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VIỆN KHỔNG TỬ   
 

 
 

I.- Lễ Gắn biển “ Học Viện Khổng Tử “   

 

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2014, Ông Dư Chính Thanh, nhân vật thứ tư của Tàu cộng đã 

cùng Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ tịch MTTQVN đã chủ toạ buổi lễ gắn Biến «  Học Viện 

Khổng Tử «  tại viện Đại học Hà Nội.  

 

 Mấy lâu nay Tàu cộng ra sức đem việc lập Viện Khổng Tử ra chào hàng, rao bán khắp thế 

giới, nhưng đã quá ế ẩm, nhiều nước đã chối từ, ( xin xem thêm 5 bài ở dưới cho rộng đường 

dư luận: 4 bài do người Việt Nam bàn về Viện Khổng Tữ, còn bài số 5, người Trung Quốc nói 

về nước mình   ) CSVN cũng đã khước từ việc này, thực ra không phải vì Khổng giáo mà vì 

nhận ra  người rao bán hàng giả  - Hán Nho Bá đạo - là  Chúa tể  của Tham tàn và Cường 

bạo . 

Trung Cộng phải phái Ông Thanh không biết đem “ Phóng xạ phù”, “ Phong bì  dưới bàn “ 

hay “ Mật lệnh ” của Quan thầy đến để «  Dụ Khỉ « VC,  khi bùa mê 4 Tốt và 16 chữ vàng đã 

hết linh, bất cứ sự lừa gạt hay đe dọa nào của Thiên triều cũng chỉ thực hiện âm mưu Tàm 

thực cho mau.  Có lẽ thấy rắc rối, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  lánh mặt, đẩy cho Ông 

Thiện Nhân ra lãnh hàng Giả ? 

 

Một câu hỏi được đặt ra tại sao Trung cộng lại cố tâm làm việc này, vì cho tới nay Trung 

cộng vẫn còn thờ Mao Trạch Động. hình Mao còn án ngự trước Thiên an môn, mà Mao đã 

phát động phong trào diệt trừ Khổng giáo, Mao đã kết án Khổng giáo là :  «  Khổng Khâu 

nghiết phẩn chi học : Cái học Khổng giáo của Khổng Khâu là cái học ăn cứt !«, nên mới 

làm cách mạng Văn hoá để tiêu diệt Khổng giáo, cho là vì Khổng mà có chế độ Phong kiến 

Lạc hậu, sự thực không phải như vậy, Mao nói và làm vậy chỉ vì muốn chiếm ngôi “ Vạn thế 

sư biểu “  để một mình lên ngôi Thượng dế với cao vọng tạo ra đạo đức CS. – thứ Văn hoá 

sáng chế của Mao -  

 

II.- “ Đông phương Hồng lên ngôi  “ nấp sau “ tượng Khổng Tử “ 

 

Cho đến nay thì ai cũng hiểu đảng CS là đảng ăn Cướp bằng phương tiện cực Bạo động,  CS 

đã Cái cách xã hội bằng cách xoá bỏ quyền Tư hữu hầu thực hiện “ Công bằng Xã hội “  để 

lập Thiên đường trần gian Bịp. Để che dấu chân tướng Ăn Cướp cũng như tìm cách tạo ra cái 

gọi là Đạo đức CS, Mao đã tìm cách tẩy Não để mong xoá Lương tâm con Người, vì Lương 
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tâm tố cáo hành động tham tàn và Cường bạo của CS. Mặt khác với Lương tâm người ta tin 

rằng Quyền Tư hữu đã in sâu trong Não con Người là Bẩm sinh từ Thượng đế ( Don inné ), 

ngược lại Mao cho  Bất công xã hội là do sự chiếm hữu Cá nhân, tức là quyền Tư hữu, nên 

phãi xoá bỏ Óc Tư hữu nơi Não con Người, Mao cho rằng quyền Tư hữu chẳng qua là 

những ấn bản do sự lặp lại của nếp sống chiếm hữu của Phong kiến qua thời gian dài ( 
impression innée ) gấp nếp mà có.  

Mao hy vọng nhờ sự Tẩy não để xoá quyền Tư hữu, rồi dùng đài phát thanh liên tiếp để gieo Ý 

niệm Công hữu vào não con Người đã tẩy, khi xoá bỏ được quyền Tư hữu nơi Nảo con 

Người và tuyên truyền cho họ chấp nhận quyền Công hữu thì Mao kể như xoá được Lương 

tâm của Trời nơi con Người, chứng tỏ chẳng có Trời nào tạo ra Lương tâm nào cả, tất cả 

chỉ là “ Lượng biến thành Chất “ Tinh thần chỉ là  sự phát triển cao độ của Vật chất mà 

thôi “,  lập trường Vô thần của Mao là ở đây.   

  

Do đó mà  Mao cố công tạo ra quyền Công hữu, để chứng minh việc  làm ăn Tập thể là đúng, 

và cho chỉ có việc làm ăn Tập thể  theo Công hữu, đễ Không ai có thể chiếm hữu nữa mới xoá 

được Bất công xã hội, nên mới nặn ra được Thiên đường trần gian và đạo đức CS.  Quyền 

Công hữu được xem là đạo đức CS được dùng để thay cho Luân thường Đạo lý của Nho cho 

là lạc hậu.     

Sự thực nằm ở đàng sau quyền Công hữu, là khi tước quyền Tư hữu để mong thực hiện  quyền 

Công hữu thì mọi tài sản Quốc gia đều vào trong đảng CS quản lý.  Khi nắm được chính 

quyền và thực thi quyền Công hữu bằng cách làm ăn Tập thể đảng CS mới thực hiện được 3 

mục tiêu: 

 

        1.-Tiêu diệt thành phần trong Dân tộc ngăn cản “ Cách mạng chuyên chính Vô sản ăn 

cướp “ được quy là kẻ thù Dân tộc. 

        2.-Tước đoạt quyền Tư hữu của toàn dân bằng cách cướp đoạt tài sản mọi thành phần 

trong nước, trước tiên là Địa chủ, Phú nông, Công thương gia, cuối cùng  đến Nông dân và 

Công nhân. Hai phần phần cột trụ này đã giúp đảng CS nắm chính quyền để làm giàu đảng và 

đảng viên. 

        3.- Dùng chính sách “ bưng bít thông tin “ và “ bần cùng hóa nhân dân “để ngu dân hầu 

“ Độc quyền, Độc trị và Độc chiếm “. 

Đây là Mục tiêu của Cách mạng Vô sản nhân dân chuyên chính .  

 

 Mác Mao chỉ mập mờ thấy Thái cực : “ sự liên hệ giữa Vật chất / Tinh thần  “ mà không 

nhận ra  VÔ CỰC,( Thái cực nhi VÔ CỰC )  vì đầu óc bị màn vô minh Duy Lý ( Tham, Sân, Si 

) che lấp Trực giác, nên hết Linh,  không “ cảm nhận “ được Thần Linh hay Thế giới Tâm 

Linh hay Thượng Đế, Thiên Chúa . 

   

Trung cộng đã ca vang bài hát Đông Phương hồng, ca tụng Mao Trạch Đông với lời ca: 

“Đông Phương hồng, “ Mặt Trời lên “, Trung Hoa chúng ta có Mao Trạch Đông . . . “ 

Mặt Trời lên là biểu hiệu Thượng đế Mao lên ngôi, trong suốt lịch sử hơn 4000 năm các Vua 

Đại Hán mới chỉ dám xưng là Thiên Tử, nay Trung công tôn Mao lên  chức  “ Mặt Trời 

Thiên đế “ !!! 

 Không may, Mao đã tịch từ khuya rồi, Địa ngục trần gian đã xuất hiện lù lù ra đó. Lương 

tâm và quyền Tư hữu vẫn còn và ngày một lớn lao hơn và đạo đức CS – cho là quyền Công 

hữu - đã sụp đổ cả mảng trên thế giới!   
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Cuối cùng Đạo đức CS ở đâu chẳng thấy mà chỉ thấy Trung hoa đang lâm vào tính trạng  “  

Vô Văn hóa “!.   

Thử hỏi Trung cộng, Văn hoá của họ ngày nay là những gì ngoài Hán Nho bá đạo mà 

Mao  đã đánh sập?  

Tuy trước đây Đặng Tiểu Bình đã âm thầm khôi phục lại Hán Nho, không kể Mèo đen Mèo 

trắng, Trung cộng rước Tư bản vào làm ăn khấm khá hơn, nhưng lại đem xương máu của 

nhân dân ra “ chạy đua Vũ trang “ với Hoa Kỳ,  để ăn cướp vĩ đại hơn, để bành trướng, rõ 

là đang dẫm vào lốt chân Liên Xô xưa, tuy chưa đậu ông Nghè, nhưng Trung cộng đang đe 

hàng Tổng! 

 

Bên VN cũng thế, CSVN đã rập khuôn cách mạng Trung cộng, đã ăn cướp được mọi thứ   “ 

Của phù vân”, nay hai phe trong đảng đang đem ra khoe bên mào giàu hơn để diệt nhau, 

nhưng Luân thường “ Đạo lý ngàn đời của Cha ông “ đã phá cho đổ nát, đã âm thầm dâng 

nước trả nợ cho kẻ thù, nhưng khốn thay con ma XHCNVN cũng ngày càng mất dạng luôn !  

Đảng CSVN thấy cách dạy đạo đức Hồ Chí Minh đã vô hiệu, vì Ông Hồ chỉ học lóm mấy câu 

chữ Nho, loè với đàn em lấy điểm uy tín , nhưng CSVN đã phá hết Nho rồi, tuy có Viện Hán 

Nôm nghiên cứu Văn học , nhưng để chỉ đễ làm Dù che nắng cho chế độ, chứ đâu để Học làm 

Người.  Nhân dân ngày càng lây bệnh Láo Bịp của đảng, cả nước vùng lên cướp nhau để 

được “ Cơm no Ấm cật, Dâm dật mọi Nơi “,  đảng trưởng Nguyễn Thế Thảo của Hà nội 

đang tuyên huấn “ cách làm người thái cổ “  theo Văn hóa nước bọt “ Vô Văn Hóa “, không 

biết đang dạy cái gì cho ai đây? 

 

 Làm Người mà chẳng nhận ra mình là thứ gì và chẳng biết đến nhu cầu làm Người là 

chi,mà cứ chạy quanh hiện tượng rối ren xã hội mà sửa với đổi! 

 

Thực ra chế độ Phong kiến chuyên chế là con đẻ của Hán Nho bá đạo của các nhà cầm 

quyền Tàu xưa nay,chứ không phải Khổng giáo của đa số nhân dân Tàu thuộc đại chủng 

Việt sống ở vùng Nông thôn. 

 

Rõ ra Trung cộng và VC đang cùng nhau rao bán hàng «  Phẩn Dỏm: Khổng giáo «  để lừa 

cho thế giới “ Nghiết Phẩn Thật : Hán Nho « hầu  bị Mê hoặc cho Lương tâm nhân loại 

Lú đi chăng ?   

Để thấy rõ bản chất của Tập Cận Bình và Trung Cộng, chúng ta chỉ nhìn vào Hình “ 

Thiên Mao “ nơi “ Thiên An “môn, khi nào vắng bóng Đồ tể giết 84 triệu nhân dân Trung 

hoa thì may ra khi đó mới dám nghĩ tới Hữu nghị và Hoà Bình với Trung cộng!. 

III.-  Chính sách Lộn sòng của CS và Trung cộng 

 

Muốn rõ ý đồ của Trung Cộng và VC, thiết tưởng chúng ta cần phải có sự hiểu biết về Ý đồ 

của họ về thứ Văn hóa Lộn sòng. Chính sự Lộn sòng này đã bịp được cả thế giới, vì có Lương 

tâm nên thế giới hiền lành ngây thơ quá, cả tin quá nên không nhận ra được chân tướng hung 

hiểm của CS, nhất là Trung cộng.! 

Để hiểu hai chữ «  Lộn sòng «  chúng ta lấy ví dụ người bán hàng, họ dùng «  Nhãn hiệu Đồ 

Thật « , nhưng khi bán hàng lại «  trao Hàng Giả. », dân gian Việt Nam gọi cách làm chính trị 

của CS là lối «  Treo đầu Dê, bán thịt Chó « .  
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Nhãn hiệu Hàng Thật là «  Nhân Trí Dũng hay Nhân Nghĩa «  của Nguyên Nho ( tức là 

Khổng Giáo ), mà Đồ Giả là « Tham tàn và Cường bạo «  của Hán Nho ! 

 Đa số chúng ta đã Không phân biệt được sự dị biệt này, chỉ ngoi ngóp trong mớ hỗ lốn  

của Vương đạo và Bá đạo của Hán Nho mà «  đả sai kích lầm « ! 

 

 Ngay các vị trong Viện Hán Nôm Hà Nội cũng chưa để ý đến vấn đề này.  Qua hai chữ «  

Hán Nôm » chúng ta thấy có sự tréo cẳng ngổng ở đây, vì Chữ Nôm có trước chữ Nho, cả hai 

đều là của Việt tộc ( Theo công trình nghiên cứu của ông Đỗ Thành ( Nhạn Nam phi )  về Vấn 

đề này  ) , không những thế, trong tiếng Tàu đã có đến 9 phần là của Việt tộc, còn Hán Nho 

của Tàu cũng  do «  học hớt «  của Việt tộc,( T.G. Kim Định nói có sách mách có chứng, chứ 

không phỏng đoán )  lại xen dặm tính chất bạo động của Du mục vào từ đời nhà Chu, như Tôn 

quân làm Thiên tử, trọng Nam khinh Nữ, Luật hình, Hoạn quan và Quân đội chuyên nghiệp.  

Đến Hán Vũ đế thì dùng 50 Bác sĩ ở Gác Thạch Cư để  chiếm đoạt Huyền sử cũng như xem 

dặm thêm tính chất bá đạo của Pháp gia như Thượng Ưởng, như Âm Dương gia với Ngũ gia 

liên báo,cũng như  Ngu Trung và ngu Hiếu . . .làm cho Nguyên Nho của Khổng Tử trở  thành 

Hán Nho.  

 Thiết tưởng danh từ Hán Nôm nên thay  bằng Hán Nho, và việc nghiên cứu Hán Nho chỉ 

để tinh lọc tính chất bá đạo Hán Nho ra khỏi Nho giáo để một mặt phục hoạt lại Tinh hoa 

nền Văn hoá Việt và đồng thời để làm rõ mặt lật lọng của tụi bá đạo Tàu cộng nấp sau lốt 

Khổng giáo hay Nguyên Nho để lừa thiên hạ mà ăn cướp và bành trướng.  

 

Do đó mà vừa rồi Giáo sư Ngô Đức Thọ ở Viện Hán Nôm Hà Nội, do việc chống lập Viện 

Khổng Tử mà đã phát biểu đại khái: «  Khổng giáo ( Tử ) là nền Văn hoá lạc hậu, đưa tới 

Chế độ phong kiến «, nhưng khốn thay chế độ Phong kiến là chế độ Tôn Quân  Bá đạo của 

Hán Nho, không phải Vương đạo của Khổng giáo ! Khi nghe những lời biện bạch  cho Khổng 

Tử, chắc nhiều vị lại nổi đóa, chỉ xin chịu khó tìm cách đi sâu vào Tinh hoa Văn hoá Việt  

cũng như Lịch sử Dân tộc thì rõ.   

 

Đối với Tàu Cộng việc đả phá Khổng Tử là đúng, vì Khổng Tử  và các đệ tử của Ngài 

chuyên « giảng Đạo đức, thuyết Nhân Nghĩa «  tức là Vương đạo, điều này tố cáo bá đạo 

Hán Nho của Tàu cộng .    

      *Đạo đức là Ngũ thường và Ngũ Luân.             

     Ngũ thường là «  Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tìn « . Ngũ luân là mối Liên hệ trong xã hội. 

 

 Ngũ Luân có nền tảng Ngũ thường được xây trên ba Sơ nguyên tượng ( Archetypes ) :  

       1,- Nguồn Tình bao la của người Mẹ, gọi là Nguyên lý Mẹ ( Tình Mẹ Bao la như biển 

Thài bình dạt dào. . .  )  

       2,- Tình Nghĩa keo sơn gắn bó, đầu bạc răng long giữa Vợ chồng ( Phu phụ hòa gia 

đạo thành )  

       3.- Mối giao liên Hòa giữa Đồng bào.( Trai mà chi, Gái mà chi, Sống sao cho được 

Nhân Nghì <Nghĩa > mới nên.) 

 Ngũ luân được xếp theo  thứ tự : Vợ / Chồng, ( Tiên Rồng ) Cha Mẹ / Con cái, Anh Chị / 

Em, Nhân dân  / Chính quyền, và Đồng bào .  

Đây là mối liên hệ Thân tộc hai chiều «  có Đi có Lại « , nên  mang tính chất Hòa. 
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     Ngũ luân của Tàu đặt nền móng trên nguyên lý Cha, chuộng bạo lực và theo thứ tự : 

Quân thần, Phụ tử, Phu phụ, Huynh đệ, Bằng hữu.  

 Đây là mối liên hệ «  một chiều trên xuống « , nên là mối liên hệ Nô lệ của chế độ Phong 

kiến. 

       *Nhân Nghĩa là giá trị phổ biến của Nhân loại, không quê mùa lạc hậu gì hết,chỉ lạc 

hậu cho những ai đã thất bại trên con đường ăn ở  thiếu Nhân Nghĩa  mà thôi. 

 

 «  Nhân Nghĩa « của Nguyên Nho và «  Tham tàn và Cường bạo « của Hán Nho  như 

Nước với Lửa, một bên Hoà bình, một bên Chiến tranh, làm sao mà hoà hợp với nhau 

được !    

Hoà hay Bất hòa là do con người hành xử với nhau theo Đạo lý hay không, chứ  Đạo lý 

không bao giờ lạc hậu, chỉ cò con ngưòi chúng ta còn lạc hậu không sống theo Đạo lý Hoà 

với nhau mà thôi ! 

 

Có  sự  lộn sòng ở đây :  

   Trước đây, Trung cộng đã bài trừ Nguyên Nho, sau đó lại âm thầm khôi phúc Hán 

Nho bá đạo.  

 Ngày nay, Trung cộng  lại rao Hàng Thật Nguyên Nho của Khổng Tử, chỉ để bán 

hàng Giả Hán Nho.  

 

Đành rằng qua thời gian dài và sự giao lưu Văn hoá nên có sự trộn lẫn mà sa đọa. Những 

Người không sống theo Nhân Nghĩa mới gây khổ đau cho nhau là sai, chứ hai chữ  Nhân 

Nghĩa đâu có sai vì quê mùa lạc  hậu ! 

 

Còn Hán Nho thì chuộng bạo động, trọng Nam khinh nữ ( nhất Nam viết hữu, thập Nử viết vô, 

hễ sinh con gái là giết, nay con trai Tàu đang tủa ra khắp nơi tìm vợ ) , tôn Quân làm Thiên 

Tử với Tam Cương «  Quân, Sư, Phụ «  với Ngu Trung và ngu Hiếu, sĩ tử đi thi thì không 

được » phạm Húy « , bất cứ Vua ở đâu người dân không được «  phạm Nhan « , còn Tam 

cương của Nho là «  Nhân, Trí, Dũng «.  
Chế độ  Phong kiến chuyên chế xưa của Trung hoa cũng như chế độ CS độc tài của Tàu cộng 

hiện nay chuyên  cai trị dân theo đường hướng chuyên chế. luôn gây Chiến tranh, Cướp bóc 

và Bành trướng, đó là Bá đạo. Những thứ bá đạo này đều do Pháp gia Âm Dương gia  bày 

đường chỉ lối cho các nhà cầm quyền Tàu, bắt đầu từ Hiên Viên tới  nhà  Chu, Tần Thủy 

Hoàng, nhất là  Hán Vũ  Đế, họ xuyên tạc, xen dặm bá đạo vào  Nguyên Nho của Khổng Tử 

thành Hán Nho, làm cho Nho thành nửa Nạc nửa Mỡ.   

 

Đa số Cha ông chúng ta sống trong Hỏa mù đó mà không để ý, còn chúng ta  thay vì tách  Mỡ 

ra lấy Nạc, nhưng  vì  ghét Mỡ  mà chúng ta bỏ luôn cả Mỡ lẫn  Nạc, thế là vì ghét Hán Nho, 

mà nguyền rủa luôn Nguyên Nho của Khổng Tử , việc này xem ra  rủa Người mà hại Mình, vì 

chê Ngọn héo mà bỏ  mất Gốc tươi của Dân tộc mình! Đây là tin động trời nên một số chúng 

ta nghe nói tới là xa lánh, không chiụ khó tìm hiểu cho tới Ngọn Ngành, nên lâm vào tính 

trạng  «  Vô Tri Bất Mộ «, do đó mà để mất luôn Hồn Thiêng Sông Núi của Dân tộc, rơi vào 

tình trạng phân hoá tả tơi như ngày nay  !  

 

 Trung cộng triệt hạ Khổng Tử, vì Khổng giáo mặc nhiên tố cáo tội ác diệt chủng của Tàu 

cộng.  Khi đã triệt Khổng Tử xong, Trung hoa  bị rơi vào «  Khoảng trống hoảng Văn hoá 
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«  hay «  Vô Văn hóa « , nên Đặng Tiểu Bình mới không kể Mèo Đen Mèo Trắng , một mặt  

âm thầm khôi phục Hán Nho,( vì trong Hán Nho còn có phần Vương đạo có thể phần nào 

duy trì trật tự xã hội )  mặt khác bỏ làm ăn Tập thể để cứu đói, nhưng tình trạng Vô văn 

hoá đang làm băng hoại Trung hoa bằng lối Thượng Hạ giao tranh Lợi ngày càng ác độc 

và ráo riết như ngày nay ! 

 

 Thực ra Trung cộng cũng chẳng phân biệt được sự khác biệt giữa Vương đạo và Bá đạo, 

nhưng vì Trung cộng thâm hiểm cùng hội cùng thuyền với Hán Nho bá đạo,  cũng như hai 

bên «  tuy khác Lứa nhưng cùng bên trời Tàn bạo như nhau «  nên  «  Mã tầm Mã, Ngưu 

tầm Ngưu » ! 

Một điều để cho chúng ta lưu tâm về việc lập Viện Khổng Tử chỉ là để thấy rõ âm mưu của 

Tàu cộng lấy áo Khoác Nhân Nghĩa của Khổng Tử để che dấu lốt Tham tàn và Cường bạo 

của Hán Nho để Bịp thiên hạ mà bành trướng, mà Tàm thực !, Việc bành trướng được 

nhận rõ qua  đường Lưỡi Bò 9 khúc, cùng vô số dàn khoan đang thập thò ra mặt, cũng 

như  lối mua chuộc đút lót cữa sau. . ., đó là phần lãnh hải, mà chưa nói tời vô vàn âm 

mưu nham hiễm nơi lãnh Thổ và Nhân sự nơi Việt Nam !  

  

Tóm lại cái nguy cơ lớn lao của Trung Hoa là Hán Nho bá đạo, tuy vậy Hán Nho vẫn còn 

có một số Luân thường đạo lý tuy đã biến chất, nhưng cũng còn  giúp phần nào trật tự xã 

hội, sau khi Hán Nho bị Mao đả phá, Trung hoa lâm vào tình trạng «  Vô Văn hoá « , nên 

cả Nước dấy lên «  Cơn sốt  Giao tranh Lợi «  theo đường lối cướp của CS ! 

Đả Hổ Diệt Ruồi của Tập Cận Bình chỉ là công việc hớt Ngọn của một cây  có Gốc Tham, 

Sân, Si rất sâu rộng.!   

Cái nguy cơ của Trung cộng cũng như V.C. không chỉ ở Chuyện Tham nhũng «  mặt 

Ngoài « , mà ở chỗ Vô Văn hoá «  mặt Trong « .Việc này chằng khác nào một người  

mắc bệnh Nội thương, mà lại lấy dầu Cù là mà xoa ngoàí Da! 

 

IV.- Hỏa mù Văn hóa 

 

Đây là hai mặt của thứ Văn hoá  Dối trá, là chính sách Nhân danh điều Tốt Lành để thực 

hiện việc Gian ác, cả hai được trộn lẫn với nhau thành món Tả Pín Lù Hán Nho. 

  

Khổng Tử chỉ Tổ thuật Nghiêu Thuấn ( nhân vật Văn hoá Nông nghiệp không phải lả Du 

mục ). Hãy xem Tinh thần  Nguyên Nho ra sao. Nho được Đức Khổng định nghĩa như sau: «  

Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam Phương chi cường giả, Quân tử Cư Chi : Nho 

lấy điều khoan hoà nhu thuận để dạy bảo nhau, không báo thù người vô đạo, Văn hoá  

phương Nam là  Hùng Dũng, người Quân tử  nên sống theo Văn hoá này « . Khổng Tử dầu  là 

người Tàu  hay không cũng đã «  Cư Chi «   nơi Văn hoá Phương Nam.  

Rõ là Người Tàu học Văn hoá phương Nam của chủng Việt ! 

 

Đối với người Việt Nam chúng ta thì nên biết : Khổng giáo thực ra là Nho giáo - nền Văn hoá 

của phương Nam -  là của Đại chủng Việt . 

 Khổng Tử tuy là người Tàu nhưng đã  «  Cư chi «  nơi nền Văn hoá hùng cường phương 

Nam, phương Nam thuộc hành Hỏa (火),có liên hệ với Viêm ( 焱) phương của Viêm Đế thuộc 

Viêm Bang cũng là  nguồn Hỏa thuộc phương Nam, Hỏa là nguồn năng lượng, nên có tục Thờ 

Trời, trước đây trước sân nhà Việt Nam nào cũng có bàn Thiên . Viêm Đế là Tỵ Tổ của Việt 
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Nam, do đó đả phá Khổng Tử là đả phá Tinh thần của Tổ Tiên mình, là  chối bỏ Tinh hoa của 

nền Văn hoá Việt. 

 

 Kim Định là một triết gia, với một Trực giác bén nhạy, một Lý trí sâu sắc, đã miệt mài 50 

năm trời, viết nên 46 cuốn, đã lần qua các tài liệu Đông Tây Kim Cổ của các nhà Triết học, 

Văn hoá, Khoa học gia nổi tiếng thế giới, mới đào xới cho ra nền tảng Văn hoá Việt, gạn 

đục khơi trong Hán Nho và hệ thống hoá thành Việt Nho và Triết lý An vi, chứ không phải 

«  Thấy Tàu sang bắt quàng làm họ « hay «  Cướp của người ta, rồi xoá cho mất dấu vết «  

để làm của riêng minh «  như nhà Hán.   

Cốt tủy của Công trình là «  Đạo lý nhân sinh của nền Văn hoá «  Chứ không chỉ có Văn 

học nghệ thuật vô tư, với chủ đích giúp cứu con Ngưòi và Dân tộc đang gặp cơn nguy biến.   

   

 

Cần minh xác lại Khổng Tử đã Tổ thuật nền Văn hoá Đông Nam của Đại chủng Việt, một 

cách quá cô đọng, sau đó Bách gia Chư tử đã quảng diễn cho dễ hiểu hơn, nhưng các nhà 

cầm quyền đa số có Gốc Du mục đã xem dặm, xuyên tạc làm cho Nho mất tinh hoa trở 

thành Hán Nho bá đạo. Chúng ta nên nhớ trong suốt hơn 4000 năm Lịch sữ Trung hoa, thì 

các các nhà cầm quyền Tàu có gốc Du mục đã cai trị nước Tàu tới 3000 năm, chưa kể đến 

Tàu Cộng vừa là con đẻ của Du mục thuộc nòi Phong kiến phương Đông và Du mục thuộc 

CS phương Tây ! 

 

Do đó, các nhà cầm quyền Tàu đa số có gốc từ Du mục, nên đều hành xử theo Tinh thần  

Văn hoá  Du mục, khởi thuỷ từ Hiên Viên, Hiên Viên từ Tây Bắc tràn qua thôn tính các 

chủng Việt, cướp lấy mọi sự mà lập ra nước Tàu, suốt đời dân Du mục chỉ suốt ngày lang 

thang trên mình ngựa để chăn súc vật có thì giờ đâu để Suy tư và Quy tư mà có Văn mà 

Hóa !   

Các nhà cầm quyền Tàu  Cướp lấy Văn hoá của người ta, làm cho mất tinh hoa theo khẩu 

vị của mình, rồi lại tìm cách xuyên tạc để độc chiếm, rồi  vu cho người ta là man di mọi rợ, 

Việt Nam mang danh Nam Man ! 

Những chứng cớ lịch sử hơn 4000 năm kể từ Hiên Viên đến nay giúp chúng ta có cái nhìn 

rõ ràng : Hơn 1000 năm đô hộ, 8 cuộc đại chiến, vòng Kim cô của Trung cộng đang xiết 

vào cổ VC  hiện nay, nhất là âm mưu tiêu diệt Văn hoá ngàn đời của Việt là Việt Nho, tất là 

đều là tội ác tày trời của Hán Nho Đại Hán! Vì bỏ Tinh hoa Nho của Tổ tiên Việt nên 

chúng ta đã bị Lạc Hồn «  Nhân Nghĩa «  ! 

Những nhân vật Bá đạo chói chang của các nhà cầm quyền Tàu như Hiên Viên Hoàng đế, 

Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, nay là Tập Cận Bình, rõ 

là những tên trùm bá đạo ! 

Hiện Ông Tập Cận Bình đang « Đả Hổ diệt Ruồi « để loại trừ Tham nhũng đang lan tràn 

khắp Trung hoa, hầu cứu vãn tình thế «  Thượng Hạ giao tranh Lợi « theo lối » Treo đầu 

Dê, bán thịt Chó «  của CS . Đây chẳng qua là Trâu cày diệt Trâu cột đã no, chứ không sữa 

đổi  nếp sống Tham tàn và Cường bạo, nên khi diệt được lớp tham nhũng này thì bầy tham 

nhũng đang đói khác lại  tham nhũng hơn gấp bội. «  Đả Hổ «   tuy khó, nhưng số ít, nên 

dễ, «  còn diệt Ruồi «  tưởng dễ, nhưng số quá đông trong 1.3 ngưòi, nên vô cùng khó 

khăn. Đây chỉ là phần Ngọn, còn phần Gốc mới là vấn đề cốt tủy. Nếu không đổi tận Gốc 

nếp sống « cuồng Tham «  của CS bá đạo thì rối loạn càng rối loạn hơn  mà thôi ! 
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Chúng ta cực lực loại trừ Hán Nho bá đạo, vì Viêt Nam là nạn nhân truyền kiếp của nền 

Văn hoá Bá đạo này, Chúng ta chủ trương chống nếp sống Văn hoá «  Tham tàn và Cường 

bạo «  bất cứ từ đâu,  bằng «  Chí Nhân và Đại Nghĩa « , mà không chủ trương tiêu diệt 

con Người, ( do  Tinh thần Bất báo vô đạo của Tổ tiên ) chúng ta cực lực chống Tàu cộng 

đang thực hiện «  lối sống Bá đạo »  nham hiểm nhất thế giới này.  

 

Các vị làm Văn hoá  Việt nên nhận ra Nho Vương đạo là của chủng Việt và để ý  phân biệt 

cho được mớ Hổ lốn giữa Vương và Bá đạo trong Hán Nho để  thoát ra cái  đám Hoả mù 

này mà cùng nhau đấu tranh cùng một Hướng theo đại Nghĩa!  Đại Nghĩa là Công lý Xã 

hội, chỉ có những người có Tâm Nhân ái, Bác ái và Từ bi thật sự mới có khả nặng thực 

hiện Chế độ Dân chủ để  mưu phúc lợi chung cho toàn  dân.  

 

V.- Chính sách lộn sòng của CSVN 

 

Sau đây là nghịch lý mà Các nhà cầm quyền Tàu xưa nay ( Chứ không phải dân Tàu, vì 70% 

dân Tàu đều thuộc đại chủng Việt được thôn tính vào ) đều  dùng Nhãn hiệu Vương đạo ( Chí 

Nhân Đại Nghĩa : Văn hóa Thực  ) để thực hiện âm mưu Bá Đạo  ( Tham tàn và Cường bạo : 

Văn hóa Dỏm ) để « Dĩ Cường Lăng Nhược « .   

CSVN đã ăn sẵn «  cái bã độc bá đạo «   này từ trong trứng nước! 

 

CS – Chúa Tể  Bịp – đã  nhân danh Thiên đường Dỏm  để áp đặt Hỏa ngục trần gian Thật 

cho Nhân loại. 

 

 Khi CSVN  ca bài ca Nhân đạo là lúc CS đã chuẩn bị  sẵn sàng giết Người,( Các Phong trào 

cải cách xã hội để thực hiện chế độ Dân chủ Nhân dân chuyên chinh của Tàu cộng cũng như 

Vô sản chuyên chính của Liên Xô )  

 

Khi CSVN hô to  thực hiện Công bẳng Xã hội là lúc CS đã chuẩn bị hành động Bất công để 

Ăn Cướp. (  Qua Đấu tranh Chính trị, Thuế Giảm Tô giảm Tức, Cải cách ruộng đất, cải tiến 

Công Thương nghiệp, làm ăn Tập thể với Tem phiếu thực phẩm , vủng Kinh tế mới với Trại 

giam cải tạo Quân, Cán,  Chính miền Nam ). 

 

 Khi nói đến Độc lập là  CSVN đã cam tâm bán Nước làm Nô lệ cho Tàu Cộng từ khởi thủy 

Cách mạng,  ( Nhường lãnh Hải lãnh Thổ và những điạ điểm chiến lược cho Tàu cộng khai 

thác  cùng các Hiệp thương mật Thành Đô dâng nước cho Tàu cộng . . . .) 

 

Khi nói đến Tự do là CSVN đã có kế hoạch tước quyển Tư hữu và quyển Tự do của người 

dân. ( Quản lý Hộ khẩu với Tổ Dân phố, Làm ăn tập thể, Tem phiếu thực phẩm, cùng các Nghị 

định man rợ để tiêu diệt thành phần Yêu nước với chính sách Công an trị và Côn đồ trị : Tàu 

cộng đã giúp CSVN đào tạo vô số tên  côn đồ dùng làm công cụ Xiềng xích Nhân dân Việt 

Nam)  

 

Khi nói đến Hạnh phúc là CSVN phải bắt dân làm Nô lệ đời này để mưu Hạnh phúc cho con 

cháu đời sau, nên cứ phải sống trong Hoả ngục đời nay !!  (Đảng trưởng Trọng của CSVN đã 

phát biểu : Đến cuối thế kỷ XHCN cũng chưa chắc đã ló dạng, rõ là thắng đui dắt kẻ mù ! )  
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VI.- Thành quả Cách mạng Vô sản của CSVN 

 

1.- Quả thực Cách mạng của CSVN 

 

Qua những cái gọi là phong trào cải tạo Xã hội bằng giai cấp đấu tranh theo Dân chủ nhân 

dân chuyên chính của Tàu cộng,  CSVN đã thâu tóm được một số quả thực.  

Theo CS Tàu và VN thì Quả thực là  Của Cướp được nhờ đấu tranh giai cấp mà có đem ra 

chia chác nhau, những quả thực đó là :  

 

 1.-Chỉ có đảng CSVN được độc quyền làm  «  Chủ nhân ông Nô lệ ngoại bang « , còn 

toàn dân phải làm tôi mọi cho CSVN, Dân VN  chỉ có một  cổ nhưng lại gồng hai tròng Nô 

lệ của Tàu cộng và Việt cộng! 

 

 2.-Chỉ có đảng CSVN mới độc  quyền Tự do làm chuyện Bất nhân và Bất công Xã 

hội để tự do Giết Người, Cướp Của và Bán Nước. 

 

 3.-Chỉ có những tay đầu sõ CSVN mới độc cướp bạc tỷ dollar gởi cho Tư bản ngoại 

quốc giữ, để trở thành Tư bản đỏ. 

 

 4.- Để làm được những việc tày trời như thế, CSVN  cũng theo Tàu phá tận nền Văn 

hoá ngàn đời của Cha ông, tưởng rằng Nho là của Tàu, nên phá hết mọi thuần phong mỹ tục, 

đến nay xã hội gặp phải hai vấn để nổi bật : 

 *Vì cũng rơi vào tính trạng Vô Văn hoá như Trung cộng, để sinh tồn, mọi người phải 

lừa đảo, dẫm đạp lên nhau, phải mánh mung, bao bì, nhậu nhẹt để có kế sinh nhai, do đó mà 

những ngưòi còn chút Lương tâm rất khó sống trong cái xã hội XẠO HẾT CHỖ NÓI  ( 

XHCN) này. 

 *Chính sách Đổi mới chỉ để rước Tư bản vào với mục đích làm giàu đảng, đảng viên 

và chỉ làm sao cho dân «  Cơm no ấm cật, dâm dật mọi nơi «, sao cho Dân ngủ mê  để 

đảng yên tâm cướp bóc làm giàu và bán nước. 

 

Đó là Đỉnh cao Trí tuệ, là Lương tâm của CSVN ! 

 

VII,- Vòng Kim Cô  nơi cổ  đãng CSVN 

 

Sau đây  là lý do  CSVN phải tuân theo lệnh của Tàu cộng tiêu diệt cho hết Nhân tài, Vật lực 

nhất là Văn hoá Việt Nam.    Nguyên do là khi làm cách mạng Vô sản, VC chỉ vỏn vẹn có một 

túi «  Nước Bọt «, còn bao nhiêu  Chính sách Cách mạng Vô sản, quân nhu quân dụng gây 

chiến tranh chém giết đồng bào, cũng như công việc điều hành Đất nước để tàn dân hại nước 

đều nhất nhất do Tàu cộng truyền dạy và cung cấp cho ! Nên VC không thể không dâng nước 

để trả nợ đền ơn, mỗi khi có lời nói hành động trái ý  Tàu cộng là Thiên triều lại quở trách  

Tôi tớ VC là Vô ơn !!! 

Thiên triều đã nhiều lần kêu gọi Chư hầu CSVN đưa Dân VN trở về với Thiên triều Bá đạo, 

nghĩa là CSVN phải lãnh đạo nhân dân VN từ bỏ vai trò Chủ nhân ông của mình  để làm Tôi 

đòi cho Thiên triều !  Rõ là Tàu cộng đang «  Ngược Nói « ! 

 

VIII.- Lại Âm mưu Tàm thực mới : Viện Khổng Tử của Tàu cộng  
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Ông Trần Trung Đạo cho rằng việc Trung Cộng thúc dục lập Viện Khổng Tử nơi Viện Đại 

học Hà Nội  có mục đích xây dựng Trung tâm Tình báo trong Đại học. Thiết tưởng không 

hoàn toàn đúng, vì VC đã cho người Tàu qua lại Tự do không cần Sổ Hộ chiếu, nay Tình báo 

Trung cộng đã  mai phục khắp nơi trong moi ngành, trong nhiều Cơ quan, ai muốn biết rõ thì 

cứ hỏi Hoàng Trung Hải, Nguyễn Chí Vĩnh. . . các ông ta sẽ chỉ cho rõ ràng.  

 Mục đích chính của Tàu cộng là Nô Dịch Văn hoá  lớp trẻ VN ở Đại học, vì có Nô lệ được 

trí thức trẻ mới mong có cái Loa để nô lệ hóa tiếp được toàn dân.  Không có lũ CS làm nô 

lệ bán nước làm tay sai thì Tình báo Tàu làm sao xâm nhập được vào nhân dân và các cơ 

chế của Việt Nam ? 

 Họ cần đào tạo nên lớp Nô lệ mới để thay thế «  Tư sâu, Trọng lú, Dũng Xạo, Hùng gật «  

đã hết xài.  Họ cần lớp nô lệ trẻ  làm tôi đòi cho Thiên triều để làm tay sai cho quan Thầy 

cùng nhau hùng hục đi  ăn cướp thế giới.   

Văn hoá Tàu cộng là thứ hàng Độc, họ luôn nhân danh điều Lành để cố tâm làm điều Ác 

mà bành trướng. Thứ Văn hoá có Bản chất Bạo động, Khủng bố, Cướp bóc và Bành 

trướng này đã ghi Tâm khắc Cốt trong não các nhà cầm quyền Tàu từ hơn 4000 năm. 

Tàu cộng sẽ giúp đào tạo lớp người như Hồ Chí Minh và đảng CSVN, biết phụng sự Thiên 

triều, ngày nay phải nhất mực Trung với Đảng Cướp «  Hiếu < Của cải  > của Dân « để 

ngồi lên đầu Thiên hạ mà ăn bát vàng. Không Nô lệ hóa sinh viện VN thì khi mấy tay đầu 

sõ về chầu Mác Mao Hồ lấy ai làm Nô lệ tiếp ?  

 

Ta nên nhớ Trung hoa rất tự hào về nước Trung Hoa vĩ đại, do sự Ăn cướp hay văn hoa  hơn 

là  «   Thôn tính «   hầu hết 800 chủng Việt mà được to lớn như ngày nay, nhưng nay vì sự to 

lớn quá đỗi đó mà phải bành trướng để có «  Không gian sinh tồn « , nên phải dùng Võ lực và 

mưu gian : Khủng bố Bạo động, bán hàng dỏm mà cướp  bóc và bành trướng, nguyên nhân 

sâu xa là do nếp sống Tiên thực (ăn sẵn ) của Du mục, chỉ cướp lấy cho giàu mạnh, không đổ 

mồ hôi sôi nước mắt, mà được ngồi trên đầu Thiên hạ mà độc quyền độc trị.  Đò là truyền 

thống Tham tàn và Cường bạo của Đại Hán. 

Ta nên nhớ  các nhà cầm quyền Tàu suốt giòng Lịch sử, khi đô hộ cũng như  khi đem đại 

quân qua đánh chiếm VN đều tịch thu hết sách Nho của Việt, ngay các bia ký có chữ Nho 

cũng phá, điều đó có nghĩa là Nho là của Việt, Nho của Việt khác Hán Nho của Tàu, từ 

Tần Thuỷ hoàng đến Tàu cộng đã  có 5 lần Tàu bách hại Nho Vương đạo của Việt, vì Nho 

Vương đạo của Việt tố cáo Bá đạo của Hán Nho.   Mà Hán Nho là món Hổ lốn giữa 

Vương đạo và Bá đạo. 

 

Chúng ta hoan hô việc lập Viên Khổng Tử, không phải chỉ ở cái tượng mà ở chỗ Khổng Tử 

có công tài tình «  Tổ thuật «   lại nền văn hoá Hùng Dũng của Phương Nam của đại 

chủng Việt , nhất là của Việt Nam, bỏ Nho ( Việt ) đi thì Dân Việt Nam mất gốc ngày càng xa 

rời Tinh thần Dân tộc mà bị phân hoá trầm trọng. Dân tộc mất gốc Văn hoá chẳng khác nào 

một cái cây mất Rễ. Mất Rễ thì  cây héo mà chết, Văn hoá mất gốc thì Dân tộc mất Hồn : 

« Hồn Thiêng Sông Núi của Dân tộc » :‘ , đó là Nhân Nghĩa thuộc đại Đạo Âm Dương Hòa.  

 

Chúng ta không còn nhớ vào năm 1949, các Triết gia thế giới họp ỡ Honolulu đã bầu Khổng 

Tử làm nhạc trưởng của Bản Hòa tấu Đông Tây vì có chân trên cả hai Tàu : Tâm linh ( 

Nguồn Tình ) và Thế sự ( nguồn Công lý ). Đây là tình thần Hòa của Nho giáo, mà Hoà 

cũng là bản chất của các Tôn giáo, nhân loại Đông Tây gặp nhau ở  chốn này.      
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Cái Ưu điểm cũng như Khuyết điểm của Khổng giáo là ở  Đạo  «  Đại học ». Đại học toàn 

là những câu ngắn gọn, rất súc tích, có khi như nhát gừng, rời rạc nhau, chẳng thấy đâu 

ăn vào đâu, được gọi là Kinh, sau đó các đệ tử viết thành Truyện để giải thích thêm cho rõ 

nghĩa, nhưng chưa tìm ra Cơ cấu cũng như chưa được Hệ thống hoá, nên các nhà cầm 

quyền Trung hoa mới xuyên tạc thành Hán Nho bá đạo. 

Sau khi cùng môn đệ du thuyết các nước về công cuộc Trị Bình  thất bại, Khổng Tử mới 

trở về dạy học trò và san định Kinh điển. Cái thất bại của KhồngTử không ỡ Lộ đồ Tu, Tề, 

Trị, Bình mà ở chỗ cuộc chiến giữa hai nền Văn hoá Du mục và Nông nghiệp, khắp nơi 

trên thế giới, đa số cuộc chiến giữa hai phe thì phe Du mục đều thắng Nông nghiệp, nhưng 

ở Trung hoa tuy bị lép vế, nhưng phe Nông nghiệp không bị tiêu diệt, chỉ ớ Việt Nam thì 

Nhân Nghĩa đã thắng Tham tàn. Lỗ đồ xây dựng xã hội của Khổng giáo theo lối  «  Thung 

dung tựu Nghĩa «  thì lâu vì phải xây dựng nên Khó < Nan >  », còn của Du mục là 

« khảng khái tòng Vương » vì chỉ đánh cướp thì mau nên Dễ  < Dị > «. 

 

Triết gia Kim Định đã tìm ra Cơ cấu, gạn đục khơi trong Hán Nho và Hệ thống hoá  thành 

Việt Nho theo tinh thần Triết lý An vi nghĩa là theo tinh thần Dịch lý Việt. 

 

 Thế mà có nhiều vị Hán Nho, các nhà làm Văn hóa, cũng như một số Bình luận gia có 

tiểng của Việt Nam đều đem  những «  rác bá đạo của Hán Nho «  đổ lên đầu Vị được tôn 

là Vạn Thế Sư Biểu, đem rác người ngoài đổ lên đầu vị Tổ thuật  nền Văn hoá Tổ tiên  

mình  !?  

 

Thiết tưởng nếu không muốn bỏ Gốc, thì tượng Khổng Tử chúng ta cũng lập, mà việc dạy 

tinh thần Khổng Tử ( Nguyên Nho ) theo Tinh thần  Việt Nho và Triết lý An vi thì chúng ta 

tự làm lấy, nếu muốn học Bá đạo thì chúng ta mới nhờ Tàu cộng, nhưng việc này thì Việt 

cộng đã dành mất từ lâu rồi !  

Công trình của chúng ta có hai mặt : 

  Một mặt nêu rõ tinh hoa của Việt Nho cùng Triết lý An vi theo tinh thần Dịch lý 

Việt mà Cứu dân Dựng nước. 

 Mặt khác phơi bày hết tất cả mọi tư tưởng bá đạo và hành động tội ác của Hán Nho 

từ thời Hiên Viên tới Tàu cộng ngày nay để không ai bị ăn lầm của độc này, mà di hại cho 

Dân tộc. 
Nho là Di sản Văn hóa của Cha ông chúng ta, chúng ta không chấp nhận tài liệu bá đạo của 

Tàu cộng cũng như không cho Tàu cộng dạy để nô lệ hóa sinh viên Việt Nam. Không phân 

biệt được Nho Vương đạo của Việt và Bá đạo của Hán Nho thì chúng ta quả là đã quá mất 

Gốc vì đã  bị « MẮC HỠM LŨ BỢM » dài dái ! 

Nếu Trung cộng muốn trở lại nếp sống Vương đạo của Khổng Tử  mà sống Hoà bình với 

nhau thì chúng ta sẵn sàng trao đổi, Còn phần bạo động  của Hán Nho cũng như Chế độ 

CS thì chỉ cần cho vào sọt rác là xong, chẳng cần chút Tư duy nào của Mác Mao hay Hồ 

Chí Minh để đổi mới !. 

 

Để phục hoạt lại Tinh hoa Việt Nho, ngoài các tài liệu Nho giáo còn lại của Cha ông, chúng 

ta còn «  có thể «  thêm tài liệu sau :  

 33 tác phẩm của Triết gia Kim Định về Việt Nho và Triết lý An vi  gồm hơn 7000 

trang, chưa kể một số đã bị thất lạc. 
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 8 cuốn về bộ sách biên khảo Văn hoá Dân tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang gồm 

hơn 8000 trang.  

Tất cả đều đã được đăng trên trang mạng vietnamvanhien.net. 

Chỉ cần thành lập một Ban Tu thư Quốc gia, chọn cho được Định hướng chung, có thể như 

Công trình của Kim Định :  Dịch lý Việt, Con Người Nhân chủ, Chủ đạo hòa Dân tộc và 

Công trình đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời. . . ,  mà nghiên cứu sâu thêm, gạn lọc thêm, kiện 

chứng khoa học nhiều thêm, làm cho phong phú hơn, hoàn chỉnh hơn, hệ thống hoá  để góp 

phần vào việc soạn thảo ra Bộ Sách Dân  tộc, được xem như Thánh kính của Việt Nam để neo 

«  Linh hồn Nhân Nghĩa «  lại với Dân tộc, khỏi phải đôn đáo chạy Đông Tây Nam Bắc mà 

tìm !.  

Nhân, Nghĩa, Bao dung đâu có khác gì với Bác ái, Công bằng, Tha thứ cũng như Từ bi, 

Trí tuệ, Hỷ xả.  

Vấn đề quan trọng hơn là tìm cách đem «  Tinh thần Công bằng thể hiện «  vào cuộc sống 

hàng ngày.   

 

IX.- Tinh hoa Văn hóa Việt 

 

Theo sự hướng dẫn qua  công trình 50 năm nghiên cứu  về Việt Nho và Triết lý An vi của triết 

gia Kim Định, chúng tôi mạo muôi hệ thống hoá nền Văn hoá Việt Nam như sau : 

 Việt Nho có :  
 1.- Một Vũ trụ quan động luôn Tiến hoá theo Dịch lý « Âm Dương tương thôi : Cặp 

đối cứu níu kéo xô đẩy nhau  «  trong trạng thái Quân bình động mà Hòa nên Thái Hòa,  

 2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ, con người biết tự Chủ, tự Lực tự Cường, luôn biết 

ngẩng đầu lên làm Chủ mà không cam tâm làm Nô lệ .   

 

 3.- Một chủ đạo Hòa theo Nhân Nghĩa để đoàn kết toàn dân, để cứu nước và dựng 

nước, chứ không làm nô lệ, bán nước cũng như cướp bóc để gây bất hòa do hành động Bất 

công, 

 

         4.- Một lộ đồ Tu, Tề, Trụ, Bình Để đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời sống hàng ngày 

 

  a.- Tu: Văn gia thì tu theo Ngũ thường, và ăn ở theo mối liên hệ Hòa Ngũ luân. 

Chất gia thì theo lối” Thứ nhất thì Tu tại Gia, thứ nhì Tu Chợ, thứ ba Tu Chùa “ theo kho 

tàng Minh triết Ca dao, Tục ngữ, cách ăn ở thì “Dĩ Hòa vi qúy : Chín bỏ làm Mười“.  

Ngày nay thì Người theo Tôn giáo nào, Văn hoá nào thì  sống theo Tinh hoa của Tôn giáo, 

Văn hoá mình, vì tất cả đều đồng quy vào Bản chất Hòa, ai gây Bất hòa là trái với Tinh thần 

của Tôn giáo và Văn hoá của mình. 

 

          b.- Tề: Chất gia thì theo Tình Nghĩa keo sơn gắn bó để Thuận Vợ Thuận  Chồng, hay 

bên Ngoài là Lý (ăn ở Công bằng ) nhưng Trong là Tình.  Văn gia thì theo đường Nhân 

Nghĩa. Cha Mẹ, con cái, Anh Chị Em đều sống theo lối Tình Lý tương tham. 

 

 c. Trị: Đường hướng Chính trị là cai tri Dân theo Chính Nghĩa hay bằng cách thực 

hiện  Công lý  vào các cơ chế  xã hội để mưu phúc lợi chung. Chế độ Chính trị thì có nền tảng 

“Dân vi bang bản, bản cố bang ninh: Dân là gốc của nước, Gốc có được củng cố nghĩa là 
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phải giúp Dân có Tư cách và  khả năng thì khi đó Dân mới giàu Nước mới mạnh. Nhờ đó 

Nhân dân mới được ấm no và an vui.   

Lại nữa theo Tinh thần Dân chủ  “Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, quân vi khinh; Dân là quan 

trong trọng bậc nhất, Xã tắc bực nhì, rồi mới đến Vua, Vua lả tôi tớ của Dân chứ không có là 

Thiên tử. 

Còn chính quyền thì cũng Dân chủ, nên khi gặp thứ Vua bạo ngược hay chế độ Độc tài thì “ 

Trụ bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu : Giết một tên Vua bạo ngược hay  một chế độ 

độc tài thì cũng giống như giết một tên, một lũ cướp bóc.  Đây là ý niệm về người Dân trong 

Chế độ Dân chủ. 

 

 d.- Bình là hệ quả của các chặng đường Tu, Tề, Trị,  khi Nhà yên Nước thịnh thì Xã 

hội Hoà bình. 

 

 5.- Một đạt quan biết sống An hành theo Nhân Nghĩa, mà không Lợi hành hay Cưỡng 

hành một cách Bất Công như các nền Văn hoá khác, do đó mà biết nương theo Dịch lý của 

Thiên lý theo lối  «  Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà », nhờ đó mà «  Thung dung Tựu 

Nghĩa «   tức là sống theo lẽ Công bằng, mà đạt Phong thái An Vi, chứ không «  Khảng khái 

tòng vương «  như Hán Nho, luôn dùng bạo lực, nhân danh mà cướp bóc. 

  

Đây mới chỉ là lãnh vực Văn hoá, là cái Hướng chung của việc Cứu và Dựng nước, được 

xem như La bàn của con Thuyền Dân tộc đang bập bềnh trên Đại dương sóng gió, nếu trật 

hướng thì không thể trụ nổi với cơn bão táp Thời đại. Các nhà Chuyên môn các ngành và 

các nhà làm Chính trị phải có «   Định hướng chung «  mới soạn thảo ra Quốc kế Dân sinh 

thích hợp được, chứ không phải là món Mì ăn liền. Cái Hướng chung chỉ có hiệu lực khi 

toàn dân Đoàn kết một lòng theo «  Hướng chung Nhân Nghĩa « , chứ kẻ đánh trống 

ngược, kẻ thổi kèn xuôi theo kiểu «   Dân chủ đa nguyên Vô hướng «    thì chỉ phá hoại 

nhau mà thôi !  

Cái Hướng chung của Nhân dân Hoa Kỳ là Tinh thần « Bác ái, Công bằng « đã đưọc neo 

chặt vào  nơi  Hiến pháp với cặp đối cực Dân Chủ  /  Cộng Hoà giao thoa thành Lưỡng 

nhất.  Xin đừng lầm là mớ lý thuyết suông. 

 

Cứ xem các nước vừa thoát ách độc tài, vì thiếu Chủ đạo chung của Dân tộc, nên nền Dân 

chủ cứ xoay vòng tròn, không tiến lên được. 

Một người mất hướng thì chỉ di hại cho mình, gia đình mình, chứ một quốc gia chệch 

hướng thì cả 90 triệu lạc đường mà lâm nguy, vì  đã tốn biết bao công sức mà  còn bị  khổ  

đau, nhất là khi thất bại lại mất niềm tin mà xào xáo nhau !  

Thử hỏi Nguyễn Phú Trọng xem có tin vào XHCN  nữa không, có tin vào đảng CSVN nữa 

không ? Mặc dầu Lòng tuy không tin, nhưng Miệng ông Trọng buộc vẫn nói có, vì  khi 

nhận «  đảng anh minh sai lầm «   thì không những sợ mất ngôi mà còn sợ  bị  thiệt mạng 

cả đảng ! Đây là cái xiềng vô hình đang xiết cổ đảng CSVN vào thói Gian Tham và Cường 

bạo không lối thoát! 

Văn minh ngày nay khác văn minh giết Người cướp Của của đảng, một chế độ  Dân chủ 

chân chính vì Đại Nghĩa, chẳng ai để cho tình trạng «  mắt đổi mắt răng đổi răng «   làm 

hại đến Đại Nghĩa Dân tộc nữa đâu ! Ai làm chuyện giết Người và Cướp Của thì đã có 

công lý phân xữ rõ ràng. 
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X.- Đường lối Cứu nước và Dựng nước của Tồ tiên 

 

1.- Chiến lược  

 

Lấy Đại Nghĩa ( thực hiện Công lý xã hội ) để thắng Tham tàn ( bằng cách Chống Bất công 

xã hội )  

Đem Chí Nhân ( Bác ái, Từ bi, Nhân ái  )  mà Thay Cường bạo ( bằng cách Chống mọi hình 

thức Bạo động gây Bất công xã hội, bất cứ tử đâu để «  Dĩ Cường lăng Nhược «  )  

 

( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

2.- Chiến thuật 

 

Dĩ Nhu thắng Cương  (  Đem Công lý xã hội hay Đại Nghĩa chống Bất công xã hội )  

Dĩ Nhược thắng Cường (Đoàn kết toàn dân bằng Chủ đạo Hoà của nền Văn hóa Việt để xây 

dựng Nội lực toàn dân chống kẽ bạo tàn ) 

 

Hai câu trên đây của Cụ Nguyễn Trãi  là bản Tóm tắt tài tình nhất về tinh hoa của  Văn 

hoá Việt tức là Việt Nho, cũng là  sự phân biệt rạch ròi giữa Bản chất hai nền Văn hoá 

Khoan nhu Việt Nho ( Thuộc Nông nghiệp ) của đại chủng Việt và Văn hoá bạo động ( của 

nếp sống Du mục )  của Hán Nho.  Chúng ta thử lần hết các trang Hán Nho xem có câu 

nào như vậy không ?      

 

 Một bên là Chí Nhân ( Tình ) và Đại Nghĩa ( Công lý ) của Nông nghiệp.( Dĩ Nhu 

thắng Cuơng, dĩ Nhược thắng Cường  )  

 Bên kia là Tham tàn ( Bất Nhân )  và Cường bạo ( Bất công ) do Tham, Sân, Si của 

nền Văn hoá Du mục ( Dĩ Cường lăng Nhược ) của Tàu. 

 

Đây không phải là Lý thuyết suông, tinh thần này đã giúp Tổ tiên chúng ta giữ vững nền Độc 

lập cạnh một nước khổng lồ luôn tìm cách  xâm chiếm Việt Nam, chói chang nhất là quân nhà 

Trần đã ba lần đánh thắng quân Nguyên,  người áo vải Lam Sơn cùng Chiến lược gia Nguyễn 

Trãi đã đánh thắng quân Minh suốt 10 năm trường, và  nhà Nguyễn Tây Sơn đã dẹp quân 

Thanh trong trận tốc chiến tốc thắng 5 ngày. Không những trong nước, mà ở Đại Hán, Hoàng 

tử Lý Long Tường cũng đã giúp Vua Đại Hàn hai lần đánh thắng quân Mông Cổ, Hoàng Tử 

Long Tường được phong là Bạch mã tướng công. 

 

Nhìn lại, tất cả mọi cuộc chiến trên thế giới xưa nay thường là cuộc chiến giữa hai nền Văn 

hóa Nông nghiệp và Văn hóa Du mục, ( Cá Lớn nuốt Cá bé ) nhiều nơi cuộc chiến theo tinh 

thần Du mục đều thắng, chỉ có Việt Nam nhờ Chiến thuật và Chiến lược của Việt Nho trên mà 

đã lật được thế cờ. 

Nhưng cuộc sống của  con dân một nước mà thiếu Nhân Nghĩa thì không thể viết nên trang sữ 

oai hùng mà Giữ và Dựng Nước được.  Nhân dân chúng ta đang trực diện với thử thách lớn 

lao đó. 

Chế độ Dân chủ ngày nay cũng có cùng nguồn gốc với Việt Nho của Tổ tiên, vì cả hai cùng có 

Cơ cấu từ nền Văn hoá Hoà bình ( xin xem cuốn « Hội nhập Văn hóa Á Âu «  của Việt Nhân 

trên trang vietnamvanhien.net.)  
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XI,- Kết luận 

 

 1.- Do nạn “Dĩ Cường lăng Nhược “ của Đại Hán cũng như bị Hỏa mù về Văn hoá 

Hán Nho án ngự, che lấp suốt giòng lịch sử  mà Dân tộc chúng ta quên dần nguồn gốc Văn 

hoá của Tổ tiên. Vì quen sống theo lối Hán Nho, chưa “ Nhập Thất được, bị ngợp trước “ Cửa 

Khổng sân Trình, Rừng Nho Biển Thánh “, nên khi triết gia Kim Định khai quật lên  Việt Nho 

và Triết lý An vi làm cho một số Trí thức bị sốc và dị nghị,   

 

 2.- Công trình của Kim Định bao quát nhiều lãnh vực của Đông Tây Kim Cổ: 

 Về Văn hoá thì không những nghiên cứu Hán Nho của Tàu, Văn hóa  Việt Nam, mà 

còn nhiều  công trình của Học giả nổi tiếng Tây phương về Nho.   

 Về Sử không những có Sử của Việt Nam, của Tàu và cả sử thế giới nữa, quan trong 

hơn là Huyền sử với Thần thoại và Nhân thoại. Huyền sử của Việt Nam thuộc Nhân thoại. 

Huyền thoại là loại Sử thuộc về thời sáng tạo Văn hoá cũng là nơi cất dấu Linh hồn của  nền 

Văn hoá thuộc Việt Nho.  Huyền sử là mặt Chìm, còn Lịch sử là mặt nổi về Phế Hưng của đời 

sống Dạn tộc. 

 Về Khoa Tân nhân văn thì có Khảo cổ học, Nhân chủng học, Dân tộc học, Phong tuc 

học, Di truyền học, nhất là Cơ cấu luận và Tâm lý miền sâu.   Cơ cấu luận giúp tìm ra bộ 

huyền số của Việt Nho. Tâm lý miền sâu  giúp tìm ra ba sơ nguyên tượng Hòa của nền Văn 

hoá.  Khảo cổ học với  Cổ vật và Cổ nghệ là nơi cất dấu bộ Huyền số của Việt Nho. 

 Về Triết thì có triết Đông ( Vô vi ) triết Tây.( Hữu vi ) .  Sự giao thoa giữa cặp đối cực 

Hữu và Vô vi  là Triết lý An vi. 

 Về Khoa học tự nhiên thì chú trọng tới khoa đại số và Vật lý Lượng tử ( quantum 

physics ).   Hệ thống nhị phân ( binary system ) với ngành Đại số có nguồn gốc từ  Dịch lý. 

Các tài liệu tham khảo thì dùng các tài liệu chữ Nho, tiếng Latin, tiếng Pháp tiếng Anh, tiếng 

Đức . . .của các Triết gia, và học giả nổi tiếng Đông Tây.  Tuy khi dùng chữ Nho đều có giải 

nghĩa hết, nhưng vẫn là một rào cản cho nhiều người.   

 46 tác phẩm của Kim Định, nay còn lại 33,  không được viết theo lối Hàn lâm, mà đa 

số toàn là những bài Cảo luận nhằm giúp sinh viên đào xới, tìm tòi  về nền Văn hoá Dân tộc, 

nếu không đọc kỹ hết các tác phẫm hơn 7000 trang thì khó nắm được vấn đề, lại thêm có 

những đề quyết động trời làm cho nhiều nhà nghiên cứu bị sốc, nên khi mới đụng tới dễ sớm 

bỏ cuộc. 

 Công trình của Kim Định có thể không thích hợp cho người Nghiên cứu về  Đông mà 

không chuyên về Tây cũng như về Kim mà không thích về Cổ, nhất là cho những người không 

có thời giờ để đọc hết cũng như rất khó sưu tầm hết tác phẩm của Kim Định. 

 Điều quan trọng hơn hết là khi nghiên cứu Vấn đề nào cũng phải có tinh thần Triết 

học, để tìm hiểu mọi vấn đề từ Gốc cho tới Ngọn, và nhất là phải thấy rõ được mối Liên hệ Cơ 

thể trong vấn đề để được Chu tri, chứ không để  bị rơi vào tình trang phiến diện của Triết lý 

Sờ Voi.   

Định nghĩa của Triết:  “ Triết: Triệt giả:  Triết là tìm hiểu Vấn đề nào cũng phải cho đến tận 

cùng , nên gồm cả Triệt Thượng  ( Gốc ) và Triệt Hạ  ( Ngọn ).     Và Minh Triết là làm sao 

cho Nghịch lý Triệt Thượng và Triệt Hạ giao hòa ( tức Âm Dương Hoà ) nghĩa là khi mọi chi 

tiết được nối kết lớp lang bằng sợi chỉ xuyên suốt từ Gốc tới Ngọn như huyết mạch lưu thông 

trong một cơ thể. Nhờ tinh thần Triết lý An vi mà trong Việt Nho các chi tiết đều được Sợi chỉ 

Lưỡng nhất nối kết thành Mạch lạc nội tại. 
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Đây cũng là lý do quan trọng mà nhiều vị không chia sẻ hay không để ý tới để nhận rõ. 

 

Sở dĩ có lối “ viết lách khích bác đấu đá nhau kịch liệt “ phổ biến  ngày nay là do bệnh 

Phiến diên, hễ thấy điều nào không cùng quan điểm là đã kích kịch liệt, lối viết lách này 

đang làm cho cảnh phân hóa Dân tộc ngày thêm trầm trọng!    Số là bị  bệnh “ Dị khí 

tương thù “ . 

   

 

Qua 50 năm miệt mài Kim Định mới khai quật lên  và tổng hợp thành Việt Nho và Triết lý An 

vi. 

Công trình khai quật Văn hoá Việt của Kim Định có bốn cột trụ Chình: 

 

 1.- Huyền Sử là Sử của thời sáng tạo nền tảng Văn hoá. Khoa Tâm lý miền sâu giúp 

nhận ra “  Linh Hồn Hòa “ của Văn hóa qua 3 Sơ nguyên tượng:  

 * Mối Tình bao la của người Mẹ.  

 * Tình Nghĩa thắm thiết giữa Vợ chồng.  

 * Mối Liên hệ Hòa giữa đồng bào  vơi nhau. 

Còn Sử chỉ là tấm gương phản chiếu mập mờ Huyền sử qua những Phế Hưng của Lịch sử 

Dân tộc. 

 

   2.- Cơ cấu luận giúp nhận ra Cơ cấu của Văn hoá.  Cổ vật, cổ nghệ là kho tàng 

chôn dấu bộ số Huyền niệm ( 2 – 3 , 5 ) - nền tảng Văn hoá Đông Nam của Cha ông- để 

khỏi bị kẻ thù truyển kiếp đánh cắp.  

 

 3.- Dịch lý về Nhất lý “ Thái cực: Âm Dương Hòa “ là Nội lực hay Nội dung “ Nhân 

Nghĩa “của Việt Nho.  

 

 4.- Triết lý An vi giúp nhận diện nét Nhất quán “ Lưỡng nhất “ hay Mạch lạc nội tại 

trong mạch sống Dân tộc Việt và diễn tả nền Văn hóa theo lối Tỷ giảo để làm nổi bật Chính 

Nghĩa từng vấn đề. 

 

Đây là Việt Nho, là “  Triết lý Nhân sinh “  bắt nguồn từ nền Văn hóa Đông Nam  của Đại 

chủng Việt, chứ không phải của Tàu . 

 

 3.- Xưa nay hầu hết chúng ta cứ lầm tưởng Nho là của Tàu, thực ra là của đại chủng 

Việt, Tàu dùng bạo lực chiếm lấy rồi sau đó các nhà cầm quyền  thêm các yếu tố Du mục bạo 

động vào  làm cho sa đọa. 

 

 4.- Có nhiều thứ Nho mà các nhà Hán Nho không nhận ra: Nào là Thái Nho tại Thái 

Bình dương thuộc nền Văn hoá Hòa Bình, Hoàng Nho, Nguyên Nho hay Khổng giáo, Chu 

Nho, Hán Nho, tới Đường Nho, Tống Nho. . . ở bên Tàu ( Trước kia là địa bàn của nước Văn 

Lang ), cách đây 5, 6 thập niên lại xuất hiện Việt Nho của Triết gia Kim Định .     

Nguyên Nho hay Khổng giáo là Vương đạo của người Việt ở phương Nam, còn Hán Nho bá 

đạo của người Tàu ở phương Bắc.   

Vì bị đô hộ lâu ngày, một  số Cha ông chúng ta cứ thản nhiên ký tụng Hán Nho, ngâm thi 

vịnh nguyệt, tầm chương trích cú cho giống Tàu, cứ “ Thôi xao “ về  “  Văn học nghệ thuật 
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mà không nhận ra Triết lý Nhân sinh một cách minh nhiên, vì Việt Nho là Đạo lý sống của 

Dân tộc Việt. 
Nay nói tới Việt Nho làm cho nhiều vị Hán Nho bị sốc, không dám tin, mà cũng chẳng bỏ công 

tìm hiểu.  

Qua 50 năm nghiên cứu về Văn hóa Việt, triết gia Kim Định mới khai quật lên phần Triết 

lý Nhân sinh “ ẩn dấu “ ở trong, đây là phần nền tảng quan trọng nhất của Nho Việt Nam, 

được gọi là Việt Nho, đấy là Tinh hoa Nho đã nằm trong huyết quản, trong cách Ăn nết Ở, 

trong sinh hoạt và phong tục tập quán, cùng trong Cơ chế làng xã của Việt Nam, nhất là 

trong Ca dao Tục ngữ. Nhờ Ca dao Tục ngữ mà Tàu có tịch thu sách vở củng như bách hại 

Nho, bắt cống nhân tài mấy  cũng không làm sao tiêu diệt được Văn hoá Việt Nam. 

 

Nền tảng của Triết lý Nhân sinh đó là cặp “ đối cực Âm Dương tương thôi: cặp đối cực xô 

đẩy níu kéo nhau ở trạng thái Hòa “ của Dịch lý, các cặp đối cực là nét Nhất quán của Việt 

Nho, mà đỉnh cao là Nhất lý Thái cực “ Âm Dương Hòa “ hay “ Thuận Vợ Thuận Chồng “ 

sống theo Nhân Nghĩa. Nhờ thấm nhuần tinh hoa đó mà Dân tộc Việt Nam có đủ Dũng lực đã 

gây cho kẻ thù phương Bắc nhiều phen bại nhục. Người ta cứ tưởng lầm Dịch là của riêng 

Tàu, thực ra Dịch của Tàu thường chú trọng vào 64 quẻ để bốc phệ, còn Dịch theo tinh thần 

Việt Nho là để sống.  Tàu chỉ hớt được cái Ngọn còn Gốc thì Tổ tiên Việt đã cất dấu trong 

Huyền thoại như Tiên Rồng, trong các cổ vật, cổ  nghệ, nhất là Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc 

Lũ. 

 

 5.- Việt Nho có nền tảng là “ Tiên Rồng gặp nhau nơi Tương Dã “ hay”Âm Dương 

Hòa “ hay “ Thuận Vợ thuận Chồng “.  Tiên / Rồng, Âm / Dương, Vợ / Chồng đều là các cặp 

đối cực của Dịch lý. Các cặp đối cực xuyên suốt nền văn hoá Việt, tuy không được rõ ràng 

trong sách vở, nhưng lại ăn sâu vào Lời ăn Tiếng nói, cách Ăn Mặc, cách Sống, cũng như  

trong Phong tục Tập quán, trong kho tàng Ca dao Tục ngữ, nhất là phần Cơ cấu trong 

trong các Cổ vật.   Cơ cấu là  nền tảng của tinh hoa Văn hóa được lưu lại trong Di sản, mà 

Tổ tiên cố ý dối lại cho con cháu để các con cháu có cùng huyết thống mới nhận ra, hiểu 

được”  phần ẩn dấu “ ở trong, còn các nhà cầm quyền Tàu là dị tộc không thể nhận ra mà 

cướp đoạt mất như những thứ hữu hình!. 

 

 6.- Sở dĩ Hoa Kỳ giàu mạnh là nhờ nhân dân họ có Tự do mọi mặt và có đủ mọi 

Phương tiện để phát triển con người về hai phương diện Tư cách và Khả năng, họ có Lòng 

rộng và Trí sâu, chứ không có khôn vặt, nên Dân tộc họ mới Hùng Cường, mới xây dựng 

tốt chế độ Dân chủ. Không có Tư cách và Khả năng thì đừng mong xây dựng được chế độ 

Dân chủ, mà chỉ xây được chế độ “ Vật Chủ “ như CSVN là cùng! 

 

 7.-Một điều kỳ lạ là Việt Nho và Kitô giáo có cùng Cơ cấu ( 2 – 3, 5 ), nhưng  chỉ 

khác nhau ở lối trình bày. Thánh Kinh thì trình bày theo lối Mạc khải ( Đạo ) , còn Việt 

Nho thì trình bày theo Dịch lý Việt ( Đời ), cả hai tuy truyền đạt hai mặt khác nhau nhưng 

cùng về một Thiên lý.  Đạo với Đời chỉ là Một, đều là Thiên lý.  

Môt điều lạ nữa là các cơ chế của nền Dân chủ Hoà Kỳ đều được Tổ chức và Vận hành 

kiểu Dịch lý theo quan niệm Việt Nho. 

  

 8.- Điều đặc biệt nữa là Việt Nho có cách đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời một cách 

nền tảng, đây là công trình phải xây dựng theo Lộ  đồ  từ Gốc tới Ngọn, nên  cần  
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thời gian dài liên tục, nên rất khó khăn, tuy chậm mà chắc, nhưng cứ bị Bắc phương đánh phá 

liên tục, nên  bị dang dở không thực hiện được. Công việc này lại quá khó với thời đại Cao tốc 

và Mì ăn liền. 

 

 9.- Đi vào Việt Nho là đi ngược giòng đời, phải trình bày cho Gốc Ngọn và mạch lạc, 

nên khá  rườm rà lôi thôi, rất khó cho thế hệ cao tốc đang bơi xuôi dòng chấp nhận  để tìm 

hiểu cặn kẽ. Cứ học lóm người ta cho mau thì “ Dục tốc bất đạt “ tất sẽ sa vào cảnh “ Sớm nở 

Tối tàn “  hay Dễ Đến dễ Đi “. 

 

 10.- Nghe nói đến Việt Nho  thì: 

  Các vị Hán Nho cho là nói dóc, cho Rừng  ( Hán ) Nho biển Thánh của Tàu vĩ đại 

lắm, làm gì có Việt Nho, điều này  ngược với những điều mình đã ký tụng suốt đời.  

 Một số tín đồ Tôn giáo cho  Hán Nho là lạc đạo, vì chỉ lăn lưng vào đời, vào Thế gian. 

mà Thế gian là một trong trong Ba thù, hay đời chỉ là Bọt bèo ảo ảnh, nên chỉ  lo đời nay mà 

quên đời sau, nhưng  khốn nỗi đời này cứ bị “ cái ăn cái mặc vây khổn “ thì làm sao lo được 

đời sau?! Các vị này không nhận ta Vương đạo của Nho trong Hán Nho. 

 Còn lớp trẻ Tân học thì cho Nho là quê mùa lạc hậu, vì thiếu Khoa học, nhưng khoa 

học tân tiến là Khoa Tân Nhân văn, nhất là Khoa Vật lý Lượng Tử cũng như công trình Time 

– Space – continuum của Einstein  đều bắt nguồn từ Lý Thái cực,  (     Binary system: -  / 

+:Âm Dương hoà  hay 0 /  1: nền tảng của internet  ).    

Đặc biệt hơn nữa công trình này  là một Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ gồm cả Tâm linh và 

Khoa học ngày nay, không có Cũ Mới gì cả, mà là Thiên lý luôn biến dịch.  

Tinh thần Vạn giáo nhất lý của Nho cũng hợp với Tôn giáo đại kết của Kitô giáo. 

 

 11.- Nguồn Động lực giúp nhân dân Hoa Kỳ xây nên chế độ Dân chủ không chỉ  là 

những thứ Hữu hình như lâu đài đồ sộ, mọi lãnh vực của các Cơ chế xã hội phát triển điều 

hoà cao độ, những phát minh quan trọng và tân tiến nhất, cũng như tiến trình xây dựng chế độ 

Dân chủ,  mà chính là ở phần Vô hình nơi Tinh thần, rất khó nhận ra .  Đó là phần tinh hoa 

nhất của Kitô giáo, chỉ gồm có 6 chữ:  

Bác ái, Công bình và Tha thứ. 

 Nhờ “ Bác ái thực sự “ mà con Người biết tôn trọng Tự do của con Người mà giúp 

nhau phát triển nhân cách về Tư cách và Khả năng. 

 Nhờ “ Công bằng tương đối được thực hiện “ trong mọi lãnh vực mà mọi người 

sống Hoà được với nhau,  

 Nhờ Tha thứ, “ mà ân không cần đền, oán không quyết trả ngay “ mà xã hội được 

hoà vui, không chỉ trả thù oán này đến thù oán khác mà gây rối loạn xã hội, khi mọi sự  sai 

trái đã có công lý cầm cân nảy mực. 

 

6 chử này cả thế giới đều biết kể cả các trẻ em, nhưng vô số thành phần trong xã hội đều 

không thể đem tinh thần công  bằng vào đời Sống từng Cá nhân, từng Gia đình cùng các Cơ 

chế xã hội, chỉ có những người có Lòng rộng  ( Bác ái ) Trí sâu ( hiểu Công lý xã hội ) và Tha 

thứ mới có khả năng xây dựng được. Để có Lòng Bác ái, Tinh thần công bằng và Tha thứ  

không chi cao rao mà phải tu thân hàng ngày để đi sâu vào tinh hoa của Tôn giáo mới được, 

phải Nói được Làm được mới Nên. Chỉ có Đức Tin sống động như thế mới làm nên chuyện 

lớn.     
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Chỉ có các Tổ phụ lập quốc của Hoa Kỳ mới có sáng kiến “ viết nên Hiến pháp”  Hoa Kỳ và 

“ thi hành Hiến pháp “ được thành công tốt đẹp.  

 

Còn Phật giáo thì có Từ bi, Trí tuệ và Hỷ xả. 

Nho giáo thì có Nhân Nghĩa và Bao dung. 

 

Tuy danh xưng có khác nhưng Vạn giáo đều cùng Nhất lý: Lý Thái cực: Âm / Dương : Bác 

ái / Công bình; Từ bi / Trí tuệ; Nhân / Nghĩa; Tình / Lý. Đó lá các cặp đối cực của Dịch.    

Do có Nói mà không đem được Tinh thần trên vào Đời sống hàng ngày nên chúng ta cứ 

quanh đi quẩn lại và tuột dốc như ngày nay! 

 

 12.-Cộng đồng Vatican II đã  Ban Sắc lệnh “ Công lý và Hoà bình “ đã nửa thế kỷ, 

nhưng tới nay nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền và Linh mục giòng Chuá Cứu thế đã và 

đang phát động phong trào canh tân xã hội. 

Để xây dựng chế độ Dân chủ, chúng ta không chỉ học cách thực hiện, mà quan trong hơn 

là trau dồi thường xuyên cho có Tinh thần Dân chủ mới được, nhất là Tư cách và Khả 

năng của con Người Nhân chủ, vì đó là động lực để xây dựng và duy trí chế độ Dân chủ. 

Do đó mà Tôn giáo và Văn hóa trở nên nguồn gốc của đáp số  mọi vấn đề xã hội. 

 Các tổ chức xã hội dân sự, nhờ cuộc đấu tranh cam go ngày nay, phải đương đầu với mọi 

thử thách  để trưởng thành về Tư cách và Khả năng để xoá bỏ Chế độ độc tài mà xây dựng 

chế độ Dân chủ. Những bất công tràn lan trong xã hội và chính sách Côn đồ trị của CSVN 

là đòn bẩy giúp nhân dân chúng ta vươn lên vực dậy, vì Khi lực Tác động ( sức đè nén ) 

càng manh thì Phản lực ( sức chống lại ) càng lớn hơn, đó là Thiên lý, vì việc làm hợp với  

Thiên lý thì không thể thất bại. 

Nhân dân chúng ta đang bị hai gọng Kìm Công an và Côn đồ xiết cổ, chưa bẻ gãy được bộ 

máy nền tảng của đảng điều khiển hai gọng kìm này tại các làng xã  và các  Tổ dân phố  thì 

chưa thể xoay chuyển được thế cờ! Cũng thế, nhân dân chúng ta chưa bẻ gãy được Xiềng 

Kim Cô bán nước nơi cổ đảng CSVN thì  chưa thể cứu nước được thành công! 

 

 13.- Khi đề cập nền Văn hoá của Tổ tiên, nhất là Nho, nhiểu vị cứ tưởng Nho   là 

của người Hán ( Hán Nho ), nhưng thực ra Nho là lối sống thuận theo Thiên lý, của chủng 

Việt, Khổng Tử có công thuật lại mà thôi, đó là  của Chung, tuy trước thuật là công lớn, 

nhưng sáng tạo nên lại lớn và quan trọng hơn nhiều. 

Sống trong Thời đại cao tốc của thế kỷ 21, nhiều người cho Công trình nghiên cứu của 

Kim Định là chuyện ngớ ngẩn ngược đời, cho là  những chuyện đã lỗi  thời, nên dè bỉu xa 

lánh. Vũ trụ và con Người biến đổi từng Sát na, sao lại cứ bám vào cái cũ rích coi đã lạc 

hậu, nhất là thứ Văn hoá ngàn xưa mà nghiên với Cứu?.  

Thưa: chúng tôi cũng lưu tâm nhiều về vấn đề này, nhưng khi đi sâu vào tinh thần Dịch lý 

Việt, chúng tôi nhận thấy rằng: 

 Trong con Người có hai phần: Phần Trực giác và Lý trí. Khi còn sống trong thời sơ 

khai, Trực giác con người còn Tinh nhuệ, chưa bị Lý trí che lấp, nên Tổ tiên chúng ta sau 

khi lao tác có thì giờ “  Yên tĩnh “, ngồi  ngắm Trời mây, cảm nhận được vấn đề cốt lõi của 

Vũ trụ và Nhân sinh một cách tức khắc, tức cảm nhận bằng Trực giác nhờ cách  Quy Tư, 

tức ngồi yên tĩnh đi về cái Tâm mình, để cảm nhận ra  “ Thiên lý tại Nhân Tâm ” .  
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Chúa Yêsu  đã vào Vườn Cây Dầu mà lãnh Ý Chúa, Lãnh Tụ Moise đã cũng lên Núi cao 

mà lãnh10 điều răn, Đức Phật đã ngồi Thiền dưới cây Bồ để mà Giác ngô, Lão Tử thì bảo: 

Sự yên Tĩnh là Mạc Khải lớn lao! 

Càng về lâu về dài, nhờ cuộc tranh đấu sinh tồn, do sự “ sinh hoạt theo lối Động “,  giúp 

con người phát triển Lý Trí, nhìn rõ các chi tiết mọi vật theo Khoa học bằng cách Phân tích 

, lối sinh hoạt  này gọi là Suy tư. 

 

Nhưng Tâm và Trí  trong con Người cũng chỉ là Một, hai bên có liên hệ mật thiết với nhau 

để nên Một    

Theo Khoa học, trong Não con người có hai bán cầu não bên Phải và bên Trái, một bên 

chủ Tình, bên kia chủ Trí, hai bên được nối kết với nhau bằng Cầu nối Corpus Callossum 

để thông hội với nhau.   Vì vậy mà lối sống Quy Tư và Suy Tư cũng phãi giao thoa với 

nhau để trở nên Một, sao  cho “  Tâm Trí hài hòa “  hay “ Tình Lý tương tham “ 

 Về Vũ trụ thì con Người nhận ra mọi thứ đều biến dịch không ngừng từng sát na ( 

Nonasecond ), nhưng theo Chu Kỳ, tuy biến dich nhưng lại bất biến, bất biến theo luật tắc 

Thiên nhiên, gọi là Thái cực cũng là Thiên lý.  Thiên lý là “ Âm Dương hoà “ , nên Vũ trụ 

hoà ( cosmic rythm ).  

 Về Nhân sinh con Người cũng thế,  con Ngưòi cũng phải sống sao cho “ Tình  

Lý tương tham “ để không những hoà với nhau mà còn Hoà với cả Vũ trụ, gọi là Tiết nhịp 

Hòa của Vũ tru. 

 

Do đó mà có câu  “ Dĩ Nhất biến, ứng vạn biến” .  

 

 “ Nhất biến “  là sự biến dịch của Nhất lý :  “ Lý Thái cực: Âm Dương hoà “, do đó 

mà “ Nhất lý thông, Vạn lý minh “. 

  “ Ứng Vạn biến “  từng sát na là làm sao cho mọi thứ Biến riêng biệt hòa nhịp với 

Nhất Biến để Hoà với nhau, đây là bước đường Thù đồ và Đồng quy, Thù đồ mà không 

Đồng quy thì lỗi nhịp Biến hoá, gây nên rối loạn trong Vũ trụ.  

Ngày nay nhân loại đang trực diện với  sự ô nhiễm môi trường trong nhiều lãnh vực ảnh 

hướng lớn đến sự sống còn của Nhân loại.  Ví thế cho nên Hoà không những  là nguồn 

Hạnh phúc mà còn là sự Sinh tồn của của Nhân loại, bản chất của các Tôn giáo cũng là 

Hòa, và nền Văn hoá của Tổ tiên Việt là nền Văn hoá Thài hòa.    

Hoà chính là lý do Sinh tồn và Hạnh phúc của Nhân loại. 

 

 Nhờ sống theo Bác ái, Công bình và Tha thứ hài hoà mà Kitô giáo có bản chất Hòa 

Nhờ sống theo Tư bi, Trí tuệ và Hỷ xả hài hoà mà Phật giáo có bản chất Hoà. 

Nhớ sống hài hòa theo Nhân ( Tình ), Nghĩa ( Lý) vả Bao dung mà Nho giáo có Bản chất 

Hòa. 

Hoà là sự gặp gỡ giữa các Tôn giáo và Văn hoá Đông Tây. Nho gọi là “ Vạn giáo nhất lý” , 

còn Kitô giáo bảo là “  Tôn giáo đại kết “.  Đây là tinh thần Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ. 

Đông thiên về Tâm linh, Tây thiên về Khoa học. Tổng hơp Đông Tây là làm sao cho 

Nghịch Lý:  Tâm Linh  ( Quy Tư ) và Khoa Học (  Suy Tư ) hài hoà. 

Thế giới ngày nay ngày càng rối loạn vì người ta quá Thiên về Khoa học mà coi nhẹ phần 

Tâm linh, có Thành Thân mà chưa Thành Nhân đủ thì mới gây Bất công mà Bất hòa, do 

đó nhiều thành phần chỉ Nhân danh Tôn giáo mà sống xa Tinh  thần Tôn giáo.   
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Cuộc khủng bố tố cáo lối sống Nghịch Thiên của một số người trong Nhân loại hiện nay 

đang nhân danh Thiên đàng để hủy mình hầu giết cho được nhiều người !.  

Cứ nhìn vào hành động Khủng bố, Bạo động, Bất công thì nhận ra chân tướng con Người 

và Tôn giáo. 

 

 14.- Công Trình nghiên cứu của Kim Định có mấy Chủ điểm: 

 

 1.- Vũ trụ động biến dịch theo Dịch lý Việt mà Tiến hoá ở trạng thái Quân bình 

động, nên Thái hòa. 

 

 2.- Nhân sinh quan Nhân chủ: con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường, biết cách sống 

hoà với mọi Người và Vũ trụ mà làm Chủ mọi lãnh vực. 

 

 3.- Một Chủ đạo Hoà của Dân tộc, đoàn kết với nhau theo Tinh thần Nhân Nghĩa 

để đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời qua Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình. 

Việt Nam là một Quốc gia đa giáo, nên không thể lấy tinh thần của một Tôn giáo làm Chủ 

đạo chung, không phải vì Bản chất Tôn giáo mà chính những tìn đồ lấy “ Đạo tạo Đời ” 

gây ra bất hòa rất nguy hiểm, chúng ta đã có kinh nghiệm đau thương trước đây, lại nữa 

trong Dân tộc còn có Người theo Nho giáo cũng như Người Lương, nên lấy Gốc Dân tộc 

làm nền tảng chung là hợp theo Thiên lý. Đây là nền tảng của Đoàn kết Quốc gia mà biểu 

tượng là Vua Hùng ( Tự Chủ ) con của Mẹ Tiên ( Nhân )  và Cha Rồng ( Nghĩa ). Còn  

những người  bỏ Gốc Tổ tiên, không tự ý đoàn kết với nhau  thì chỉ lấy Luật pháp Công 

bình mà đối xử, đây là hạng ngưởi Nô lệ.  

 

 4.- Nền Văn hoá của Tổ tiên chúng ta cũng có đủ nền tảng Dân chủ,Nhân quyền và 

Tự do. 

 Muốn có chế độ Dân Chủ thỉ phải  biết lấy Dân làm Gốc của nước, Vua Quan chỉ là 

những người phục vụ. Các Cơ chế xã hội cần phải được quân bình theo cặp đối cực của 

mỗi cơ chế để tiến hoá đồng bộ.  Mạnh Tử đã nói lên những điều này. 

Muốn xây dụng chế độ Dân chủ  thỉ phải xây dựng  cho được con Ngưòi Nhân chủ.       

Muốn có con Người Nhân chủ thì  phải giúp cho mọi con Người được Tự do, có Tự do 

hàng Dọc đi về nguồn Tâm linh thì mới giúp tu dưỡng Nhân cách để có Nhân quyền, và 

đồng thời phải có Tự do hàng Ngang để có cơ hội và phương tiện trau dồi đức Nghĩa cho 

có Khả năng mà thực hiện Dân quyền. Có kết hợp được Nhân quyền và Dân quyền thì mới 

có khả năng làm điều hòa được mọi Cơ chế xã hội,  

Muốn đoàn kết toàn dân thì phải có con người Nhân chủ, biết sống theo Gốc Hoà   Nhân 

Nghĩa của Dân tộc  mà lo việc chung, đề mưu phúc lợi cho toàn dân. 

Muốn mưu phúc lợi cho toàn dân một cách vững bền thì phải theo Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình. 

 Ngày nay,  CSVN xây Thiên đàng bằng Nước Bọt và Ăn Cướp, một số chúng ta không 

khỏi lo xây theo đường tắt, nhưng những gì “ Dễ Đến thì Dễ Đi “ . Đành rằng trong khi 

khẩn cấp thì phải quyền biến,nhưng không thể hớt Ngọn mà bỏ Gốc. 

Tóm lại mọi sự tốt xấu dều do con Người làm ra cũng như cung cách sống và hành xử có 

thuận theo Lòng người và Thiên lý mới đem lại Lợi ích chung trong đó có Lợi ích Riêng. 

Ngoài ra chẳng có cây Đũa Thần nào để xây dựng Hạnh phúc cho mau, vì Hạnh phúc đòi 

hỏi mọi người phải tự Xây dựng Riêng cho Mình và cùng Xây dựng Chung với Dân tộc, 
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mọi người thụ hưởng theo Trách nhiệm và Quyền lợi tương xứng của mình.  Cái khó ở chỗ 

mỗi người phải Tự ý làm, mọi người dân cùng giúp nhau Làm.  

Trên thế giới chỉ có nước Bhutan thì Tính Gross Income theo mức Hạnh phúc của toàn 

dân, còn các nước Dân chủ thì tính theo Lợi tức hàng tháng hàng năm. Có lẽ phải tính cả 

hai mới trọn vẹn. 

 

 5.- Một Đạt quan  Phong ( Thiên )  Lưu (Địa ). Nhờ sống theo Nhân( Thiên )  Nghĩa 

( Địa ) , con Người ( Nhân ) không chịu làm Nô lệ để bị Cưỡng hành, cũng như không vì 

Lợi hành làm chuyện Bất công, mà An hành  theo Đạo Nghĩa giúp Tâm hồn an nhiên tự 

tại, hoà đồng với mọi người và cùng Vũ trụ.  

Đời sống con Người ( Life Span)  chỉ hạn có 100 năm, ( nhân sinh bách tuế vi kỳ ) : 50 năm 

đầu thì nặng về Lý mà Chấp, mà 50 năm sau ( Ngũ thập tri Thiên mệnh )  thì lại nặng về  

Phá để cho Chấp Phá hài hòa, do quan niệm “ Hữu nhược hư, thực nhược vô:  mọi  sứ có 

đó, rồi không đó, thực mà dường như không “, vì mọi vật đều biến đỗi , nên không thể bám 

vào vật chất năng đổi thay, mà phải nương theo Cánh thời gian mà  biến hoá theo nhịp 

biến hoá chung của Vũ trụ. 

Lại nữa, lúc mới sinh ra đời trần truờng thì lúc về Quê cũng trần truồng như thế, để được 

như lạc đà, có trút được Gánh năng trên lưng mới qua cữa Hẹp được.   

 

 

 

 

XII.- Ít lời ngập ngừng khó nói 

 

Những tội lỗi kinh hoàng mà đảng CSVN gây ra cho Quốc gia Dân tộc không thể nào biện 

minh được, đảng CSVN cũng  chẳng có cách nào để thoát hiểm  .   

 Cương quyết bám gót kẻ thù truyền kiếp Trung cộng thâm hiểm thì càng chết sớm, vì “ 

khi đã bắt đưọc Cá, tất phải phá Nơm “,  

           Đi với Nga thì Nga chưa bỏ được lối sống CS xưa, đang lâm vào cảnh Vây khổn chưa 

thoát ra được làm sao có thể cứu Cựu Chư hầu nơi xa. 

 Còn đi với Hoa Kỳ cũng gặp nhiều khó khăn, nếu không đồng thời “ Thực Tâm trở về 

với Dân tộc xây dựng chế  độ  Dân chủ “, trong khi mình đang có chút khả năng và Cơ hội đái 

tội lập công mà cứu nước .   

  Khi chạy loanh quanh khắp nơi để bắt tay liên lạc với các nước với hy vọng làm cân 

bằng lực lượng, đây chỉ là ảo tưởng như XHCN, vì khi có ai đốt nhà minh cháy thì họ chỉ gởi 

lời phân ưu là cùng, chứ chẳng ai đem nước tới chữa cháy cho nhà mình!   

 

Chỉ khi nào cùng đồng bào đem “ Đại Nghĩa: Công lý xã hội “  cứu nước thành công thì với 

Tình Đồng bào nhân dân sẽ mở ra lối thoát tốt đẹp nhất cho Dân tộc cùng những đảng viên 

Thực Tâm phản tỉnh.  Theo tinh thần «  bất báo vô đạo «  của Tổ tiên, tuy chỉ là  một hy vọng 

mong manh, nhưng thiết nghĩ có nêu lên còn hơn không, dẫu cho có làm phất ý  một số ngưòi 

nhiệt tình yêu nước. 

 

Hy vọng trước tình trạng nguy biến, thời gian cũng rất gấp rút, một số đảng viên CS còn chút 

lương tâm, nhất là thành phần Quân đội còn có Cơ hội và Khả năng, hãy quật cường lên  mà 

làm xoay chuyển  thế cờ đang bị vây khổn!   
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Qua lần đại hội đảng này, Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi  soi sáng cho những đảng viên 

CSVN còn chút Lương tâm nhận rõ “ con đường Kiệt “  bế tắc suy tàn của đảng mà quay đầu 

về với Dân tộc mà góp công Cứu và Dựng nước. 

Nhưng khốn thay trước ngày đại hội đảng vừa rồi, Ông Chính Thanh đã đem vòng Kim Cô 

qua định hướng giùm cho đảng CSVN tiến lên XHCN mơ màng! 

Cho nên Việc của Nhân dân thì Nhân dân phải lo, không nhờ ai được, nhưng phải có Nội 

lực mới đủ sức gồng gánh nặng trên quảng  đường xa, ( Nhiệm trọng lộ viễn  ) chẳng có gì 

nữa mà trông chờ! 

Thỉnh cầu với Kiến nghị chỉ tốn Giấy, tốn Mực và tốn Lời, nếu có Lời vàng thỉ cũng chỉ là 

nước đổ đầu Vịt ! 

  

   Trân trọng, 

 

  Nguyễn Quang 
 

Tài liệu tham khảo: Các Tác phẩm về Việt Nho và Triết lý An  vi của Kim Định. 

( Xin lỗi chúng tôi không thể ghi chú dẫn chứng từng vấn đề trong tài liệu Tham khảo, vì rất 

dài giòng và cũng làm phiền độc giả, ai muốn tìm hiểu thì cứ đi sâu vào Việt Nho và Triết lý 

An vi mà trải nghiệm )    

 

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

 

( 1 ) :    TT Nguyễn Tấn Dũng tiếp tay Trung Cộng cài cắm "viện Khổng Tử" 

tại Việt Nam 

 
 

Hoàng Trần (Danlambao) - Sáng ngày 27/12/2014, chủ tịch chính hiệp Trung Cộng, ông Du 

Chính Thanh đã cùng người đồng cấp phía CSVN, ông Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi lễ 

gắn biển thành lập cơ quan mang tên "Học viện Khổng Tử" tại trường đại học Hà Nội. 

 

Mặc dù đã cố tình tránh mặt, nhưng ai cũng biết thủ phạm tiếp tay cho Trung Cộng cài đặt 

"Học viện Khổng Tử" tại Việt Nam chính là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong một chuyến 

thăm chính thức tới Việt Nam hồi tháng 10/2013, thủ tướng Trung Cộng, ông Lý Khắc Cường 

đã ký kết với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự án thành lập "Viện Khổng Tử" tại Hà Nội. 

 

'Sức mạnh mềm' của tình báo Trung Cộng 

http://3.bp.blogspot.com/-Zzz60SgEZuU/VJ-_XlPuZ8I/AAAAAAAAGPA/F8kkyKZ53yk/s1600/kt1.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ, việc thành lập "Học viện Khổng Tử" tại khuôn viên 

đại học Hà Nội được mô tả là "thêm cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ Việt-Trung". 

 

"Học viện Khổng Tử" trên thực tế là một công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản Trung 

Cộng. Tổ chức này đã được cài cắm với số lượng 480 "học viện" tại hơn 120 quốc gia trên thế 

giới, đây cũng là cơ quan chuyên thực hiện nhiệm vụ 'quyền lực mềm' trong đường lối chính 

trị của nhà cầm quyền Trung Cộng. 

 
Dù trực tiếp ký kết với Trung Cộng thỏa thuận việc thành lập "viện Khổng Tử" tại Việt Nam, 

nhưng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trốn biệt, để chủ tịch MTTQ Lê Thiện Nhân xuất hiện 

cùng Du Chính Thanh trong buổi lễ gắn biển lập "viện Khổng Tử" tại trường đại học Hà Nội 

hôm 27/12. 

 

Ngoài các vi phạm về tự do học thuật, "học viện Khổng Tử" cũng đặt ra nhiều lo ngại về an 

ninh quốc gia tại nhiều nước trên thế giới.  

 

Nhiều ý kiến nêu nghi vấn việc cài cắm "học viện Khổng Tử" tại Việt Nam sẽ được sử dụng 

như một cơ quan tình báo của Trung Cộng nhằm can thiệp vào hệ thống chính trị CSVN, từng 

bước thực hiện mưu đồ bành trướng lãnh thổ. 

 

"Viện Khổng Tử": Nhiều nước nói không, CSVN vẫn cố tình mở 
 

Ý đồ của các "Viện Khổng Tử" được sử dụng như là một công cụ "quyền lực mềm" của Trung 

Cộng đã bị nhiều quốc gia nhanh chóng phát hiện, đồng thời lên tiếng cảnh báo. 

 

Tại Ấn Độ, từ năm 2009, chính phủ nước này đã từ chối, không cho thành lập các "Viện 

Khổng Tử" với lý do đây là âm mưu của Trung Cộng để “phát triển quyền lực mềm, dùng văn 

hóa để lan tràn ảnh hưởng” - Theo Wikipedia. 

 

Tại Mỹ, hai trường đại học danh tiếng là đại học Chicago và đại học Pennsylvania cũng đã ra 

tuyên bố ngưng hợp tác và đóng cửa "viện Khổng Tử". 

 

“Tại Canada, đại học McMaster và Đại học Sherbrooke cũng đã chấm dứt hợp tác với Viện 

Khổng Tử. Trước đó trong tháng 12/2013, Hiệp hội Giảng viên đại học Canada đã ra văn bản 

http://3.bp.blogspot.com/-xt5dVrotj3s/VJ-_l9Wy32I/AAAAAAAAGPI/tsw1rsiZKlA/s1600/ntn.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD
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kêu gọi các trường đại học Canada hủy bỏ các hợp đồng hợp tác với Viện Khổng 

Tử”, Wikipedia cho biết. 

 

Trong khi đó tại Việt Nam, ý định thành lập các "viện Khổng Tử" xuất hiện từ năm 2009 

nhưng đã vấp phải phản ứng của dư luận trước các hành vi Trung Công gia tăng xâm lược tại 

Biển Đông. 

 

Dù biết rõ nhân dân không đồng ý, nhưng hồi năm 2013, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng 

vẫn cố tình ký kết thỏa thuận thành lập "viện Khổng Tử" trong chuyến thăm Việt Nam của thủ 

tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường. 

 
Du Chính Thanh khai trương "viện Khổng Tử" tại Hà Nội 

 

'Món quà' dâng Trung Cộng trước hội nghị TW 10  
 

Giới học thuật Việt Nam cả ở trong lẫn ngoài nước sau đó đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về 

sự nguy hiểm của các "viện Khổng Tử". Đáp lại, nhà cầm quyền CSVN vẫn cố tình lén lút 

chuẩn bị, chờ đúng thời điểm Du Chính Thanh - nhân vật quyền lực thứ 4 của Trung Cộng 

sang Việt Nam liền tổ chức thành lập cơ quan tình báo trá hình này. 

 

Tại buổi lễ thành lập "viện Khổng Tử" hôm 27/12, Nguyễn Tấn Dũng cố tình trốn biệt, để cho 

ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân phải đưa mặt nhận búa rìu dư luận.  

 

Trước thềm hội nghị 10 họp bàn nhân sự sắp diễn ra, việc cài cắm "viện Khổng Tử" cũng 

chính là "món quà" Nguyễn Tấn Dũng dâng lên Du Chính Thanh và quan thầy Trung Cộng.  

 

Đổi lại, qua bàn tay Trung Cộng, cục diện cuộc chiến quyền lực trở thành có lợi cho phe nhóm 

Nguyễn Tấn Dũng - nhân vật đang nhắm đến chức tổng bí thư đảng CSVN vào năm 2016. 

 

Một lần nữa, kịch bản bán nước đã được lặp lại, tương tự với những gì diễn ra tại thời điểm 

Nguyễn Tấn Dũng cố tình cho Trung Cộng vào khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Mọi việc 

sau đó ai cũng biết, bàn tay Trung Cộng đã giúp Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm thủ tướng tại 

nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

Có lẽ đến thời điểm này, những vị ảo tưởng tự nhận là "nhân sỹ, trí thức" phò đảng đã dần dần 

nhận rõ bộ mặt thật của Nguyễn Tấn Dũng qua tuyên bố mị dân "vừa hợp tác vừa đấu tranh". 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD
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Và dĩ nhiên, đến thời điểm này, kẻ nào còn kêu gào "hợp tác", "hữu nghị" với Trung Cộng, 

đích thị đó chính là kẻ bán nước hại dân. 

 

 
Hoàng Trần 

danlambaovn.blogspot.com 

=============================================================== 

( 2 ) :Viện Khổng Tử: cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng 

 

 
 

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tài bất 

chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều ngàn năm văn hóa. Sự lừa dối bỉ ổi thể 

hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh tại Bắc Kinh vào năm 

2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ chức. Ngày trước đó, lãnh đạo 

Trung Cộng đã ra lịnh xịt nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của Ủy Ban 

Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là thành phố cây xanh. Hành động này 

giống hệt chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc cho dời các 

ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy qua để gây tượng cho Mao rằng mùa 

màng dư giả. Bản chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế độ dựa trên lừa dối 

và khủng bố để tồn tại, chế độ đó sớm nay muộn rồi sẽ sụp đổ. 

 

* 

 

Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay cái đẹp của 

nước mình. Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann 

Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn 

ngữ. Viện Goethe tự trị về tài chánh và độc lập điều hành từ chính phủ Đức. Hội Liên Minh 

Pháp (Alliance Française) do một số trí thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Paster, nhà 

văn JulesVerne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với tổng số gồm 850 trung tâm 

cũng hoạt động độc lập với chính phủ Pháp. 

 

Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị thực dân xâm lược rồi nội chiến 

triền miên nhưng không phải vì thế mà họ không kiêu hãnh với nền văn hóa và cũng luôn tìm 

http://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-NF4QNuaSD6c/TvufSA-g3JI/AAAAAAAAKP0/6GHfwmVBuzU/s1600/ChinaEmpire3-mao-confucius.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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mọi cách để giới thiệu cùng nhân loại những nét đặc thù của dân tộc họ. Hiến chương Phục 

Hưng Văn Hóa Phi Châu được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24 tháng Giêng 

2006 đã tạo điều kiện phục hưng các giá trị và giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia 

thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài trợ có mặt 

nhiều nơi trên thế giới. 

 

Phát huy văn hóa là lẽ tự nhiên và đáng ca ngợi. Ngoài trừ những kẻ tự thu mình trong góc tối, 

sống trong ảo tưởng “quê hương mình là đẹp hơn cả” dù suốt đời không ra khỏi nhà để rồi trở 

nên ngày thêm u mê lạc hậu, phần lớn các lãnh đạo và con người trên thế giới đều biết trong 

cái riêng bao giờ cũng có cái chung, văn hóa của một dân tộc là một phần của văn minh nhân 

loại. 

 

Thế nhưng, những khái niệm văn hóa, độc lập, tự trị, phi chính phủ của các trung tâm, các 

viện văn hóa nêu trên không áp dụng trong trường hợp các Viện Khổng Tử của Trung Cộng, 

bởi vì thực chất của các viện này chỉ là cơ quan tuyên truyền, tình báo và được đặt dưới sự 

lãnh đạo của Cục Tuyên Truyền Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tuyên truyền là 

xương sống của chế độ CS. Từ khi thành lập đảng CSTQ năm 1921 đến nay, tuyên truyền 

luôn đóng một vai trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của đảng. Cục Tuyên 

Truyền Trung Ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ chính trị đứng hàng thứ năm làm Cục 

Trưởng. 

 

Tại sao là Viện Khổng Tử mà không là Viện Mao Trạch Đông hay Viện Đặng Tiểu Bình? 
 

Bản chất của CS từ Âu sang Á là giấu mặt và vận dụng ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử 

trong đó Khổng Tử là một trong những nạn nhân. 

 

Trong thời kỳ sau 1949 đến 1966, lãnh đạo Trung Cộng dựa vào Khổng Tử như biểu tượng 

của quyền hạn gia đình bởi vì trong giai đoạn đó Mao chủ trương phân tán quyền sở hữu đất 

đai xuống các đơn vị gia đình qua trung gian các chính sách cải cách ruộng đất và Bước Tiến 

Nhảy Vọt đầy thảm họa. 

 

Mao ca ngợi Khổng Tử “nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu các thành tựu lịch sử và đánh 

giá chúng với quan điểm Mác Lê. Trung Hoa có một lịch sử dài nhiều ngàn năm với đặc tính 

riêng và là những kho tàng quý báu… Chúng ta phải tổng hợp từ Khổng Tử đến Tôn Dật Tiên 

và kế thừa các truyền thống giá trị này”. Lưu Thiếu Kỳ còn đi xa hơn khi cho rằng Khổng Tử 

có nhiều đặc điểm của một người CS tốt. 

 

Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, bao nhiêu thất bại, sai lầm của Mao đều được 

đổ lên đầu Khổng Tử khi chiến dịch Chống Bốn Cũ (nhận thức cũ, văn hóa cũ, truyền thống 

cũ, tập quán cũ) được phát động. Nội dung của Cách Mạng Văn Hóa được tóm tắt là “cái mới” 

chống “cái cũ” và trong đó Khổng Tử đại diện cho mọi “cái cũ” và biểu tượng của xã hội giai 

cấp. Không chỉ chống Khổng Tử về mặt tư tưởng mà cả đền thờ, di tích, sách vở đều bị đục bỏ 

hay đốt phá. Mao phát biểu “đọc sách nhiều quá sẽ làm tê liệt khả năng nhận thức”. Mục đích 

chống Khổng Tử của Mao là để đương đầu với sự thất bại kinh tế do chính y gây ra và chống 

lại những lãnh đạo thực tâm sùng bái Khổng Tử trong đó có Lưu Thiếu Kỳ. Kết quả, 60 phần 

trăm lãnh đạo CS các cấp bị thanh trừng qua nhiều hình thức. 
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Khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế giới thay đổi và sẽ thay đổi một cách nhanh 

chóng trong thời gian tới. Sự toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà cả văn 

hóa, xã hội. Nhân vật lịch sử cần được đánh bóng không phải là hai hồn ma CS Mao hay Đặng 

mà chính là Khổng Tử. Lãnh đạo Trung Cộng Hồ Cẩm Đào khi giới thiệu Khổng Tử đã ca 

ngợi ông ta chủ trương một “xã hội hài hòa”. Bộ máy tuyên truyền Trung Cộng in Luận 

Ngữ và là tác phẩm phát hành nhiều nhất ở Trung Quốc, và các ấn bản ngoại ngữ cũng được 

giới thiệu nhiều nơi trên thế giới. 

 

Theo Giáo sư Gilbert Rozman thuộc khoa xã hội học, đại học Princeton, Trung Cộng “muốn 

thế giới nhìn vào lịch sử Trung Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp 

nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn”. Phê bình quan điểm của Hồ Cẩm Đào, Giáo sư 

Perry Link, Ban Đông Á, đại học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái cách 

chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện cho văn hóa Trung Hoa hài hòa ở nước 

ngoài trong khi đó đảng áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân trong nước. 

 

Lịch sử hình thành Viện Khổng Tử 
 

Kế hoạch Viện Khổng Tử được chính thức ra đời vào tháng Sáu năm 2004. Sau vài lần thử 

nghiệm tại Uzbekistan, viện đầu tiên được khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Seoul, 

Nam Hàn. Đến nay, 2014, đã có 480 Viện Khổng Tử rải rác khắp sáu lục địa. Lãnh đạo Trung 

Cộng tuyên bố vào năm 2020 con số Viện Khổng Tử sẽ lên đến một ngàn viện. 

 

So với Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) được thành lập 131 năm trước, con số một 

ngàn đầy tham vọng và cấp bách của Trung Cộng rõ ràng không phải chỉ thuần mục đích văn 

hóa. Tạp chí The Economist nhận xét Viện Khổng Tử chỉ là “cơ quan nhà nước” CS và do đó 

chấp hành một cách nghiêm chỉnh các chủ trương của đảng. Với điều kiện thông tin ngày 

ngay, nhận xét của tạp chí The Economist có thể kiểm chứng một cách dễ dàng. 

 

Các chức năng mặt nổi của Viện Khổng Tử 
 

Theo tài liệu chính thức, Viện Khổng Tử là bộ phận của Hán Ban (汉办) “một cơ quan của 

Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, một tổ chức không lợi nhuận, phi chính phủ, liên kết với Bộ 

Giáo Dục Trung Quốc” Nhiệm vụ công khai của Viện Khổng Tử là "giảng dạy Hoa ngữ " và 

“đóng góp vào sự thành hình một thế giới đa dạng và hài hòa”.  

 

Hán Ban, về cơ cấu trực thuộc Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, trong thực tế chẳng phải phi lợi 

nhuận, tự trị gì mà do một lãnh đạo CS cấp trung ương điều hành. Chủ tịch Hội Đồng Quốc Tế 

Hoa Ngữ là bà Chen Zhili. Bà Chen sinh tháng 11 năm 1942, nguyên Cố Vấn Nhà Nước kiêm 

Bộ Trưởng Giáo Dục Trung Cộng. Bà gia nhập đảng CSTQ năm 1961. Nguyên là Bí Thư 

đảng bộ Ban Khoa Học Kỹ Thuật Thượng Hải, sau đó được thăng cấp giữ chức Giám Đốc 

Ban Tuyên Truyền Thượng Hải kiêm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thượng Hải. Từ 

năm 2008 bà Chen là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng. Về cấp bậc đảng, bà Chen là ủy 

viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSTQ tại các đại hội 15, 16, 17 đảng CSTQ. Tổng 

giám đốc hiện nay của Hán Ban là bà Xu Lin, cấp thứ trưởng trong chính phủ, thành viên của 

Hội Đồng Nhà Nước và ủy viên Hội Đồng Tham Vấn Chính Trị. Điều đó cho thấy cả hai lãnh 
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đạo Viện Khổng Tử đều là cán bộ tuyên truyền cao cấp chứ chẳng thuần túy văn hóa, ngôn 

ngữ gì. 

 

Về tài chánh, theo Chinadigitaltimes, Viện Khổng Tử được sử dụng một ngân sách rất cao lên 

đến nhiều tỉ yuan và website của Viện Khổng Tử cũng được xếp vào một trong những website 

tốn kém nhất tại Trung Cộng. Bà Chen Zhili ra ngoại quốc được quyền sử dụng tiền bạc một 

cách rộng rãi so với các ngân sách giáo dục khác. Mặc dù rất ngạc nhiên trước thái độ yểm trợ 

tài chánh dồi dào của Trung Cộng, nhiều đại học quốc tế, kể cả Mỹ, cần tiền bảo trợ cho các 

chương trình Hoa Ngữ nên cũng không khó khăn lắm trong việc chấp nhận sự thành lập Viện 

Khổng Tử. 

 

Các chức năng mặt chìm của Viện Khổng Tử 
 

- Thực hiện chủ trương tuyên truyền “sức mạnh mềm”: Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., sức 

mạnh mềm được định nghĩa như là khả năng đạt được mục tiêu bằng ảnh hưởng, hợp tác với 

đối phương thay vì ép buộc đối phương phải tuân hành. Người viết đã phân tích chi tiết trong 

bài Từ Hồ Cẩm Đào đến Obama, bài học về chính sách Sức mạnh mềm (Soft power). 

 

Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh Mềm: Phương tiện để Thành 

công trong Chính trị Thế giới (Soft Power: The Means to Success in World Politics): “Một 

quốc gia có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế giới bởi vì các quốc gia khác 

- khâm phục giá trị của nó, tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng để đạt 

đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó, muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan 

trọng là đặt ra một nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế giới, và không 

chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân sự hay trừng phạt kinh tế.” 

 

Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt trên ba nguồn: văn hóa, giá trị 

chính trị và chính sách đối ngoại. Áp dụng chính sách sức mạnh mềm trong phạm vi thế giới 

đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách tuyên truyền quốc tế của Hồ Cẩm Đào và các 

lãnh đạo Trung Cộng hiện nay. 

 

Trung Cộng có hai đường lối tuyền truyền tương đối độc lập gồm tuyên truyền đối nội nhằm 

kiểm soát nhận thức người dân và tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc ảnh hưởng dư 

luận quốc tế một cách phù hợp với chính sách đối ngoại của đảng CSTQ. Tạp 

chí Economist giải thích các Viện Khổng Tử được sử dụng nhằm giành được sự đồng thuận 

của dư luận thế giới.  

 

Mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại gồm (1) trấn an dư luận thế giới về một 

Trung Cộng đe dọa, (2) bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền kinh tế tăng nhanh 

nhưng lãnh phí, (3) xây dựng các liên minh quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong 

cộng đồng thế giới, và (4) phát huy một thế giới đa phương và giới hạn sức mạnh của Mỹ. 

 

Khi Hồ Cẩm Đào công bố chủ trương áp dụng “sức mạnh mềm” trên thế giới đầu năm 2009, 

Lý Trường Xuân không giấu diếm khi cho rằng các Viện Khổng Tử là “cửa ngõ quan trọng để 

làm sáng danh văn hóa Trung Quốc, giúp mở rộng văn hóa Trung Quốc, đó là phần của chiến 

lược tuyên truyền quốc tế”. 

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/tu-ho-cam-ao-en-obama-bai-hoc-ve-chinh.html
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Mặc dù luôn bào chữa là “khách quan”, “độc lập”, các vấn đề nhạy cảm như biến cố Thiên An 

Môn, Pháp Luân Công, Tây Tạng v.v. đều bị gạch bỏ khỏi các chương trình giảng dạy tại các 

Viện Khổng Tử và các học viên không được phép bàn đến các vấn đề này. Do đó, khác với nội 

dung do Joseph Nye phác họa, chính sách của CSTQ thực chất là một chính sách tuyên truyền 

và mua chuộc, tương tự như chính sách thực dân trước đây. 

 

- Hang ổ tình báo: Trung Cộng hiện có 60 triệu Hoa Kiều sinh sống gần như tại hầu hết quốc 

gia trên thế giới và việc sử dụng nguồn lực của đạo quân thứ năm này để phục vụ một cách 

hữu hiệu đường lối đảng là một quan tâm lớn của lãnh đạo Trung Cộng. 

 

Tờ báo có uy tín của Mỹ Forbes, trong tháng 10 2014, tố cáo một trong những trường đại học 

rất uy tín tại Mỹ, đại học Stanford, đã hợp tác với Trung Cộng qua trung gian Viện Khổng Tử. 

Ngân sách của viện do Trung Cộng tài trợ. Tác giả bài viết trên Forbes trích lời phát biểu của 

Arthur Waldron khi nói rằng “Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong việc ảnh 

hưởng chính sách tình báo của Trung Cộng”. 

 

Cũng trên Forbes, tác giả Eamonn Fingleton, chỉ trích các trường đại học Mỹ bán rẻ lương tâm 

trí thức qua việc im lặng trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo Dục Trung 

Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220 

ngàn sinh viên Mỹ theo học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy hiểm là 

các hợp đồng giữa Bộ Giáo Dục Trung Cộng và các đại học Mỹ đều phải được giữ kín. 

 

Theo Abrice De Pierrebourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo Pháp, nhiều “chuyên viên 

ngôn ngữ Trung Quốc” lại có lý lịch gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này 

không phải là giáo dục mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài và đồng thời 

tuyển dụng tình báo để làm việc cho Trung Cộng. 

 

Phóng viên Omid Ghoreishi của báo The Epoch Times, trong điều tra Bắc Kinh Sử Dụng Viện 

Khổng Tử cho mục đích Gián Điệp (Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage) đã trích 

dẫn lời của Michel Juneau-Katsuya, cựu Trưởng Cơ Quan An Ninh Tình Báo đặc trách Á 

Châu Thái Bình Dương của chính phủ Canada rằng với kinh nghiệm nhiều chục năm của ông 

hoạt động trong khu vực, cho thấy Trung Cộng không ngừng nỗ lực để gây ảnh hưởng đến các 

quốc gia khác. 

 

Cũng theo lời ông Michel Juneau-Katsuya, đương kim chủ tịch chấp hành công ty an ninh 

Northgate SSI và một trong những chuyên viên an ninh được trích dẫn nhiều nhất tại Canada, 

Viện Khổng Tử là một đe dọa đối với chính phủ và nhân dân Canada. Ông khẳng định “Có 

những thông tin cho thấy rõ ràng các cơ quan tình báo Tây phương đã xác định Viện Khổng 

Tử như hình thức của cơ quan tình báo do Trung Cộng sử dụng và cũng do Trung Cộng tuyển 

dụng”. 

 

Bài báo trên tờ The Epoch Times cũng nhắc lại lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào như một bằng 

chứng cho thấy các Viện Khổng Tử thực chất là hang ổ gián điệp. Họ Hồ phát biểu “Sau 

nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã tìm ra cách để trồng cấy và chuẩn bị những người ủng hộ đảng 
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chúng ta”. Dĩ nhiên các lãnh đạo Trung Cộng luôn bác bỏ những lời tố cáo của các chuyên 

viên tình báo quốc tế và uy tín như Michel Juneau-Katsuya. 

 

Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng Tử như một phần của “mặt trận 

đoàn kết” chống kẻ thù. Nhưng kẻ thù của “mặt trận” này là ai? Không ai khác hơn là “năm 

nọc độc” gồm Đài Loan, Tây Tạng ly khai, thiểu số Uighurs, Falun Gong, các nhà tranh đấu 

dân chủ, và “thế lực thù địch Tây Phương” đứng đầu là Mỹ. 

 

Một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố sớm muộn cũng sẽ sụp đổ 
 

Mặc dù phát triển kinh tế nhanh trong hai chục năm qua, Trung Cộng đang đương đầu với 

những khó khăn khách quan về lâu dài không thể vượt qua bao gồm yếu tố dân số thặng dư và 

mất cân đối, y tế công cộng thiếu hụt trầm trọng, môi sinh độc hại nhưng quan trọng nhất vẫn 

là cơ chế chính trị độc tài toàn trị, bóp nghẹt hầu hết các quyền căn bản của con người và tham 

nhũng đã trở thành một đặc tính trong mọi ngành, mọi cấp từ trung ương đến địa phương. 

 

Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tài bất chấp dư luận và thể diện của một đất 

nước có nhiều ngàn năm văn hóa. 

 

Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh 

tại Bắc Kinh vào năm 2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ chức. Ngày 

trước đó, lãnh đạo Trung Cộng đã ra lịnh xịt nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có 

đoàn xe của Ủy Ban Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là thành phố cây xanh. 

Hành động này giống hệt chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc 

cho dời các ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy qua để gây tượng cho Mao 

rằng mùa màng dư giả. Bản chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế độ dựa trên 

lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ đó sớm nay muộn rồi sẽ sụp đổ. 

 

 

 
Trần Trung Đạo 

danlambaovn.blogspot.com 

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

 

 

 

 

( 3 ): Vài lời về Khổng Tử và Học viện Khổng Tử 

Trần Quang ĐứcViết từ Hà Nội 

 29 tháng 12 2014, do Lê An Vi chuyển  

Chia sẻ 

http://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/12/141229_tran_quang_duc_hoc_vien_khong_tu#share-tools
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Tư tưởng của 

Khổng Tử bị nhiều chính thể bẻ cong 

Hôm 27/12, Học viện Khổng Tử đã chính thức được thành lập tại trường Đại học Hà Nội 

để “thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc, góp phần củng cố và phát 

triển quan hệ Việt – Trung”, theo lời vị Hiệu trưởng. 

Cá nhân tôi, tôi không ủng hộ việc này. Bởi như nhiều người đã tìm hiểu, Học viện Khổng Tử 

không đơn thuần nhằm “quảng bá tiếng Trung Quốc”. Ở Âu Mỹ, các học viện này đã có 

những hoạt động như đả phá Pháp Luân Công, kỳ thị tín ngưỡng (Đại học McMaster, 

Canada), cổ động sinh viên ủng hộ Trung Quốc trấn áp Tây Tạng (Đại học Waterloo, Canada), 

không cho sinh viên bàn luận về vấn đề Tây Tạng, hạn chế ngôn luận (Đại học Chicago, 

Mỹ)… Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến một loạt các nước Âu Mỹ tẩy chay học viện 

này. 

Hiện nay, xét riêng số Học viện Khổng Tử đặt tại các trường đại học trong khu vực, Hàn Quốc 

có 17 viện, Nhật Bản có 13, Thái Lan có 12, Indonesia có 7, Philippines có 3, Singapore có 2. 

Đây là lần đầu tiên, Học viện Khổng Tử đặt tại Việt Nam. Mặc cho những phản ứng muôn 

hình muôn vẻ của người Việt trong ngoài nước, đây là câu chuyện đã rồi, và là câu chuyện 

trên bàn tròn của những người anh em cộng sản hai nước. Việc thiết thực có thể làm hiện nay 

là theo dõi sát sao động tĩnh của học viện này, và phản ứng kịp thời khi nó có những hoạt 

động can thiệp nằm ngoài bổn phận. 

Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý mấy điểm dưới đây, hầu mong những người phản đối Học viện 

Khổng Tử hiểu rõ hơn mình đang phản đối thứ gì, tư tưởng gì. 

Khổng Tử của đời thật và sau khi bị các chính thể lợi dụng 

Bản thân Khổng Tử là người chính trực, nghiêm túc, kiên trì đến độ đáng thương, “biết đạo 

không thể thi hành mà vẫn làm”. Ông ta không được trọng dụng ngay khi còn sống. Trong bối 

cảnh văn hóa suy đồi, chính trị băng hoại thời Xuân Thu, tinh thần chấn hưng lễ nghĩa, quảng 
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bá học thuật của Khổng đã khiến ông nửa đời lang bạt các nước như ‘con chó mất nhà’ theo 

cách ví của Tư Mã Thiên. 

Vào thời Hán, lần đầu tiên, đạo Khổng được trọng dụng. Nhưng tư tưởng nguyên sơ của 

Khổng đã bị uốn bẻ theo những cách thức khác nhau, trải qua các triều đại khác nhau. Hán 

Nho khác Đường Nho, Tống Nho, Minh Nho... Tương tự, tư tưởng Nho giáo trải qua các triều 

Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn tại Việt Nam cũng không đồng nhất. Có thể đơn cử khái niệm Tam 

tòng tứ đức, thứ chuẩn mực đạo đức đối với phụ nữ này là do các nhà Nho Trung Quốc thời 

Tống Minh cổ xúy. Bản thân Khổng Tử chưa một lần nói đến việc đàn bà phụ nữ phải giữ 

trinh tiết. Vậy nên có thể nói, có một Khổng Tử của đời thật, nhưng có nhiều Khổng Tử của 

các chính thể lợi dụng. Tư tưởng của Khổng có nhiều điều hay, cũng có nhiều hạn chế. 

Nhưng trước khi hiểu rõ con người, tư tưởng Khổng thì đừng vì phản đối Học viện Khổng Tử 

mà vội quy chụp tư tưởng đó là thứ “bốc mùi”, gọi Khổng Tử là “thằng”! 

Chính quyền Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa vào những năm 1966. Trong thời kỳ 

này, tư tưởng Khổng bị lên án gay gắt. Tượng Khổng trong Khổng Miếu Sơn Đông bị dán lên 

dòng chữ ‘Thằng khốn nạn hàng đầu’, rồi bị kéo đổ, đập nát. Hồng vệ binh định đào mả 

Khổng, nhưng nhanh chóng bị can ngăn. 

Và giờ đây, khi nền chính trị, tư tưởng của Trung Cộng không đủ sức hút đối với thế giới, 

càng không phải giá trị phổ quát. Họ bám víu và giương chiêu bài quảng bá văn hóa; họ dùng 

Khổng Tử làm công cụ chính trị. Bởi vậy đừng nghĩ đơn giản rằng, Học viện Khổng Tử là nơi 

truyền bá đạo Khổng. Trung Cộng không có tư cách đó. 

Văn hóa Trung Hoa và chính quyền Trung Quốc 

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng lan tỏa của văn hóa Trung Hoa trong quá khứ đối với các 

nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tạm không bàn đến vấn đề 

bản quyền của các thành tố văn hóa tương đồng giữa Trung – Hàn – Việt. Bằng vào những tư 

liệu hiện có, có thể thấy các chính thể quân chủ Việt Nam đã từng chủ động sử dụng Hán văn 

làm ngôn ngữ hành chính, thi cử, sáng tác văn học, từng châm chước chế độ lễ nghi, áo mũ, 

phong tục của các triều đại Trung Hoa; từng tự phụ là ‘cõi văn hiến không kém Trung Quốc’; 

và khi Trung Quốc bị cai trị bởi những tộc người Mãn, Mông, lại tự nhận là quốc gia gìn giữ 

văn minh Hoa Hạ chính thống. Bất kỳ thứ văn hóa ngoại lai nào khi được du nhập vào dị vực 

đều bị bản địa hóa, bởi vậy khi văn hóa Hán đã hòa vào văn hóa Việt, trở thành một phần của 

văn hóa Việt thì đừng vì ghét Trung Cộng mà quay lại cầm dao tự xẻo thịt mình! 

Sau Cách mạng văn hóa, văn hóa Trung Quốc đã xuống dốc. Trí thức Trung Quốc đương đại 

lưu truyền câu nói “sau Tống không còn Trung Quốc, sau Minh không còn Hoa Hạ, sau Mãn 

không còn Hán tộc, sau Cách mạng văn hóa không còn đạo đức”. Và trong mắt tôi, văn hóa 

Trung Quốc đương đại là một sản phẩm què quặt. Bởi vậy, hãy nhìn nhận cho rõ thứ văn hóa 

Trung Cộng quảng bá là văn hóa gì, tư tưởng gì, đừng tóm tất cả mọi thứ vào một khái niệm 

đơn nhất là ‘văn hóa Tàu’! 

Tiếng phổ thông Trung Quốc và ngữ văn Hán Nôm 
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Khi phản đối Học viện Khổng Tử thì đừng bài xích văn tự Hán Nôm, đừng coi nó là thứ 

chữ lạ, và đừng nâng cao quan điểm rằng, một ngàn năm Bắc thuộc mới sắp bắt đầu, 

Việt Nam sẽ quay trở lại dùng chữ Hán. 

Hiển nhiên, nội dung quảng bá của Học viện Khổng Tử là tiếng phổ thông Trung Quốc, tức 

thứ ngôn ngữ sống, lấy ngữ âm phương Bắc làm chuẩn, sử dụng bộ văn tự đã được giản lược 

sau năm 1949. Còn ngữ văn Hán Nôm là một thứ ngôn ngữ chết (tử ngữ), được người Việt 

Nam sử dụng để ghi chép, thi cử v.v. trước thế kỷ 20. 

Chữ Hán được sử dụng tại Việt Nam ngót 2000 năm. Trong quá trình du nhập, truyền bá, cho 

đến ngày hôm nay, người Việt có một hệ thống cách đọc chữ Hán riêng biệt (thiên địa, nhật 

nguyệt v.v. thay vì /tian di/, /ri yue/). Nhiều chữ Hán được người Việt viết theo lối riêng, có 

những kết cấu, hình thể riêng, tương tự như trường hợp chữ Hán của Nhật Bản. Vào khoảng 

thời Lý Trần, người Việt mượn cách đọc của chữ Hán để ghi âm tiếng Việt, tạo ra một hệ 

thống chữ mới gọi là chữ Nôm. Về ngữ pháp, người Việt cũng như người Trung, Hàn, Nhật 

trước đây sử dụng ngữ pháp Hán văn cổ đại (một thứ tử ngữ, gọi là văn ngôn), mà không dùng 

lối nói khẩu ngữ đương đại. Văn tự Hán Nôm được diên dụng tại miền Bắc đến năm 1956 

trước khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành cải cách giáo dục, và tại miền Nam đến năm 

1975 trước khi Việt Nam Cộng hòa diệt quốc. 

Học tiếng Trung hiện đại chắc chắn không thể đọc hiểu hoành phi, câu đối, sách vở do người 

Việt trước thời Nguyễn viết. Còn trong bối cảnh hiện đại, nếu học một lượng chữ Hán Nôm cơ 

bản, có thể hiểu sâu hơn về tiếng Việt. Bởi vậy, khi phản đối Học viện Khổng Tử thì đừng bài 

xích văn tự Hán Nôm, đừng coi nó là thứ chữ lạ, và đừng nâng cao quan điểm rằng, một ngàn 

năm Bắc thuộc mới sắp bắt đầu, Việt Nam sẽ quay trở lại dùng chữ Hán. Cần phải hiểu rõ, chữ 

Hán là chữ Hán nào. Chữ Hán của người Việt hay chữ Hán của Trung Cộng. 

Việc thoát Trung là thoát ở sự lệ thuộc chính trị, kinh tế, ở những thứ văn hóa thô bỉ, quê mùa 

tập nhiễm từ Trung Quốc đương đại, chứ không phải tẩy chay bất kỳ nét văn hóa hay đẹp nào 

chỉ cần biết nó có nguồn gốc Tàu! 

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, người viết cuốn sách khảo cứu Ngàn năm áo mũ 

(2013). 

Chú thích ảnh Khổng Tử (từ trên xuống dưới, trái qua phải): 1. Hình tượng Khổng Tử của 

Trung Quốc thời Minh. 2. Hình tượng Khổng Tử của Việt Nam thời Lê. 3. Hình tượng Khổng 

Tử của Hàn Quốc thời Joseon. 4. Hình tượng Khổng Tử của Nhật Bản thời Edo. 5. Hình tượng 

Khổng Tử của Việt Nam Cộng hòa đặt tại Miếu Khổng Thánh (chụp năm 1969), nay là đền 

Hùng trong Thảo cầm viên, Sài Gòn. Pho tượng đã bị di dời. 6. Tượng Khổng Tử tại Khổng 

Miếu Sơn Đông bị dán lên dòng chữ Thằng khốn nạn hàng đầu, trong thời Cách mạng Văn 

hóa (1966 - 1976). 7. Tượng Khổng Tử đặt tại Thiên An môn năm 2011, bị di dời chỉ sau 100 

ngày. 8. Biếm họa chân dung Khổng Tử sau khi chính quyền Trung Quốc dựng lên Học viện 

Khổng Tử. 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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( 4 ) :Âm mưu diệt người Việt trên đất Việt của Cộng Sản TQ 

 
Trong một thập niên trở lại, dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ với việc Trung Cộng ngang 

nhiên chiếm biển Đông, đánh, đuổi và giết ngư phủ, cũng như việc chiếm 15 tỉnh đầu nguồn 

cực Bắc, và miền đất đỏ Trung Phần dưới danh nghĩa là chế Bô Xít. Gần đây, lại rộ lên tin Tầu 

Cộng công khai xây dựng phố Tầu và cấm người Việt bén mảng đến, chưa kể chúng âm mưu 

Hán Hóa nhiều nơi khác bằng cách trương bảng hiệu toàn tiếng Tầu, không có chữ Việt, làm 

nơi trao đổi Nhân Dân Tệ. Thực tế, đó mới chỉ là phần nổi của việc xâm lăng không vũ khí với 

sự thỏa thuận, đầu hàng của đảng Cộng Sản Việt Nam. Phần chìm của việc xâm lăng này ghê 

gớm hơn, kinh khủng hơn, tàn độc hơn và gây hậu quả cho nhiều thế hệ kế tiếp: giết dân Việt 

trên đất Việt bằng cách đầu độc dân chúng qua thuốc độc bán tràn lan trên đất Việt. 

 

 
Những người gọi là Việt Kiều về nước đều kể lại nhiều kinh nghiệm hãi hùng khi ăn hàng 

ngoài chợ như bất chợt đau bụng, tiêu chẩy liên miên, hoặc ngộ độc tím tái thân thể, hoặc bệnh 

mê man suốt thời gian thăm quê.. Theo chuyện kể, thì người dân địa phương không dám ăn 

những quả trái xanh tươi, hoặc đẹp, bóng nhẫy, vì đó là những trái độc được ướp bằng thuốc 

độc do Tầu mang sang.  
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Người khôn ngoan chỉ chọn những rau quả vừa phải, không xấu lắm, nhưng tuyệt đối không 

ăn trái nào mọng căng, nhìn vào hấp dẫn và để dành riêng cho... Việt Kiều ăn, chết bỏ! Những 

bắp cải xanh tươi khác thường, những trái cà chua mọng chín như môi thiếu nữ, những quả 

dưa, quả mít thơm lừng.. thì đều để trưng và chờ cho anh chị Việt Kiều nào thích le lói đến 

mua mà thôi. Một câu chuyện thật nghe như đùa là một ông Bộ Trưởng về trồng trọt, canh 

nông lại tuyên bố là không dám ăn rau quả ngoài chợ vì sợ ngộ độc. Chuyện như đùa khác 

nữa, là nhà vị cựu Tổng Bí Thư có nguyên một vườn rau nổi (trên lầu) vĩ đại, trồng riêng cho 

ông Tổng xơi, vì ông Tổng chê rau cải bán tại chợ có chất độc! Bắt chước gương ông Tổng, 

nhiều quan lớn cũng cho xây riêng cho mình những vườn rau và bắt nhân dân còng lưng chăm 

sóc. 

 

 
Người ta tự hỏi: Từ đâu mà rau cải, củ, trái, thực phẩm lại có chất độc? Tại sao mà thực phẩm 

nhiễm độc? 

 

 

A-Thực phẩm rau, củ, quả, và các thức ăn tại nhà hàng: 



37 

 

 
Theo Tuần báo Việt Nam Net (1), với đề tài kinh dị: “Chợ 'bán thần Chết' ở Sài Gòn”, ra ngày 

01/03/2013, tác giả Duy Chiến cho biết: 

 

“Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM được điều tra làm rõ, đã truy ra xuất xứ từ chợ Kim 

Biên, số 37, Vạn Tường. Q.5, TP.HCM. Nhiều vụ án mạng dã man, đau lòng xảy ra không chỉ 

ở TP.HCM, truy tìm nguồn gốc vũ khí cháy nổ, cũng xuất xứ từ chợ Kim Biên!” 

 

Một bài báo khác với tựa đề: “Chợ Tử Thần! Bạn đọc bức xúc!” (2) kể lại: 

 

 
“Trên trang web nổi tiếng bán hàng qua mạng, tên chợ Kim Biên được xuất hiện liên tục. 

Nhiều comment hỏi mua chất xyanua để "giải quyết" công việc, được trả lời tỉnh bơ: Hãy ra 

chợ Kim Biên, chỉ cần đem theo tiền thì thứ gì cũng có! Thậm chí, một khách hàng ẩn danh 

còn hỏi cách pha chế hóa chất công nghiệp để gây nổ thì được tận tình chỉ dẫn với ghi chú rợn 

người: Tính giết người à?” 

 

Cũng trong bài báo trên: 

 

“Tại chợ Kim Biên, hằng hà sa số các loại phụ gia độc hại mà ở các nước khác người bán sẽ bị 

tống vào tù ngay lập tức, bày bán công khai hoặc chào hàng không chút nào lén lút. Các loại 

hóa chất "giết người" như phẩm màu, hàn the, formol, hương liệu... bày bán tràn lan. Chỉ riêng 
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"hương liệu" đã là một thế giới khủng khiếp. Chai hương liệu 100 ml của Trung Quốc giá chỉ 

15.000 đồng - 20.000 đồng pha ra được 20 lít "cà phê". Rất nhiều chủ quán cà phê ở Sài Gòn 

là "khách hàng" của chợ Kim Biên. Một chủ quán thú nhận: "Bán vậy mới có lời. Chứ bán cà 

phê thiệt lấy gì mà ăn. Ở đâu cũng vậy thôi. Chỗ thân quen, tôi khuyên chú... đừng uống cà 

phê nữa!". Còn bán hủ tiếu, phở, bánh canh... thì đây, đủ hết. Một gói "hương liệu" bò cho vào 

nồi nước sôi là có ngay thùng nước lèo thơm mùi thịt bò. Đố vị khách nào phát hiện tô phở 

thơm lừng trước mặt có dùng hương liệu. Có những món không được phổ thông cho lắm như 

thịt chó, thịt chồn thì cũng có hương liệu chó, hương liệu chồn. Nói chung, đủ hết! Còn hương 

liệu dùng cho vào nước thành các loại si rô, tẩm trái cây cóc, ổi, xoài cũng phong phú không 

kém với nhiều sắc màu sặc sỡ không thua bức tranh nào. Ghé qua một gánh xôi bình dân ven 

đường, nhìn những gói xôi rực rỡ sắc màu bắt mắt, mấy ai để ý và đặc câu hỏi những sắc màu 

này từ đâu ra… 

 

 
Thế giới hương liệu còn cung cấp cho cả những món hàng thịt thêm màu tươi, lâu bị hư, phở 

dai hơn, thịt nướng bắt mắt hơn. Các quán nhậu bình dân thì có hương liệu chuối hột, hương 

liệu Minh Mạng thang cung cấp cho. Cần một nhúm nhỏ bỏ vào chai nước lạnh, lắc lắc vài cái 

là xong. Khách cứ ừng ừng zô zô mà chẳng biết là đang uống thuốc độc! Điều đáng nói là 

những thứ "giết người" đang bị cấm, lên án gay gắt đó vẫn công khai, ngang nhiên bán buôn 

như không hề biết luật pháp, quy định cấm.” 

 

Một phóng viên đã đến tận chợ Kim Biên và diễn tả lại như sau (3): 

 

“Để có tư liệu đầy đủ khi viết bài này, chúng tôi đã đến “mục sở thị” chợ hóa chất lớn nhất 

TP.HCM, chợ Kim Biên (Q.5). Tại rất nhiều quầy bán hóa chất ở chợ này, chúng ta có thể dễ 

dàng tìm được các loại hóa chất có nguồn gốc không rõ ràng để nấu rượu. Hầu hết các chủ 

tiệm đều giấu kín các loại hóa chất này ở bên trong, chỉ khi có khách hỏi mới mang ra ngoài. 

Khi chúng tôi đến doanh nghiệp tư nhân TL để hỏi tìm mua hóa chất nấu rượu, anh nhân viên 

ở đây vội vàng xách ra 3 can gồm: cồn công nghiệp, chất tạo mùi hương nếp, chất tạo đục cho 

rượu…. 
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Cũng theo ông Phương, ở một số lò rượu, người ta còn lấy nước lã pha với chất benzene, chờ 

một lúc để nước và chất benzen tan đều rồi cho một ít hương nếp tự nhiên và chất tạo đục để 

tạo thành rượu, bán cho khách. Nhiều khi, để cho đỡ mất nhiều thời gian, khi đi mua hoa chất 

người ta mang theo một chiếc can, khi đến nơi mua hóa chất thì xin nước và pha luôn để kịp 

giao cho các “mối”...” 

 

Một bài báo có tựa đề y như phim trinh thám, hành động: “Hãi Hùng khu Chợ đầu độc Người 

tiêu dùng lớn nhất Saigon” đã cho chi tiết ghê rợn hơn: (4) 

 

“Ở chợ Kim Biên, có đủ các loại hóa chất "thượng vàng hạ cám". Phổ biến nhất là các loại hoá 

chất chế nước lèo làm bún, phở, hủ tiếu... Trong đó đầu tiên phải kể đến loại đường Tây tạo vị 

siêu ngọt cho nồi nước lèo bún bò, bún riêu cua... Chỉ cần vẩy một ít hạt đường nhỏ vào trong 

nồi nước nấu sôi, lập tức sẽ có ngay vị nước lèo bún bò tuyệt ngon mà chẳng cần phải ninh 

xương mất thời gian lại tốn kém. Ngoài ra, còn có: Hóa chất tạo nước lèo bún bò siêu ngọt: 

Loại đường Tây này được bày bán chủ yếu tại các sạp bên trong chợ và được chủ sạp ra giá 

200.000 đồng/500gram có khả năng nấu được 30 nồi nước lèo ngọt lừ... chẳng khác gì ninh 

xương bò. Bịch đường Tây này có xuất xứ từ Trung Quốc và hướng dẫn sử dụng cũng bằng 

tiếng Trung….  
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Đi tiếp một vòng quanh chợ, chúng tôi được biết thêm loại bột tạo vị trà chanh cũng được 

nhiều tiểu thương bày bán. Đây là bột tạo chua có giá 35.000 đồng/kg. Theo lời người bán, chỉ 

cần 1 muỗng bột này pha vào 10 lít nước là được ngay ly nước cốt chanh chua ngọt đúng vị, 

không cần phải thêm đường. Mỗi lần bán chỉ cần lấy 1 muỗng nhỏ bột này sẽ pha được 500 

cốc trà chanh. Chưa hết, để tạo mùi hương chanh thơm đúng vị, người mua được chủ hàng tư 

vấn mua thêm can nhựa màu trắng ghi chữ "Hương Chanh" rất to bên ngoài với giá 50.000 

đồng/lít. Chỉ cần 100ml này sẽ tạo được hương chanh cho 1.000 cốc. Tò mò, chúng tôi mở thử 

can hương chanh để ngửi thì mùi hắc xông lên rất khó chịu, bên ngoài không hề có hướng dẫn 

sử dụng hay xuất xứ. Chưa kịp hỏi thì chủ sạo đã phân bua: "Hàng nhập từ bển (Trung Quốc) 

về, cứ yên tâm là chất lượng khỏi chê. Hàng ngày có rất nhiều tiểu thương mua bột này bán, 

người ta uống vào ầm ầm đã chết ai đâu?"...” 

 

 
 

Ngoài việc cho biết là có các loại “Cafe hóa chất, Các loại thuốc thúc chín trái cây, Thuốc thúc 

chín không có nhãn mác, ngâm chín cả sầu riêng, mít, Bột sản xuất nước rửa chén không trôi 

nổi, nhiều loại hóa chất tẩy trắng thực phẩm…” bài báo viết tiếp:  

 

“Thêm nữa, chợ Kim Biên còn bán tràn lan các loại hóa chất tẩy trắng rau củ quả. Loại bột 

này có màu trắng, giá bán 100.000 đồng/bịch 500gram, cho vào rau củ bẩn thì sẽ trắng tinh 

như mới gọt rửa. Bên cạnh đó, nhiều loại hóa chất hóa mỹ phẩm như sữa tắm, bột giặt, nước 

hoa xịt phòng, làm thịt đỏ tươi trở lại... tất cả đều được đựng trong các can nhựa trắng không 

ghi nhãn mác.”  

 

Bên cạnh rất nhiều bài nói về nạn thực phẩm nhiễm độc của các phóng viên mạng, Nhà Văn 

Văn Quang, từ Saigon, cũng viết về việc đầu độc của Trung Cộng: “Không thể tin gì và tin ai 

được nữa”:  

 

“Người dân lúc này nhìn nơi nào, hàng nào cũng thấy toàn độc là độc. Từ mớ rau, con cá, con 

cua đồng đến đủ loại thịt heo gà vịt đều có thể tẩm chất độc.  
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Xem ra việc thực phẩm nhiễm độc đã là quá quen thuộc, khi mới đây lại thêm cá tầm Trung 

Quốc, rau ngót, mướp đắng bị phát hiện nhiễm độc. Giờ đây tìm hàng nhập khẩu từ Trung 

Quốc sạch có lẽ còn khó hơn tìm hàng bẩn, độc, sau hàng loạt loại nhiễm độc đã công bố như 

nho, lê, táo, gừng, khoai tây, gà, vịt… giờ tới cá tầm nhập lậu cũng nhiễm chất cấm. 

 

Từ nhà hàng cao cấp, các vị thích ăn heo sữa quay, vịt quay đến nhà hàng bình dân, nơi nào 

cũng có thể bị nhiễm độc.  

 

Nhiều đám giỗ đám cưới và cả những người lao động ở một vài công ty đã có hàng chục thực 

khách lăn quay ra sau khi ăn uống thực phẩm được các nhà hàng mang tới.  
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Bây giờ đúng là không thể tin gì, tin ai được nữa, con dấu, giấy tờ cũng bị làm giả, Cục trưởng 

Cục Bảo Vệ Thực Vật thì biết rau, củ, quả nhiễm độc vẫn khuyên dân cứ ăn, còn người buôn 

bán thì vì lợi nhuận loại gì cũng sẵn sàng bán… Cứ như trước mặt là cả một tấn tuồng bắt tay 

nhau gài sẵn guồng máy “lậu” và “độc”, chẳng anh nào thoát được chui đầu vào rọ. Người tiêu 

dùng nào cũng không thể là “thông thái” được nữa. Chỉ còn biết “nhắm mắt đưa chân”, ăn bừa 

may ra thì không chết. 

 

Nhưng chuyện thiết thân phải nói đến trước hết là chuyện gạo ngâm hóa chất, điều này càng 

khiến người dân lo lắng hơn. Nhất là những bác lao động và công tư chức loại cơm hàng cháo 

chợ hoảng hồn.”  

 

Nhà văn Văn Quang cho biết là điều kinh khủng và tàn độc nhất là việc làm cho gạo nở ra gấp 

đôi rồi bán cho những người lao động ăn:  

 

“Chỉ cần ngâm 15-20kg gạo chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này rồi đem hấp khoảng 1 

tiếng, gạo sẽ nở bung, cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Thêm nữa loại bột 

này còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh, chị P nói: "Ngâm bột này vừa giúp gạo nở 

nhanh, nhiều và chín mau mà không mất công làm gì cả". 
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Chị T., 35 tuổi, thâm niên bán cơm vỉa hè 5 năm cho biết, dân trong nghề gọi bột này là bột nở 

có tác dụng làm thịt nhỏ to ra gấp 2, hạt gạo ngâm đem hấp lên to ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần 

công sức gì cả. Vì vậy "một ngày ước tính bán 40kg gạo, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ bỏ tiền 

mua 15-20kg gạo thôi bởi cho bột vào ngâm gạo rồi hấp lên ra cơm nở, xốp và chín nhanh mà 

nhiều lắm. Nhưng cơm vì thế ăn không dẻo, bị sống sượng"...”  

 

Theo Nhà Văn Văn Quang, các chất bột làm nở này đều có những hàng chữ Tầu phía trong 

gói lôm côm này. 

 

B- Thực phẩm tôm, cá, đồ biển: 

 

Các loại thực phẩm như rau củ, quả, các món ăn hàng bị nhiễm độc khủng khiếp, còn thực 

phẩm tôm, cá cũng không chịu thua về mức độc hại. Tệ nhất là các món hàng tôm, cá xuất 

cảng qua nước ngoài, cũng không qua chế độ kiểm phẩm để bị trả về, gây tổn thất nặng cho 

các nhà xuất cảng, và gây xấu hổ cho danh dự Việt Nam. 

 

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, 7/2013, trong một bài về chính sách xuất cảng của Việt Nam, đã 

viết:  

 
“Trong một báo động ngày 2 tháng giêng năm 2013 về việc xuất cảng tôm của Việt Nam, 

FDA đã nêu đích danh hai đại Công ty Việt Nam tiếp tục vi phạm vì các mặt hàng đồ biển 

(seafood) bị nhiễm độc vì chứa hàm lượng hóa chất độc hại (Import Alert 16-124). Tin tức 

Báo động Cập nhựt (News Alert Update) báo cáo có 6 lô tôm nhập từ Việt Nam bị từ chối vì 

có chứa hóa chất kháng sinh bị cấm vào tháng 10/2012. Đó là hai đại công ty: Cuulong 

Seaproduct Company và Fimex Vie6tnam. Các chất kháng sinh nầy cũng được tìm thấy trong 

các lô hàng xuất cảng từ Việt Nam qua Nhựt và Canada, và tôm Việt Nam cũng đã bị cấm vào 

Nhựt trong một thời gian dài. Đó là các hóa chất enrofloxacin, fluoroquinolone. 

 

Hai hóa chất trên cũng đã được tìm thấy sau đó vào tháng 11 và 12/2012. Đó là các công ty 

con như Thuận Hưng (THUFICO) Quốc việt, Quảng Ninh, Mỹ Phát, Saota, Hoa Phát, Thuận 

Thiên, Fine Foods, Vietnam Rich Beauty Food, và Soc Trang Seafood Joint Stock. Ngay cả 

chất kháng sinh chloramphenicol là hoá chất bị cấm từ năm 1990, và Việt Nam cũng đã ký kết 

sẽ không xử dụng trong viêc nuôi tôm với các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Nhựt, Úc và 
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Liên hiệp Âu Châu…nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm qua các công 

ty:Global Sea-Product, Trung Sơn, Phu Cuong, Hoan My, GN seafood …vi phạm trong các lô 

hàng sản xuất trong tháng 10 và 11 và 12 năm 2012.” 

 

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết viết tiếp: 

 

“Cũng cần nói thêm là chính Quỹ Tiền tệ Thế giới cũng đã cảnh cáo Việt Nam từ hơn 10 năm 

trước là Việt Nam đã dùng cây thuốc cá để thay thế hóa chất chloramphenicol bị cấm. Hóa 

chất rhotenone trong cây thuốc cá là một hóa chất kịch độc dùng để khữ trùng nguồn nước 

nuôi tôm vì dư lượng thức ăn và chất phế thải của tôm làm cho môi trường nước bị nhiễm độc. 

 

FDA cũng đã tịch thu những lô hàng hải sản và thực phẩm Việt Nam mà không cần xét 

nghiệm (Detain without physical examination- DWPE). Chỉ trong vòng từ 17/5 đến 12/7/2013 

có 24 công ty Việt Nam bị tịch thu trong đó có tôm, cá thu mahimahi, cá lưỡi liếm 

(swordfish), đùi ếch, thịt cua (crabmeat), sò ốc, hột dưa, mật ong nguyên chất và sirop… vì 

các lô hàng nầy có chứa các hóa chất độc hại bị cấm sau đây: Methyl Mercury, Histamines, 

Chloramphenicol, Aflatoxin, Fluoroquinolones, Pesticides, Sulfites, và các vi khuẩn như 

Salmonella, E. Coli, … 

 

 
Dĩ nhiên, đàn anh phải dẫn đầu về số lượng và phẩm chất thực phẩm vi phạm vì tất cả những 

gì Việt Nam vi phạm đều do TC “hướng dẫn”. Tất cả những hóa chất độc hại tẩm trong thực 

phẩm, tôm cá, trái cây…đều sản xuất từ TC và được bán sang Việt Nam với một giá rẽ mạt. 

Chỉ cần độ 50.000 Đồng bạc Việt Nam làm chi phí cho hai hóa chất “đặc biệt” cũng có thể 

làm chin và làm ngọt cho hàng tấn trái mít hay sầu riêng! 

 

Với tính cách thông tin, FDA trong thời gian qua đã niêm yết trên 800 công ty TC vi phạm từ 

trái cây tươi, khô, hay sirop, hay nước trái cây. cho đến quế, ớt, hột cải (mustard), rau đậu, 

tiêu, mật ong, gừng, măng tây (asparagus), chanh, tỏi tươi và khô, đâu (green bean), “đậu 

tuyết” (snow peas), các loại nầm như nấm hương, mấm mèo, nấm đông cô, hành củ tươi và 

khô, đậu nành (soybean), đậu sugar bean, đậu đủa (stringbean), dâu tây (strawberry), dâu 

Wolfberry để làm rượu lễ (cho công giáo), trái vãi tươi và đóng hộp, các loại trà thảo mộc, lá 

sen và củ sen, gạo nâu (brown rice), củ cải, hắc xì dầu (black bean sauce) v.v… Tất cả vi 

phạm trên đều do việc tẩm, trộn, kích thích…thực phẩm bằng các hóa chất độc hại có nguy cơ 
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gây ra ung thư…Chỉ một thí dụ là gừng, TC sản xuất gừng tươi, gừng khô, gừng bột, nước 

gừng, các loại trà gừng…và đã có trên 100 công ty Tàu sản xuất các mặt hàng nầy đã bị bắt và 

bị cấm. Chúng ta hình dung mỗi công ty thâu dụng từ vài ngàn tới hàng chục ngàn công nhân 

biến chế, và hàng ngàn nhà trồng tỉa…”  

 

 
Với một phần thông tin về thực phẩm như đã kể trên, người Việt tại khắp nơi, dù cho là ở hải 

ngoại, hay ở trong nước cũng hiểu rõ là việc các loại thực phẩm từ rau, củ, quả, đến tôm, cá, 

đồ biển, đồ sông đều bị đầu độc có dụng ý. Không thể có việc ngẫu nhiên mà thực phẩm bị 

nhiễm độc, cũng không phải là việc nhiễm độc chỉ xẩy ra lẻ tẻ do vài thương lái tham tiền. Lý 

do là nếu việc nhiễm độc này xẩy ra đơn lẻ, thì chỉ cần vài đơn kiện là mọi việc sẽ được giải 

quyêt thích đáng, nhưng thực tế, vấn đề này đã diễn ra từ nhiều năm nay, trên địa bàn rộng 

lớn, toàn diện, từ Bắc vào Nam, từ nội địa ra đến quốc ngoại, cho nên không thể đổ thừa cho 

một vài thương lái vô lương tâm mà phải nói là có sự đạo diễn của bọn Tầu Cộng được sự tiếp 

tay của nhà cầm quyền vô cảm, bán nước này. Nhà cầm quyền hiện nay, với lực lượng công an 

hùng hậu, gần như một đội quân, với đủ loại chuyên viên, chuyên môn, từ Công An Phường, 

Công An Khu Vực, Công An Kinh Tế 1, Kinh Tế 2, Kinh Tế 3, Kinh Tế 4, Công An Bảo Vệ 

Chính Trị, Công An Giao Thông, Công An Hải Quan, Công An Bến Cảng, Công An Phi 

Trường, Công An Biên Phòng, và ngay cả Công An cứu lửa nữa, cùng với những gián điệp 

được cài cắm khắp nơi thì nhất cử nhất động của dân chúng đều biết rõ như đường chỉ tay, làm 

sao mà không biết việc nhân dân bị nhiễm độc trầm trọng thế này? Bộ Y Tế liệu không biết 

tình hình nhiễm độc thực phẩm đã gây ra bao nhiêu căn bệnh bất trị, ung thư đủ loại, những 

căn bệnh lạ chưa từng thấy trong lịch sử y khoa? Từ những căn bệnh quái quỷ này, mà thế hệ 

sau này sẽ èo uột, sẽ sản sinh ra những con người không có sức khỏe, hoặc mang sẵn những 

mầm bệnh nan y mà không thuốc nào chữa được. Khi mà đa số nhân dân yếu đuối, thiếu sức 

khỏe, thì sẽ không có tinh thần yêu nước nữa, và bọn xâm lăng Tầu Cộng sẽ dễ dàng mà xử lý 

đất nước ta như cái ao nhà của chúng. Liệu Ủy Ban Nhân Dân Phường, Khóm, Quận, Thành 

Phố, Thủ Đô có thể không nắm vững vấn đề này hay sao? 
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Nhất định là biết và biết rõ, nhưng làm ngơ! Một bài báo cho biết “Cơ quan chức năng Chưa 

có biện pháp cụ thể” (3): 

 

“Theo Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, một mặt hàng hương liệu và phụ gia sản phẩm 

được phép lưu thông khi có đầy đủ các yếu tố như: tên mặt hàng, địa chỉ sản xuất, ngày sản 

xuất, cách bảo quản, thời hạn sử... Thế nhưng, các mặt hàng hóa chất ở chợ Kim Biên khi 

chúng tôi hỏi mua đều không có các yếu tố trên, thậm chí không có nhãn mác. 

 

Đặt câu hỏi về chợ hóa chất Kim Biên, ban quản lý chợ cho chúng tôi biết: "Hiện rất khó để 

quản lý các loại hóa chất buôn bán tại chợ vì quá nhiều loại". Phương án di dời chợ Kim Biên 

ra ngoại thành Sài Gòn được ông Từ Minh Thiện (đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM) cho 

biết: "Nếu đưa ra ngoại thành mà vẫn mua bán hóa chất công nghiệp, thực phẩm độc hại như 

hiện nay thì chẳng có hiệu quả gì". Tuy nhiên, những phương án này mới chỉ ở lý thuyết, chưa 

có hành động cụ thể. Vì vậy, hoạt động mua bán hóa chất vẫn diễn ra công khai.” 

 

 
Điều quan trọng là chính ông Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nhiệp Phát 

Triển Nông Thôn (NNPTNT) VN lại nói “phải chấp nhận” khi có báo cáo là Khoai tây Trung 

quốc nhiễm độc, gây hại cho sức khỏe của nhân dân! Khi được hỏi là ông nghĩ thế nào về vụ 

khoai tây Trung Quốc nhập có chất độc, ông Cục trưởng khuyên dân: “Có chất độc vẫn ăn 

được!” 
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Ông Cục Trưởng Nguyễn Xuân Hồng phân tích: “Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước 

nào trên thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều 

trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là đang mắc 

bệnh. Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển nhất 

họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra gì trên thế giới 

cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%. 

 

Ông Hồng khẳng định “Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong thương mại người ta 

đưa ra, nó rất an toàn... không phải cứ vượt ngưỡng tối đa cho phép là mất an toàn”. Ông giải 

thích thêm: “Hằng ngày, 1 thanh niên 18 tuổi phải ăn 3.000 cây xà lách hoặc 1 cô gái phải ăn 

354 quả táo. Khi các loại rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho 

phép, phải liên tục ăn như thế thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe.” (3) 

 

Câu trả lời của ông Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật đã chứng minh rõ ràng đây là chính 

sách của nhà cầm quyền, và cũng chứng tỏ nhân vật này vừa thất học vừa vô lương tâm. Trên 

thế giới, có người khổng lồ nào ăn tới 3.000 cây xà lách hay 354 quả táo hàng ngày không? 

 

Với những người cầm quyền như thế, hèn chi mà nước Việt bị Trung Cộng nuốt dần dần mà 

chỉ biết đứng ngơ ngác con nai vàng, nếu không cúi đầu xin “chấp nhận” cho đàn em làm đệ 

tử. 

 

 
Nhân dân Việt Nam nghĩ sao về thế hệ hiện tại dưới sự cai trị vừa thất học vừa vô lương tâm 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam? 

 

Chu Tất Tiến 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

...Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều : lập công ty Trung Hoa khai thác các tài 

nguyên thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu 

trên các mặt tiền và trong các chỗ thờ phương, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất 

Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống 
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Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ 

Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng....... 

...Mong rằng mọi người thức tỉnh kịp thời, trước khi Việt Cộng hoàn thành âm mưu 

bán nước. 

  

  

Chiến Thuật «Luộc Ếch» 

 TML 

Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử 

nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: 

Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi 

nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ 

lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết. 

Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình 

đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette 

phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch. 

Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại 

Institut John-Hopkins năm 1982 : Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta 

nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị 

luộc chín mà không nhúc nhích gì. 

Câu chuyện lý thú nói trên khiến người ta liên tưởng đến hoàn cảnh nước Việt Nam ta, với tà 

quyền CS trong nước, và khối người Việt Hải Ngoại. 

Vào đầu thập niên 1980, những người Việt định cư tại nước ngoài căm thù CS đến thâm gan, 

tím cật. Ai nói đến CS, là người ta chống đối mãnh liệt. Rồi ngày tháng qua đi, CS thì vẫn thi 

hành một chính sách độc tài, độc đảng như cũ, vẫn hà hiếp, bóc lột người trong nước như xưa, 

nhưng người tỵ nạn thì không phải tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ ác ôn hàng ngày. Mối 

hận thù cũng không thể quên, nhưng cường độ một ngày một giảm đi. Hơn nữa, sau một thời 

gian dài cần cù làm ăn, người tỵ nạn đã có của ăn, của để, họ nghĩ đến việc trở về cố hương, 

để trước là thăm nơi quê cha đất tổ, nhưng cũng có phần để lên mặt với đời. 

Mới đầu, số người về rất ít, sau càng ngày càng nhiều, nhất là vào các dịp Tết, Rồi Ông 

Nguyễn Cao Kỳ, Rồi ông Phạm Duy, rồi các ca sỹ nổi tiếng, ngày nào lếch thếch nơi Mã Lai. 

Hồng Kông, hay Thái Lan, Nam Dương, trong các trại tỵ nạn, nay áo quần diêm dúa, môi son 

đỏ choét, về lại cố hương, để có được «hạnh phúc hát trước đồng bào», làm như lòng yêu 

nước của họ to hơn số đô la chứa trong các phong bì mà họ nhận được sau những buổi trình 

diễn cuối đời. 

  

Ngày nào, khi Đàm Vĩnh Hưng qua hát, người ta bảo nhau đi phản đối, tay cầm cờ vàng, 

miệng hô đả đảo. Ngày nay, Nguyễn Thanh Sơn, người quan trọng gấp mấy lần Đàm Vĩnh 

Hưng, đi Mỹ, đi Canada, chẳng ai thèm đặt vấn đề, lại còn bắt tay, phỏng vấn xỳ xèo. 

Việc này, thực đâu có gì lạ, mà phải la làng. 

Chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ của «boiling frog syndrome». 

Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng 

muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật: 
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Chiến thuật «tầm ăn dâu», từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, 

như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối 

mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai. 

Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều : lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên 

thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu trên các mặt 

tiền và trong các chỗ thờ phương, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày 

một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với 

mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng. 

Nghĩ đi, nghĩ lại, người Việt, và các con ếch, có gì khác nhau đâu?? 

Mong rằng mọi người thức tỉnh kịp thời, trước khi Việt Cộng hoàn thành âm mưu bán nước. 

TML 

( Thịnh Tống chuyển ) 

 

 

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

 

( 5 ) :Kẻ thù của người Trung Quốc 
Tháng Một 14, 2 Bá Dương 

 
(Bài do Bá Dương, một trí thức Trung quốc viết.) 

 

Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không có nước 

nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Trung Quốc, mà cái văn hóa đó lại đã 

từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy-Lạp thời nay với người Hy-Lạp 

ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai-Cập cũng vậy. 

Nhưng người Trung Quốc hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Trung Quốc cổ 

đại. Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra 

nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân 

mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo ngược, mà cả dân (quần chúng) cũng 

bạo ngược. 
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            Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương – thời nay tức là Đông Nam Á, còn là 

thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: 

“Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa”. Bởi vì ông này đã thấy 

cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, 

tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở 

thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn. Điều làm 

chúng ta đau khổ nhất là bao mong đợi của người Hoa từ một trăm năm nay cơ hồ 

như đã bị tiêu tan toàn bộ. Cứ mỗi lần có một mong chờ trở lại, hứa hẹn nước nhà 

một tương lai sáng sủa hơn, thì kết quả lại càng làm cho chúng ta thất vọng và tình 

hình lại càng trở nên tệ hại hơn. Một mong chờ khác lại đến, để rồi lại đem về 

những ảo vọng, thất vọng, những tồi tệ liên miên vô tận. Dân tộc cố nhiên là trường 

tồn, sinh mệnh của cá nhân là hữu hạn. Một đời người có được bao ước vọng lớn? 

Có được bao lý tưởng lớn, chịu được mấy lần tan vỡ? Con đường trước mặt sáng 

sủa thế nào? Hay lại đen tối? 

Thật khó nói cho hết! 

Bốn năm trước, lúc tôi diễn giảng tại New York, đến đoạn “chối tai”, có một người 

đứng dậy nói: “Ông từ Đài Loan đến, ông phải nói cho chúng tôi nghe về những hy 

vọng, phải cổ võ nhân tâm. Sao lại đi đả kích chúng tôi?” Con người đương nhiên 

cần được khích lệ, vấn đề là khích lệ rồi sau đó làm gì nữa? Tôi từ nhỏ cũng từng 

được khích lệ rồi. Lúc 5, 6 tuổi, tôi được người lớn nói với tôi: 

“Tiền đồ của Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các cháu đấy!” Tôi cho rằng trách 

nhiệm của tôi lớn quá, chắc không thể nào đảm đương nỗi. Sau đó tôi lại nói với con 

tôi: “Tiền đồ của Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các con đấy!” Bây giờ con tôi lại 

nói với cháu tôi: “Tiền đồ Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các con đấy!” 

Một đời, rồi một đời, biết bao nhiêu lần một đời? Đến đời nào thì mới thật khá lên 

được? Tại Trung Quốc đại lục rộng lớn, sau thời Phản hữu (Phong trào chống phe 

hữu năm 1958), tiếp theo lại là “Đại Cách Mạng Văn Hóa” long trời lở đất. Từ ngày 

loài người có lịch sử đến nay chưa bao giờ thấy được một tai họa do con người làm 

ra to lớn đến như vậy. Chẳng nói đến tổn thất sinh mạng, cái tổn thương lớn lao 

nhất là sự chà đạp nhân tính, dầy xéo lên phẩm hạnh cao quý. Con người nếu rời bỏ 

nhân tính và những đức hạnh cao quý thì sánh với cầm thú. Bây giờ người ta nói 

nhiều về Hương Cảng (Hồng-Kông). Bất cứ nước nào, nếu có đất đai bị nước ngoài 

chiếm cứ đều cảm thấy tủi nhục. Chờ cho đến lúc lấy được về chẳng khác nào lòng 

mẹ bị mất con. Ai cũng nhớ chuyện nước Pháp lúc phải cắt hai tỉnh Alsace và 

Lorraine giao cho Đức đã đau khổ như thế nào, lúc lấy lại được về đã sung sướng ra 

sao. Nhưng Hương Cảng của chúng ta chỉ cần nghe đến việc trả về tổ quốc là lập tức 

hồn bay phách lạc. Chuyện gì mà lạ thế? 

Còn nói về Đài Loan, hiện nay nhiều thanh niên người tỉnh này hoặc người nơi khác 

ở đây đều chủ trương “Đài Loan độc lập”. 

Tôi nhớ lại 30 năm trước đây, lúc Nhật Bản trả lại Đài Loan cho Trung Quốc 

(1945), mọi người sung sướng như si cuồng chẳng khác nào đứa con lạc mẹ lại tìm 

được đường về nhà. Cái gì đã xảy ra sau 30 năm đó để cho đứa con kia lại muốn bỏ 

nhà ra đi? 

Ở nước ngoài, có lúc tôi dừng lại trong công viên, nhìn trẻ con ngoại quốc, thấy sao 

chúng sung sướng thế. Trong lòng tôi lúc ấy tự nhiên cảm thấy thèm thuồng quá. 

Chúng không phải mang gánh nặng, con đường chúng đi bằng phẳng, rộng rãi quá, 
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tâm lý khỏe mạnh, sung mãn, sảng khoái. Con trẻ Đài Loan chúng ta đến trường 

học, đeo kính cận, mặt khó đăm đăm vì phải đối phó với áp lực bài vở. Mẹ ngất ngã 

xuống đất, con đến đỡ mẹ dậy, mẹ kêu rống lên: “Mẹ có chết cũng chẳng sao, việc gì 

đến con! Con đi học bài đi! Đi học bài đi.” Vợ tôi lúc dạy học ở Đài Loan, thỉnh 

thoảng cứ đề cập đến đạo đức làm người, tức thì sinh viên nhao nhao phản đối: 

“Chúng tôi không cần học làm người, chỉ cần học để ứng phó với việc thi cử”. Lại 

nhìn về trẻ con ở Trung Quốc lục địa, từ nhỏ đã phải học đánh đấu nhau, lừa dối 

bịp bợm nhau, lại luyện tập cách lừa bạn, phản đồng chí, lại phải học cách bốc phét, 

bịa đặt. Một nền giáo dục đáng sợ thay! Một thế hệ nữa những đứa trẻ này lớn lên 

sẽ như thế nào?  Người ta thường nói: “Mình nắm tương lai mình trong tay mình”. 

Lúc đã luống tuổi, tôi thấy câu này không ổn; sự thực, có lẽ chỉ nắm được một nửa 

trong tay mình, còn một nửa lại ở trong tay của kẻ khác. 

Kiếp người trên đời này giống như một cục sỏi trong một máy nhào xi-măng, sau 

khi bị nhào trộn, thân chẳng tự chủ được. Điều ấy khiến tôi cảm thấy đó không phải 

là một vấn đề của riêng một cá nhân nào, nhưng là một vấn đề xã hội, văn hóa.  Lúc 

chết, Chúa Giê-Su (Jesus) bảo: “Hãy tha thứ cho họ, họ đã làm những điều mà họ 

không hề hiểu”. Lúc trẻ, đọc câu này tôi cho rằng nó chỉ là một câu tầm thường. 

Lớn lên rồi lại vẫn thấy nó không có gì ghê gớm cả, nhưng đến cái tuổi này rồi tôi 

mới phát hiện rằng nó rất thâm thúy, thật đau lòng thay! Có khác nào người Trung 

Quốc sở dĩ trở thành xấu xí như ngày nay bởi chính vì họ không hề biết rằng mình 

xấu xí. Chúng ta có đủ tư cách làm chuyện đó và chúng ta có lý do tin rằng Trung 

Quốc có thể trở thành một nước rất tốt đẹp. Chúng ta không cần cứ phải muốn có 

một quốc gia hùng mạnh. Quốc gia không hùng mạnh thì có can hệ gì? Chỉ cần sao 

cho nhân dân hạnh phúc rồi thì đi tìm quốc gia hùng mạnh cũng chưa muộn. 

Tôi nghĩ người Trung Quốc chúng ta có phẩm chất cao quý. Nhưng tại sao cả trăm 

năm rồi, cái phẩm chất ấy thủy chung vẫn không làm cho người Trung Quốc thoát 

khỏi khổ nạn? Nguyên do vì sao? Tôi muốn mạo muội đề xuất một câu trả lời có 

tính cách tổng hợp: Đó là vì văn hóa truyền thống Trung Quốc có một loại siêu vi 

trùng, truyền nhiễm, làm cho con cháu chúng ta từ đời này sang đời nọ không khỏi 

được bệnh. 

Có người sẽ bảo: “Tự mình không xứng đáng, lại đi trách tổ tiên!” Xét cho kỹ câu 

nói này có một sơ hở lớn. Trong vở kịch nổi tiếng “Quần ma” (Những con ma) của 

Ibsen (Íp-sen) có kể chuyện hai vợ chồng mắc bệnh giang mai sinh ra một đứa con 

cũng bị bệnh di truyền. Mỗi lần phát bệnh nó lại phải uống thuốc. Có lần tức quá nó 

kêu lên: “Con không uống thuốc này đâu! Con thà chết đi thôi! Bố mẹ đã cho con 

cái thân thể như thế này à?” Trường hợp này thì nên trách đứa bé hay trách bố mẹ 

nó? Chúng ta không phải trách bố mẹ, cũng không phải trách tổ tiên chúng ta, 

nhưng nhất quyết phải trách cái thứ văn hóa họ đã truyền lại cho chúng ta. 

Một nước rộng ngần đó, một dân tộc lớn ngần đó, chiếm đến một phần tư dân số 

toàn cầu, lại là một vùng cát chảy của sự đói nghèo, ngu muội, đấu tố, tắm máu mà 

không tự thoát được. Tôi nhìn cách cư xử giữa con người với nhau ở những nước 

khác mà lại càng thèm. Cái văn hóa truyền thống kiểu nào để sinh ra hiện tượng 

này? Nó đã khiến cho người Trung Quốc chúng ta mang sẵn trong mình nhiều đặc 

tính rất đáng sợ! Một trong những đặc tính rõ nhất là dơ bẩn, hỗn loạn, ồn ào. Đài 

Loan đã từng có một dạo phải chống bẩn và chống hỗn loạn, nhưng chỉ được mấy 

ngày. Cái bếp của chúng ta vừa bẩn vừa lộn xộn. Nhà cửa chúng ta cũng vậy. Có 
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nhiều nơi hễ người Trung Quốc đến ở là những người khác phải dọn đi. Tôi có một 

cô bạn trẻ tốt nghiệp đại học chính trị. Cô này lấy một người Pháp rồi sang Pa-Ri 

sinh sống. Rất nhiều bạn bè đi du lịch Âu châu đều ghé nhà cô trú chân. Cô ta bảo 

với tôi: “Trong tòa nhà tôi ở, người Pháp đều dọn đi cả, bây giờ toàn người Á đông 

nhảy vào!” (Người Á đông có khi chỉ người châu Á nói chung, có khi lại chỉ người 

Trung Quốc). 

Tôi nghe nói vậy rất buồn, nhưng khi đi xem xét tận mắt mới thấy là chỗ nào cũng đầy 

giấy kem, vỏ hộp, giầy dép bừa bãi, trẻ con chạy lung tung, vẽ bậy lên tường, không khí 

trong khu bốc lên một mùi ẩm mốc. Tôi hỏi: “Các người không thể tổ chức quét dọn 

được hay sao?” Cô ta đáp: “Làm sao nỗi!” 

           Không những người nước ngoài thấy chúng ta là bẩn, loạn, mà qua những 

điều họ nhắc nhở chúng ta cũng tự thấy mình là bẩn, loạn. 

Còn như nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp, và trong 

lĩnh vực này người Quảng Đông phải chiếm giải quán quân. Ở bên Mỹ có một câu 

chuyện tiếu lâm như sau: Có hai người Quảng Đông lặng lẽ nói chuyện với nhau, 

người Mỹ lại tưởng họ đánh nhau, bèn gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, hỏi 

họ đang làm gì, họ bảo: “Chúng tôi đang thì thầm với 

nhau”. 

Tại sao tiếng nói người Trung Quốc lại to? Bởi tâm không yên ổn. Cứ tưởng lên cao 

giọng, to tiếng là lý lẽ mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, 

mong lý lẽ đến với mình. Nếu không, tại sao họ cứ phải gân cổ lên như thế? Tôi nghĩ 

những điểm này cũng đủ để làm cho hình ảnh của người Trung Quốc bị tàn phá và 

làm cho nội tâm mình không yên ổn. Vì ồn ào, dơ bẩn, hỗn loạn dĩ nhiên có thể ảnh 

hưởng tới nội tâm, cũng như sáng sủa, sạch sẽ với lộn xộn, dơ bẩn là hai thế giới 

hoàn toàn khác xa nhau. 

Còn về việc xâu xé nhau thì mọi người đều cho đó là một đặc tính nổi bật của người 

Trung Quốc. 

Một người Nhật đơn độc trông chẳng khác nào một con lợn, nhưng ba người Nhật 

hợp lại thành một con rồng. Tinh thần đoàn kết của người Nhật làm cho họ trở 

thành vô địch. Bởi vậy trong lĩnh vực quân sự cũng như thương mại người Trung 

Quốc không thể nào qua mặt được người Nhật. Ngay tại Đài Loan, ba người Nhật 

cùng buôn bán thì lần này phiên anh, lần sau đến lượt tôi. 

Người Trung Quốc mà buôn bán thì tính cách xấu xa tức thì lộ ra bên ngoài theo 

kiểu: Nếu anh bán 50 tôi sẽ bán 40. Anh bán30 tôi chỉ bán 20.  Cho nên, có thể nói, 

mỗi người Trung Quốc đều là một con rồng, nói năng vanh vách, cứ như là ở bên 

trên thì chỉ cần thổi một cái là tắt được mặt trời, ở dưới thì tài trị quốc bình thiên hạ 

có dư. 

Người Trung Quốc ở một vị trí đơn độc như trong phòng nghiên cứu, trong trường 

thi – nơi không cần quan hệ với người khác – thì lại có thể phát triển tốt. 

Nhưng nếu ba người Trung Quốc họp lại với nhau, ba con rồng này lại biến thành 

một con heo, một con giòi, hoặc thậm chí không bằng cả một con giòi nữa. Bởi vì 

người Trung Quốc có biệt tài đấu đá lẫn nhau. 

Chỗ nào có người Trung Quốc là có đấu đá, người Trung Quốc vĩnh viễn không 

đoàn kết được, tựa hồ trên thân thể họ có những tế bào thiếu đoàn kết. Vì vậy khi 

người nước ngoài phê phán người Trung Quốc không biết đoàn kết thì tôi chỉ xin 

thưa: “Anh có biết người Trung Quốc vì sao không đoàn kết không? Vì Thượng đế 
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muốn thế. Bởi vì nếu một tỷ người Hoa đoàn kết lại, vạn người một lòng, anh có 

chịu nổi không? Chính ra Thượng Đế thương các anh nên mới dạy cho người Hoa 

mất đoàn kết!” Tôi tuy nói thế nhưng rất đau lòng.  Người Trung Quốc không chỉ 

không đoàn kết, mà mỗi người lại còn có đầy đủ lý do để có thể viết một quyển sách 

nói tại sao họ lại không đoàn kết. Cái điều này thấy rõ nhất tại nước Mỹ với những 

hình mẫu ngay trước mắt. 

Bất cứ một xã hội người Hoa nào ít nhất cũng phải có 365 phe phái tìm cách tiêu 

diệt lẫn nhau. Ở Trung Quốc có câu: “Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa 

thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống”. 

Người đông thì dùng để làm gì? Người Trung Quốc trong thâm tâm căn bản chưa 

biết được tầm quan trọng của sự hợp tác. Nhưng nếu anh bảo họ chưa biết, họ lại có 

thể viết ngay cho anh xem một quyển sách nói tại sao cần phải đoàn kết. 

Lần trước (năm 1981) tôi sang Mỹ ở tại nhà một người bạn làm giáo sư đại học – 

anh này nói chuyện thì đâu ra đấy; thiên văn, địa lý; nào là làm sao để cứu nước… – 

Ngày hôm sau tôi bảo: “Tôi phải đi đến đằng anh A một tý!” 

Vừa nghe đến tên anh A kia, anh bạn tôi trừng mắt giận dữ. Tôi lại bảo: “Anh đưa 

tôi đi một lát nhé!” Anh ta bảo: “Tôi không đưa, anh tự đi cũng được rồi!” Họ cùng 

dạy học tại Mỹ, lại cùng quê với nhau mà tại sao không thể cùng đội trời chung? Có 

thể nào nói như vậy là hợp lý được? 

Bởi vậy việc người Hoa cắn xé nhau là một đặc trưng nghiêm trọng.  Những người 

sống tại Mỹ đều thấy rõ điều này: đối xử với người Trung Quốc tệ hại nhất không 

phải là người nước ngoài, mà chính lại là người Trung Quốc với nhau. Bán rẻ người 

Trung Quốc, hăm dọa người Trung Quốc lại cũng không phải là người Mỹ mà là 

người Hoa. 

Tại Ma-lai-xi-a có một chuyện thế này. Một ông bạn tôi làm nghề khai thác mỏ 

khoáng sản. Anh ta bỗng nhiên bị tố cáo một chuyện rất nghiêm trọng. Sau khi tìm 

hiểu mới biết rằng người tố cáo mình lại là một bạn thân của anh ta, một người 

cùng quê, cùng đến Ma-lai-xi-a tha phương cầu thực với nhau. Người bạn tôi chất 

vấn anh kia: “Tại sao anh lại đi làm cái việc đê tiện đó?” Người kia bảo: “Cùng đi 

xây dựng cơ đồ, bây giờ anh giàu có, tôi vẫn hai tay trắng. Tôi không tố cáo anh thì 

tố ai bây giờ?” Cho nên kẻ thù của người Trung Quốc lại là người Trung Quốc. 

Không hiểu vì sao người ta lại so sánh người Trung Quốc với người Do Thái được? 

Tôi thường nghe nói “người Trung Quốc và người Do Thái giống nhau ở chỗ cần 

cù”. Điều này phải chia làm hai phần: 

Phần thứ nhất: Cái đức tính cần cù từ mấy nghìn năm nay cũng chẳng còn tồn tại 

nữa, nó đã bị thời kỳ “Tứ nhân bang” (bè lũ bốn tên) phá tan tại lục địa rồi. 

Phần thứ hai: Chúng ta còn gì để có thể đem so sánh với người Do Thái được? Báo 

chí Trung Quốc thường đăng: “Quốc hội Do Thái (Knesset) tranh luận mãnh liệt, ba 

đại biểu là ba ý kiến trái ngược nhau”, nhưng cố ý bỏ sót một sự kiện quan trọng là 

sau khi họ đã quyết định với nhau thì hình thành một phương hướng chung. Tuy 

bên trong quốc hội tranh cãi tơi bời, bên ngoài đang giao chiến, bốn phía địch bao 

vây, nhưng I-xra-en vẫn tổ chức bầu cử. Ai cũng biết cái ý nghĩa của bầu cử là vì có 

đảng đối lập. Không có đảng đối lập thì bầu cử chỉ là một trò hề rẻ tiền. 

Tại Trung Quốc chúng ta, hễ có ba người sẽ cũng có ba ý kiến, nhưng cái khác nhau 

là: Sau khi đã quyết định xong, ba người đó vẫn làm theo ba phương hướng khác 
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nhau. Giống như nói hôm nay có người đề nghị đi New York, người đề nghị đi San 

Francisco. 

Biểu quyết, quyết định đi New York, nếu ở I-xra-en cả hai người sẽ cùng đi New 

York, nhưng ở Trung Quốc thì một người sẽ 

bảo: “Anh đi New York đi, tôi có tự do của tôi, tôi đi San Francisco!”  Người Trung 

Quốc không thể đoàn kết, hay cắn xé nhau, những thói xấu đó đã thâm căn cố đế. 

Không phải vì phẩm chất của họ không đủ tốt. Nhưng vì con siêu vi trùng trong văn 

hóa Trung Quốc ấy làm cho chúng ta không thể đè nén, khống chế hành vi của 

chúng ta được. Biết rõ rành rành là xâu xé nhau, nhưng vẫn xâu xé nhau. Nếu nồi 

vỡ thì chẳng ai có ăn, nhưng nếu trời sụp thì người nào cao hơn người đó phải 

chống đỡ. 

Cái loại triết học xâu xé nhau đó lại đẻ ra nơi chúng ta một hành vi đặc thù khác: 

“Chết cũng không chịu nhận lỗi”. 

Có ai nghe thấy người Trung Quốc nhận lỗi bao giờ chưa? Giả sử anh nghe một 

người Trung Quốc nói: “Việc này tôi đã sai lầm rồi!” Lúc đó anh phải vì chúng tôi 

mà uống rượu chúc mừng.  Con gái tôi hồi bé có một lần bị tôi đánh, nhưng cuối 

cùng hóa ra là nó bị oan. Nó khóc rất dữ, còn tâm can tôi thì đau đớn. Tôi biết rằng 

đứa con thơ dại và vô tội của tôi chỉ biết trông cậy vào bố mẹ, mà bố mẹ bỗng nhiên 

trở mặt thì nó phải sợ hãi biết nhường nào. Tôi ôm con vào lòng rồi nói với nó: “Bố 

xin lỗi con. Bố không đúng. Bố làm sai. Bố hứa lần sau bố không làm như vậy nữa. 

Con gái ngoan của bố, con tha thứ cho bố nhé!” 

Nó khóc mãi không thôi. Cái sự việc này qua rồi mà lòng tôi vẫn còn đau khổ. 

Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy vô cùng kiêu hãnh bởi tôi đã dám tự nhận lỗi của 

mình đối với nó. 

 

Người Trung Quốc không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che dấu 

cái sai trái của mình. Có một câu tục ngữ: “Đóng cửa suy gẫm lỗi lầm” (Bế môn tư 

quá). Nghĩ về lỗi của ai? Dĩ nhiên của đối phương. Lúc tôi đi dạy học, học sinh hàng 

tuần phải viết tuần ký để kiểm thảo hành vi trong tuần. 

Kết quả kiểm thảo thường là: “Hôm nay tôi bị người này người nọ lừa tôi. Cái 

người lừa tôi ấy đã được tôi đối xử mới tốt làm sao, cũng bởi vì tôi quá trung hậu!” 

Lúc đọc đến kiểm thảo của đối phương, lại cũng thấy anh học trò kia nói mình quá 

trung hậu. Mỗi người trong kiểm thảo của mình đều là người quá trung hậu. Thế 

còn ai là người không trung hậu? 

Người Trung Quốc không thể nhận lỗi, nhưng cái lỗi vẫn còn đó, đâu phải vì không 

nhận mà nó biến mất. Để che đậy một lỗi của mình người Trung Quốc không nề hà 

sức lực tạo nên càng nhiều lỗi khác hòng chứng minh rằng cái đầu tiên không phải 

là lỗi. Cho nên có thể nói người Trung Quốc thích nói khoác, nói suông, nói dối, nói 

láo, nói những lời độc địa.  Họ liên miên khoa trương về dân Trung Quốc, về tộc Đại 

Hán, huyên thuyên về truyền thống văn hóa Trung Quốc, nào là có thể khuếch 

trương thế giới, v.v…Nhưng bởi vì không thể đưa ra chứng cớ thực tế nào nên tất cả 

chỉ toàn là những điều bốc phét. 

Tôi chẳng cần nêu ví dụ về chuyện nói khoác, láo toét làm gì. Nhưng về chuyện nói 

độc của người Trung Quốc thì không thể không nói được. Ngay như chuyện phòng 

the, người phương Tây vốn rất khác chúng ta, họ thường trìu mến gọi nhau kiểu 

“Em yêu, em cưng” (Bá Dương dùng chữ “đường mật” và “ta linh” để dịch chữ 
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Honey, Darling của tiếng Anh –ND) thì người Trung Quốc gọi nhau là “Kẻ đáng 

băm vằm làm trăm khúc” (sát thiên đao đích). Hễ cứ có dính đến lập trường chính 

trị hoặc tranh quyền đoạt lợi là những lời nói độc địa sẽ được tuôn ra vô hạn định, 

khiến cho ai nấy nghe thấy cũng phải tự hỏi: “Tại sao người Trung Quốc lại độc ác 

và hạ lưu đến thế?” Lại nói ví dụ về chuyện tuyển cử. Nếu là người phương Tây thì 

tác phong như sau: “Tôi cảm thấy tôi có khả năng giữ chức vụ đó, xin mọi người 

hãy bầu cho tôi!” Còn người Trung Quốc sẽ xử sự như Gia Cát Lượng lúc Lưu Bị 

tới cầu hiền (tam cố thảo lư). Nghĩa là nếu được mời, anh ta sẽ năm lần bảy lượt từ 

chối, nào là “Không được đâu! Tôi làm gì có đủ tư cách!” 

Kỳ thực, nếu anh tưởng thật mà đi mời người khác thì anh ta sẽ hận anh suốt đời. 

Chẳng khác nào nếu anh mời tôi diễn giảng, tôi sẽ nói: “Không được đâu, tôi chẳng 

quen nói chuyện trước công chúng!” Nhưng nếu anh thật sự không mời tôi nữa, sau 

này nếu nhỡ lại gặp nhau ở Đài Bắc, có thể tôi sẽ phang cho anh một cục gạch vào 

đầu. 

Một dân tộc hành xử theo kiểu này không biết đến bao giờ mới có thể sửa đổi được 

lầm lỗi của mình; sẽ còn phải dùng mười cái lỗi khác để khỏa lấp cái lỗi đầu tiên, rồi 

lại dùng thêm trăm cái khác để che đậy mười cái kia thôi. 

Trung Quốc diện tích rộng thế, văn hóa lâu đời thế, đường đường là một nước lớn. 

Thế mà, thay vì có một tấm lòng bao la, người Trung Quốc lại có một tâm địa thật 

hẹp hòi. 

Cái tấm lòng bao la đáng lẽ chúng ta phải có ấy chỉ đọc thấy được trong sách vở, 

nhìn thấy được trên màn ảnh. Có ai bao giờ thấy một người Trung Quốc có lòng dạ, 

chí khí sánh ngang được với tầm vóc nước Trung Quốc không? Nếu chỉ cần bị ai 

lườm một cái là đã có thể rút dao ra rồi, thử hỏi nếu có người không đồng ý với 

mình thì sự thể sẽ ra sao? 

Người Tây phương có thể đánh nhau vỡ đầu rồi vẫn lại bắt tay nhau, nhưng người 

Trung Quốc đã đánh nhau rồi thì cừu hận một đời, thậm chí có khi báo thù đến ba 

đời cũng chưa hết. Mọi người Trung Quốc đều sợ sệt đến độ không còn biết quyền 

lợi mình là gì thì làm sao còn biết đấu tranh, gìn giữ nó được? Mỗi khi gặp một 

chuyện gì xảy ra y nhiên lại nói: “Bỏ qua cho rồi!” Mấy chữ “bỏ qua cho rồi” này đã 

giết hại không biết bao nhiêu người Trung Quốc và đã biến dân tộc Trung Quốc 

thành một dân tộc hèn mọn. 

Giả sử tôi là một người nước ngoài hoặc một bạo chúa, đối với loại dân tộc như thế, 

nếu tôi không ngược đãi nó thì trời cũng không dung tôi. Cái não trạng hãi sợ này 

đã nuôi dưỡng bao nhiêu bạo chúa, làm tổ ấm cho bao nhiêu bạo quan. Vì vậy bạo 

chúa bạo quan ở Trung Quốc không bao giờ bị tiêu diệt. 

Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, các vị có thể xem ở “Tư trị thông giám” 

(Một pho sử của Tư Mã Quang tóm hết chuyện hơn 2.000 năm để làm gương cho 

người đời sau), cái việc bo bo giữ mình đã được xem là kim chỉ nam và nhấn mạnh 

năm lần bảy lượt. Bạo chúa, bạo quan cũng chỉ cần dân chúng cứ bo bo giữ mình là 

được, cho nên người Trung Quốc mới càng ngày càng khốn đốn đến như thế.  Nơi 

nào người Trung Quốc đã đặt chân đến thì không thể có chỗ nào là không bẩn. Có 

hơn một tỷ người Trung Quốc trên thế giới này, làm sao mà không chật chội được? 

Ngoài ồn, chật, bẩn, loạn, lại còn thêm cái tật “thích xem” (người khác đau khổ), 

hoặc “chỉ quét tuyết trước nhà mình mà không động tý gì đến sương trên mái ngói 

nhà người khác”. Họ luôn mồm “nhân nghĩa” mà tâm địa ích kỷ, tham lam. Một 
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đằng hô to khẩu hiệu: “Phải tử tế với người và súc vật!” trong khi đó ngày ngày 

không ngừng xâu xé lẫn nhau. 

 

Tóm lại, người Trung Quốc đúng là một dân tộc vĩ đại, vĩ đại đến độ làm cho người 

đời nay không có cách nào hiểu nổi tại sao họ có thể tồn tại được trên quả địa cầu 

này những 5.000 năm? 

 

Bá Dương 
 

Bá Dương  (7 tháng 3 năm 1920[ – 29 tháng 4 năm 2008) là một người viết tạp văn Đài 

Loan. Ông còn là nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia. Ông nổi tiếng vì tác phẩm Người 

Trung Quốc xấu xí. Vợ ông là bà Dương Hương Hoa, một thi sĩ. 
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