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THƠ MINH TRIẾT       NẾP SỐNG VIỆT NAM: 

   NHÂN BẢN VÀ HIỆN THỰC 
___________ 

 
                                            Cửu Lăng Vân 

 
   

   Thuở xa xưa mây trời và sông núi 
  Rộng bao la không phân biệt bến bờ. 
  Không lâu đài ngăn lối, chẳng thành đô, 
  Loài người sống tập đoàn theo sắc tộc. 
  Để mưu sinh, bảo tồn, lưu nòi giống 
  Mỗi tộc đoàn theo tâm thức tư duy. 
  Kẻ trưởng đoàn với trách nhiệm chỉ huy 
    Dẫn bộ lạc tìm lối riêng phát triển. 
     
         * 
                       *    * 
   

Có sắc dân kiếm ăn theo bờ biển, 
  Dùng thuyền chài kéo lưới để mưu sinh. 
  Có sắc dân trên lưng ngựa viễn chinh, 
  Dùng giáo mác cung tên săn muôn thú, 
  Tiếng ngựa phi, bắt vây, cùng la hú, 
  Bên lữa hồng cắm trại đốt mồi ăn. 
  Lối viễn chinh du mục phát sinh dần, 
  Không lều tranh, không lũy tre, vườn tược. 
   
         * 
              *    * 
          

Riêng Việt Tộc từ tám ngàn năm trước 
  Sống định cư thành thôn, xã, xóm, làng. 
  Biết hợp đoàn, trồng lúa nước, khẩn hoang, 
  Theo chuyển biến nắng mưa trong Trời Đất, 
  Với Thiên Thư Vô Ngôn luôn dẫn dắt. 
  Từ thiên nhiên phát hiện được sách Trời: 
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  “Tình thương là chủ đạo của con người, 
  “Và Trí tuệ giúp tình thương định hướng. 
  “Cuộc mưu sinh sẽ thăng hoa  sung sướng, 
  “Khi con người biết thích ứng thiên nhiên. 
  “Trông cơ trời, theo ngày tháng khai điền, 
  “Để gieo hạt, phát huy ngành nông nghiệp, 
                    “Trồng lúa nước, bao nhiêu đời thực nghiệm. 
  “Sống hài hòa, xem đồng loại một nhà, 
  “Đổi công nhau, xong việc bạn giúp ta, (1) 
  “Xem lối xóm láng giềng là thân thuộc. 
  “Tiến xa hơn, nhận chân từ mây nước 
  “Lý Âm Dương trong ẩn dụ Tiên Rồng: 
  “Mọi vận hành trong vũ trụ mênh mông 
  “Luôn chi phối bởi quân bình lưỡng cực.” 
   
               * 
            *    * 
 
  Với nếp sống nhân sinh và hiện thực, 
  Tộc Văn Lang biết giá trị Con Người, 
  Đầu đội Trời chân đạp Đất trên đời,  (2) 
  Cùng nhân loại, không khác nhau giai cấp. 
  Khi sinh ra con người tâm không chấp   (3) 
  Như ẩn ghi trong bọc trứng Âu Cơ. 
  Cả trăm con đều sinh nở cùng giờ 
  Không đẳng cấp, không thứ ngôi, trên dưới, 
  Không quý tộc, không sang hèn, ngu muội. 
  Mọi người dân có cơ hội ngang bằng, 
  Sống hài hoà, trong tương ái, tương thân,  
  Không tâm chấp giáo điều hay ngụy thuyết.  (4) 
          
              * 
           *    * 
  Mọi ốc đão cản ngăn tình thân thiết 
  Giữa con người, dân tộc hoặc quốc gia 
  Phải phá đi, theo đạo sống hài hòa, 
  Giúp nhân loại trường tồn và phát triển. 
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  Địa cầu xanh đang lâm vòng ô nhiểm 
  Vì văn minh cơ giới tiến vô cùng, 
  Nếu loài người thiếu phối hợp cùng chung 
  Để kềm hảm bớt lòng tham, hiếu thắng,  (5) 
  Chung một thuyền, gặp bão to lâm nạn, 
  Sóng vô tình lao đến chẳng chừa ai. 
  Khai mỏ dầu, than đá, lắp sông ngòi    
  Xây thủy điện, phá rừng sâu chiếm đất, (6, 7, 8) 
  Chế vũ khí vượt ngoài vòng chiến thuật, (9) 
  Khiến địa cầu phải đứng trước nguy cơ! 
  Nếu tìm về từ nguyên lý ban sơ 
  Trên căn bản tình thương và trí tuệ. 
  Sống NHÂN BẢN, con người là gốc rể,  (10) 
  Từ căn nguyên, HIỆN THỰC, sẵn từ lâu. (11) 
  Mọi quốc gia sẽ cảm thấy gần nhau, 
  Khi mỗi người để tâm linh soi sáng. 

 
       * 
    *    * 
Tâm không chấp, lương tâm không rào cản,   

  Tất thấy ngay nhân bản ở “CON NGƯỜI”. (12) 
  Giữ tình thương cho cuộc sống thêm tươi. 
  Là nguyên lý cho an bình xã hội. 
  Hảy cởi mở nhìn nhau trong đối thoại, 

Ta với người đâu khác biệt hình nhan?  (13) 
  Hảy gọi nhau là cô bác anh em   (14) 
  Như người Việt ngàn xưa nay vẫn gọi!  
 
        
 

Cửu Lăng Vân 
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Cước chú: 
 

(1) Đổi công: Người này làm xong công việc nhà mình thì sang làm giúp công  
việc nhà người khác. Người khác sẽ trả ơn lại bằng cách sang làm việc nhà mình 
khi xong công việc của họ. Mỗi công tính là một ngày làm việc, chứ không phải 
trả bằng tiền bạc. 
 

(2) Dựa ý bài Thơ Vịnh Tam Tài của nhà cách mạng Trần Cao Vân: 
“Trời Đất sinh ta có ý không? 
“Chưa sinh Trời Đất có ta trong 
“Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh 
“Trời Đất in ta một chữ đồng….” 

 
(3) Tâm không chấp: Tâm không có định kiến, thành kiến từ trước. 

 
(4) Ngụy thuyết: Chủ nghĩa, lý thuyết có mục đích chính trị, tôn giáo, với hậu ý để 

dễ dàng cai trị dân hay để xâm lăng nước khác. 
 

(5) Lòng tham, hiếu thắng: Tham vọng xâm lăng, mưu đồ chiếm đoạt nước 
khác. 

(6) Khai mỏ dầu, mỏ than…: Khai mỏ Bô-xít, mỏ than bừa bãi sẽ hũy diệt môi 
sinh. 

(7) Lắp sông, ngăn sông để xây thủy điện: Như Trung Quốc đã làm trên 
thượng nguồn sông Mekong. 

(8) Phá rừng: Phá rừng lớn gây mưa xói đất đai, lụt lũ ở đồng bẳng. 
 

(9) Vủ khí vượt ngoài mục đích chiến thuật: Vủ khí hủy diệt hàng loạt, hàng đô 
thị, không phân biệt quân đội hay thường dân. 

 
(10) NHÂN BẢN: Lấy con người làm gốc. 
(11) HIỆN THỰC: Sự thật hiển nhiên, không còn chối cải. 

 
(12) CON NGƯỜI: Con Người (hay Nhân Loại) là sinh vật đặc biệt nhất và 

thông minh nhất mà Thượng đế đã ban cho vũ trụ (hay it nhất là cho địa cầu). 
 

(13) Đâu khác hình nhan: Toàn thể nhân loại cùng một cấu tạo về hình thể, 
chỉ có khác về màu da, do sự đột biến gây nên bởi khí hậu, địa thế. 
 

(14) Người Việt Nam, dù không quen biết, thường xem nhau như bà con trong 
gia đình, để thân thương xưng và gọi nhau là: Ông, bà, cô, dì, bác, chú, anh, 
chị, em, con, cháu … tùy theo tuổi tác. Khác với lối gọi đầu môi: hai nước anh 
em, đồng chí anh em, nhưng với dả tâm anh mạnh ăn hiếp em yếu./. 

 
________________________ 

                      


