua những câu 

Huyền sử liên hệ .Câu hỏi trước tiên đặt ra là tại sao Kinh Dịch lại định nghĩa Thần là vô 

phương, là không góc.  Đây là câu hỏi rất phong phú nhưng quá đúc kết, nên cần minh giải thêm.   

Ta biết trong Kinh Dịch thì Phương chỉ cái gì là góc cạnh, giới mốc, và do đó chỉ tất cả cái gì 

là hạn cục, xác định, ngược lại Viên là tròn chỉ cái gì không có góc, do đó cũng là cái gì 

không bị giới hạn, cái gì bao la.   Như thế trong câu nói “ Thiên viên Địa phương ”, thì 

Thiên viên là chỉ cái gì vô biên, còn Địa phương là chỉ cái gì rõ rệt, đã hiện ra hình tích xác 

định .  Như vậy câu định nghĩa Thần vô phương kéo theo những yếu tố sau đây :  

1.- Thần : Vô phương bao gồm khắp cả, không có giới mốc 

Trước hết là Thần bao gồm khắp cả không bị giới mốc nào hết, nên đặc tính trước nhất là 

không lệ thuộc vào cái gì đã hiện ra hình tích cụ thể, để trở thành vật đích cho giác quan. 

Khi lệ thuộc thì gọi là Vật thể, Vật chất. 

Chúng ta biết sách Trung Dung là bản tóm lược Kinh Dịch đã định nghĩa Trung là “ Trung lập 

nhi bất ỷ ”. Đừng hiểu hai chữ Trung lập theo nghĩa Chính trị, nhưng phải hiểu theo nghĩa Minh 

triết, lúc đó “ lập ” sẽ là động từ tự lập, chứ không dựa (ỷ ), không lệ thuộc, y như câu “ Thần 

vô phương ” không lệ thuộc vào góc cạnh nào hay cái gì có hạn, vì hễ đã có là có trong xác định, 

nên bị giới hạn. Cái gì lệ thuộc vào giới hạn là Vật chất. Vật chất bất động đầy nọa tính. 

2.- Thần : Rất linh động, uyển chuyển, lưu linh khắp nơi 

Do đó dẫn đến yếu tố thứ hai trong câu « Thần vô phương «  là rất linh động, nghĩa là uyển 

chuyển lưu linh khắp nơi và như thế là sống rất mạnh.  Vì sống là gì nếu không là tự động, 

động tự Nội, vì nếu tự Ngoại thì lại bị động tức là lệ thuộc mất rồi. Vì thế sống cũng là Dịch, 

vì Dịch là tự động, động nội khởi, nên là động cùng cực, đến độ không còn chủ thể động “ 

Dịch vô thể ”, mà chỉ còn là động, nên cũng chỉ còn là sống, sống trọn vẹn, đến nỗi Kinh 

Dịch phải dùng hai chữ sinh sinh : “ Sinh sinh chi vị Dịch ”, có nghĩa là Dịch là sống trọn 

vẹn. 

3.- Thần đi với Tâm  
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Vì thế hệ luận thứ ba là Thần đi với Tâm, vì Tâm thuộc bình diện linh thiêng chỉ huy toàn 

thể mọi cơ năng con Người. Còn vật chất là phạm vi của Lý trí. Vì lý trí thuộc giác quan và 

não tuỷ là những thứ có hạn về thời gian lẫn không gian, nên cái biết bằng lý trí là cái biết quy 

nạp, do những yếu tố lẻ tẻ tích luỹ lại rồi đi từ cái này đã hết mới đến cái kia, từ trước xong rồi 

mới tới sau, nghĩa là lệ thuộc Không gian và Thời gian, nên là Vật chất. 

Vật chất không sống, nên những cái biết này cũng vậy dù chồng chất bao nhiêu cũng không 

tiêm sức sống vào học vấn được như những cái nhìn Trực giác Tâm linh . Điều này tế vi rất 

khó nhận ra, vì nó lẫn với sự thoả mãn của tính hiếu tri, nên người ta tưởng là nó sống và 

vì thế người ta đem cái học đó nhét đầy chương trình giáo dục . Lại vì bầu khí duy Trí, nên 

không làm thế cũng chẳng lấy gì đưa vào. Bởi vậy hiện nay Lý trí ngự trị chương trình giáo 

dục : người ta cố sức chèn cho đầy đầu óc người đi học, nhưng không gây được hứng thú, 

chính do lẽ trên.  

4.- Kinh Dịch : Một khoa Tâm lý học vô song 

Chính vì chỗ đó mà Jung cha đẻ của khoa Uyên tâm đả kinh ngạc khi nhận ra trong Kinh 

Dịch một khoa học Tâm lý vô song, bất khả địch ( psychology altogether unmatched 

Memmories 375 ) .     Tuy “ vô song ” nhưng chúng ta có khai thác nổi hay không lại là truyện 

khác .  Hầu hết các học giả đời nay đều nói Kinh Dịch là một sách bói. Nói thế chỉ đúng một 

phần tư của bì phu, bởi Kinh Dịch gồm 4 mặt của Đạo Thánh nhân : 

 

 Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

 Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

“ Dịch hữu Thánh nhân chi Đạo tứ yên : 易 有 聖 人 之 道 四 焉 : 

            Dĩ Ngôn giả, thượng kỳ Từ :  以 言 者 尚 其 辭 

            Dĩ Động giả, thượng kỳ Biến :  以 動 者 尚 其 變 

 Dĩ Chế khí giả, thượng kỳ Tượng :  以 制 噐 者 尚 其 象 

 Dĩ Bốc phệ giả, thượng kỳ chiêm :  以 卜 莁 者 尚 其 占 “ 

 

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài , 

nghĩa là đọc lối thường mà “ không biết Ngoạn kỳ Tượng , không Chiêm kỳ Từ ”. Bởi cho 

được Chiêm, được Ngoạn, thì phải có những Tâm kiện ra sao, nếu không phải là người đủ 

Tâm kiện thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác động.  

 

“ Cẩu phi kỳ nhơn, đạo bất hư hành ” : 苟 非 其 人 道 不 虚 行 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là nơi 

mình : “ Linh tại ngã, bất linh tại ngã ”.   

    

( Kim Định : Dịch Kinh linh thể, chương I , II , III , IV , V ) 

5.-Nguồn gốc Ngũ hành 
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“ Ban đầu các học giả cho Ngũ hành phát xuất từ Tây Âu hoặc Hung Nô hay Turc. Ý kiến này về 

sau bị bác bỏ bởi Forke (Đức ) và De Saussure ( Need. II .246 ) . Cũng không thể là do Hy Lạp, 

vì Hy Lạp thiếu tính chất tác hành, mà chỉ là bốn yếu tố ( Need. I . 154 ) , vả lại Âu Tây quen 

dùng Tứ hành.  Các thừa sai dòng Tên khi sang Tàu còn hãnh diện truyền bá Tứ hành trong khi 

Âu Tây đã chối bỏ từ nửa thế kỷ trước ( Need. II. 279 ) . 

Ông De Saussure đã chứng minh dấu vết Ngũ hành có từ trước đời Nghiêu như đã được ghi 

trong Nghiêu Điển, được chúng minh bằng lối xếp đặt trăng sao như đã bàn trong “ Chữ Thời “ 

. Còn xuất hiện rõ nhất thì phải đợi mãi đế thế kỷ thứ IV t.c.n. ở vùng Tề, Yên, tức vùng nhiều 

Lạc Việt ( Need. 242 – 244 ), có 3 nhóm: 

 

 a.- Âm Dương gia quy vào sự Vật. 

 b.- Châu Diễn quy vào Vua. 

 c.- Hồng Phạm quy vào Chính trị, Xã hội, Nhân bản, và đó là con đường của Việt Nho, 

vì đường hướng của nó khác xa lối tai dị.   Thứ hai để trọn vẹn vào Tâm linh với Ngũ Hoàng 

Cực mà Ngũ Hoàng Cực là Tâm trí của Lạc Thư: tìm cái Phi thường trong những cái Tầm 

thường. Cái Tầm thường là Đông, Tây, Nam, Bắc, đâu cũng thông với Trung cung vô hình. 

Đó là sự hoàn bị ở cấp cao nhất có thể nghĩ ra trong con đường Triết lý, hoặc nói cao lên một bậc 

là hai phái trước theo lối huyền bí, còn Hông Phạm theo lý tưởng, và đó cũng là hướng của Việt 

Nho.” 

6.- Tàu học Dịch Việt 

“ Còn Việc Tàu học Dịch Việt thì được huyền sử hoá bằng truyện ông Vũ lấy vợ Việt, ẩn 

nghĩa ông học được văn hoá nông nghiệp của Việt là văn hoá đề cao nguyên lý Mẹ, gọi bóng là 

Cửu Thiên Huyền Nữ ( Cửu là số 9 ), nên Lạc thư cũng gọi là sách Mẹ.   Truyền thuyết nói rằng: 

Khi vua Vũ trị được thủy rồi ( nghĩa đen là ngăn lụt, nghĩa bóng là trị nước theo Cửu Lạc ), thì 

có con rùa thần đội văn trên lưng có các số từ 1 tới 9. Vua Vũ nhân đó mà xếp thứ tự thành 

ra 9 trù ( Cửu trù ) . Vậy Cửu Trù là Lạc Thư, trước nữa gọi là Cửu Lạc, người Mường gọi 

là Chín Rò. Hùng vương thần phục 15 bộ nước Văn Lang là cai trị theo sách Mẹ ( Cửu Lạc ), vì 

đem các số Lạc Thư mà cộng bất cứ chiều nào: ngang, dọc, xéo đều được tổng số 15. Tất cả 

những điều này đều xẩy ra trước nhà Chu.  

Nhà Chu chỉ xuất hiện thế kỷ thứ 12 t. c. n. mà thôi, và từ đó mới có Chu Dịch với Hậu 

thiên Bát quái. 

Ta hãy nghiên cứu giai đoạn này xoáy vào Hậu thiên.  

 

Chú thích : Cũng có thể nói là không thuộc Nho khi hiểu Nho là Khổng học. 

Vì Khổng tuy có tiếp nhận được đạo lý Dịch là Nhân đạo, nhưng không biết đến Cơ cấu Ngũ 

hành, Tam tài, Âm Dương. Cả Khổng cả Mạnh không hề nhắc đến những chữ đó, nên đoán 

được rằng bộ ba Cơ cấu này chỉ được rước vào Nho đời Hán mà thôi. Có thể ví Khổng Tử như 

người đi chữa nhà cháy, ông chỉ cứu được Bức ảnh, mà không cứu được cái Khám ảnh, tức chỉ 

cứu được đạo lý bằng Từ, mà không cứu được Cơ cấu bằng Số. Vì thế sau đạo Nho bị nhàu nát, 

vì không có khung để che chở ( Cha ông chúng ta đã cất dấu cốt tuỷ của Kinh Dịch là ngọc 

Long Toại trong truyện Việt Tỉnh cương, trong huyền thoại Tiên Rồng, trong Trống Đồng. 

Cốt tuỷ của Kinh Dịch là nét Song trùng lưỡng hợp và vị trí quan trọng của Trung cung hành 

Thổ mà người Tàu không thấy, nay con cháu Việt mới khám phá ra )” 
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64 Quẻ kép được xếp theo lối Mẹ Tròn Con Vuông  

I.- Nguồn gốc 

“ Trong Hệ từ X của Kinh Dịch có nói: “ Phù! Dịch khai vật thành vụ : Ôi! Chỉ có Dịch mới 

khai được Vật, nên mới thành ra Vụ, nghĩa là trí tri hay là đạt đến việc hiểu biết được đường 

hướng mà con Người phải đi, đường đó cũng gọi là Đạo. Đạo là đi trở lại cùng Nguyên thủy; “ 

Nguyên thủy phục chung “ , hoặc tuần hoàn hay là đi một vòng trở lại nơi đã phát xuất. Như 

vậy “ khai vật là khai Đạo “, còn “ thành vụ là thành Tính tồn tồn “. 

Để đào sâu chúng ta hãy tìm hiểu chữ Vật trong đồng văn của nó, Hệ Từ hạ truyện rằng: 

 

  “ Đạo hữu biến động cố viết Hào: 道 有 変 動 故 曰 爻 

 

  Hào hữu Đẳng cố viết Vật:  爻 有 等 故 曰 物 

 

  Vật tương Tạp cố viết Văn: 物 柤 卡 故 曰 文 

 

  Văn bất Đương cố Cát Hung sinh yên:  文 不 當 故 吉 凶 生 焉 “ 

( H.T.X ) 

Theo câu trên thì Vật là Hào, mà Hào là đạo Biến động. Bởi Biến động nên có Đẳng loại, và sự 

pha độ các Loại gọi là Văn, Văn mà trúng độ thì Cát, không đúng độ là Hung. 

Đọc kỹ 3 câu trên chúng ta nhận ra 3 luật Vũ trụ nằm gọn bên trong: 

 

  Một là luật Biến động ( Đạo hữu Biến động ) 

  Hai là luật Loại tụ ( Hữu Đẳng )  

  Ba là luật Giá sắc : Sinh ra Cát Hung.”  

II.- Ba luật lớn  

“ Vũ trụ quan Dịch xoay vần theo những luật tắc bất dịch gọi là Thiên tắc. Thiên tắc có nhiều 

nhưng có thể thu gọn vào ba luật lớn. Đó là Luật Biến động, Loại tụ và Giá sắc. 

1.- Luật Biến động 
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a.- Muôn vật trên đời biến động không một vật nào nghỉ ngơi.  

Luật Biến Động là luật phổ biến, vì nó làm nên cơ cấu sự vật. Sự vật có là do sự động, 

không có động thì không có vật, mỗi vật đều là sự động hay là một cuộc chạy vòng tròn để 

trở lại điểm xuất phát, nên ta gọi là Tuần hoàn. Động theo vòng tròn là thế cách của luật 

Biến Động, nên nó cũng có tầm phổ biến như vậy.   Muôn vật trong vũ trụ không vật nào ra 

ngoài luật đó.  Mặt Trời mặt Trăng mọc bên Đông lặn về bên Tây để rồi lại mọc bên Đông.   

Nước Biển bốc thành hơi, hơi tụ lại thành mây làm mưa xuống lại chảy ra biển để rồi lại bốc hơi 

lên.     Máu trong Tim chảy ra nuôi thân xác rồi trở lại về trái Tim để đi ra nữa. Tất cả đều 

đi theo vòng tròn.   Chính sự Động Tuần hoàn này làm nên sự vật, vậy mọi sự vật chẳng 

qua là những hình thái động xoáy ốc khác nhau. Bỏ sự Động đi thì trên Trời dưới Đất 

không còn gì nữa cả. Không có vật nào thoát ra khỏi luật này. 

Chúng ta thấy sự thực theo luật Biến động này đi trái ngược với giác quan, cho sự vật là bất 

động, đông đặc, ù lì. Chính vì thế mà con người khó theo đúng được Đạo nên cần bàn nhiều về 

luật này, ở đây chỉ xin rút ra một kết luận trực tiếp là : 

b.- Mọi vật có là trong dạng thức Động 

Những hình thức đó quy dịch sự mau chậm của sự Động, những động vật hiện ra hình tích 

khả giác là những vật “động chậm “ lên giác quan “ Thấy “ : Giác quan cũng cùng một tiết 

nhịp với chúng nên tưởng là chúng im lìm, kỳ thực là chúng biến động không ngừng nghỉ, 

vật động càn chậm thì càng cứng chắc, càng động mau thì nhẹ xốp. . .Cây sắt được phóng 

đi rất mau bằng tốc độ của ánh sáng thì sẽ trở thành ánh sáng. 

2.- Chất thể: Khí chất và tinh khí 

Vì thế mà có nhiều đợt Chất Thể, nhưng cho tiện thì ta chỉ thâu vào hai loại là Tinh Khí và Khí 

Chất: 

a.-Khí chất 

Khí Chất ở trong tầm giác quan, có thể tiếp xúc bằng xem, nghe, sơ mó, cảm nghĩ, đo đếm. 

b.- Tinh khí 

Tinh Khí thì vượt tầm giác quan, mà con người có thể tiếp xúc bằng một nhạy cảm của Tâm 

tình. 

c.- Ý tượng 

Những hình thái làm bằng Tinh khí sẽ gọi là Tượng. Tượng là hình thái quá tế vi. Khi ta có 

một ý nghĩ gì thì Ý nghĩ đó liền làm nẩy ra một Tượng: Nếu nó ở đợt Lý trí giác quan thì sẽ 

gọi là Ý tượng. 

d.- Linh tượng 

‘Nếu thuộc đợt Tâm linh thì gọi là Linh Tượng. 

Ý tượng Linh tượng đều tuân theo luật chung là biến động theo vòng tròn, rồi nó trở lại nguyên 

thủy nơi phát xuất của nó. 

e.-Tiết nhịp uyên nguyên 

Đó là đại để mấy ý niệm cần thiết về luật đầu tiên là Biến Dịch và đó là luật phổ biến, gọi được 

là Tiết nhịp uyên nguyên, vì thế muốn hoà với tiết nhịp đó cần con người phải biến dịch theo, 

nghĩa lá phải tự Động, phải “ tự Lực tự Cường “ phải biến động trong mọi việc: Thân xác 
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cũng như Tâm trí, ngừng nghỉ là ứ trệ là trái luật Thiên nhiên và sẽ bị đẩy đi như một yếu 

tố làm rối loạn Tiết điệu của Vũ trụ. 

g.-Sự hội thông: hoà hợp với Tiết điệu 

Khi có sự hoà hợp với tiết điệu thì ta gọi là “ sự Hội thông “, miễn hiểu chữ Sự theo nghĩa Biến 

động của Dịch “ Thông biến chi vị Sự “ ( H.T.V ) . “ Sự chính là việc Biến thông, sự Động “.  

Gọi là luật phổ biến vì nó thâu nhập mọi việc: Hễ không động là ứ trệ: Xác thân thiếu vận động 

trở nên yếu nhược, cơ năng nào không vận động tới sẽ thoái bộ. Tâm trí cũng thế, thiếu luyện 

tập, suy tư, tìm hiểu sẽ trở nên trì độn. Muốn sống mạnh phải tự Cường cả trên mọi phương 

diện Vật chất lẫn Tinh Thần.” 

3.- Luật Loại tụ 

“ Luật thứ hai rất quan trọng gọi là Loại tụ, nói rộng là “ Các tùng kỳ lọại “ . Mỗi loại đi theo với 

loại của nó. Luật này được trình bày bằng câu:  

 Đồng Thanh tương ứng, Đồng Khí tương cầu: 同 聱 柤 應 同 氣 柤 求. 

Hoặc: Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo:  水 流 濕 火 就 燥: Nước chảy về chỗ thấp, lửa đi đến chỗ 

nóng. 

Hoặc: Vân tòng Long, Phong tòng Hổ:  雲 從 龍 風 從 虎:  Mây theo Rồng, Gió theo Hổ 

Đó là những phương thức bày tỏ luật Loại tụ ( Loi des affinités ): Các giống loại như nhau thì 

tìm nhau, hội tụ với nhau. Có muôn vàn loài, nhưng chỉ ra được hai loại lớn và chỉ thị bằng hai 

chữ Thiên Địa với câu nói : “ Thiên cao Địa Ty : Trời cao Đất thấp. “ . Đó là bày tỏ theo lối 

Tĩnh, còn Động là:  

本 乎 天 者 親 上  本 乎 地 者 親 下  则 各 從 其 類 也: 

“ Bổn hồ Thiên giả thân Thượng.   Bổn hồ Địa giả Thân Hạ.   Tắc các tòng kỳ loại dã “ 

 

“ Vật nào xuất bởi Trời thì đi với Trời.  Vật nào bởi Đất thì đi với Đất.  Mỗi vật theo loại của 

mình “ 

Hai chữ Thiên Địa ở đây là hai danh từ rất tổng quát chỉ hai loại Thiên Địa, nhưng không có 

giới hạn rõ rệt, vì nó ăn ngoàm với nhau. Nhưng ta có thể quan niệm rằng càng lên thì càng nhẹ, 

càng sáng, càng trong, càng mở rộng. . ., càng xuống thì càng nặng, càng trọc, càng tối, càng thu 

hẹp. . . Theo như được biểu thị trong lược đồ Thái cực sau: 

 
Khi quan niệm theo án đồ trên thì dễ có được một ý tưởng khá rõ rệt về sự vật có hai bình diện, 

và một ý thức sâu đậm về nét Gấp Đôi mà ta có thể tính từ dưới trở lên: càng ở dưới càng 

nặng nề, tối tăm, được biểu thị trong hình Thái cực đồ vì càng đi xuống thì hình càng rậm 

rạp, tối tăm, lãnh lẽo : Từ 2 ra 4, xuống 8, rồi 16, 32, . . .Ngược lại càng đi vào ( hay đi lên ) 

lại càng gần sự mở rộng, sáng láng, nóng nảy, 8 ô dồn lại còn 4, rồi 4 thành 2. 

a.- Vòng Đại diện và vòng Tiểu diễn 

Với luật Loại tụ này chúng ta thấy luật Biến động đã kép lên một đợt:  Ở luật I mọi vật đều động 

theo Vòng tròn, ở đây cũng thế, nhưng có 2 loại Vòng khác nhau:  Một vòng Thiên cũng gọi là 
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Đại Diễn, một vòng Điạ gọi là Tiểu Diễn.     Vòng nào cũng chia ra làm 4 chặng:    Bốn chặng 

của vòng Thiên là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.  Bốn chặng của vòng Địa là Thành, Thịnh, 

Suy Hủy. 
Sự khác biệt nổi lên ở hai đợt sau cùng: Một bên là Lợi, Trinh.  Một bên là Suy, Hủy. 

Suy, Hủy vì nó lệ thuộc vào những cái thô đại, hiện hình nên theo trọn vẹn luật Thời Không 

.   Lợi, Trinh thì đi theo những cái tế vi, bất tử. 

Thí dụ: Khi con người chết thì chỉ có các cơ quan, tế bào tan rã, nhưng Khí năng vi thể vẫn còn 

nên nó khoác vòng Ngoài. Thế mà hai vòng đó vận hành đồng thời trong con Người chúng ta nên 

rất khó phân biệt.  Con người thế tục chỉ biết có vòng Ngoài, nên đánh mất nét Gấp Đôi, nghĩa là 

mất ý thức về vòng Trong.  Để giúp vào việc nhận thức lại vòng Trong này hảy dùng vài thí dụ 

rât cụ thể.   Thí dụ cụ thể có lẽ là Cơ quan Sinh Dục, vì nó là nơi tận cùng của hai vòng cách 

rõ rệt: “ Suy, Hủy “ là Nước Tiểu. “ Lợi, Trinh “ là Tinh Trùng có thể thành con người 

khác. 
Trong khi Nước Tiểu con người tống ra ngoài một thức cặn bã đã làm xong một vòng hoạt động 

của nó, còn khi giao hợp thì Tinh Trùng lại là những nguyên tố tham dự vào vòng Sinh Sinh. Vì 

thế khi giao hợp con người dễ có cảm giác lâng lâng như được nhổ bật ra khỏi những hạn chế bé 

nhỏ cá nhân để hoà hợp trong Vũ trụ bao la. Thí dụ cụ thể này đưa đến những công tác Tinh thần 

Vật chất. Những sản phẩm của Nghệ thuật, của Triết còn sống mãi, trong khi những chinh phục 

vật chất đã tan lìa. Tuy nhiên trong thực tế 2 vòng thấm thấu vào nhau khó phân biệt.  

b.- Con Người lưỡng thê 

Chính sự thấm thấu của hai vòng Đại Diễn ( vòng Sinh ) và Tiểu Diễn ( cũng gọi là vòng 

Thành ) làm nên con Người Lưỡng thê nghĩa là có hai đời sống: đời sống miên viễn của Đại 

Ngã Tâm linh và đời sống Sinh Hủy của Tiểu Ngã cá biệt. Cần làm thế nào để giữ được 

Quân bình Chất Lượng giữa hai vòng Đại Diễn và Tiểu Diễn.. Hễ giữ được thì Thái hòa, 

tức sự bình quân chất lượng giữa Thiên và Đia. 

c.- Quan niệm Nhị nguyên của Descartes về Linh hồn và Thể xác 

Chúng ta biết ở đây là những gì đã hiện ra hình tích làm đối tượng cho giác quan, nơi quy tụ mọi 

dữ kiện do giác quan thu lượm. Vậy mà Lý trí thuộc óc não, là những cơ năng vật chất nên ta gọi 

nó là cơ năng thuộc Địa: cái gì xuất phát do nó sẽ phát triển ra vòng Địa là Thành, Thịnh, Suy, 

Hủy. Sở dĩ như vậy vì càng xuống càng kép nét, càng trở nên Trí tuệ nặng nề, nên nếu xuống quá 

độ thì sẽ không theo kịp đà biến dịch của Vũ trụ Càn Khôn, mà chỉ biết chạy theo bộ chỉ huy của 

vòng Tiểu Diễn Lý trí, nên gọi là Nhị nguyên.    Thí dụ rõ nhất về Nhị nguyên là quan niệm 

của Descartes về Linh hồn và Thể xác, cho rằng hai đàng vận hành song song không liên hệ 

chi với nhau, xác thân chuyển vận như cái máy có thể tháo rời ra từng bánh xe với những hoạt 

động rõ rệt. Chúng ta biết rằng sự rõ rệt chính xác là thuộc về địa vị những vật đã hiện ra hình 

tích có mốc giới phân minh, cái nọ phân biệt hẳn với cái kia. Nên khi đề cao sự minh hiển khách 

quan kiểu Descartes là đã lọt ổ phục kích của Lý trí vốn thích những xác định và ghét những gì u 

linh.  Đây cũng là hậu quả của quan niệm im lìm về sự vật, nên không chịu “ Tự Cường bất Tức 

“để đưa ánh sáng Tâm linh vào vùng địa lý Hiện tượng. Theo Loại tụ thì: 

“ Đồng Thanh tương ứng. Dị Khí tương thù “ 

 

Nếu không tinh tấn tự Cường thì một hai tia sáng le lói của Tâm linh xuất hiện liền bị Lý trí xua 

đuổi vì thuộc “ Dị Khí “, nên nó tương Thù. Nó chỉ đón nhận có “ Đồng Thanh Lý trí “ với nó và 

vì thế nó  
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đưa con Người vào rỏ, chỉ có Lý trí ròng, chỉ còn có “Đồng đồng vãng lai “, tức vận hành trong 

cõi Duy, cõi đồng nhất đánh mất nét Gấp Đôi. Đó là cái vòng đeo cổ Triết học Nhị nguyên. 

d.- Cách chữa bệnh Nhị nguyên 

Muốn thoát thì con người phải biết cách vun tưới hạt giống Tâm linh để nó mạnh lên và kéo 

những luồng sáng Tâm linh đến với mình đặng trở nên mạnh mẽ, không bị Lý trí tống cổ ra 

ngoài, nhưng làm chủ tình thế bằng tăng cường vòng Đại diễn Tâm linh để bao trùm lấy vòng 

Tiểu Diễn Lý trí, đặng làm nên Nhất Thể vâng theo nhất luật.  Đây là truyện khó nên Kinh Dịch 

chỉ có nói tới vòng này, vi vòng Ngoài ai cũng chạy theo rồi, nên ai cũng biết vì nó hiện hình ra 

trước giác quan. Còn vòng Trong vi tế vì vượt giác quan nên dễ bị chối đo hay quên lảng và dầu 

sao cũng khó biết, vì vậy Kinh Dịch chỉ chuyên bàn về số Sinh, vì hễ xuôi Trên là xuôi Dưới, vì 

Tổng hành dinh của con Người chính là ở vòng Đại Diễn này, còn Lý trí là Tổng hành dinh cấp 

Tiểu Diễn nằm trong vòng Đại Diễn. Vì lẽ đó Kinh Dịch đề cao Tâm linh. 

e.- Mầm bệnh Duy Vật 

Khi lảng quên Tâm linh, hoặc chuyên chăm cho Lý trí nảy nở đến độ lấn át Tâm linh thì là Duy 

Trí, nên thiếu Biến thông, và đó là tình trạng thông thường. 

Con người hầu hết là Duy Vật. Không phải chỉ có Cộng sản mới Duy Vật, tuy có thuộc 

những thứ Duy Vật khác nhau, nhưng bản chất vẫn là Một: Không còn là “ Đồng Dị vãng 

lai “ hay nói theo luận lý vẫn là luật “ Đồng Nhất ròng “, đánh mất trọn vẹn nét Gấp Đôi, 

nên cũng mất luôn Thái Hòa, không còn thể Biến hoá. 

Quẻ Thái ở cung Song Ngư, nếu giữ đúng luật Thái Hoà thì cá Chép sẽ hoá Long: Song Ngư 

mới biến ra “ Lưỡng Long chầu Nguyệt. Sao không chầu “ Nhật Dương “ lại chầu “ Nguyệt 

Âm “ ? 

g.- Hán Nho hạ đàn bà 

Cần đặt ra câu hỏi này để lộ mặt nạ sự xuyên tạc của Hán Nho đực rựa đã đưa vào câu “ Thiên 

cao Điạ ty “ và “ nâng Dương hạ Âm “. . . để hạ Đàn bà, lấy cớ Đàn bà là Âm, là Khôn, là Địa . 

. Đấy là xuyên tạc, vì trong khí nói “ Thiên cao Địa ty “ là nói trong Tiên Thiên thì Thiên chỉ 

Tâm linh, còn Địa ty chỉ Lý trí. Vậy không có nghĩa là “ hạ “ Đàn bà và “ nâng “ Đàn ông. 

h.- Đàn bà giàu Tâm linh hơn Đàn ông 

Nhưng ngược lại là khác, vì Thái Hoà không có phân ranh kiểu Nhị nguyên A = A , nhưng “ 

trong Âm có căn Dương “, trong con Trai có nhiều chất Âm, trong con Gái có nhiều chất Dương: 

“ Dương quái đa Âm, Âm quái đa Dương “ ( H.T 4 ). 

Thí dụ: Trưởng Nam là quẻ Chấn ( số 4 ) thì 1 Dương 2 Âm, còn Trưởng Nữ là quẻ Đoài ( 

sồ 2 ) thì 1 Âm 2 Dương.   Như vậy là trong Nữ có nhiều Tâm linh hơn Nam, nên cái Quy là 

Tâm linh lại nằm tron tay Nữ Oa chứ không trong tay Phục Hy chỉ có cái Củ thuộc Địa, 

dùng để đo đếm.  Bởi lẽ đó Đàn bà luôn luôn được dùng để biểu thị nền Minh Triết. Vì 

Minh Triết phát xuất từ Nông nghiệp giàu tính chất Mẹ, nên về sau gọi là Âu Cơ, rồi đến Mỵ 

nương và Mỵ Châu. Mỵ với Mễ đều chỉ Minh Triết nông nghiệp là một, nên khi Mỵ Châu bị giết 

thì cũng là lúc nền Minh Triết Việt Mễ bị đàn áp trước Hán học đực rựa và tất nhiên nó đàn áp 

luôn Đàn bà. 

i.- Tam tòng đực rựa của Hán Nho 

Và cái luật Tam tòng Tiên Thiên chỉ sự tuân theo ba luật Vũ trụ là Biến Dịch, Loại tụ và Giá sắc 

dốc ra tòng 3 cái đực rựa:   “ Tại gia tòng Phụ.  Xuất giá tòng Phu.  Phu tử tòng Tử “. 
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Thế là trận khỏi đường rầy tiến hoá: Tòng 3 đực là 3 Địa, tòng 3 cái Củ (Địa ) còn chi nữa là 

cái Quy ( Thiên ). Hán học nhi dĩ hĩ !” 

4.- Luật Giá sắc 

“ Đây là luật tối quan trọng, nên Lạc Thư đặt nó ở Trung cung hành Thổ với câu “ Thổ 

viên Gia Sắc “. Cốt ý để người học chú ý đặc biệt, nhưng trong thực tế người ta vẫn quên luôn, 

mặc dầu tuân theo những chỉ thị của luật đó trên bình diện Hình nhi Hạ mà quên Hình nhi 

Thượng, mà thực tế ra là hai đợt y như nhau theo luật Nhất Thể: “ Thiên Nhân tương dữ “ . 

Muốn diễn tả hai chữ Giá Sắc ra tiếng thông thường thì là Gieo Gặt.  Đây là một luật rất phong 

phú mà ta có thể gồm vào những câu sau: 

 

  Thứ nhất là Gieo Gặt 

  Thứ hai là Ai Gieo tất Kẻ đó Gặt 

  Thứ ba là Gieo Gì Gặt Nấy 

  Thứ tư Gieo Một Gặt Trăm. 

 

Đó toàn là những sự thực hiển nhiên trước mắt, đến nỗi không ai thèm chú ý đến nữa. Vì thế 

cũng quên luôn rằng nó hiệu nghiệm trong khắp Hoàn vũ trên mọi phương diện, nên bất kỳ ở đâu 

cũng phải chú ý chọn giống, vì nó quan trọng cả trăm lần. Ngạn ngữ có câu: “ Gieo Gió Gặt Bão 

“.      Câu nói tuyệt hay vì diễn tả được ý niệm then chốt của luật Giá Sắc, một là Gieo gì gặt 

Nấy: Gieo Gió Gặt Bão. Hai là Gặt được gấp Bội: Gieo Gió Gặt Bão. Bão là Gíó được tăng 

cường gấp Trăm lần. 

a.-Luật Loại tụ Giá sắc ở đợt Linh tượng 

Chúng ta cần giải thích ý niệm hai này trên bình diễn đại diễn của Linh Tượng. Ở đây nó cũng 

vận hành theo hai luật Biến Dịch là Loại Tụ nói trên.  Vậy trước hết theo luật Biến Dịch hễ cái 

gì Có là Có trong dạng thức, trong mô hình : Thí dụ khi ta làm một cử động bất kỳ nào dù chỉ là 

một ý nghĩ thoáng qua thì liền tạo thành ( Nguyên ) một mô hình đầy chuyển động tính, nên tỏa 

ra xung quanh một Trường để hoặc bị thu hút bởi những ý nghĩ tương tự, hoặc nếu nó mạnh hơn 

thì sẽ lôi cuốn các ý khác đồng loại mà nó gặp được trên con đường Tuần hoàn ( luật I ) để cùng 

với nó tăng thêm ( Hanh ) và do đó lại kéo thêm nhiều ý tưởng khác để gia tăng thêm nữa hầu 

hướng đến chỗ Gặt vào gấp Trăm, nhờ đó biến thành điều Lợi ( Lợi hay Hại tùy nghi ). 

Nếu Ý nghĩ ban đầu do Tâm linh thì nó sẽ kéo theo Ý nghĩ loại Tâm linh. Nếu Ý nghĩ do Lý 

trí thì nó sẽ kéo theo những Ý nghĩ thuộc Lý trí. 

Và cứ như thế càng đi càng trở nên mạnh mẽ, để có thể trở thành một Trường, một bầu khí và 

bao quanh người phát xuất cũng như những người cũng cùng loại ý tưởng đó,tiếng Tây quen nói 

là : “ une idée en l’air “ là vô tình ám chỉ điều đó.  Điều này ta có thể kiểm soát phần nào thí dụ 

nhiều khi ta có một ý tưởng như người khác: Đôi khi nói lên rồi ta mới biết nhưng ít khi nói ra 

nên ta tưởng là ít có, mà thực ra nó có rất nhiều phát minh được phát hiện cùng một thời ở nhiều 

nơi . . . thì chính là do luật Loại Tụ Giá Sắc này. 

b.- Về Khí hạo nhiên của Mạnh Tử 

Chính trong ý này mà Mạnh Tử nói về khí Hạo Nhiên được nuôi dưỡng thì tràn ngập Trời 

Đất.   “ Kỳ vi Khí dã, chí đại chí cương. Dĩ Trực dưỡng nhi vô hại, tắc hồ Thiên Địa chi 

gian “ ( Mạnh. II )      Khi bầu khí này đã đạt độ mạnh đủ thì nó làm thành tác động. Vì thế 

nhiều việc tuy ta không đích thân làm mà vẫn mang trách nhiệm, vì đã hoặc phát khởi ý 

nghĩ đầu tiên hoặc tham dự vào những ý nghĩ tương tự . 
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Suy nghĩ điều trên ta mới hiểu lý do tại sao tiên Hiền đặt nặng “ Thành Ý “: vì nó là đầu dây 

mối nhợ cho những việc rất hệ trọng. Thế nên cần phải giữ ý cho thuần hành. Để được vậy cần 

vươn lên tới đợt Tâm linh. 

Vậy khi con người đi theo đường Lý trí thì gieo những hạt giống nặng, giống lạnh. . . , nên 

gặt những cái nặng nề, lạnh lẽo và nếu chất Lý trí nhiều quá thì sẽ phá vỡ mất thế Quân 

bình và trật ra khỏi hai đường rầy làm nên trục Tiến hoá.  Hai đuờng rầy này là Thiên và 

Địa mà con người phải tham dự cả hai ở một mức độ “ Bình Quân Chất Lượng “ .   Có duy 

trì nổi Bình quân mới giữ được cái đạo Biến thông. Biến thông là sự trao đổi giữa hai vòng 

Ngoài và Trong hay là bình diện Thể Chất và Tâm Linh. Có Biến thông mới là Nhất Thể 

sống động. 
Ở trên đã nói rằng vòng Đại Diễn bao gồm vòng Tiểu Diễn, nên hễ Đại Diễn xuôi thì Tiểu Diễn 

cũng xuôi. 

c.- Tầm quan trọng của luật Giá sắc: Gieo chủng tử Thiện 

Nếu vậy để cho chắc ăn thì ta nên gieo toàn chủng tử Thiện chăng?   Được lắm, nhưng vì con 

người là vật Lưỡng thê, nếu không gieo xuống Đất thì gieo vào đâu ? Và nếu không gieo xuống 

Đất thì làm sao Biến động theo Tuần hoàn: tức là trước khi trở lại phát xuất điểm nó phải đi hết 

một vòng của Địa lẫn Thiên . Chính cái vòng Địa này có sống cho đầy đủ mới làm chín hoa quả 

do Hạt gieo ra, vì theo luật Giá Sắc thì hạt gieo xuống có thối ra mới đơm bông và nở ra trăm hạt 

khác. 

Vậy khi trốn đời cũng lại là trái luật Giá Sắc là luật nền móng, nên phải hiện thực nó trong 

hết mọi chiều kích. 

Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức ra được tầm phổ biến của luật này: nó ăn sâu 

vào cõi Tâm linh. Vì cõi này nằm bên ngoài tầm giác quan nên con người hay lơ đảng và vì đó 

nay mới gặt biết bao là Bão do chính mình gieo ra, vô thức mà gieo ra. 

Ngày nay những khám phá mới của Khoa học đã mở ra chân trời trên những thế giới vi 

trùng, luồng sóng điện, từ trường. . . là những cái trước kia người ta không ngờ đến là có, 

thì nay đã thành một thực thể thông thường. 

 

Hy vọng rằng nhờ đó người ta sẽ chú ý đến luật Giá Sắc để nó cũng phải trở nên một thực 

thể thông thường như vậy, để con người chỉ gieo những hạt giống Tốt, những ý nghĩ Yêu 

thương, Công bình, Kính trọng lẫn nhau, và cố tránh những ý nghĩ ghen ghét, Oán hờn, 

Cừu địch, Hận thù, vì không một cái gì trong Trời Đất dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua mà 

không nằm trong vòng 3 luật của Càn Khôn đã trình bày ở trên.  Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ 

và tìm hiểu trên mọi sự vật chung quanh mình thì sẽ nhận ra tầm quan trọng của luật Giá 

Sắc. 

d.- Gieo và chờ 

Bây giờ bàn đến điểm chót của luật Giá Sắc là biết chờ đợi nuôi dưỡng những hạt giống tốt mình 

đã gieo ra: không nên “ vật trợ trưởng “đừng có giúp cho nó mau mọc nhưng biết tuỳ thời, có 

thời Gieo rồi thời Gặt nghĩa là tin chắc vào luật Giá Sắc. Đã có Giá tất có Sắc. 

Nếu đã gieo hạt Tâm linh thì tất chính mình sẽ gặt Tâm linh: những chất cao cả, sáng láng, an 

vui, thanh thoát. . . toàn là những chất giúp ích cho tiến hoá mạnh.   Điều quan trọng là biết chờ 

đợi chờ thời Gặt. Đã có Gieo thì có Gặt. 

e.- Quẻ Nhu: Tồn Tâm dưỡng Tính ( Làm ăn và làm Người ) 
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Vì thế mà có quẻ thứ 5 là Nhu trong Kinh Dịch mà Nho giáo đã đặc biệt chú ý bằng dùng tên quẻ 

Nhu để đạt cho Đạo là Nho: Nho đem quẻ Nhu áp dụng cho con Người, nên Nhu thêm bộ Nhơn 

thành ra chữ Nho ( 儒 = 亻+ 需 ). Điều quan trọng nhất trong quẻ Nhu là “ Hữu phu “ nghĩa là 

tin vào khả năng Tâm linh nơi con người . Đó là điều tối quan trọng cho sự tiến hoá, vì có tin 

như vậy thì mới đủ nhẫn nại cường kiện để đạt sự sáng láng hanh thông bền vững tốt lành. Đây 

là điều kiện để thành công trong mọi việc lớn mà việc lớn nhất của một đời người là Tiến hoá.  

Lời Kinh của quẻ Nhu: “ Nhu: Hữu phu quang hanh trinh cát: Lợi thiệp đại xuyên “  

Quan trọng của đạo Nho là Hữu phu, tức tin tưởng vào khả năng vô biên của mình , thiếu đức tin 

đó thì một là chờ đợi một cách thụ động vô vọng, hai là không đủ dài hơi để chờ đợi. Chỉ những 

con người có chương trình dài hạn tin chắc vào khả năng của mình mới dễ nhịn nhục chờ đợi lâu 

dài. Vì lúc ấy không còn chờ cho qua, nhưng là chờ đợi để mà vun tưới những hạt giống Tốt mới 

được gieo ra và cần phải nuôi dưỡng, nên tượng quẻ Nhu gọi là “Ẩm thực chi đạo”.  

Tượng viết : Vân thượng ư Thiên Nhu quân tử dĩ ẩm thực yến lạc “ . Nhu là đạo nuôi dưỡng 

ăn uống hiểu theo cả vòng Ngoài thuộc “ làm Ăn “ , lẫn vòng Trong thuộc “ làm Người “ là 

nuôi dưỡng bằng “ tồn Tâm dưỡng Tính “, dưỡng Khí phách cho tới độ Tròn Đầy và luôn luôn 

tin tưởng vào kết quả tốt lành.   Đó là ý của quẻ Nhu. 

Tượng của quẻ Nhu là chờ đợi, vì trên Trời quẻ Càn có Nước ( quẻ Khảm ) nên chữ Nhu viết 

với bộ Văn và nhu là có nghĩa là Chờ vì sắp có mưa . “ Vân thượng ư Thiên “ trên Trời có mây 

tức sẽ có mưa. Có mưa là sẽ có gặt.     

Vì thế mới nói quẻ Nhu là tinh hoa của luật Giá Sắc. Giá Sắc gốm thâu hai luật trước là 

Biến Dịch và Loại Tụ. Cái lớn lao của Nho giáo nằm ở chỗ đó.   Ba luật trên ảnh hưởng rất lớn 

trên đời sống con người.” 

III.- Ảnh hưởng của Ba luật trên đời sống con Người 

 “ Tinh khí vi vật. Du hồn vi biến:  精 氣 爲 物 游 魂 爲 變 ( H.T.IV ) 

1.- Những đợt tiến hóa 

Câu trên diễn tả con Người tham dự Địa như Vật và Thiên như Hồn . Hồn là cốt cán nắm phần 

then chốt trong việc Biến. Chữ Biến đây bao hàm cả 3 luật căn bản là: 

 

   Biến Dịch: 變 易     Loại Tụ: 類 聚    Giá Sắc: 稼 穡. 

 

Vì Biến Dịch nên cần phải Du là đi xuyên qua. Xuyên qua những gì?. Muốn hiểu thấu đáo 

chúng ta cần hiểu quan niệm Thái Cực đồ về khía cạnh tiến hoá theo hình rút gọn như sau: 

 

 
 

Trong bảng trên có 5 đợt.     Mỗi đợt chia ra hai cánh: Cánh Ra ( Mục ) , cánh Vào ( Chiêu ).  

Cánh Ra là Vô thức, cánh Vào là Tự thức.     Thí dụ:  



 

- 211 - 

 

a.- Tầng 2 là Thần 

Thần  trở Lại ( Chiêu ) là Thần Tự thức, còn Thần trở Ra là Thần Tiềm thức.    Tự thức sinh ra 

Động trong Vũ trụ sinh sinh, đã Tự thức về mình. 

Tiềm thức tuy có Thần nhưng còn ở trạng thái phôi thai hay là Tiềm chế, cần được phát 

triển bằng đi xuyên qua các cuộc Tiến hoá Tiểu Diễn: Thành, Thịnh, Suy, Hủy, nói nôm na 

là tiến tự bé tới lớn rồi chín muồi. . . Đó là tình trạng con người khi nhập xác thân, nhưng còn 

trong tình trạng Tiềm thức, nên cũng gọi là Thần Cơ hay Thần Chủng Tử và chỉ có thể lấy lại 

được Tự thức bằng cách lớn lên, hay gọi là tiến hóa.  Đó là lộ trình mà Thần tự lúc phát xuất đều 

phải qua, nhưng ở giai đoạn Nào thì Thần vẫn là Thần, mà đặc tính của nó là Tự Nội, Tự Lực, 

Tự Cường. 
Nhưng ở đoạn khởi đầu phát xuất thì tính chất Nội khởi Tự Quyết hầu như không có, và nó sẽ có 

đến độ đầy đủ nếu người ấy biết sống đúng chiều Tiến hoá. Cứ nói chung ra thì Tự Tính này 

có mạnh nhất từ đợt Thần trở lên. Từ đợt Thần trở xuống thì bớt dần và lúc đó sẽ hành 

động ít do Tự Tính, Tự Nội nhưng là do mệnh lệnh bên ngoài dưới hình thức Bản năng ít 

còn Tự Ý định đoạt. 

b.- Sau đợt Thần là Linh khí ( Hồn Vía ) 

 * Hồn khóm, Vía 

Linh khí có thể coi là phát xuất điểm của Hồn con Vật gọi là Hồn Khóm (Âme groupe ). Tại 

sao con vật cần Hồn Khóm, vì chúng thiếu tính chất Tự Cường của Thần, nên cần nhiều Hồn hợp 

lại để nương tựa nhau nên gọi là Hồn Khóm. 

Với con Người thì đây là đợt có các loại Vỏ Hồn Thần gọi là Vía. 

 * Phách: Khí chất 

Bên dưới Hồn Khóm thì là Phách thuộc đợt Khí Chất. 
Khí Chất có thể chia 2 tầng là Tinh Khí và Chất Khí: Tinh Khí là tầng Trên, Chất Khí tầng 

Dưới.  Các vật tự đợt Khí Chất phát xuất thì phải trải qua cuộc Tiểu Diễn nghĩa là cuộc Tiến hoá 

theo điều kiện của Thời gian Không gian. 

 Thí dụ: con Người phát xuất từ tầng Thần Tiềm thức thì phải đi xuyên qua các đợt 1, 2, 3 

và khởi đầu việc đi trở lại nguồn từ 3, qua 2, rồí 1, như vậy là làm nên một vòng tròn ( luật Tuần 

hoàn ) chia ra làm 2 thời: một Thời Ra, một Thời Vào ( nhất Hạp nhất Tịch ). 

Thời Ra đi từ 1 đến 4, là thời Tiềm Thức.  Thời Vào là từ 4 trở về 1 gọi là Tự Thức. 

Con Vật cũng phải tiến hoá theo vòng tròn như con Người, nhưng vòng của nó nhỏ hơn . 

 Thí dụ: Con Vật phát xuất từ đợt 2 thì cũng tận cùng ở đợt 2, nên thiếu Thần tức là thiếu 

Độc lập tính nên cũng chẳng cần Hồn Khóm. 

Con Người được định nghĩa như là “ Thiên Địa cho đức “, thì trong câu “ Tinh Khí vi Vật “ chỉ 

cái đức của Địa.  

Còn câu “ Du Hồn vi Biến “ chỉ cái đức của Thiên. Du hồn kết hợp với Tinh Khí làm nên 

con Người.    Nói kiểu thông thường thì Tinh Khí là Xác Thân, còn Du Hồn Là Hồn Linh.  

Tuy Hồn Linh là Tinh thần nhưng phải tuân theo luật Biến Dịch: nhất Hạp nhất Tịch: Một 

đi vào thế giới Vật chất, một nữa cùng với Vật chất thăng hoa đi vào thế giới Tâm linh.” 

2.- Lộ trình của Hồn Linh 

“ Vì thế mà cần phải “ Du “ là đi xuyên qua những gì?   Theo Kinh Dịch thì Hồn ở đợt Thần , 

mà Thần ở đợt Âm Dương: “Âm Dương bất trắc vị chi Thần “. “ Bất trắc “ không đo lường 

được, chỉ đo lường đường từ khi có hình thái, và chỉ có hình thái ở đợt Tứ Tượng. Với Tứ 

Tượng chúng ta mới khởi đầu có ý niệm về một vật gì, vì có ý niệm bao hàm một hình thái 

nào đó, vậy nếu mới là “ Âm Dương bất trắc thì cũng với Thần là một “, vì “ Thần vô 
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phương “, nên cũng bất khả đo lường. Nhưng vì Hồn đã nằm trong cuộc biến hoá nên phải 

xuyên qua các đợt để đi hết một vòng: Từ “ Âm Dương bất trắc “ xuống đến đợt “Âm 

Dương bất khả trắc “ là Xác Thân hay những Vật Hiện hình tích ở các đợt giữa, biểu thị 

bằng hai ô Tứ Tượng và Bát Quái.   Những đợt đó trong con Người gọi là Vía và Phách.  
Theo luật Loại tụ thì một loại chỉ có thể tác động trong một bình diện khi có những khí cụ cùng 

một loại với bình diện đó.  Thí dụ muốn tác động trên Hiện tượng thì phải có khí cụ cùng loại 

Hiện tượng và Xác Thân.   Theo luật Loại tụ này thì mỗi Hồn khi đi qua đợt nào thì cần phải mặc 

Vỏ làm bằng Chất của bình diện ấy. Vậy khi Hồn khởi cuộc du hành trong cõi biến hoá thì 

đợt đầu tiên phải bước vào là đợt từ vùng ở đợt Hồn mặc cái Vỏ ngoài là Vía.    Vía thuộc 

loại Linh khí bên trên Tinh khí của Phách sẽ nói dưới.  Linh Khí cũng có nhiều độ thì Vía cũng 

thế, nhưng trong thực hiện chúng ta chỉ cần một chữ Vía để chỉ chung cho các Vỏ khác nhau của 

Hồn, càng đi sâu xuống thì Vía  

càng trở nên dầy đặc hơn, để cuối cùng có thể kết hợp với Phách. Vì thiên nhiên không nhảy vọt 

“ Natura non facit saltus “.    Tuy vậy cần bao nhiêu Vía thì chúng ta chưa vội tìm hiểu vì bao giờ 

đạt tới đó mới đủ sức, hiện nay chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được đợt Phách liền với Xác 

Thân trứ hình. Ví thế Phách là cái Vỏ cuối cùng mà Hồn phải mặc lấy để kết hợp với Xác, 

hoặc nói lối khác là nhà Tiền đường của Xác để Hồn Vía bước vào nhà Xác. Lúc nhập này 

được nhiều nhà truyền thống cho là xảy ra vào khoảng giữa kỳ thai nghén: ba bốn tháng 

sau khi có thai.  Như thế Phách đã thuộc Vật chất nhưng ở đợt trên nên gọi là Tinh Khí và 

chính với Tinh khí mà khởi đầu có Vật. Các Thú vật này cũng có Hồn, nhưng nhiều lắm là 

từ đợt Vía trở xuống, vì thế khác hẳn với con Người, nên nói con vật có Hồn là nói theo 

nghĩa rộng, vì thế truyền thống Tâm linh hay dùng chữ “ Hồn khóm “ cho con Vật.  Xét về 

mặt Vật chất thì con Người cũng như con Vật đều mặc một thứ Vỏ ( Xác ) tuy có hoàn bị 

hơn nhưng chất liệu là một, và có hai đợt Tinh khí và Khí chất. 

a.- Tinh khí 

Khởi đầu bằng Tinh Khí vượt giác quan nên không thấy, trừ một số người có năng khiếu riêng đã 

có thể thấy Phách như một bóng bao quanh Người vì thế nhiều môn phái kêu Phách là double 

éthérique.    Đó là một thứ Xác nhưng làm bằng Tinh khí, nên con mắt thường không thấy, tuy 

nhiên vẫn có: Khi một người cụt tay chân có lần cảm thấy như đau đớn hay nặng nề ở 

những phần tay chân đã mất, thì chính là tay chân của Phách.  Sau khi qua đời thì Phách 

lìa khỏi Xác và nếu cuộc tiến hoá của người đó đúng mức thì Phách sẽ tan liền đi ít lâu sau. 

Khi ấy Hồn sinh hoạt trên đợt Vía (corps astral ). 

b.- Vía: Linh lực 

Vía thuộc đợt Tinh khí cũng gọi là Đức, nên Đức có nghĩa uyên nguyên là Linh Lực. 

Linh khí nằm ở giữa Khí chất và Thần. Bên trên Thần là Thiên hay Thái cực.  Vì Thái cực 

cũng chính là Vô cực, nên ta không thể nào quan niệm Nói, Nghĩ gì được cả, nên gọi là vô 

Thanh, vô Xú, vô Ảnh, vô Hình.   Bởi con Người chúng ta chỉ phát xuất từ đợt Thần. Thần thì 

trên giáp đợt dưới của Thiên, nên đủ Ý Thức và vì thế cũng bất biến, còn đợt dưới ( Thiên mệnh 

) biến hoá mới đạt bậc Tự Thức . Tự Thức như vậy chỉ có trên nẻo về, nẻo Sắc, còn nẻo đi ra gọi 

là Nhất Hạp hay là Giá thì mới chí là hạt giống gieo ra, có thể gọi là Cơ hay Chủng tử “ 

3.- Luật Liên Đới căn cơ  

a.- Phát triển  đều đặn mọi cơ năng  để sống sung mãn 
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“Trong con Người tuy đã có Thần, nhưng mới là Thần ở trạng thái Cơ hay chủng tử nên chưa có 

Nhận thức. Vì Nhận thức chỉ có được lần lần qua những kinh nghiệm sống trong Xác Thân. Sống 

càng sung mãn thì càng dễ nhận thức. 

Sung mãn gồm hai ý niệm: Một là sống đến cùng cực.  Hai là sống hết mọi kích thước 

Người. 

Chính ý niệm sau làm nền tảng cho luật Liên đới Căn cơ; theo đó mọi cơ năng phài phát triển 

đều đặn không được cái nọ lấn át cái kia: ” Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại ” ( T D ).    Vì 

thế luật này không cho phép đi quá đà trong khi hiện thực việc sống cùng cực: thí dụ lấy cớ sống 

cùng cực Lý trí mà bỏ qua các cơ năng khác thì sẽ rơi vào Duy Lý, nên cản trở việc sống tất cả 

mọi chiều kích của con Người. 

b.- Luật căn cơ bị hiểu lầm 

Đây là luật tối quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm ngay ở những tôn giáo lớn. Người ta tưởng 

có thể siêu hoá bằng diệt trừ một số Cơ Năng hay là Thân Xác. Đấy là một lầm lẫn tai hại, khởi 

xuất do sự hiểu sai đức Điều độ, Quả Dục. 

Quả Dục nhằm điều lý tất cả mọi Dục, mọi Nhu yếu của con Người, nhưng khi hiểu sai thì 

biến Quả Dục ra các loại Diệt Dục, Hãm mình, Đánh Xác.    Hiện nay nhân loại đang nhận 

thức ra sự sai lầm đó, và đang cố công đi vào đường lối Tiến hoá bằng cách phát triển đầy đủ 

mọi Cơ Năng, mọi chiều kích. 

c.- Các cơ năng cần phát triển: Sinh lý và Tâm lý 

Các chiều kích đó ta có thể tóm vào hai mối là Sinh lý và Tâm lý: Tâm lý có thể gồm 3 chữ Ý, 

Tình, Chí. Cả 3 đều phải phát triển điều hòa.  Vậy mà Duy Lý hay làm hại Tình và nhất là 

Chí, nên gây ra ứ trệ, vì theo luật Liên đới uyên nguyên thì khi một cơ năng bị bỏ rơi không nảy 

nở thì nó ngăn trở sự nảy nở các Cơ Năng khác. Vì thế nếu con Người chỉ sống theo một chiều 

kích dù có sống đến tột chiều kích đó thì chưa gọi là sung mãn. Muốn sung mãn phải sống tất cả 

mọi kích thước Người, mà có sống sung mãn mới tiến hoá, hay là đạt cái Tâm thức mà Kinh 

Dịch gọi là Tự thức ( Quẻ Kiền ). 

d.- Ý thức và Tự thức 

Chữ Tự thức nói lên một Chân lý nền tảng mà xưa nay ít người hiểu ra. Người ta thường lẫn Ý 

Thức và Tự Thức, cũng như đồng hoá Hồn với Lý Trí suy tư “ Tôi suy tư vậy là có Tôi : Je 

pense que je suis “ là một câu tai hại, vì nó cắt hoạn con Người mất phần Tâm linh và trói ghì 

Người vào mặt Đất. Bởi vì chỉ có Tâm mới đi với Thần với Thiên, còn Lý trí đi với Đất với Hiện 

tượng.  Dùng Lý trí ta mới được có Ý thức, Ý thức là nhận ra có mình, mình là một Cá thể khác 

với tha nhân tha vật, tuy nhiên đó mới là Cá nhân Thức. Chỉ đạt Ý thức là khi nào nhận thấy 

chiều kích Vũ trụ nơi mình ( Conscience cosmique ), biết mình là thuộc Tâm linh, cần phải hiện 

thực đước thì như Thần “ Chí Thành như Thần “. 

4.- Xác định tính chất Hồn 

“ Câu “ Chí Thành như Thần “ giúp ta xác định tính chất của chữ Hồn trong câu “ Du Hồn vi 

Biến “ Trên đã nói Hồn phát xuất tự đợt Thần là luận theo câu này. Và nhờ đó xác định nổi tính 

chất Hồn, vì chữ Hồn còn lơ mơ đến nỗi người ta có thể bảo con Thú vật cũng có Hồn.   Vậy có 

chi khác nhau giữa Hồn Người và Hồn Vật? 

Ta sẽ tìm được câu trả lời nhờ câu “ Chí Thành như Thần “. Chí Thành là chỉ bước đạt Thân 

hay là đợt cuối cùng của vòng Tiến hoá Tuần hoàn, theo đó Vật nào cũng trở lại xuất phát 

điểm. 
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a.- Xuất diễn và Nhập diễn 

Vì luật Tuần hoàn, nên bản chất của Vật lúc đi ra cũng như lúc trở về . Nếu lúc trở về là 

Thần thì lúc trở ra cũng là Thần. Vậy thì Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “ là thuộc đợt 

Thần, chỉ khác nhau một Ra một Vào: Ra gọi là Xuất Diễn (évolution ) cũng gọi là Tiên 

hay Giá.  Vào gọi là Nhập Diễn ( involution ) gọi là Hậu hay Sắc. 

b.- Vô thức và Nhận thức 

Cái khác nhau là “ Tiên Mê hậu Đắc “ ( Quẻ Khôn ) nghĩa là khi đi Ra thì Mê hay là Vô 

Thức, còn lúc trở về thì là Đắc hay là đã có Nhận Thức: Du Hồn là đợt Vô Thức: con Người 

sinh ra cũng Vô Thức và chỉ khởi đầu Ý Thức từ lối 12 đến 16 tuổi. Khi đó hắn thấy “ mình 

bị vất ra đấy rồi “, tức đã đi được 1/3 đường Tiến hoá mà không hay biết, vì thế gọi là Vô Thức. 

Bây giờ còn lại 2/3 phải đi cho xong. Nếu xong xuôi thì sẽ tiến dần đến Tự Thức ra khỏi cuộc 

Tiểu Diễn có Sinh Tử để nhập vào Vũ trụ Đại Diễn “ Sinh sinh bất tức “. 

c.- Đạt Thân: “Thần chủng tử “ đã trở thành “ Thần lớn tuổi “ 

Khi con Người chết thì gọi là “ Sinh thì “ tức là lúc “ Sinh Sinh “ vào cõi chỉ có “ Sinh Sinh Đại 

Ngã này “, để hoàn thành chặng đường chót trong cuộc đi về Thái Thất, tức là hiện thực trở lại 

mình là “ Thần Lớn Tuổi “, nghĩa là không còn là “ Thần Chủng Tử “ nữa, vì lúc ấy đã chín mùi 

để Tự Thức trọn vẹn.  Và đấy là cứu cánh con Người tức là đạt Thân cũng là đạt Thần.  Những 

điểm này thuộc cuộc Đại Diễn Tâm linh, vượt tầm Lý trí suy luận nên khi người ta bám riết Lý 

trí thì không nhận thấy, thành thử chỉ quan niệm sự vật im lìm trong thế đồng nhất. Và vì vậy dễ 

đánh mất chất Thần trong quan niệm Hồn Thiêng :  

d.- Bậc và loại của Xác và Hồn 

Con Người và Hồn Thiêng chỉ còn được quan niệm theo quan niệm Đồng nhất, có khác với Xác 

là khác về Bậc, chứ không về Loại. Để được khác Loại phải có Thần, còn đây chỉ là khác Bậc 

nghĩa là Xác thì cụ thể, còn Hồn thì trừu tượng , cả hai còn nằm trong tầm với của Lý trí, và do 

đó đánh mất tính chất căn bản hơn hết của con Người phát xuất tự Thần.”  

5.- Thần bất Ỷ 

a.- Thần: Tự lực tự cường 

“ Bản chất của Thần là “ Bất Ỷ “ : Không cậy dựa vào đâu cả. 

Chính vì không cậy dựa vào đâu, nên nói “ Duy Thần dã cố bất tật ? nhi tốc, bất hành nhi chí 

( H.T.X ) :  Chỉ có Thần không vội mà mau, không đi mà đến “, là vì không lệ thuộc điều kiện 

Không gian và Thời gian, vì thế quan niệm con Người chỉ có Xác và Hồn như Descartes thì sẽ 

đánh mất Thần, tức là đánh mất Tự Lực Tự cường, và dẫn đến chỗ bắt con Người lệ thuộc vào 

Ngoại lực quá đáng làm suy yếu Tinh Thần con Người vô kể vì lý do đó trong nền Triết lý Việt 

Nho hay nhấn mạnh đến chữ Tự: Tự Lực. Tự Cường: “ Thành giả tự Thành dã nhi Đạo, tự 

Đạo dã “ ( T.D. 25 ) . 

b.- Cứu cánh của con Người là Người 

Còn rất nhiều câu khác, nhưng quan trọng hơn hết là chữ Tự Tin, miễn hiểu được cách sâu xa tận 

gốc. Tự Tin đây không chỉ nên hiểu theo đợt Luân lý có nghĩa là Tin vào khả năng của mình, 

nhưng còn phải hiểu đến cùng tột nghĩa Siêu Hình là Tự Mình đã đủ túc lý tồn tại, không quy 

chiếu vào cái chi khác như là Cùng Đích. Cái đó Kinh Dịch kêu là “ Hữu Phu “ . “ Hữu Phú “ 

là cái Đức Tự Tin đến bậc Siêu hình này, nghĩa là Con Người đã là Cứu Cánh của Mình, 
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nói như Kant: “ Con Người là finalité sans fin ”.    Con Người là một thực thể tối vô ích, vì nó 

không dùng vào việc chi được cả, bởi chưng Cứu Cánh của Nó đã là Nó rồi, và Nó chỉ đạt Cứu 

Cánh khi Nó biết trở lại với Nó, Cứu Cánh của Người là Người, là trở lại với Nhân Tính của 

Mình, chỉ có thế thôi, chứ không trở thành khí cụ hữu ích cho cái chi cả, dù cho là Quốc gia, cho 

Nhà nước cho Đạo, trái lại Đạo cũng như Nhà nước, Quốc gia được thiết lập ra vì con Người. 

Bởi vậy có thể nói là Nó hoàn toàn Vô ích cũng như hoàn toàn Tự Lập, đến nỗi một mình Nó đủ 

là một Hồn rồi.”  

6.- Ý nghĩa sự Độc lập và Cô lập 

a.- Chân nhân: con người tự Chủ và Cô đơn 

“ Đây là lý do sâu xa tại sao những con Người Chân nhân ưa thích sự Độc lập Tự chủ nhất 

là sự Cô đơn.  Vì chính Cô đơn là những giờ phút con người tìm lại cái nguồn Chân thực 

của mình, Cội nguồn đó là Thần.  Vì thế mà Cô đơn được xưng tụng là Cơ hội Sáng tạo, là 

giúp thắp Ngọn Đuốc Soi Đường cho chúng nhân, là dịp xây dựng luồng Tinh thần cho 

nhân loại, là vì Cô đơn tạo điều kiện cho Hồn xuất hiện nguyên hình như chính nó là thế, 

nghĩa là Thần, và chỉ khi nào Thần tác động thì mới có sự Sống sự Sáng, sự Cao cả.  Bởi thế 

ta thấy trong lịch sử loài người chưa có công trình lớn lao vĩ đại mà không được thai nghén trong 

Cô đơn cũng như không có Đại nhân chân thực, nếu không được nuôi dưỡng trong Cô đơn.   Là 

vì chính Cô đơn giúp cho con Người tiếp xúc với Tinh thần nơi mình, cái Thần đó ẩn tàng 

trong thâm sâu và chỉ chịu nhô lên mặt Ý thức ở những Tâm hồn thanh thản vắng tiếng ồn 

ào của Thế tục và những rộn rã của Trần cấu. 

b.- Văn hoá và Văn học 

Vì Thần cũng tuân luật Loại tụ nên chỉ xuất hiện ở những tâm thức “ đồng thanh đồng khí “ 

nghĩa là Tự Tin, Tự lập, Bất Ỷ . Khi có bầu khí đó thì Thần xuất hiện kiểu của Thần nghĩa là 

bằng những tia chớp loé sáng mà người xưa quen gọi là “ Trực giác “ , là “ Triêu văn Đạo “ 

hay Linh Hứng, Thần Hứng . . . . Đấy là những phút rất ngắn ngủi chỉ như tia chớp nhưng 

lại gây ra cả một bầu sáng nóng đầy chất sống, là những cái nền tảng cho Văn hoá chân 

thật, Văn hoá loại đó sẽ cải hóa, biến đổi con Người và hướng lên tầng cao.    

 

Còn hiện nay Văn hoá chỉ là Văn học nghĩa là những kiến thức do lý trí, tưởng tượng ra 

thiếu chất sống, sáng nóng, càng chồng chất lắm càng làm ngạt thở nhiểu, vỉ bản chất của 

chúng thuộc về Đất, thiếu chất Tự Chủ, nếu cần phải chất nhiều để chúng dựa nhau. Đâm 

ra lấy Lượng làm Phẩm, đó là điều vô ích, chỉ làm cho con Người gần với con Vật. 

c.- Con Vật và con Người trên nền móng Dịch 

Con Vật không có Thần nên Hồn chúng phải là Hồn Khóm (Âme groupe ). Hậu quả là cần 

phải có cả từng khóm mới đứng được, vì chúng không có túc lý tồn tại nơi mình, nên nó phải 

quy chiếu vào tha Vật, tha Nhân như khí cụ: Nó sinh ra để “ có ích cho “.  Vậy dù gọi là Hồn thì 

cũng gọi là gượng, vì Chủng tử của chúng phải xuất nhiều lắm là tự đợt Linh khí vô thức, sống 

trọn vẹn theo Bản năng, tức vâng theo các luật Tạo hóa cách vô thức không như con Người, nên 

nói “ Nhân linh ư vạn Vật “ là thế. Chữ Linh trong câu này hiểu là Thần, nhưng trong thực 

tế chưa là Thần Tự Thức, mới là Thần Vô Thức. 
Như trên đã nói, mỗi tầng mở rộng mênh mông hơn tầng dưới, nên mỗi khi một thực thể tham dự 

vào đợt trên thì cũng thông phần đó. Ta chì lấy sự di chuyển xác thân để hiểu phần nào sự di 

chuyển tâm thức. Các con vật vì chỉ tham dự vào vòng Đại Diễn Linh Khí cách Vô thức ( ở 



 

- 216 - 

 

chỗ truyền chủng ) nên cũng chỉ di động một vùng nhỏ thường là cố định, không biến hoá 

kiểu con người. Đến như cây cỏ thì hết luôn và lệ thuộc trọn vẹn vào một nơi, đóng cọc 

xuống đó nên không có gì Tự lập nữa . Nếu lấy sự thoát lệ thuộc này làm thước đo, thì biết 

con Người vượt xa con vật cả một loại, và loại ấy ban cho con Người khả năng tự ý tham dự 

vào cuộc Đại Diễn tức cuộc tiến hoa trên giai tầng Linh Khí và Thần Linh. Các con Vật chỉ 

tham dự vào vòng Đại Diễn này cách Vô thức ở Truyền chủng, còn thì chúng Vô Thần 

cũng như Vô Thức. Nói cụ thể là không làm Chủ được vận mạng của mình, không có Tự do 

theo nghĩa Tự mình quyết định.   Cái đó là của riêng con Người, và Bản tính con Người là 

Tự do, vì Tự do phát xuất từ Thần, mà “ Thần vô phương “, nên là Tự do không lệ thuộc, 

tức là do mình định đoạt.  Đó là luật Loại tụ. Luật này cho, phép thâu nạp hay kết hợp với 

những gì cùng loại. Nếu bản gốc Người là Thần, là Tự do, thì chỉ có thể nuôi dưỡng để lớn lên 

để Tiến hoá bằng những yếu tố Tự Do, Tự Chủ. Ngoại giả các yếu tố tự ngoài chì có thể làm nẩy 

nở phần Thể Xác. Và như thế không giúp gì vào việc Tiến hoá ít ra sau 20 tuổi. Vì chỉ từ quảng 

này thì con Người mới đạt tuổi Thành Nhân, tức là đủ khả năng sống trọn vẹn Người.  Đại để đó 

là quan niệm con Người đặt trên nền móng Kinh Dịch: nó vừa Tiến hoá vừa Mở Rộng và chúng 

ta sẽ hiểu hơn giá trị của nó trong khi đem nó làm tiêu chuẩn để thẩm định các ý nghĩa con 

Người được Triết học đề ra. “ 

7.- Hậu quả khi thiếu Thần 

“ Trên ta nói qua về con Người được quan niệm như một con Vật biết suy lý của Aristote 

hay Descartes, chúng đã dẫn đến chỗ Vật hóa con Người, tức bóc lột trọn vẹn mất phần 

Thần là Tự Quyết, Tự chủ, mà chỉ là những Vật Thể.   Ở đây cần thêm một định nghĩa 

quen thuộc trong trong thời mới coi con Người , coi con Người như con vật có xã hội tính, 

chính trị tính hay kinh tế tính ( animal sociale, politicum, economicum ).   Tất cả các quan 

niệm này đều lấy Tuỳ làm Chính, sẽ cần quy hướng con Người vào Xã hội, vào Quốc gia, 

Nhà nước hay Đảng vào việc sản xuất. Như vậy là lấy Quốc gia làm cứu cánh cho con 

Người hoặc lấy năng xuất Đảng hay gì khác đều là đanh mất trọn vẹn tinh hoa con Người.   

Những quan niệm đó sẽ dẫn đến giáo dục Từng Loạt (đồng nhất hoá ), những lối tổ chức 

vào Đoàn lũ hoá không để cho con Người còn những phút riêng tư : Tất cả muốn thay thế 

Hồn Thần bằng Hồn Khóm, ở Hồn Khóm không có suy tư riêng lẻ, không cần chi tới Cô 

đơn riêng biệt. Vì Cô đơn riêng lẻ cần cho suy tư, thế mà nơi con Vật đã có Bản năng thay 

thế cho suy tư nên không cần đến Cô đơn. 

Còn nơi con Người bị Đoàn lũ hoá thì đã có Ủy Ban suy tư hộ, cần tất cả dân chúng chỉ phải 

phục tùng Thượng cấp: Đấy chính là tước đoạt con Người mất Hồn Thần để gia nhập vào Hồn 

Khóm.   Tất cả Xã hội độc tài đều đi theo lối thay Hồn Thần bằng Hồn Khóm này. 

Theo luật Loại tụ thì “ Dị Khí tương Thù “, nên quan niệm này Thù ghét “ Suy Tư Riêng Lẻ “, 

những giờ khắc Cô đơn để cho Lòng nghe tiếng Lòng. Tất cả đều bị bãi bỏ hết. Như vậy là 

chặn đứng Tiến hoá của con Người. 

8.- Nền giáo dục của xã hội Tâm linh 

Vì những lý do đó nên các Xã hội Tâm linh, những nền Giáo dục có Tính Chất Giáo Hóa đều 

phải tạo điều kiện thuận lợi nảy nở cho Tinh thần. Đó là điều chúng ta nhận ra đã có Thể chế 

trong xã hội ta xưa . Tuy sự thực thì còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng ít ra đã có Thể chế như 

bốn Lễ gọi là: Quan, Hôn, Tang, Tế. 

a.- Lễ Gia Quan: giải phóng con Người 
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Trong 4 Lễ này Thì Quan đứng đầu, vì nó nhằm giải phóng con Người ra khỏi quyền uy của 

Cha Mẹ, hay tất cả những quyền bính khác.  Đây là một Lễ riêng biệt của Văn hoá Việt Nho 

nó rất quan trọng nhưng cũng là một Lễ đã trụt mấy hầu hết ý nghĩa, vì ít được các quyền bính 

chấp nhận.   Gọi là riêng biệt Việt Nho ít ra trong vòng ba nền Văn hoá: Âu, Ấn, Viêm thì chỉ có 

Viêm Việt duy trì được ít ra Hình thái. Lễ này là hậu quả của quan niệm Hồn Thần.   Hồn 

Thần khác với Hồn Khóm ở chỗ Độc lập Hùng cường, nhưng vì Thần Tiền Thức nên mới 

khởi đầu phát triển Tính chất của Thần từ tuổi Dậy Thì.   Dậy Thì là là giai đoạn của con 

Người phát triển tạm đủ khía cạnh Cá nhân ( Nhân ) được biểu lộ ra ngoài bằng khả năng 

Truyền Chủng, mà dầu hiệu là có Kinh Nguyệt ở trẻ Nữ và Xuất Tinh ở trẻ Nam. Những 

hiện tượng đó thuộc Truyền sinh, có phạm vi rộng lớn hơn Bảo sinh ( Cá nhân ).    Trên 

phương diện Tinh thần là mở đầu cho sự trổi dậy của Óc Phê Bình , Óc Phê Bình biểu lộ 

nhu yếu khẳng định Sự Độc lập và củng cớ Nhân cách Biệt lập của mình, kéo theo sự muốn 

Thoát ly Gia đình, giữ bỏ mọi quyền uy và dễ coi những lập trường và chủ trương là lề thói 

đi trước là Cổ hủ, cần vượt qua vì thế cũng là tuổi dễ gây nên những và chạm vơi những ai 

muốn coi Hắn như Niên thiếu, và cư xử với Hắn cách Trịch thượng. 

Tất cả những thái độ đó bị người không hiểu cho là lố lăng, kiêu ngạo. Nhưng với ai hiểu được 

Nhân tính con Người thì không những chấp nhận mà còn coi đó như những báo hiệu tốt của một 

cuộc Tiến hoá mà Hồn Thần bắt đầu công cuộc nhận thức ra bản chất của mình. Do lẽ đó những 

xã hội được thầm nhuần Minh Triết đã đặt ra những Thể chế giúp cho sự nảy nở kia được gặp 

bầu khí thuận lợi và được hướng dẫn. Văn hoá Việt Nho đã thiết lập Lễ Gia quan trong ý đó. 

Vì Lễ Quan nhằm hướng con Người ra khỏi sự Ỷ lại, để bắt đầu cuộc sống Độc lập, không 

còn chịu quyền uy nào, trong đó phải kể trước hết tới quyền uy của Mẹ Cha. Quyền uy này 

cần thiết cho đứa trẻ từ lúc ra đời tới chung quanh tuổi Đôi Mươi ( có thể 15 – 20 ) , sau đó 

nên làm Lễ Gia quan để trả lại quyền Tự Định Đoạt cho Con Cái, và Cha Mẹ rút lui vào 

địa vị Cố vấn Bạn hữu. Lễ Gia quan như vậy là sự thoát ly quyền uy, được tổ chức do 

chính những người đang nắm quyền uy hầu giải phóng Người đến tuổi Thành Nhân thoát 

khỏi những ràng buộc tự ngoại không còn cần thiết nữa. 

b.- Những mối liên hệ tương quan : Quân, Sư, Phụ 

Vì thế để cho Lễ Gia quan đạt được hầu hết hậu quả mong muốn thì cần có sự tham dự của hết 

mọi người liên hệ tới trẻ Thành Nhân như Quân, Sư, Phụ: 

 

 Quân: Về mặt Chính quyền chỉ được phép đòi ở người Dân những hy sinh tối thiểu để 

duy trì Nước, không bao giờ được xen lấn vào những địa hạt Tư Riêng thuộc Nhân. Chỉ có Dân 

thuộc Xã hội, còn Nhân thì không, nên kêu là Nhân Chủ. 

 

 Phụ: Hiểu là Cha Mẹ lo liệu cho Con Cái cả hai phương diện Tinh thần và Vật chất, 

nhưng cũng chỉ đến tuổi Gia quan là nên ngừng. Sau đó cần để cho Con Cái hiện thực đức Tự 

Cường Tự Lực, vì có vậy chúng mới đạt Cứu Cánh của con Người. 

Bởi thế ngay về đàng tài Sản Cha Mẹ đừng quá lo để lại gia tài lớn cho con, vì như thế làm 

làm cho chúng mất dịp Tự Lực Cánh Sinh, tức cũng là vô tình làm chậm bước Tiến hoá 

của chúng, nên theo luật Giá Sắc những Cha Mẹ đó cũng phải chịu trách nhiệm.  

Vì thế những Cha Mẹ hiểu thấu đáo không nên lo lắng quá nhiều về việc gây gia tài để lại cho 

Con Cái: Chỉ cần cho chúng một khởi điểm tàm tạm, còn chính chúng phải làm lấy: kể ngay từ 

những đò dùng trang trí trong nhà. Đấy là dịp để cho Con phát triển Tài năng: Sống đầy đủ mọi 

chiều kích: Trong đó có Lý trí cần phải tài bồi bằng Tự Lực Cánh sinh. Con cái nên được giáo 

dục để chúng ý thức tầm quan trọng của chữ “ Tự Cường “để sau này không những không phàn 
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nàn về sự thiếu sản nghiệp Cha Mẹ giối cho, mà còn coi đó là dịp may để phát triển óc Tự 

Cường, Tự Lực. 

 

 Sư: Xét về Thầy thì trách nhiệm càng quan trọng hơn. Nhiệm vụ ông Thầy là hướng 

dẫn đại cương, còn để cho môn đệ phải tự tìm lấy đường lối Riêng Tư nhất là tự gây cho 

mình những trực giác rất cần thiết cho đời sống Tâm linh. 

Đem những ý nghĩ toàn Lý trí nhất là quá nhiều sự kiện về Hiện tượng nhồi nhét vào đầu óc trẻ 

là một Tội Ác mà hiện nay hầu hết các chương trình Giáo dục đểu phạm. 

Đã biết luật Giá Sắc “ Ai Gieo Nấy Gặt “, mà lại không để thì giờ cho “ Trẻ Gieo “, không 

giúp cho chúng gieo Hạt Giống Tâm linh, còn làm tê liệt khả năng gieo Hạt Giống bằng 

chồng chất Hạt Lý trí, bằng bắt lệ thuộc vào sự kiện Hiện tượng tức là Lệ thuộc vào Đất thì 

không thể đưa chúng đến chỗ Biến hoá, nhưng làm ứ trệ, làm ngảng đường Tiến hóa và 

lâm vào đủ loại bế tắc.  Con Người hiện đại đang bị khốn đốn, thì truy căn ra là do tất cả 

các ngành Giáo dục, Văn hoá đều đều toàn một chất Địa ( Duy Lý ) thì làm sao không phá 

vỡ mất cái mối Thái Hòa, tức Hoà với Tiết Điệu uyên nguyên cùng Trời Đất. 

 

Thuận theo Tiết Điệu đó là quẻ Khôn. Đi theo Tự Cường đó là quẻ Kiền, nên Kinh Dịch đã 

diễn tả cuộc Tiến hoá bằng quẻ Kiền.   Theo Thuyết quái VII thì Kiền là Tự Cường, Tự Lực: 

“ Kiền, Kiện dã “ , chữ Kiền viết với bộ Nhân ý nói lên tính cách Tự Chủ, Tự Lập, Tự Cường 

như câu giải nghĩa quẻ Kiên : “ Chung nhật kiền kiền “ và “ Quân tử dĩ Cường bất tức “. Vì 

vậy lấy tượng Kiền là Rồng. Rồng không lệ thuộc vào đâu cả : lúc lặn dưới nước, khi hiện lên 

ruộng, lúc bay lên Trời . Thực là Tự Cường, Tự Lập. 

Cần vâng theo luật Loại tụ mà tích chứa những tư tưởng cao đẹp, những cử động rộng 

lượng nhân ái để sửa soạn môi trường thuận lợi cho sự thức dây và bay lên của Rồng tức là 

của Thần.   Đấy chính là ý của “ Nhật tân chi vị thịnh đức “ trong Dịch. 

Để tóm lại. Đây là một bài nhằm phác họa lộ trình Tiến hoá của con Người.   Xác định nơi 

phát xuất của nó là Thần, hay là Hồn Thần để phân biệt với Hồn Khóm của con Vật. Đặc tính 

của Hồn Thần là bất ỷ, là Độc lập, thường được biểu lộ vào lối chung quanh 20 tuổi.   Do đó Lễ 

Gia quan nhằm giúp vào việc phát triển đặc trưng của Hồn Thần là Tự lập, Tự do. . Tự do Tự 

Cường mới là điều cốt chính; còn lộ trình xuất phát điểm, quá trình Tiến hoá chỉ là những 

phương tiện suy tư nâng đỡ Tâm hồn không nên quan trọng hoá.”  

9.- Tự Do 

a.- Hai thứ tự do: Ngang / Dọc 

 “ Có hai thứ Tự do: Một Nội, một Ngoại. 

Tự do Ngoại cũng gọi là Tự do Chính trị ở tại nó không bị thằng thúc áp đảo tự bên 

Ngoài do Tha Nhân như Xã hội hay Gia đình ( libertas coertionis ).    

Tự do Nội cũng gọi là Tự do Triết lý hay Tâm lý đối diện với Định mệnh.  Khi ta 

không bị tha Nhân thằng thức ta có thể muốn làm chi tuỳ sở thích thì gọi là Tự do, nhưng 

có thực Tự do không, hay chỉ là Tự do bên ngoài, còn trong thực chất thì bị điều động do 

một định mệnh khắt khe không sao thoát ra được, nhưng vì không ý thức được, nên 

thường cho là mình Tự do, mà kỳ thực không Tự do! 

b.- Tây phương không phân biệt được hai bình diện Ngang và Dọc 
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Vấn đề Tự do đã được đề ra và bàn cãi sôi động trong Triết học Tây phương qua hàng bao thế kỷ 

không những bằng tranh luận nhưng còn bằng đấu tranh đẫm máu và cho tới gần đây vẫn chưa 

tìm ra được câu trả lời.  

Sự thất bại ở chỗ các Triết học đó không phân biệt ra được hai bình diện Ngang và Dọc, 

nên đã không tìm ra giải pháp ổn thỏa. Đến khi ghé tìm bên Triết Đông lại hiểu lầm vì đã 

dùng phạm trù hàng Ngang, nên nhiều học giả đi tới kết luận là người phương Đông không có Ý 

niệm về Tự do, nhưng hầu hết theo thuyết Định mệnh. Chính vì đó mà phương ông bị ứ trệ trong 

chậm tiến. 

c.- Đông phương không có Ý niệm về Tự do? 

Có thực Đông phương thiếu ý niệm Tự do hay ngược lại vấn đề Tự do không còn sôi động 

chính vì đã giải quyết phần nào ổn thỏa?   Đáp câu hỏi đẩu ta không ngần ngại thưa là không 

phải thế, vì có hay không chỉ là phạm trù Nhị nguyên, hàng Ngang, còn triết Đông nhất là phần 

Việt Nho thì “ Có như Không, Không như Có “ như sẽ bàn dài trong phần Định Mệnh, ở đây 

chỉ xin nói đến phần Tự do, vì chỉ gần ghi nhận rằng :  Triết Nho hầu như không nói gì đến Tự 

do chính bởi phần nào đã tìm cho vấn đề một giải pháp ồn thỏa. Được như thế là vì đã theo một 

chiều hướng khác với triết Tây. 

d.- Tự do hàng Ngang của Tây và Tự do hàng Dọc của Đông 

Có thể nói Triết Tây tìm Tự do theo hàng Ngang, nghĩa là tự do với Tha Nhân, Tha Vật.  

Còn Triết Đông lại tìm Tự do hàng Dọc nghĩa là tìm ngay nơi Mình. 

Và dầu trước hết là đưa ngay ra một quan niệm về con Người rất Tự do. Thí dụ Định nghĩa 

Người như một ông Vua tức Nhân Hoàng đối với Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đó là hình ảnh 

ông Bàn Cổ to lớn hơn vô cùng quan niệm về con Người của Triết học Duy niệm. Vì Bàn Cổ có 

tham dự vào việc sáng tạo Vũ trụ, phần nào giống với đại Nhân Purusha bên đất Ấn. Cả hai 

đều khác với Vũ trụ Hy Lạp, trong đó tất cả đều là công việc của Thần minh, chứ con Người 

không có tham dự gì vào việc tạo thành chi cả .   Công việc vĩ đại hơn hết trong nền Nhân bản 

Hy La mà con Người có thể làm được là việc ăn cắp tí lửa do Prométhée thực hiện. Ăn cắp tí 

lửa đã thấm tháp gì với sắp đặt Vũ trụ của Bàn Cổ, thế nhưng với quan niệm Tây Âu thì đã to lớn 

lắm, và do lẽ đó trong thời Phục Hưng Prométhée được ca ngợi như là Thần Linh vì đã có công 

thắp ngọn đèn Tiến hoá sửa soạn cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Pháp 1780. Cuộc cách 

mạng này được nhiều Sử gia, Triết gia đã chào mừng như một bình minh của sự trưởng thành 

con Người, trong đó con Người khởi đầu đòi quyền bất khả sang nhượng về sự định đoạt cho Số 

kiếp, của mình. Thế hệ đàn anh chúng ta vì nằm trong chế độ đô hộ nên cũng coi cuộc cách 

mạng Pháp như là biến cố độc nhất trong lịch sử. Thực ra thì một trăm năm trước cuộc cách 

mạng Pháp 1670 bản Nhân quyền của Anh đã ra đời rồi và năm 1787 có cuộc cách mạng 

Mỹ, nó đã sửa soạn gần cho cuộc cách mạng Pháp không đi tiên khởi và cũng như các cuộc cách 

mạng kia đều không gây ảnh hưởng lớn cho con Người mà không là người Da trắng. 

Lý do sâu xa là vì tất cả các Quyền lợi và Tự do mà 3 bản Văn trên đòi đều nằm trọn vẹn 

trong hàng Ngang, nên sự Tự do đó đều được chinh phục trên sự bóc lột và tiêu diệt các 

dân màu. Nói khác các dân màu đã bị tước đoạt không những Tự do mà cả đến mạng sống ngay 

chính trong quảng thời gian ra đời của những bản Nhân quyền và những Khẩu hiệu tuyên dương 

Tự do . Tự do đó tôi gọi là hàng Ngang.  Vì hễ  Người này Dân này đòi phần hơn thì Người kia 

Dân kia chịu phần kém. 

Chỉ có Tự do đích thực theo chiều Dọc như kiểu Đông phương. Đông phương đã từ lâu đi Vào 

con đường Tự do hàng Dọc này đến nỗi có thể nói chính Triết Đông đã góp phần lớn nhất 

vào việc làm cho cách mạng Pháp bùng nổ ( Xem Vữa Khổng hai chương cuối ). Tuy nhiên 
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mới chỉ giúp được bước đầu, thì các Triết học gia đã ngừng lại không kịp khám phá ra 

chiều Dọc Tâm Linh vì thế mà cuộc cách mạng Pháp đã giũ bỏ được cái gông cùm thuộc 

loại Bái vật, chứ chưa thoát gọng kìm Ý hệ, nên chưa đạt quan niệm chân thực về Tự do. 

e.- Âu châu còn đong đưa giữa Tự do Cá nhân và Tự do Đoàn thể 

Lịch sử châu Âu cho tới nay vẫn còn đong đưa giữa hai Thái cực một là Tự do quá trớn 

buông thả thiếu hẳn Chủ Đạo, đến nỗi không biết phân biệt giữa Tự do Cá nhân và Tự do 

Đoàn thể.   Cái sau bị hạn chế bởi những luật lệ thiết yếu cho sự tồn tại của Xã hội  

Nhưng người ta không hiểu để cho Tự do Cá nhân lấn cả sang những phạm vi rất cần thiết cho sự 

trường tồn của nó như hiện nay Hippi là đại biểu dễ nhận hơn hết. Họ chối bỏ mọi luật lệ, mọi 

ràng buộc thói tục, mà không ý thức rằng cái đó cần cho cuộc sống chung mà không ngăn cản 

việc đi tìm Tự do.  Chính vì thế họ không bao giờ thiết lập được Tự do như ý vì thường đã gây ra 

phản động bằng Độc Tài đi tới chà đạp lên cả Tự do Cá nhân như Phát Xít đã làm xưa và Cộng 

sản làm hiện nay. Đó cũng chì là sự phản động lại những chủ trương Tự do thái quá cho phép “ 

Kẻ mạnh bóc lột kẻ Yếu “ .  Và như thế chỉ có đong đưa giữa hai Thái quá: Một bên là Tự 

do Cá nhân đến cùng tột, bên kia là Độc tài chen lấn vào tận Lương tâm tư nhân, gây nên 

một sự bất ổn Tâm hồn. 
Lý do là tại Triết học đã tự giam mình trong phạm vi Lý trí hạn cục hàng Ngang : quan 

niện Tự do Báo chí, Tự do suy tư chống đối kẻ khác, rồi chống đối nhau giữa Cá nhân và 

Xã hội mà không sao đưa ra được một quan niệm “ Tự do tích cực “ vươn lên khỏi hai hạn 

từ Cá nhân và Xã hội, hầu giúp nhau tiến trên đường Tự do chân thực nó hệ tại biết vươn 

lên đợt Tâm linh để nhận ra những Tần số cao hơn, rộng hơn, với những khả năng vô biên 

như quan niệm Đông phương.” 

g.- Tự do hàng Dọc 

Quan niệm này đặt theo hướng đi lên, càng lên càng Tự do, càng xuống càng Nô lệ, như có thể 

minh hoạ phần nào bằng Thái cực như sau: 

Ta hãy ví đợt 5 với bình diện giác quan, trong đó phạm vi rất hẹp, vì cùng một lô mà trên cùng 

chỉ là một, còn ở dưới chia ra làm 32. 

Vì thế Tự do ở đợt này thường chỉ là thỏa mãn những nhu cầu cá nhân : Ăn, Uống, Tình dục. . 

. nhưng lên đến đợt 3 , 2 thì mở rộng và được quan niệm như sự thoát ra khỏi yêu sách của Cá 

nhân để hành động theo những lý lẽ rộng lớn hơn, thí dụ thuộc Gia đình hay Quốc gia, Nhân 

loại. Rồi khi lên nữa đến đợt 1 thì là vượt tất cả biên cương nhỏ bé của cả Nhân loại để bao hàm 

tất cả Vạn Vật trong một cái nhìn Nhất Thể, nên không còn gì ngảng trở sự Tự do.  Nên Tự 

do tối hậu đó được biểu thị bằng bảng trắng trên cùng: Bao nhiêu những giới hạn ở đợt 5 

đều biến mất khi lên đến đợt trên cùng để mình cùng Vũ trụ thông hội trong một Tiết nhịp, 

sống động đến nỗi mình không còn cảm thấy bị chống đối ràng buộc, hay hạn chế bởi cái 

chi nữa, nhưng tất cả đều hòa hợp với mình.   Trạng thái đó gọi là Thái Hòa và đấy mới là 

Tự do chân thực, Tự do xứng danh với Minh Triết, nên tuy nói là hàng Dọc, mà thực ra 

bao gồm cả hàng Ngang: không những nó ổn thỏa cả Thiên lẫn Địa mà cả Nhân nữa hay 

nói theo tiếng ngày nay là thích ứng với thế giới bao quanh sinh lý Hiện tượng với thế giới 

Nhân luân và thế giới Tâm linh nội Ngã : “ The umwelt of our biological and physical 

foundations. The mitwelt of social relations and the eigenwelt of one’s own inner life and self 

concious : . Psychotherapy East and West ). Alan Watts. Mentor book p. 95.    Sự phân biệt này 

giúp ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa Tam tài là điều cần thiết cho việc hiểu được Tự do chân 

chính là cái có tính cách co dãn và mở rộng ra mãi theo đà tiến của Tâm thức, của Triết 

lý.” 
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h.- Bảo chứng 

 *Tự do chân thực: Không nô lệ Vật, nô lệ Tâm linh. 

“ Những điều bàn trên đây không chỉ là những lý lẽ suông, nhưng thực ra đã có những hiện thực, 

những thể chế làm bảo chứng: trong đó phải đặt nổi sự giải phóng con Người.    Khi con 

Người trong Xã hội được giải phóng khỏi vòng Nô lệ Người, Nô lệ Vật và Nô lệ Tâm linh thì 

phải kể là bấy nhiêu bước tiến lớn lao của Triết lý. 

Tuy những điều giải thoát đó chưa lan tỏa tới toàn dân vì trình độ học thức và kinh tế quá thấp. 

Nhưng khi đã có lý thuyết và một số thể chế để thực hiện thì ta có thể coi như những bảo chứng 

quý giá, chúng bắt ta phải kính nể và nghiên cứu về những tư tưởng đó. 

Vậy nền tư tưởng Đông phương nhất là phần Việt Nho đặt con Người trong Tam tài như 

một Vua trong Vũ trụ nên rất ít bị lệ thuộc, nhờ đấy vấn đề chỉ còn là cố hiện thực đến độ “ 

Chí Thành để được như Thần ”. Do lẽ đó ta hiểu tại sao Triết Nho đề cao vai trò con Người 

Đại Ngã có vẻ còn hơn cả Trời cùng Đất là cốt nhấn mạnh đến Nhân chủ tính con Người, vì 

nó là gốc nguồn của Tự do chân thực. 

Ta có thể thấy sự quan trọng đặt nơi con Người trong một số câu Minh triết, chẳng hạn: “ Thiên 

Thời bất như Địa Lợi, Địa Lợi bất như Nhân Hoà “. 

 * Chinh phục Tư do chân thức bằng hướng Nội 

Trên đây là một suy luận liên hệ tới tiêu biểu thuộc Thời gian nên ít người nhận ra, điều đó 

không mấy quan trọng, miễn người ta hiện thực được nội dung chân thực của quan niệm Tự do. 

Và lúc ấy người ta sẽ hiểu phải chinh phục nó theo chiều hướng nào: Không phải trong 

chiều hướng hàng Ngang buông thả các Dục vọng, hoặc vượt qua các pháp luật của Đoàn 

thể hay lấn chân vào Tự do của Lân nhân, nhưng bằng vươn lên, cũng có nghĩa là Hướng 

Nội để đón nhận những tia sáng Tâm linh tự nơi Lòng Mình.  Mỗi khi những tia sáng chớp 

lên trong lòng là mỗi lần làm trụt xuống một số Thành Kiến có tính cách thu hẹp che khuất, 

không để cho sự vật hiện ra nguyên hình, không cho mình nhận ra như mình có trong Bản chất 

uyên nguyên. Nghĩa là một thực thể Lưỡng Thê  

có hai đời sống: Một Cá nhân trên bình diện Hiện tượng, một Đại Ngã Tâm linh trên bình diện 

Vũ trụ. 

Tự do phải biết tìm trên bình diện Vũ trụ thì mới thỏa mãn nguyện vọng sâu thẳm của con 

Người. 

Không nhận ra điều đó lại chỉ tìm cầu có bình diện Hiện tượng thì sẽ lấn chân sang địa hạt khác: 

Ở Cá nhân là một tài năng lấn sang tài năng khác, thí dụ Lý lấn Tình, còn với Tha Nhân là những 

bất công hoặc những lộn xộn làm rối loạn trật tự của đời sống công cộng.    Còn khi ý thức ra 

được Đại Ngã tâm linh thì mặc tình chinh phục và mỗi bước tiến lên được ghi nhận bằng một 

cuộc chuyển hoá Tâm thức được biểu lộ bằng sự rộng mở chân trời cho Hồn tung cánh bay lên.  

Và như thế cuộc chinh phục Tự do đã không làm phiền Lân nhân hay Xã hội mà còn trở nên một 

cuộc Hành hương đầy hứng khởi nên cũng rất kiên trì hơn các lối tu trì của các Tôn giáo. Vì nó 

dẫn tới cái Tri chân thực đến chỗ “ Tam gia tương kiến “ ( Ba nhà xem tận mặt nhau ), không 

còn bị hình danh sắc tướng che khuất để nô lệ hoá mình. 

Đây là cái nhìn gây nên Tâm hồn thư thái an nhiên an lạc, cái nhìn ra chính Bản tính uyên 

nguyên của con Người, vốn là một Thực Thể đầy Tự do. 

 * Bản tính của con Người : Tự do - Thần - 

Chính với Tự do hàng Dọc Tâm linh này chúng ta mới có quyền nói Bản tính con Người là Tự 

do.  Nói thế hay nói Bản tính con Người là Thần cũng như nhau. Vì thần là tự ý định đoạt nên 
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gọi là Tự do: có nghĩa là do tự mình phát xuất định đoạt; ngoại giả các loại Tự do hàng Ngang: 

Tự do theo Dục vọng, tự do theo Chèn ép Lân nhân, tự do phá rối Trật tự chỉ là những nẻo đường 

đưa tới Vong Thân, Thù hận.  Bấy nhiêu điều là sản phẩm của những nền Triết học bò Ngang.” 

 

______________________________________________________________________________ 

[ 2 ] .- The meaning of  Numbesrs: 1, 2, 3, 4, 5 

Cultural Associations Of  Some Numbers 

The enormous range of symbolic roles that numbers have played in various cultures, religions, 

and other systems of human thought can be gauged from a brief sample. 

1 

Not surprisingly, the number 1 is generally treated as a symbol of unity. Therefore, in 

monotheistic religions, it often symbolizes God or the universe. The Pythagoreans did not 

consider 1 to be a number at all because number means plurality and 1 is singular. However, they 

considered it to be the source of all numbers because adding many 1s together can create any 

other (positive whole) number. In their system, where odd numbers were male and even numbers 

female, the number 1 was neither; instead, it changed each to the other. If 1 is added to an even 

number, it becomes odd; similarly, if 1 is added to an odd number, it becomes even. 

2 

The number 2 symbolizes many of the basic dualities: me/you, male/female, yes/no, alive/dead, 

left/right, yin/yang, and so on. Dualities are common in human approaches to the world, 

probably because of our preference for two-valued logic—yet another duality, true/false. 

Although 2 was female to the Pythagoreans, other numerological schemes viewed it as male. 

In Agrippa von Nettesheim’s De occulta philosophia (1533; “On the Philosophy of the Occult”), 

2 is the symbol for man, sex, and evil. One reason that some have associated 2 with evil is that 

the biblical book of Genesis does not use the formula “and it was good” when referring to the 

second day of Creation. 

 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultures
https://www.britannica.com/science/the-number-one
https://www.britannica.com/topic/yinyang
https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Cornelius-Agrippa-von-Nettesheim
https://www.britannica.com/topic/Genesis-Old-Testament
https://cdn.britannica.com/24/62624-004-C9200478/principles-yin-symbol-forces-aspects-life.jpg
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The yin and yang symbol suggests the two opposite principles or forces that make up all the 

aspects of life.Encyclopædia Britannica, Inc. 

Some religions are dualistic, with two gods in place of the one God of monotheism. Examples 

include Zoroastrianism, where Ahura Mazdā (the god of light and goodness) battles 

with Ahriman (the god of darkness and evil). The number 2 is often associated with negatives, as 

in the words duplicity and two-faced. Northwest Coast Indians required the parents of twins to 

observe various taboos because they believed that supernatural powers would bring the wishes of 

twins to fruition. 

3 

The number 3 is a very mystical and spiritual number featured in many folktales (three wishes, 

three guesses, three little pigs, three bears, three billy goats gruff). In ancient Babylon the three 

primary gods were Anu, Bel (Baal), and Ea, representing Heaven, Earth, and the Abyss. 

Similarly, there were three aspects to the Egyptian sun god: Khepri (rising), Re (midday), 

and Atum (setting). In Christianity there is the Trinity of God the Father, God the Son, and 

God the Holy Spirit. Plato saw 3 as being symbolic of the triangle, the simplest spatial shape, 

and considered the world to have been built from triangles. In German folklore a paper triangle 

with a cross in each corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against 

gout, as well as protecting a cradle from witches. Three black animals were often sacrificed 

when attempting to conjure up demons. On the other hand, a three-coloured cat was a protective 

spirit. In William Shakespeare’s Macbeth (1606–07) there are three witches, and their spell 

begins, “Thrice the brindled cat hath mewed,” reflecting such superstitions. Also, 3 is the 

dimension of the smallest magic square in which every row, column, and diagonal sums to 15. 

4 

The number of order in the universe is 4—the four elements of earth, air, fire, and water; the 

four seasons; the four points of the compass; the four phases of the Moon (new, half-moon 

waxing, full, half-moon waning). The Four Noble Truths epitomize Buddhism. To the 

Pythagoreans 4 was the source of the tetractys 1 + 2 + 3 + 4 = 10, the most perfect number. 

In medieval times there were thought to be four humours (phlegm, blood, choler, and black 

bile—hence the adjectives phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic), and the body was 

bled at various places to bring these humours into balance. 

The number 4 is central in the world view of the Sioux, with four groups of gods (superior, ally, 

subordinate, and spirit), four types of animal (creeping, flying, four-legged, and two-legged), and 

four ages of humans (infant, child, mature, and elderly). Their medicine men instructed them to 

carry out all activities in groups of four. 

Because 4 is generally a practical, material number, few superstitions are associated with it. An 

exception is in China, where 4 is unlucky because she (“four”) and shi (“death”) sound similar. 

In the biblical Revelation to John the Four Horsemen of the Apocalypse wreak destruction upon 

humanity. 

https://www.britannica.com/topic/Zoroastrianism
https://www.britannica.com/topic/Ahura-Mazda
https://www.britannica.com/topic/Ahriman
https://www.britannica.com/topic/Northwest-Coast-Indian
https://www.britannica.com/topic/Anu
https://www.britannica.com/topic/Baal-ancient-deity
https://www.britannica.com/topic/Ea
https://www.britannica.com/topic/Re
https://www.britannica.com/topic/Atum
https://www.britannica.com/topic/Trinity-Christianity
https://www.britannica.com/topic/Holy-Spirit
https://www.britannica.com/science/triangle-mathematics
https://www.britannica.com/topic/cross-religious-symbol
https://www.britannica.com/biography/William-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/Macbeth-by-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/magic-square
https://www.britannica.com/topic/Four-Noble-Truths
https://www.britannica.com/science/perfect-number
https://www.merriam-webster.com/dictionary/medieval
https://www.britannica.com/science/humor-ancient-physiology
https://www.britannica.com/topic/Sioux
https://www.britannica.com/topic/Revelation-to-John
https://www.britannica.com/topic/Four-Horsemen
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Apocalypse
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5 

The sum of the first even and odd numbers (2 + 3) is 5. (To the Pythagoreans 1 was not a number 

and was not odd.) It therefore symbolizes human life and—in the Platonic and Pythagorean 

traditions—marriage, as the sum of the female 2 and the male 3. The Pythagoreans discovered 

the five regular solids (tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron; now 

known as the Platonic solids). Early Pythagoreanism acknowledged only four of these, so the 

discovery of the fifth (the dodecahedron, with 12 pentagonal faces) was something of an 

embarrassment. Perhaps for this reason 5 was often considered exotic and rebellious. 

The number 5 was associated with the Babylonian goddess Ishtar and her Roman 

parallel, Venus, and the symbol for both was the five-pointed star, or pentagram. In England a 

knot tied in the form of the pentagram is called a lover’s knot because of this association with the 

goddess of love. In Manichaeism 5 has a central position: the first man had five sons; there are 

five elements of light (ether, wind, water, light, and fire) and a further five of darkness. The 

body has five parts; there are five virtues and five vices. 

The number 5 was also important to the Maya, who placed a fifth point at the centre of the four 

points of the compass. The five fingers of the human hand lent a certain mystery to 5, as did the 

five extremities of the body (two arms, two legs, head). A human placed in a circle with 

outspread arms and legs approximates the five points of a pentagon, and if each point is joined to 

its second nearest neighbour, a pentagram results. This geometric figure is central to occultism, 

and it plays a prominent role in summoning spells whereby it is supposed to trap a demon, or 

devil, who can then be compelled to do the sorcerer’s bidding. The belief that 5 was sacred led to 

an extra element, augmenting the traditional four that made a human being. This fifth essence, 

or quintessence, is the origin of the word quintessential. 

In Islam 5 is a sacred number. Foremost are the five Pillars of Islam: declaration of faith 

(shahādah), prayer (ṣalāt), fasting during Ramadan, giving alms (zakāt), and making the 

pilgrimage to Mecca (the hajj). Prayers are said five times every day. There are five categories 

of Islamic law and five law-giving prophets (Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad). 

  

 
  

The Meaning Of Number 5 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/Platonic
https://www.britannica.com/science/Platonic-solid
https://www.britannica.com/topic/Ishtar-Mesopotamian-goddess
https://www.britannica.com/topic/Venus-goddess
https://www.britannica.com/topic/Manichaeism
https://www.britannica.com/topic/Maya-people
https://www.britannica.com/topic/human-being
https://www.merriam-webster.com/dictionary/quintessence
https://www.britannica.com/topic/Islam
https://www.britannica.com/topic/Pillars-of-Islam
https://www.britannica.com/topic/shahadah
https://www.britannica.com/topic/salat
https://www.britannica.com/topic/Ramadan
https://www.britannica.com/topic/zakat-Islamic-tax
https://www.britannica.com/topic/hajj
https://www.britannica.com/topic/Shariah
https://www.britannica.com/topic/Noah
https://www.britannica.com/biography/Abraham
https://www.britannica.com/biography/Moses-Hebrew-prophet
https://www.britannica.com/biography/Jesus
https://www.britannica.com/biography/Muhammad
https://thesecretofthetarot.com/
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Numerology Number 5 

The number 5 usually indicates someone who is full of energy (but unable to channel it 

responsibly). 

This number brings adaptability, independence of thought and action, and an unwillingness 

to (completely) conform. 

The number 5 can be used to increase versatility and independence, but people must guard 

against an overwhelming desire for change (so as to not be consumed by variation and, thus, 

unable to maintain happiness without it). 

The Number 5 as a Person 

If numbers were people they would share many qualities with the extreme personalities of the 

gods, like Hades or Hermes. (People tend to be a combination of many numbers, so it is rare to 

know someone who truly lives up to one number’s personality.) 

If the number 5 were a person, she would be the freedom-loving and independent child of the 

creative number 3 and the motherly number 2. 

The number 5 is commonly referred to as the number of humanity. Human beings have five 

fingers, five toes, five appendages (if the head is included), five senses, and five major 

systems of the body. She is noted for independence, versatility, rebellion, and a daring 

nature. 

She tends to attract people who are eccentric and don’t blend in with the social demands of the 

world. 

The number 5 is unpredictable, and it is in her nature to be in constant motion and to enjoy all 

the subtle (and extreme) changes of the world. 

To keep pace with the changes of the world, the number 5 changes her mind often, which is 

perhaps why she rarely chooses sides in a debate (regardless of her opinionated nature). She 

usually has a much easier time adapting to quick changes than other numbers. 

On the negative side, she can be a daredevil, though she won’t allow herself to be a part of any 

club or cult (or at least not allow herself to be consumed by one). 

Due to her extreme tolerance for change, it may be difficult for her to plan ahead (beyond 

tomorrow) or be satisfied with anything long-term. 
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While her adventurous nature can be refreshing, it can bring about many instances of 

irresponsible (albeit independent) action. The number 5 is all about random and dynamic energy, 

and in order for her to become successful in this lifetime, she must learn to channel her energy 

and discipline herself in her endeavors. 

 

THAM KHẢO  

  Thuyết Âm Dưong   [ 3 ] 

 [ 1 ]- Frequencies of Matter 

Is it theoretically possible for physical solid matter to vibrate 

Solid matter continually vibrates, and the vibrations are perceived macroscopically as 

temperature. It is the rotational and vibrational motion of the atoms and molecules which are 

bound together at a high enough frequency 

The temperature of a solid comes with a black body radiation connected to it, and thus there 

exists a spectrum of characteristic frequencies, related to the frequencies of the vibrational and 

rotational levels of the atoms and molecules in the solid. The higher the temperature the 

higher the frequency, and the higher the frequency the higher the temperature. 

to become imperceptible to vision and move through other solid matter? 

If the frequency gets high enough the solid will either burn, or melt, depending on the atoms and 

molecules involved. The result of high frequencies of vibration do not lead to metaphysical 

conditions.  

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. The speed of 

sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

Key Differences Between Solid, Liquid and Gas 

The difference between solid, liquid and gas can be drawn clearly on the following grounds: 

1. A substance having structural rigidity and has a firm shape which cannot be changed 

easily is called solid. A water-like fluid, that flows freely, having a definite volume but 

no permanent shape, is called liquid. Gas refers to a state of matter, do not have any 

shape but conform to the shape of the container, completely, in which it is put in. 

2. While solids have certain shape and volume, liquids only have definite volume but not 

shape, gases neither have shape nor volume. 

3. The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. 

4. The compression of solids is difficult, liquids are nearly incompressible, but gases can be 

easily compressed. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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5. Molecular arrangement of solids is regular and close, but liquids have irregular and 

sparse molecular arrangement and gases, too have random and more sparse arrangement 

of molecules. 

6. The molecular arrangement in solids is well organised. However, the layers of molecules 

slip and slide over one another, in the case of liquids. In contrast, the particles in gases 

are not at all organised, due to which the particles move randomly. 

7. When it comes to fluidity, solids cannot flow, however, liquids can flow and that also 

from the higher level to lower level. As against this gases flows in all directions. 

8. The spaces between the molecules and the kinetic energy are minimum in solids, medium 

in liquid and maximum in gases. So, the motion of molecules is negligible in solids, 

whereas in liquids, the erratic, random motion of molecules can be seen. Unlike gases, 

which have the free, constant and random motion of molecules. 

9. In solids, the particles are held tightly by strong intermolecular attraction, although in 

liquids the attraction between particles is intermediate. As against this, the particles are 

loosely held, because the intermolecular attraction is weak. 

10. The speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and 

minimum in gases. 

11. As solid have a definite shape and size, they do not require a container for storage. 

Liquids cannot be stored without a container. Conversely, for storing gases, a closed 

container is required. 

( Đây  là  ba trạng thái biến đổi của Vật chất mà nhà Phật gọi là tuồng Ảo hóa dã 

bày ra đó  ) 

Changing the Frequencies of Our Thoughts 

 

Is it possible that different types of thoughts have different frequencies, just like a radio 

station? I believe the answer to that is that to a degree they do, however it's not the thoughts that 

emit a frequency it's the brainwaves, which are directly controlled by thoughts and 

emotions.   That brainwave frequency is then transmitted into the world, so to speak.   Others 

pick up on the frequency, or vibration, and are attracted to it or repelled by it depending on their 

frequency at a particular time. 
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For example when you are in a bad mood, for whatever reason, your thoughts are generally 

negative, you might not want to be around people.   Your thoughts are creating emotions of "˜go 

away' to everyone around you, your behaviour is then affected by your thoughts and 

emotions.   Your body language will tell people to stay away from you or to leave you alone for 

a bit.   Others will pick up on your brainwave frequency, vibration, subconsciously, and stay 

away or they will talk to you, trying to give you some of their energy and lift your energy. 

If we can manage to control our thoughts, we are effectively controlling our emotions, which in 

turn is controlling our behaviour.   If we control our thoughts and behaviours we are effectively 

controlling our mind energy and the frequencies of the brainwaves we are sending out to the 

world. 

Thoughts and attraction 

We've heard a lot about the law of attraction.   I think the use of the term has become overused 

and therefore misunderstood, subsequently it has not been taken that seriously.   However if we 

use the model below to show how our thoughts can attract like minded people and events into 

our lives,  I think we can take it a little more seriously: 

 

From the above model we see that your mind energy attracts others with the same mind 

energy, or close to it.   I believe your mind energy is literally touching others, a little tap on 

the shoulder saying "˜hey, there's this guy over there who has the same energy as yours, 

maybe worth speaking to him.' Or "˜there's a woman in the room who is thinking a lot 

about her financial situation, you might be able to help her.' 
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What we are thinking a lot about will produce different brainwave frequencies.   So, if you're 

thinking a lot about your financial situation with a positive frame of mind, that frequency will 

touch others who may be able to help you in some way.   If, on the other hand, you are thinking 

about your financial situation in a negative way, those thoughts will produce a different 

frequency and you will touch others who could make your financial situation worse. 

The ladder of vibration 
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Other Solar Systems 

Our Milky Way Galaxy is just one of billions of galaxies in the universe. Within it, there are 

at least 100 billion stars, and on average, each star has at least one planet orbiting it. This means 

there are potentially thousands of planetary systems like our solar system within the galaxy!  

Our Sun is one of at least 100 billion stars in the Milky Way, a spiral galaxy about 100,000 

light-years across. 

  

  

Telescope Named For ‘Mother of Hubble'  

How many Suns in the Universe 

The stars are arranged in a pinwheel pattern with four major arms, and we live in one of them, 

about two-thirds of the way outward from the center. Most of the stars in our galaxy are thought 

to host their own families of planets. 

The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the universe. 

The universe is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. The 

universe contains all of the galaxies, stars, and planets. The exact size of the universe is 

unknown. Scientists believe the universe is still expanding outward.  

Go farther. Explore Beyond Our Solar System In Depth › 

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the 

spiral structure of our galaxy, the Milky Way. More › 

  

 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/beyond/in-depth/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/?category=solar-system_beyond
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman


 

- 231 - 

 

How many Suns in the Universe? 

Hey cool cats, I’m Dr. Universe, here to answer your baffling science questions like this one. 

How many suns are in the universe? The sun is actually a star, our nearest star, but there are 

lots of stars out there. Maybe you’ve tried counting them before. One, two, three, four, five, six, 

seven stars make up the big dipper. Astronomers estimate that the human eye could spot about 

9,000 stars. Of course, the Earth blocks our vision so we only see about half of those in the night 

sky. If we use binoculars, we could see even more stars, about 200,000 of them. A small 

telescope can help us see more than 15 million stars and even more powerful telescopes can 

help us look for other galaxies which are home to even more stars. Have you ever been 

stargazing? What did you see in the night sky? Tell us about it sometime at 

Dr.Universe@wsu.edu. 

Do stars emit energy? 

 

slideshare.net 

The majority of stars emit most of their electromagnetic energy as visible light, the 

tiny portion of the spectrum to which our eyes are sensitive. Because wavelength 

correlates with energy, the color of a star tells us how hot it is: red stars are coolest, 

blue are hottest.  

The main difference between the sun and any other star is the distance each are from 

Earth. The sun is closer to this planet than all of the other stars.  

Size is another major difference between the sun and other stars. The sun is the biggest star in 

this solar system. Within the whole universe, the sun is quite small compared to the enormous 

stars that exist beyond our solar system. The largest star that scientists have discovered is called 

Mu Cephei. Over one billion of Earth's suns could fit inside of Mu Cephei. This massive star 

is considered to be a giant in the universe. 

Stars also differ in temperature. Temperature differences can be interpreted using color changes. 

Stars that burn red and orange are much cooler in temperature than the sun. Stars that burn white 

or blue-white are much hotter than the sun. 

As well as mass and temperature, all of the stars also differ in age. The sun in this solar system is 

approximately five billion years old, making it a middle-aged star. As the stars grow older, they 

mailto:Dr.Universe@wsu.edu
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are subject to changes in mass, size and temperature. Sometimes, stars can even lose mass as 

they age. 

THAM KHẢO VỀ  TAM TÀI [ 4 ]  

CENTER OF GRAVITY AND THE THIRD EYE 

HUYỆT ĐAN  ĐIỀN VÀ HUỆ NHÃN 

 

ĐAN ĐIỀN 

 

Đan điền là gì? 

Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực 

hay là các huyệt đạo trên cơ thể người. 

Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là “Đan Điền 

thần”.Nghiên cứu về Đan Điền được dùng ban đầu trong Đạo giáo. Tuy nhiên vì có nhiều môn 

phái, sách vở khác nhau nên thuật ngữ “đan điền” có thể được dùng không nhất quán bởi các 

môn phái khác nhau. Trong cơ thể người có ba bộ vị được gọi là đan điền: 

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang 

đường dọc theo xương ức) còn gọi là “Đan Điền khí”. 

Hạ đan điền: Còn gọi là “Đan Điền tinh”, vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong 

khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5 thốn – khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột 

sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm 

ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn). 

Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là “ruộng trồng đan dược” (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay 

có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử 

dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo. 

(Wikipedia) 

Vị trí, công dụng, cách tập thở các loại Đan Điền 

Cách thứ nhất : Quân bình âm dương (hay cách thở 2 Đan Điền) 

a-Điều thân : 
Bàn tay duơng đặt trên Đan Điền Thần dưới mỏm xương ức, bàn tay âm đặt dưới rốn 5cm nơi 

huyệt Khí Hải, Đan Điền Tinh. 

Tay dương của Nam là tay trái, nữ là tay phải. Tay âm của nam là tay phải, nữ là tay trái. Đan 

Điền Thần là địện dương nối với tay dương. Đan Điền Tinh là điện âm nối với tay âm, đó là cách 

nối mạch truyền khí và tích lũy khí vào tạng phủ để điều hòa âm dương theo nguyên tắc bảo toàn 

năng lượng . 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%E1%BB%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_th%E1%BB%83_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3n_trung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_khuy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1


 

- 233 - 

 

 

The Three Fields 

1.- The lower Cinnabar Field  ( Hạ Đan điền ) is the dantian proper and is the seat of 

essence (jing). Different sources place it at 1.3, 2, 2.4, 3, or 3.6 inches (cun) below or behind the 

navel, and consider it to be the same as, or closely related to, other loci in the same region of the 

body: the Gate of the Existence (mingmen), the Origin of the Barrier (guanyuan), and the Ocean 

of Breath (qihai). In the first stage of the Neidan process (“refining essence into breath”), 

circulating the essence along these two channels generates the Internal Elixir. 

[ Dantian, dan t’ian, dan tien or tan t’ien is loosely translated as “elixir field”, “sea of qi”, or 

simply “energy center”. Dantian are the Qi Focus Flow Centers, important focal points for 

meditative and exercise techniques such as qigong, martial arts such as t’ai chi ch’uan, and in 

traditional Chinese medicine.  

Elixir:a substance, usually a liquid, with a magical power to cure, improve,  

or preserve something: 

It’s yet another health product claiming to be the elixir of life/youth (= something to make 

you live longer/stay young).] 

 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/substance
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/liquid
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/magical
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/power
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cure
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/improve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/preserve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/yet
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/health
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/product
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/claim
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/youth
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/live
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/stay
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/young
http://khicongydao.com/wp-content/uploads/2015/05/SoDo_CacloaiDanDien.jpg
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The nine palaces                                        Cửu trù Hồng phạm 

The nine palaces of the upper Cinnabar Field 

(the leftmost palace in the lower row 

is located between the eyebrows) 

[  Hình này có liên hệ gì đến Cửu trù Hồng phạm, Đan Điền cung ( 丹田宮 ở giữa 5 cung bên 

dưới)   phải chăng là Hoàng Cực ? ] 

2.- The middle Cinnabar Field ( Trung Đan điền ) is at the center of the chest 

according to some authors, or between the heart and the navel according to others. It is the seat 

of breath (or “energy”, qi) and is also called Yellow Court (huangting), Crimson Palace 

(jianggong), or Mysterious Female (xuanpin, an emblem of the conjunction of Yin and Yang). 

Its central position in the body also inspired the names Central Palace (zhonggong) and “One 

Opening at ] the Center of the Person” (shenzhong yiqiao). In the second stage of the Neidan 

process (“refining breath into spirit”), the Internal Elixir is moved from the lower to the 

middle dantian and is nourished there. 

3.- The upper Field ( Thượng Đan điền )  is located in the region of the brain and is the seat 

of spirit (shen). Also known as Muddy Pellet (niwan) or Palace of Qian (qiangong, with 

reference to the ☞ trigram representing Pure Yang), it is divided into nine palaces or chambers 

arranged in two rows. Niwan denotes both the upper dantian as a whole and the innermost palace 

or chamber (the third one in the lower row). Moving the Internal Elixir to the upper Field marks 

the third and last stage of the Neidan process (“refining spirit and reverting to Emptiness”). 

Cinnabar Fields and Meditation 

Cinnabar Fields and Meditation 

https://www.goldenelixir.com/taoism/yin_and_yang.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/table_bagua.html
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[There are three Cinnabar Fields, but] the lower Cinnabar Field is the Cinnabar Field in the 

strict sense. Different views exist concerning its position. The medical texts usually say that it is 

located 1.3 inches below the navel. According to the alchemical texts, instead, it is found 1.3 

inches behind the navel. 

Wang Mu, Foundations of Internal Alchemy 

The Neidan tradition has inherited and developed several notions that have evolved in various 

contexts since Han times. The term dantian first occurs in two sources related to the 

transformation of Laozi into a divine being, both dating from 165 CE: the Inscription for 

Laozi (Laozi ming) mentions the term in connection to the Purple Chamber (zifang, the 

gallbladder), and the Stele to Wangzi Qiao (Wangzi Qiao bei) relates it to meditation practices. 

One of the two main sources on early Taoist meditation, the third-century Scripture of the Yellow 

Court (Huangting jing), frequently refers to the three dantian as the Three Fields (santian) and 

the Three Chambers (sanfang), and also mentions the Yellow Court and the Muddy Pellet. The 

other main early Taoist meditation text, the Central Scripture of Laozi (Laozi zhongjing), gives 

the first detailed description of the lower Field, saying that it contains the whole cosmos and is 

the residence of the material carriers of essence (jing), i.e., semen for men and menstrual blood 

for women. The same passage shows that the appellation “cinnabar” originally derives from the 

red color of the innermost part of the dantian, with no direct relation to the mineral cinnabar or 

to the elixir. [See a translation of this passage.] 

In several early descriptions, the three dantian also appear as residences of inner gods visualized 

by adepts in meditation practices — in particular, the One (Taiyi), who moves through the three 

Fields within the human body. The best-known occurrence of the term dantian in this context is 

found in the Baopu zi. [See a translation of this passage.] The Shangqing sources developed 

these meditation practices. The practice of embryonic breathing (taixi), also known as “breathing 

of the Cinnabar Field” (dantian huxi), further contributed to shape the Neidan view of 

the dantian. 

 

Huyệt Đan Điền ở đâu và công dụng như thế nào? 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không 

tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, 

nơi Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược lại. 

                                                         a.-Điều thân 

b-Điều ý : 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng 

lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c-Điều tức : 

Để ý mỗi lần thở vào, tưởng tượng khí từ ngoài vũ trụ vào từ đỉnh đầu (Thiên Môn) chạy đến tụ 

ở Đan Điền Thần, và khi hơi thở ra, tưởng tượng đưa khí từ Đan Điền Thần xuống tụ lại ở Đan 

Điền Tinh. Cứ mỗi hơi thở vào-ra như thế, trong đầu đếm nhẩn là 1 lần, rồi 2 lần….cho đến 10 

https://www.goldenelixir.com/taoism/taoism_intro_3.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/taoism_intro_3.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/inner_gods.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_baopu_zi.html
https://www.goldenelixir.com/publications/eot_shangqing.html
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lần, rồi trở lại đếm từ 1 đến 10 lần, gọi là 20, từ 1 đến 10 nữa gọi là 30, gọi là Sổ Tức (đếm hơi 

thở)….càng theo dõi hơi thở vào-ra càng lâu, càng nhiều đến mấy trăm lần càng tốt…. 

d-Lợi ích : 

Có nhiều công dụng. Nếu thở thiền như vậy mà bị hôn trầm rơi vào giấc ngủ sâu, không theo dõi 

là đã đếm được bao nhiêu lần, thì đó là cách chữa bệnh mất ngủ hiệu qủa nhất, vì bệnh mất ngủ 

do suy nghĩ lung tung, nay cột tâm lại không cho tâm viên ý mã, chỉ đếm hơi thở mà ngủ được, 

do đó tây phương chữa bệnh mất ngủ bằng cách đếm cừu 1 con, 2 con, 3 con…. lên đến ngàn 

con là ngủ được, nhưng đó chỉ là Sổ (đếm) chứ không phải thiền Sổ Tức (đếm hơi thở). 

Ngược lại, nếu không bị hôn trầm, còn tỉnh táo, có thể đếm được đến mấy ngàn lần, gọi là thiền 

tỉnh thức, tần số sóng não xuống thật thấp (3 Hertz) hơn là tần số ngủ (5 Hertz), như vậy cơ thể 

vẫn được ngủ, nhưng trí nhớ được tăng cường, minh mẫn, phát triển tế bào não, tăng cường hệ 

miễn nhiễm giúp cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, trẻ hóa tế bào, làm chậm sự lão hóa, phát 

triển tâm linh, tăng thêm hồng cầu, tăng oxy trong máu, bụng nóng ấm, mềm, tiêu hóa nhanh, 

hấp thụ và chuyển hóa nhanh, loại bỏ độc tố nhanh tống ra ngoài cơ thể. 

Giai đoạn này là đang tập ở giai đoạn Lửa Cung Ly đốt vàng cung khảm. 

Cách thứ hai : Tập thở Đan Điền Thần : 

a-Điều thân : 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không 

tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, 

nơi Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược lại. 

b-Điều ý: 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng 

lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c- Điều tức : 

Sổ Tức, tưởng tượng khi hơi thở vào, khí từ ngoài vũ trụ vào từ Thiên Môn (đỉnh đầu) đến tụ lại 

ở Đan Điền Thần, mình cảm thấy dưới bàn tay nóng ấm. Khi hơi thở ra, tưởng tuợng khí nóng 

ấm ở bàn tay tỏa ra hâm nóng Đan Điền Thần. Cứ mỗi lần hơi thở vào-ra hâm nóng Đan Điền 

Thần như vậy, mình đếm 1, rồi lần thứ hai đếm 2…. đến 10, là hết vòng thứ nhất, thì quay trở lại 

đếm vòng thứ hai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20, vòng thứ ba 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30, vòng thứ tư 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,40… 

Nếu để nhiệt kế dưới bàn tay, chúng ta nhận thấy trước khi tập, nhiệt kế chỉ 30 độ, sau khi tập 30 

phút, nhiệt kết chỉ trên 37 độ là tập đúng. Người ngoài theo dõi nhiệt độ càng lúc càng tăng là 

người tập vẫn còn tỉnh thức, nếu nhiệt độ đứng lại không tăng là người tập đã đi vào hôn trầm 

(ngủ say) hay nhiệt độ tụt xuống dần là người tập đã tâm viên ý mã, suy nghĩ theo tư tưởng đi 

chỗ khác, mà ý không còn ở Đan Điền Thần nữa. 

d-Lợi ích : 

Nếu thở thiền ở Đan Điền Thần bị hôn trầm đi vào giấc ngủ sâu là đã chữa được bệnh mất ngủ 

do áp huyết thấp, người lạnh, thiếu máu não, cơ thể suy nhược,suy tim, tâm thần suy nhược, ăn 

không tiêu, hay bị tiêu chảy, đau nhức. Nếu còn tỉnh thức, cơ thể vẫn được ở trong trạng thái 
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ngủ, chỉ có bộ não đang làm việc chỉnh sửa hệ thống thần kinh giác quan hoàn hảo hơn như mắt 

nhìn rõ, tai nghe thính, mũi thính, vị giác phân biệt rõ ràng, ăn uống ngon hơn, và tâm linh được 

phát triển đến trình độ cao hơn. 

Tập càng nhiều ở giai đoạn này sẽ đạt đến trình độ : Vân thông khí công soi cốt tiết. 

Cách thứ ba : Tập thở Đan Điền Tinh 

a-Điều thân : 

Hai tay để vào Đan điền Tinh để tăng âm, tăng Chuyển Hóa, chữa bệnh dương, táo bón, người 

nóng, khát uống nước nhiều, áp huyết cao, sốt nóng… 

Nam đặt bàn tay phải dưới rốn 5cm nơi huyệt Khí Hải Đan Điền Tinh, tay trái đặt chồng lên trên. 

Nữ đặt tay ngược lại. 

b-Điều ý: 

Quán Tức theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào. 

Tưởng tượng khi hơi thở vào từ đỉnh đầu Thiên Môn (cửa thông ra ngoài trời) vào thẳng đến Đan 

Điền Tinh tụ lại ở đó, khi hơi thở ra, tưởng tượng khí ở bàn tay lăn tỏa vào bụng dưới làm ấm 

Đan Điền Tinh. Khi đã có được cảm giác mỗi lần hơi thở ra làm âm Đan Điền Tinh, bắt đầu Sổ 

Tức đếm hơi thở, mỗi vòng đếm từ 1 đến 10, vòng thứ hai đếm từ 1 đến 20, rồi 1 đến 30… đến 

hàng trăn lần, ngàn lần. 

c-Lợi ích : 

Khi tỉnh thức tập thở là đang ở thời kỳ Sinh Hóa trong chu kỳ chuyển hóa, khi đi vào giấc ngủ 

sâu, tất cả biến thành chuyển hóa, chuyển chất bổ để biến thành máu chuyển thành tinh khí, sinh 

tinh hóa tủy mạnh thận, nuôi xương cốt. 

Tập một thời gian liên tục thì lại chuyển tinh hóa khí giai đoạn hai diệt dục để hoàn tinh bổ não 

biến khí hóa thần, tập bài này suốt đời không có hại để chuyển thần hoàn hư có nghiã là thay đổi 

tế bào não, cải lão hoàn đồng, tăng cường trí nhớ trí thông minh. 

Cách thứ tư : Tập Thở Mệnh Môn. 

(sau lưng, điểm giữa cột sống ngang lưng quần, đối xứng với rốn, hay tạm gọi là rốn sau) 

a-Điều thân 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi tự nhiên. Có ba cách điều thân, tùy theo mục 

đích : 

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Thần. 

Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Tinh. 

Chuyển tinh hóa khí, tay dương tại Đan Điền Thần và khí hóa thần, tay âm đặt tại Đan Điền 

Tinh. 

b-Điều ý 

Cũng có 3 cách điều ý theo mục đích : 

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, 

hơi thở ra, chuyển hỏa khí từ Đan Điền Thần vào Mệnh Môn. 
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Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Tinh, 

hơi thở ra, chuyển thủy khí vào Mệnh Môn. 

Chuyển tinh hóa khí, tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, để chuyển hóa 

tinh chất của thức ăn biến thành hỏa khí, ngưng thở 1 giây dùng ý chuyển dẫn hỏa khí tụ ở Đan 

Điền Tinh, để chuyển hóa hỏa khí thành tinh khí một lần nữa. Hơi thở ra, chuyển tinh khí từ Đan 

Điền Tinh vào Mệnh Môn để khí hóa thần. 

Mỗi lần xong một hơi thở, áp dụng Sổ Tức từ 1 đến 10 nhiều lần lên đến ngàn lần. 

c-Lợi ích : 

Khi Sổ Tức bị hôn trần sẽ rơi vào giấc ngủ ngon. 

Khi Sổ Tức còn tỉnh thức, cách thứ nhất làm tăng Mệnh môn hỏa, làm tăng thận dương, chữa 

được bệnh thận dương hư, chữa bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều, mất trí nhớ, áp huyết thấp, người lạnh, 

sốt rét, chữa bệnh thận khỏi phải lọc thận. 

Cách thứ hai làm tăng thủy cho Mệnh Môn làm mạnh thận âm, nuôi duỡng thận, tăng thận thủy, 

chữa áp huyết cao, tinh khí thiếu, yếu xương cốt, sinh tinh tủy, hoàn tinh bổ não, chữa thận nhiệt 

đi tiểu nóng rát, tiểu rắt. 

Cách thứ ba, chuyển tinh hóa khí, khí hóa thần, nuôi bộ não phát triển, thay tế bào não, làm chậm 

lão hóa, tăng cường trí nhớ trí thông minh, phát triển tâm linh. Đây là giai đoạn luyện Tinh bền 

khí đủ dưỡng nguyên thần. 

Tại sao gọi là Đan Điền Thần ? 

Vị trí của Đan điền thần được định nghĩa là một lỗ rỗng gọi là Hư Vô Huyệt Lý, ngang dọc 1 

thốn 2 phân sờ và nhìn không thấy, nhưng là nơi chuyển hoá Âm Dương, cách tim 3 thốn 6, cách 

thận 3 thốn 6, đo khoảng cách từ tim (Hỏa) xuống Thận (thủy) là 8 thốn 4 .Tiểu vũ trụ của con 

người liên quan đồng nhất thể với đaị Vũ trụ của trời đất nên khoảng cách từ mặt trời (hỏa) 

xuống mặt nước biển (thủy) là tám mươi bốn muôn ngàn dặm (84 x 10000 (muôn)x1000x dặm 

1,609km) đúng như khoa học đã xác định . 

Điện khí Hỏa của Trời là Dương, điện khí Thủy của trái Đất là Âm, giữa lưng Trời là điểm 

chuyển hóa Âm Dương khi đụng nhau tạo ra sét và tiếng nổ ở đó. Ở đó là nơi nào không xác 

định được chính xác nên ở trong thân người được gọi là Hư Vô Huyệt Lý . 

Nếu muốn thường xuyên âm dương được chuyển hóa để giúp con người khỏe mạnh sống lâu con 

người mới tìm cách luyện đơn như Thái Thượng Lão Quân, lập một cái lò bát quái ở Đan điền 

Thần này gọi là lập Lư Đảnh .Chất liệu để luyện đơn là hai chất độc không bao giờ có thể hòa 

hợp được với nhau đó là chất dương thủy ngân ( hống) và chất âm chì (diên) nung nấu trong lò ở 

một nhiệt độ thích hợp ( gọi là luyện công phu để hống diên giao đầu) độ lửa của lò bát quái lúc 

đó vừa nóng bên trong vừa nóng bên ngoài gây ra một tiếng nổ cả hai thứ tan thành chất bột đỏ 

tươi gọi là thần sa thường dùng để bao áo các viên thuốc tầu chữa bệnh tim, thần kinh, an thần , 

thần sa uống nhiều thì ngộ độc tẩu hỏa nhập ma, loại chế biến ít độc có thể uống được là chu sa, 

trong các triều đại Tầu dùng Chu sa bón cho con Thạch sùng ăn rồi lấy máu của Thạch sùng bôi 

vào cổ tay người con gái để xác nhận còn là xử nữ hay không rồi mới tiến cung, nên có điển tích 

của câu thơ Lấy bột chu sa bón thạch sùng.Ngày nay các nhà hàng tàu có món phở áp chảo là để 

lửa phừng cháy lên trên vào chảo rồi lấy ra, ăn có mùi thơm ngon đặc biệt hơn là chỉ xào bằng 
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lửa dưới, giống như kiểu luyện tiên đơn lửa bên ngoài đủ nóng đến độ làm phừng lửa cháy bên 

trong lò bát quái mới thành thuốc tiên. 

Khi chúng ta chọn chỗ đặt tay vào Đan Điền là chúng ta đang ở thời kỳ Lập Lư Đảnh .Khi thở 

nghe bụng nóng là nóng trong, nghe bàn tay nóng chảy mồ hôi là lửa ngoài nóng, cái nóng được 

tăng cường theo chu kỳ khép kín để bảo toàn năng lượng, đến độ nóng nào thích hợp thì tâm hoả 

và thận thủy chuyển hóa gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sét đánh, khiến mình bàng 

hoàng ngơ ngác, tưởng bom ở đâu nổ, chỉ có trong đầu mình nghe được mà người ngoài không 

nghe được lúc đó thành tiên rồi, khó mà đạt được, nhưng để chuyển tinh hoá khí, khí hóa thần 

giúp sống lâu khỏe mạnh không bệnh tật thì dễ hơn mọi người đều tập được. 

Các tiên gia gọi vị trí đan điền thần là Cung Huỳnh Đình, Đình là sân, Huỳnh là vàng, tức là sân 

rồng nơi các bá quan văn võ cùng vua họp bàn chánh sự, các nơi báo cáo tình hình trong nước và 

là đầu não chỉ huy điều hành việc nước. Cho nên ý tập trung tại Đan Điền Thần, ý là vua, các 

quan là những thần kinh chức năng cơ quan tạng phủ tụ tập ở đây để điều hòa các chức năng của 

cơ thể. Ngược lại nếu thiền theo các môn phái khác, ý tập trung tại bộ đầu, thì theo lý thuyết của 

khí công ý ở đâu khí ở đó, khí huyết sẽ dồn hết lên bộ đầu sinh tẩu hỏa nhập ma, bộ đầu gọi là 

Nê Hoàn Cung như phòng ngủ của vua. Nếu quốc gia nào mà ông vua cứ ở phòng ngủ nơi hậu 

cung vui chơi với tam cung lục viện thì sẽ mất nước, cho nên muốn nước giầu dân mạnh vua lúc 

nào cũng phải ra ngoài Huỳnh Đình Cung kiểm soát công việc làm của các bá quan văn võ (âm 

dương, huyết khí) của các bộ (tạng phủ) thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh không bệnh tật. 

Mọi người nên tập bài tĩnh công đến suốt đời cũng không có biến chứng tẩu hỏa nhập ma, vì 

càng tập là càng luyện đơn để tiến hóa, luyện đơn chắc chắn thể xác khỏe mạnh không bệnh tật, 

nhưng về tinh thần, trí não được phát triển, kết qủa đầu tiên cảm nhận được là : Vân thông khí 

công soi cốt tiết. Tinh bền khí đủ dưỡng nguyên thần. Tiếp tục tập sẽ có trạng thái : Xuất thần lên 

cảnh thần tiên. Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu. Tập đến khi thần hoàn hư : Đến bực này 

thì chứng kim tiên. Không không không hậu không tiền,. Không lo không nghĩ không phiền lòng 

ai . Đến lúc đó tôi sẽ từ giã qúy vị biệt tích giang hồ. 

Nói như vậy để qúy vị biết tôi chưa đạt được cảnh giới này, nên mới còn duyên để gặp gỡ qúy vị 

doducngoc 

o O o 

Kính gửi Đại Phu Đỗ Đức Ngọc 

Tôi rất cám ơn ngài gửi cho Đồ Hình các kinh huyệt. 

Tôi là người tu thiền, muốn biết đích xác huyệt Đan Điền, chỉ biết đại khái dưới rốn 2 phân (2 

đốt ngón tay), và thắc mắc rằng, sâu hơn huyệt Đan Điền nữa là huyệt gì, trên Đan Điền là 

huyệt Âm giao có phải cũng là Đan Điền không thưa Đại phu ? Tôi quen biết một võ sư cho biết 

đó là huyệt Khí Hải, xin đại phu xác định, chỉ giáo dùm cho chính xác vị trí. 

Chúc Đại phu mọi điều như ý và càng thêm công đức, phổ độ chúng sinh. 

Kính thư, 

Tăng 

Trả lời 

Khí Hải còn gọi là Đan Điền Tinh, dưới huyệt Khí Hải có huyệt Quan Nguyên, nhà đạo gọi là 

Chơn Khí Huyệt, Âm Giao không phải là Đan Điền. Khí công thiền có 3 đan điền, Đan Điền Khí 

từ xương ức lên đỉnh đầu, khi thở thiền chú ý hơi thở ở Thiên Môn (chỗ lõm trên đỉnh đầu do 
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thiền mà có, không hoàn toàn đúng vào huyệt Bách Hội) hay chú ý vào Ấn Đường, hai nơi này 

gọi là Đan Điền Khí. Đan Điền Thần là nơi Âm Dương gặp nhau để biến hóa, gọi lả Hư Vô 

Huyệt Lý, sờ và nhìn không thấy, rộng vuông vức 1 thốn 2, cách tim 3 thốn 6, cách thận 3 thốn 6 

.Tổng cộng tâm hỏa cách thận thủy 8 thốn 4, tương đương với khoảng cách từ mặt trời xuống 

biển là 84 muôn ngàn dặm (84x10000x1000x1,609km) điểm giữa trời với đất giao tiếp điện âm 

dương tạo ra tiếng sấm sét ở thiên nhiên, thì Hư Vô Huyệt Lý cũng tạo ra chấn động âm dưong, 

nên gọi là Đan Điền Thần, khi thở tập trung ý tại đan điền thần dưới xương ức gần huyệt Cưu Vĩ, 

nó nằm sâu bên trong, vô hình, Thái Thượng Lão Quân gọi cách thở này là Lập Lư Đảnh để nấu 

thuốc luyện tiên đơn (lửa cung ly đốt vàng cung khảm), cung ly là tâm hỏa, cung khảm là thận 

thủy, khí công gọi là cách thở thai tức (bào thai trong bụng mẹ không cần thở bằng mũi để lấy 

oxy bên ngoài, chỉ cần theo dõi nhịp mạch đập ở Đan Điền Thần, thấy nó vẫn đập, mặc dù mình 

không thở mà vẫn sống ), cuốn lưỡi nối vòng Nhâm Đốc để khí đi xuống 12 đốt cổ họng thì 12 

đốt này nhà đạo gọi là Thập Nhị Trùng Lầu, nhưng luyện đến khi chuyển tinh hoá khí, chuyển 

khí hóa thần, thì khí đi lên sau lưng vòng phía sau 12 đốt cổ lên đầu vào Cung Nê Hoàn thì 12 

đốt này có tên gọi khác là Thập Nhị Trùng Thiên….. 

Thân 

Doducngoc 

Vô cùng cám ơn Đại Phu đã giảng giải rất chi tiết về Đan Điền Tinh, Khí, Thần, khiến tiểu nhân 

được mở rộng tầm kiến thức. 

Nhưng lại thêm các danh từ như Thốn, Cung Nê Hoàn, khiến tiểu nhân thêm mờ mịt. Xin cho biết 

1 thốn tương đương với bao nhiêu cm hay inches, trong hệ thống đo lường hiện đại. Và vị trí 

cung Nê Hoàn ở đâu ? 

Ngoài ra, cách thận 3 thốn 6 lại cách thận thủy 8 thốn 4, là sao? 

Khác biệt thế nào giữa 2 Thận và Thận thủy ? 

Xin cảm tạ, 

Tăng 

Trả lời 

1-Thốn là đơn vị đo lường chiều dài của 1 đốt lóng tay của mỗi người mập ốm khác nhau theo tỷ 

lệ với thân hình của người ấy, nhưng theo 1 quy luật chung như khoảng cách giữa 2 núm vú là 8 

thốn, khoảng cách lằn chỉ nhượng tay đến lằn chỉ cổ tay dài 12 thốn, thí dụ nói huyệt 

Nội Quan cách lằn chỉ cổ tay 2 thốn, thì huyệt này trên tay một đứa nhỏ chỉ dài có 3cm, nhưng 

trên cổ tay người lớn 7cm… do đó đơn vị đo huyệt gọi là đồng thân thốn, lấy đốt tay người nào 

đo lên thân người ấy, chứ không đo trên người khác được. Thời nay giải quyết dễ dàng hơn, xem 

thốn là 1 đoạn, vậy huyệt Nội Quan là 2/12 (trên tổng số 12 đoạn của chiều dài cánh tay ngoài)… 

Từ rốn xuống xương mu dài 5 thốn, huyệt Khí Hải tính từ rốn xuống là 1 thốn rưỡi, tức là 1.5/5. 

2-Nê Hoàn Cung ví như phòng ngủ của vua, nằm trong đầu nhưng vô hình không có vị trí nhất 

định, không phải ai cũng có, chỉ có những vị tu thiền đạt mức thượng trí (kiến thức ngoài thế 

gian không có). Còn Đan Điền Thần, nhà đạo gọi là Huỳnh Đình Cung (sân rồng) nơi văn võ bá 

quan cùng vua họp bàn việc nước, điều khỉển lục bộ như ngoại giao, giáo dục, công chánh, kinh 

tế, nội vụ,y tế….Vì thế khi thở ý tập trung ở đây (ý là vua) theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh sự 

hoạt động của lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng được tốt thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Nếu vua 

(ý) ở Nê Hoàn Cung mê say với cung tần mỹ nữ thì quốc gia sẽ loạn, ví như ý tập trung ở đầu, cơ 
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thể sẽ bị bệnh, tẩu hỏa nhập ma, áp huyết cao, mất ngủ, điên loạn… Cho nên khí công chữa bệnh 

chỉ nên tập trung ý theo dõi hơi thở ở Đan Điền Thần để chuyển hóa âm dương, giúp lục phủ ngũ 

tạng luôn hoạt động tốt để cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. Đây cũng là một phương pháp thiền 

để tăng cường sức khỏe, không xuất hồn lên bộ đầu sẽ làm tăng áp huyết, không tập trung nhiều 

ở Chơn Khí Huyệt (dưới Đan Điền Tinh) sẽ thành qủy dâm dục… 

3-Khoảng cách từ tim xuống điểm nối 2 qủa thận dài 8 thốn 4, Hư Vô Huyệt Lý chiếm 1 thốn 2, 

ở trung tâm lư đảnh ở đoạn giữa tâm-thận 

4-Thận là nói chung, nhưng chức năng chứa lọc nước gọi là thận thủy để đối đãi với tim cho sức 

nóng ấm cho cơ thể goi là tâm hỏa, dùng danh từ hỏa thủy là có ý nghĩa về sự biến hóa của trời 

đất, mặt trời nóng giao hòa với quả đất bằng cách đưa sức nóng xuống mặt biển, lúc nhiều 

lúc ít để nước nóng bốc hơi thành mây, nước biển cạn gọi là thủy triều xuống, mây tụ lại thành 

mưa trả nước về cho biển gọi là thủy triều lên, đó gọi là sự biến hóa hỏa-thủy của thiên nhiên vũ 

trụ, trong con người cũng do tâm hỏa và thận thủy chuyển hóa gọi là sự khí hóa làm lục phủ ngũ 

tạng hoạt động điều hòa. 

Thân 

doducngoc 

Khai mở “Huệ nhãn” của Đại sư Tây Tạng 

Một khi đã có Huệ nhãn thì dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn 

có thể thấy những gì xảy ra ở khoảng cách xa. 

Xứ Tây Tạng, được xem là “thánh địa” của những câu chuyện kỳ bí và tâm linh mà khoa học 

đang tìm cách lý giải. Đã có rất nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng “đơn phương độc 

mã” trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của “đỉnh trời” không ngoài mục đích là tìm 

hiểu những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. 

Khám phá 

Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng như James Frazer, R. Muller, William Halse Ricers, 

Ions Veronica, Mbiti John, Wentz W. E, Osborne Harold... đặc biệt là một người phụ nữ, một nữ 

văn sĩ tên là Alexandra David Neel đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để 

vào xứ sở của “đỉnh trời” là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì 

thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. Nhờ đó mà thế giới Tây phương mới biết được những cuộc 

sống lạ lùng của các vị Lạt Ma Tây Tạng, nhất là biết về những năng lực tâm linh kỳ bí của 

những vị sư sống trong hang động, nơi mà “Trời” và “Đất” gần như giao hòa với nhau thành một 

thể. 

Điểm đặc biệt đáng nhắc đến là nơi đây các vị sư đều có khả năng cao về nhận thức, họ có thể 

hiểu nhau qua không gian hơn là biểu lộ bằng lời nói hay hành động. Nhờ khả năng đọc được tư 

tưởng người khác mà nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng biết trước được những gì mà người khác đang 

dự tính trong đầu. 

Ngoài ra, những vị này còn có khả năng phân tích vầng màu sắc tỏa ra từ đầu bất cứ ai để từ đó 

biết được ý tưởng tốt hay xấu mà người đó đang dự định. Đây chính là nguồn năng lực của con 

mắt thứ ba đã được nhiều tài liệu nhắc tới với tên gọi là “Thần nhãn” hay “Huệ nhãn”. 
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Trở lại vấn đề khả năng thông hiểu ý tưởng người khác cũng như thấy rõ và phân biệt vầng màu 

mà các vị Lạt Ma Tây Tạng có được thì đó lại là sự kiện có vẻ bình thường đối với người dân 

Tây Tạng. 

Lý do dễ hiểu là từ tấm bé, họ đã được cha mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích về người Tây Tạng 

thời cổ xưa, theo chuyện cổ này thì thời xưa ấy, người Tây Tạng ai cũng có một “nhãn lực” đặc 

biệt, nhãn lực này không phải từ đôi mắt thông thường của con người mà là từ một con mắt thứ 

ba này mà người xưa gọi là Thần nhãn hay nói theo kinh điển là Huệ nhãn. 

Về sau, vì con người bị lôi kéo dần vào đường vật chất, ích kỷ, tham lam, sân hận, mê mờ nên trí 

óc không còn trong sạch, sáng suốt. Cuối cùng như tấm gương bị bụi mờ che kín, con mắt thứ ba 

trở thành u tối không còn sử dụng được nữa. 

Các nhà nghiên cứu về Huệ nhãn đã bắt gặp trong giới động vật hình ảnh trung thực nhất về con 

mắt thứ ba một cách rõ rệt không chối cãi. Tuy nhiên câu hỏi tại sao lại có sự hiện hữu và công 

dụng thực tế thì lại còn lắm mơ hồ. Đặc biệt lạ lùng là ngay trong giới động vật có xương sống 

cấp dưới thì lại thấy hiện một cấu tạo giống như cấu tạo mắt bình thường, nghĩa là cũng có dây 

thần kinh, thủy tinh thể và võng mạc... Ngay cả loài cá, lưỡng thê, bò sát, chim, cả động vật có 

vú kể cả con người cũng đều có dấu tích con mắt thứ ba. 

Khi khảo sát bộ xương của loài khủng long thời tiền sử, các nhà cổ sinh vật học cũng chú ý tới 

một chỗ lõm nơi phần sọ của loài bò sát khổng lồ này và đã đoán nơi đây là vị trí của một cơ 

quan thị giác hay nói theo suy tưởng của sự kiện đang bàn là “con mắt thứ ba”. Công dụng của 

con mắt này có lẽ để giúp các loài động vật thời cổ không những thấy mà còn biết thêm hay cảm 

nhận trước được tình trạng chung quanh như mưa, gió nhất là các vật thể nằm khuất ở vị trí phía 

trên đầu. 

 

Khai mở “Huệ nhãn” 

Những khám phá mới đây nhất (vào năm 1996) từ một số nhà khoa học đã cho biết là trong não 

người có một tuyến tuy rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu xanh nhưng nhiệm vụ của tuyến này rất kỳ 

diệu, chỉ tiết ra loại nhân hóa tố đặc biệt với một lượng rất nhỏ trong trường hợp con người đang 

chú tâm cầu nguyện với tất cả thành tâm, hay vào các giai đoạn con người ở tình trạng nguy 

biến, thập tử nhất sinh. 
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Cái tuyến lạ lùng đó là tuyến Tùng quả (Pineal gland). Khi phân hóa tố của tuyến đi vào máu thì 

cơ thể sẽ có những phản ứng kỳ diệu bất ngờ mà lúc bình thường không có được. Các nhà sinh 

vật học còn khám phá ra rằng:  

Tuyến Pineal gland còn có liên quan tới bộ phận mà người Tây Tạng gọi là con Mắt thứ ba. 

Chỉ những ai chịu vứt bỏ lòng tham luyến sân si mê mờ, quyết tâm giữ lòng trong sạch và 

tu trì mới có được Huệ nhãn. Chính phần lớn các vị Đại sư Tây Tạng, những người ẩn cư nơi 

vùng núi cao tuyết giá hay trong các Đạo viện thâm nghiêm là có thể có năng lượng “thượng 

thừa” ấy mà thôi. Tuy nhiên, theo các vị Đại sư thì không phải tất cả các vị chân tu Tây Tạng đều 

có Thần nhãn hay Huệ nhãn như ta tưởng, vì muốn có được Thần nhãn thì ngoài hội đủ các điểm 

cần yếu như đã nói trên, còn phải có Thần lực đặc biệt kết hợp với các pháp môn tu luyện cao 

siêu mới được. 

 

Phép tu luyện cao siêu đó có mục đích là để khai mở Huệ nhãn. Một khi đã có Huệ nhãn rồi thì 

dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn có thể thấy được những gì xảy ra 

ở khoảng cách rất xa, hay chuyển di tư tưởng đến một nơi nào đó cho ai. 

Tại Tây Tạng, nhiều Đạo viện thường có những buổi thực tập về phép chuyển di tư tưởng giữa 

các hàng đệ tử trong giai đoạn tu luyện các phép thần thông. Phương cách thực tập rất khoa học, 

lúc đầu hai người đệ tử ngồi cạnh nhau để chuyển tư tưởng cho nhau. Khi bắt được tư tưởng của 

nhau rồi thì khoảng cách tĩnh tạo giữa hai người này sẽ ở vị trí xa hơn. 

Cứ thế mà về lâu về dài họ có thể đạt tới khả năng truyền tư tưởng cho nhau qua khoảng cách rất 

xa: hoặc từ đạo viện này đến đạo viện khác, từ hang động này đến hang động khác. Theo bà 

Alexandra David Neel thì dãy Hy Mã Lạp Sơn tuyết phủ im lìm hoang vắng nhưng lại là nơi các 

nguồn tư tưởng của các vị ẩn tu giăng bủa khắp nơi nơi... 

Theo PLXH 

 

  

Tuyến Tùng và tuyến Yên 

The Brain 

How many brains do you have - one or two? Actually, this is quite easy to answer...you have 

only one brain. However, the cerebral hemispheres are divided right down the middle into a 

right hemisphere and a left hemisphere. Each hemisphere appears to be specialized for some 

https://faculty.washington.edu/chudler/sagittal.html
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behaviors. The hemispheres communicate with each other through a thick band of 200-250 

million nerve fibers called the corpus callosum. (A smaller band of nerve fibers called the 

anterior commissure also connects parts of the cerebral hemispheres.) 

 

 

The pineal gland ( Tuyến Tùng )  is a small endocrine gland in the brain, situated beneath 

the back part of the corpus callosum, and secretes melatonin. 

TUYẾN TÙNG 

Cấu tạo và chức năng 
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Tuyến tùng quả (pineal gland) hay còn có tên gọi khác là tuyến tùng. Tuyến tùng là bộ 

phận nằm ẩn nơi sâu kín của bộ óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hột đậu. 

Vào buổi chiều xuống tuyến tùng tiết ra hormone melatonin, đưa chúng ta vào giấc ngủ. 

1. Tuyến tùng là gì? 

Tuyến tùng quả (pineal gland) là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở hệ thần kinh. Tuyến tùng là 

một tuyến nội tiết nhỏ nằm trong não của các loài động vật có xương sống, ở vùng biểu mô, gần 

trung tâm não bộ, giữa hai bán cầu và được giấu kín trong một cái rãnh, nơi mà hai mảnh của đồi 

thị (thalamus) gặp nhau. Tuyến tùng có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ nằm gần trung 

tâm của não, giữa hai bán cầu chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tuyến tùng chứa 

chủ yếu là pinealocytes, là những tế bào sản xuất hormone melatonin và các tế bào thần 

kinh đệm-một loại tế bào não đặc biệt hỗ trợ tế bào thần kinh (các tế bào truyền thông tin 

đến các tế bào khác). 

2. Tuyến tùng tiết ra chất gì? 

Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. Melatonin 

được sản xuất theo lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc. Tuyến tùng giải phóng một lượng 

melatonin lớn hơn khi trời tối khiến cơ thể có cảm giác buồn ngủ. Nhiều thực phẩm bổ sung 

cung cấp melatonin như một chất hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. 

 
Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. 

3. Chức năng của tuyến tùng 

Một số chức năng của tuyến tùng bao gồm: 

a.-Đồng hồ sinh học 

Tuyến tùng hoạt động như một cái đồng hồ trong cơ thể con người để nhận biết mọi thay đổi 

lượng ánh sáng mặt trời từ ngày đến đêm hoặc giữa các mùa khác nhau qua đó điều chỉnh nhịp 

sinh học trong cơ thể. Khi đồng hồ báo đêm đến thì tuyến tùng tiết ra melatonin tạo ra cảm giác 

buồn ngủ. 

b.- Chuyển hóa xương 

Những thay đổi trong chức năng của tuyến tùng có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, đồng 

thời phụ nữ sau mãn kinh dễ bị loãng xương hơn đáng kể so với các nhóm khác. Chức năng 

của tuyến tùng có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Việc bổ sung melatonin theo đường uống có 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cau-tao-va-cach-he-kinh-trung-uong-hoat-dong/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nao-la-man-kinh-muon/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-loang-xuong/
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tác dụng tăng khối lượng xương có thể được sử dụng trong tương lai để bảo vệ chống loãng 

xương sau mãn kinh. 

 

Chuyển hóa xương có sự liên quan với melatonin 

c.- Sức khỏe tinh thần 

Giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Một số rối loạn sức khỏe tâm 

thần cũng có thể làm cho bạn khó ngủ hơn. Một trạng thái tinh thần được chứng minh là có mối 

quan hệ chặt chẽ với ánh sáng. Trong bệnh lý rối loạn cảm xúc theo mùa là một dạng trầm cảm 

ảnh hưởng đến tâm trạng của một người và có xu hướng xảy ra khi mức độ ánh sáng thấp. Điều 

này có thể là do những thay đổi của tuyến tùng tiết ra melatonin. Tuy nhiên, những nghiên cứu 

gần đây cho thấy melatonin không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến rối loạn tâm trạng. 

d.- Chi phối chức năng tuyến yên 

Tuyến yên là một tuyến ở vùng dưới đồi có chức năng điều tiết nội tiết tố, bao gồm cả sự tăng 

trưởng và chức năng tuyến giáp. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng tuyến tùng có thể ảnh 

hưởng thay đổi hoạt động của tuyến yên. Melatonin do tuyến tùng tiết ra có thể ngăn chặn 

tuyến yên tiết ra các hormone đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của buồng trứng và tinh 

hoàn và điều chỉnh các chức năng như chu kỳ kinh nguyệt. 

 

Chức năng của tuyến tùng có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt 

e.-Chuyển hóa thuốc 

Một số loại thuốc bao gồm cả thuốc kích thích thần kinh và thuốc điều trị có thể làm thay đổi 

chức năng của tuyến tùng và hoạt động sản xuất melatonin của tuyến tùng. 

g.-Sự lão hóa 

Khi cơ thể già đi, tuyến tùng có xu hướng tiết ra ít melatonin hơn. Mặc dù melatonin không phải 

là nguyên nhân duy nhất làm xuất hiện những thay đổi liên quan đến tuổi tác, nhưng nồng độ 

melatonin giảm có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động sinh hoạt và trao đổi chất của 

cơ thể. Melatonin có thể là tác nhân của việc người lớn tuổi ngủ ít hơn và có thể khó ngủ hơn. 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/chu-ky-kinh-nguyet-duoc-tinh-nhu-nao/
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Chức năng của tuyến Tùng ảnh hưởng đến sự lão hóa 

h.-Ý thức định hướng 

Những người bị suy yếu chức năng tuyến tùng do tổn thương của tuyến này có ảnh hưởng tới 

nhận thức, định hướng không gian và thời gian của người đó. 

Chủ đề: Tuyến tùng Tuyến tùng quả Gây buồn ngủ Tuyến tùng trong não Chức năng của tuyến 

tùng Buồn ngủ 

 

 

Guide To Understanding The Pituitary Gland 

The pituitary gland is a structure located at the base of the brain, which dictates and manages the 

functions of the majority of other endocrine glands throughout the body. The pituitary gland has 

been coined as the master gland because of its management abilities. The pituitary gland is 

protected and housed by the sella turcica or bony structure that does not leave much room for 

any expansion. The hypothalamus, the part of the brain that sits just above the pituitary gland, is 

what controls its function. The hypothalamus works similar to a meter or monitor to detect 

abnormalities the levels of the hormones the pituitary gland produces. The hypothalamus is 

physically connected to the pituitary gland by a strong bundle of nerve projections and blood 

vessels. The hypothalamus communicates with the pituitary gland by sending hormones into 

connecting blood vessels, and through nerve impulses that bridge the structures together. 

Learn all about the pituitary gland now. 

______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-qua/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/gay-buon-ngu/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-trong-nao/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/chuc-nang-cua-tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/chuc-nang-cua-tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/buon-ngu/
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TUYẾN YÊN ( Pituitary Gland ) 

Vị trí của Tuyến yên 

 

 

Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thùy là một tuyến nội tiết có kích thước bằng hạt đậu và 

khối lượng 0.5g (0.018 oz) nằm ở sàn não thất ba, trong hố yên của thân xương bướm. Đây là 

một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. 

Cấu tạo của Tuyến yên 

Dựa vào hình thể, nguồn gốc thai và chức năng, người ta chia tuyến yên làm ba thùy: thùy trước, 

thuỳ giữa và thuỳ sau. 

1.- Thùy trước tuyến yên (tuyến yên bạch) 

Thùy trước được chia làm 3 phần: phần phễu, phần trung gian, và phần xa (hay phần hầu). Thùy 

trước tuyến yên có tính chất là một tuyến nội tiết thật sự, nó gồm hai loại tế bào:tế bào ưa acid 

tiết ra hormon GH và Prolactin, tế bào ưa kiềm tiết ra ACTH, TSH, FSH, LH, Lipoprotein... 

Chức năng: các hormon này tham gia vào rất nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như: quyết 

định sự tăng trưởng của cơ thể (GH), sự tăng trưởng và phát triển các tuyến sinh dục (LH, FSH). 

Đặc biệt các hormon tiền yên còn có tác động điều hòa hầu hết các tuyến nội tiết khác, nên người 

ta gọi tuyến yên là đầu đàn trong các tuyến hệ nội tiết. 

2.- Thuỳ sau tuyến yên 

Gồm các tế bào giống như các tế bào mô thần kinh đệm,các tế bào này không có khả năng bài 

tiết hormon. Chúng chứa các hormon do vùng dưới đồi bài tiết ra đó là Vasopressin và Oxytoxin. 

Chức năng của Vasopressin (ADH):hay còn gọi là hormon làm tăng hấp thu nước ở ống lượn xa 

và ống góp. Nếu thiếu hormon này thì nước không thể tái hấp thu ở thận gây bệnh đái tháo nhạt. 

Oxytoxin: đây là hormone làm tăng co bóp cơ tử cung. Phụ nữ có thai thường có nồng độ 

hormone này tăng cao trong máu. Đến giai đoạn sinh, tác dụng của oxytoxin làm co bóp mạnh cơ 

tử cung và đẩy thai nhi ra ngoài 

3.- Thuỳ giữa tyến yên 

Thường phát triển mạnh ở động vật cấp thấp, ở người chỉ phát triển ở trẻ nhỏ. Thuỳ giữa tuyến 

yên tiết ra MSH có tác dụng phân bố sắc tố da. Động mạch cung cấp máu cho tuyến yên là hai 

nhánh: động mạch tuyến yên trên và động mạch tuyến yên dưới, cả hai đều xuất phát từ động 

mạch cảnh trong. 
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Chức năng của Tuyến yên 

1.- Tuyến yên tiết ra hormone gì? 

Tuyến yên tiết ra nhiều loại hormon khác nhau, tác động đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

Thùy trước tuyến yên 

Thùy trước gồm ba phần là phần phễu, phần trung gian và phần xa. Về cấu tạo được hình thành 

từ hai loại tế bào là tế bào ưa acid và tế bào ưa kiềm. 

Thùy trước có thể xem là một tuyến nội tiết thật sự, nó tiết ra nhiều loại hormone có phạm vi tác 

động rất rộng từ tăng trưởng, chuyển hóa đến sinh sản,... Có thể kể đến như: 

Hormon Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) có chức năng kích thích tuyến 

thượng thận sản xuất cortisol. Cortisol có vai trò quan trọng trong trao đổi chất, kiểm soát 

lượng đường, điều hòa huyết áp và là yếu tố chống viêm. 

Hormone tăng trưởng (Growth hormone -GH) tác động đến nhiều tế bào khác nhau, 

giúp tăng chiều cao ở trẻ em, kiểm soát khối lượng cơ bắp,và lượng mỡ trong cơ thể. 

Hormon Prolactin khích thích tuyến vú sản xuất sữa. 

Hormon kích thích tuyến giáp TSH kích thích tuyến giáp sản xuất hormon tuyến giáp là 

triiodothyronine (T3) và thyroxin (T4), giúp kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể như nhịp 

tim, nhiệt độ và trao đổi chất. 

Hormone kích thích nang trứng (Follicle-stimulating hormone – FSH) giúp kích thích 

buồng trứng sinh nang trứng và tinh hoàn sinh tinh trùng.  

Trong khi đó, hormone Luteinising hormone (LH) kích thích sự rụng trứng và kích 

thích các tế bào trong tinh hoàn sản xuất testosterone 

2.- Thùy sau tuyến yên 

Là nơi tập trung khoảng 50.000 đầu mối thần kinh liên lạc khắp cơ thể, thùy sau sản xuất hai 

hormone đó là: 

Hormone Oxytocin là kích thích sự co bóp của tử cung lúc phụ nữ chuyển dạ và giúp vú 

tiết sữa. 

Hormone chống bài niệu (ADH) tác động lên thận, giúp cơ thể hấp thu lại nước từ ống 

lượn xa và ống góp. Nếu thiếu hormone này sẽ gây nên bệnh đái tháo nhạt, là tình trạng nước 

không thể tái hấp thu tại thận.  

Hormon ADH cũng gây tăng huyết áp. 

3.- Tuyến yên hoạt động như thế nào? 

Vùng dưới đồi và tuyến yên có mối quan hệ mật thiết, thống nhất với nhau giúp cơ thể khôi phục 

lại sự cân bằng, đáp ứng lại những sự thay đổi của cơ thể đối với môi trường xung quanh. 
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Khi các hormone trong cơ thể giảm hay tăng đến một mức nhất định, các bộ phận trong cơ thể sẽ 

phát các tín hiệu báo đến vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi sẽ sử dụng các hormone riêng của mình 

liên lạc với tuyến yên, kích thích tuyến yên sản xuất các hormone phù hợp. Các hormone của 

tuyến yên phóng thích vào máu, tác động đến các cơ quan đích (như thận, tuyến giáp, cơ quan 

sinh sản,…) và giúp các cơ quan đích này sản xuất ra các hormone riêng của nó. Các hormone 

được sản xuất tại cơ quan đích này sẽ điều hòa cơ thể, giúp cơ thể lập lại sự cân bằng. Ví dụ như 

khi nồng độ hormone T3, T4 trong máu quá cao làm tăng nhịp tim và tốc độ chuyển hóa trong cơ 

thể, tuyến giáp sẽ gửi tín hiệu về vùng dưới đồi, vùng dưới đồi điều khiển tuyến yên giảm sản 

xuất hormone TSH làm tuyến giáp giảm sản xuất hormone T3, T4. 

4.-Những vấn đề cần lưu ý 

Trong đó suy chức năng tuyến yên tương đối phổ biến. Đây là tình trạng thiếu hụt một hoặc 

nhiều hormone tuyến yên. Bệnh gây nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do sự thiếu 

hụt bẩm sinh, do khối u tuyến yên, do viêm,  do chấn tương, xâm nhiễm hoặc bệnh không rõ 

nguyên nhân. Bệnh thường khởi phát từ từ, dấu hiệu bệnh không rõ rệt, bệnh nhân có một số 

triệu chứng chung như: mệt mỏi, ăn kém ngon miệng, co cứng bụng, nôn ói, da xanh tái, rụng 

lông và tóc, nhiều vết nhăn ở da, hạ huyết áp tư thế đứng, nhịp tim chậm, mất kinh, teo tinh 

hoàn,…Sự suy giảm chức năng tuyến yên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan chịu sự 

tác động của hormone tuyến yên như tuyến giáp, tuyến thượng thận, cơ quan sinh dục. Trong 

một số trường hợp suy tuyến yên cấp có thể đe dọa mạng sống người bệnh. 

Khi có những bất thường về sức khỏe và các triệu chứng cảnh báo về suy tuyến yên, bệnh nhân 

nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị. 

CẶP ĐỐ1 CỰC: TÙNG / YÊN 
Theo Việt Nhân thì Có lẽ tuyến Tùng tiết ra Melatonin giúp  điều hòa giấc ngủ Ban đêm để 

nạp Năng lượng, còn Tuyến Yên thì tiết ra các loại hormone  để dùmg năng lượng mà  điều 

hòa sinh hoạt cơ thể lúc ban ngày, nên Tùng / Yên cần phải lưỡng nhất để cho sinh hoạt ngày 

đêm của con Người  được quân bình. 

 

HỒNG PHẠM CỬU TRÙ· 洪範九疇 

Hồng: To lớn. Phạm: khuôn mẫu. Cửu: 9. Trù: loài. 

Hồng phạm là cái khuôn mẫu của Trời Đất. 

Hồng phạm cửu trù là cái khuôn mẫu của Trời Đất gồm có chín trù. 

Tương truyền, Hồng phạm cửu trù do vua Hạ Vũ (2205-2197 tr.TL) làm ra khi Hạ Vũ trị thủy ở 

sông Lạc, bắt được một con linh qui mà trên lưng của nó có một bức đồ, gọi là Lạc Thư. 

Trong Kinh Thư có câu: “Thiên nãi tích Vũ hồng phạm cửu trù, di luân du tự”. Nghĩa là: Trời 

bèn cho vua Vũ hồng phạm cửu trù, luân thường vì thế mà bày ra có thứ tự. 
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Điểm xuất phát của Hồng phạm là thừa nhận một vị Thần Linh duy nhất gọi là Thiên hay Đế, 

vừa khách quan vừa chủ quan. 

Hồng phạm cửu trù là một quan niệm đại qui mô về Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Chánh trị, về Vũ trụ 

vạn vật, tức là một Vũ trụ quan tiêu chuẩn, một Nhân sinh quan lý tưởng, căn cứ vào sự quan 

sát thực nghiệm mà kết cấu ra. 

Thiên Hồng phạm cửu trù trong Kinh Thư mở đầu: 

Sơ nhất viết Ngũ Hành, 

Thứ nhị viết kính dụng Ngũ Sự, 

Thứ tam viết nông dụng Bát Chánh, 

Thứ tứ viết hiệp dụng Ngũ Kỷ, 

Thứ ngũ viết kiến dụng Hoàng Cực, 

Thứ lục viết nghệ dụng Tam Đức, 

Thứ thất viết minh dụng Kê Nghi, 

Thứ bát viết niệm dụng Thứ Trưng, 

Thứ cửu viết hưởng dụng Ngũ Phúc, uy dụng Lục Cực. 

Nghĩa 

1.- Trù thứ nhứt gọi là Ngũ Hành, 

2.- Trù thứ hai gọi là kính dùng Ngũ Sự (năm việc), 

3.- Trù thứ ba là dùng cho đầy đủ Bát chánh (8 điều chánh), 

4.- Trù thứ tư là hiệp dùng Ngũ Kỷ, 

5.- Trù thứ năm là kiến thiết dùng Hoàng Cực, 

6.- Trù thứ sáu là cai trị dùng Tam Đức, 

7.- Trù thứ bảy là sáng suốt dùng Kê Nghi (xét việc nghi ngờ), 

8.- Trù thứ tám là xét dùng Thứ Trưng, 

9.- Trù thứ chín là khuyên dùng Ngũ Phúc, ra oai dùng Lục Cực. 
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ĐỒ BIỂU HỒNG PHẠM CỬU TRÙ 

1.- NGŨ HÀNH: Hiện tượng  Ngoại giới      2.- NGŨ SỰ:  Hiện tượng Nội giới 

3.- BÁT CHÁNH:  Tổ chức quốc gia                      4.- NGŨ KỶ:    Lịch số 

5.- HOÀNG CỰC:  Trung tâm Vũ trụ 

6.- TAM ĐỨC: Xử thế Tiếp vật                               7.- KÊ NGHI:  Chiêm nghiệm 

 8.- THỨ TRƯNG:Thời tiết, thảo mộc                     9.- NGŨ PHÚC  LỤC CỰC:   Thưởng phạt 

 

1. Ngũ Hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. 

2. Ngũ Sự:   (Diện mạo, lời nói, thấy, nghe, suy nghĩ). 

3. Bát Chánh: Thực, Hóa, Tự, Tư Không, Tư Đồ, Tư Khấu, Tân, Sư. (Ăn, của cải, cúng tế, 

quan Tư Không [kho tàng], quan Tư Đồ [giáo dục], quan Tư Khấu [công an], tiếp khách, việc 

quân). 

4. Ngũ Kỷ: Tuế, Nguyệt, Nhật, Tinh thần, Lịch số. (năm, tháng, ngày, các vì sao, lịch số). 

5. Hoàng Cực: Làm Vua dựng nên mực thước cho Dân bắt chước, thì hưởng được 5 phúc lành, 

dùng để ban khắp cho thứ dân; các thứ dân theo mực thước của vua, giúp vua giữ mãi được 

mực thước ấy. 

6. Tam Đức: Chánh trực, Cương khắc, Nhu khắc. (ngay thẳng, cứng rắn, mềm dẽo). 

7. Kê Nghi: Xét những chỗ nghi hoặc bằng phép bói: Bốc là bói bằng mai rùa, Phệ là bói bằng 

cỏ thi. 

8. Thứ Trưng: Mưa, nắng, nóng, lạnh, gió, đều hợp thời, đúng khí hậu, cây cối tốt tươi. 

9. Ngũ Phúc, Lục Cực: Ngũ phúc là: Thọ, Phú, Khang ninh, Hiếu đức, Chung mệnh. (sống 

lâu, giàu có, mạnh khỏe bình yên, yêu chuộng đạo đức, già được trọn đời). Lục Cực: Hung 

đoản chiết, Tật, Ưu, Bần, Ác, Nhược. (hung họa chết non, tật bịnh, lo buồn, nghèo nàn, ác 

nghiệt, nhu nhược). 
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Lực  Hướng Tâm  & Lực  Ly Tâm 
( Centripetal & centrifugal ) 

 

 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. 

In our article on centripetal acceleration, we learned that any object traveling along a circular 

path of radius r with velocity v experiences an acceleration directed toward the center of its path, 

a = \frac{v^2}{r}a=rv2a, equals, start fraction, v, squared, divided by, r, end fraction. 

However, we should discuss how the object came to be moving along the circular path in the 

first place. Newton’s 1ˢᵗ law tells us that an object will continue moving along a straight path 

unless acted on by an external force. The external force here is the centripetal force. 

It is important to understand that the centripetal force is not a fundamental force, but just a label 

given to the net force which causes an object to move in a circular path. The tension force in the 

string of a swinging tethered ball and the gravitational force keeping a satellite in orbit are both 

examples of centripetal forces. Multiple individual forces can even be involved as long as they 

add up (by vector addition) to give a net force towards the center of the circular path 

 

 

What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved 

path and that is directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined 

as “the apparent force that is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away 

from the center of rotation,” according to Merriam Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. 

... Newton’s 1ˢᵗ law tells us that an object will continue moving along a straight path unless acted 

on by an external force. The external force here is the centripetal force. 

 Lực Huong tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy 

chiếu quay so với một hệ quy chiếu quán tính. Nó là hệ quả của trường gia tốc, xuất hiện 

trong hệ quy chiếu phi quán tính mà trong trường hợp này là hệ quy chiếu quay. Cũng có thể 

hiểu lực ly tâm là phản lực của lực hướng tâm tác động vào vật đang chuyển động theo một 

đường cong (thành phần lực vuông góc với vận tốc và làm đổi hướng vận tốc), để giữ cho vật 

nằm cân bằng trong hệ quy chiếu quay. 

 

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM TRỌNG LỰC VÀ TRỌNG LƯỢNG 
 

Trọng lực là lực hút của trái đất tác động lên mọi vật để hút vật về hướng Trái đất. (Hay nói cách 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-acceleration-tutoria/a/what-is-centripetal-acceleration
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/a/what-is-newtons-first-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic/light-fundamental-forces/v/four-fundamental-forces
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_qu%C3%A1n_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_quay
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_t%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_t%E1%BB%91c
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khác trọng lực là lực hấp dẫn của trái đất đối với các vật xung quanh nó). Phương và chiều của 

trọng lực luôn hướng về tâm của trái đất. Trọng lực tác dụng lên các vật khác nhau thì khác nhau, 

phụ thuộc vào khối lượng của các vật và khoảng cách từ vật đó đến tâm của trái đất. Đơn vị tính 

là N (newton - tên nhà Vật lý người Anh quốc) 

Trọng lượng của một vật là trọng lực tác động lên vật cụ thể. 

Ví dụ: Trọng lực hàm ý lực hút của trái đất lên mọi vật nói chung, trọng lượng phải gắn với một 

vật cụ thể như trọng lượng của người đàn ông là 600 N, trọng lượng của bịch đường là 10 

N...nghĩa là lực hút trái đất tác dụng lên người đàn ông là 600 N và bịch đường là 10 N. Người 

đàn ông và bịch đường đều bị hút về trái đất bởi trọng lực. 

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng thường gặp ở bậc học THCS là “P=10.m” (với 

m là khối lượng, đơn vị là kg. Còn P là trọng lượng, đơn vị là N) 

Trong thực tế, khối lượng của 1 vật cụ thể là đại lượng không thay đổi nhưng trọng lượng của nó 

sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào độ cao và vĩ độ địa lý của vật trên trái đất. (Lớp 10 bậc THPT các em 

sẽ hiểu rõ hơn khi học về lực hấp dẫn) 

 

Hình: warping Time and Space ( SPACE.com ) 

Time – Space – Continuum  ( Einstein ) 

Black Hole làm cho Tìme biến thành sợi dọc và Space biến thành sợi ngang,hai mô căn bản này 

đan kết với nhau mà sinh ra Vạn vật. 

 

 
Black Hole 

_____________________________________________________________________________ 

Cách Ngồi Thiền sao cho Thân / Tâm lưỡng  nhất 

Dùng Hơi thở  luân lưu  giữa Đan điền thượng ( Huệ nhãn: TÂM  ) và Đan điền hạ ( THÂN )  

sao cho được điều hòa,  Khi Tâm / Thân lưỡng nhất hay điều hòa thì Thân an / Tâm lạc.  

In mechanics: Circular orbits 

Sun is an inward (centripetal) force acting on Earth. This force produces the centripetal 

acceleration of the orbital motion.  

https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
https://www.britannica.com/science/mechanics/Circular-orbits#ref612120
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__[0]=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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As the centripetal force acts upon an object moving in a circle at constant speed, the force always 

acts inward as the velocity of the object is directed tangent to the circle. This would mean that 

the force is always directed perpendicular to the direction that the object is being displaced. 

What force does the sun exert on the earth? 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is 

exerting an inertial force in the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an 

astronaut in orbit, the net force is zero.Feb 4, 2018 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is 

exerting an inertial force in the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an 

astronaut in orbit, the net force is zero.Feb 4, 2018 

August 2, 2001: Gravity hurts: you can feel it hoisting a loaded backpack or pushing a bike up a 

hill. But lack of gravity hurts, too: when astronauts return from long-term stints in space, they 

sometimes need to be carried away in stretchers. 

Gravity is not just a force, it’s also a signal—a signal that tells the body how to act. For one 

thing, it tells muscles and bones how strong they must be. In zero-G, muscles atrophy quickly, 

because the body perceives it does not need them. The muscles used to fight gravity—like those 

in the calves and spine, which maintain posture—can lose around 20 per cent of their mass if you 

don’t use them. Muscle mass can vanish at a rate as high as 5% a week. 

Above: Astronaut Bill Shepherd prepares for a long stay on the International Space Station with 

muscle-building exercises on Earth. [more] 

For bones, the loss can be even more extreme. Bones in space atrophy at a rate of about 1% a 

month, and models suggest that the total loss could reach 40 to 60 per cent. 

Human Limits 

Based on an average mammal bone, they estimated that a human skeleton could support 

a gravitational force more than 90 times Earth gravity. But this is its strength when standing still. 

Once we start running, the stress on our bones – as they flex and bend – increases by a factor of 

ten.      Sep 20, 2018. ./. 
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