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PHỤC HOẠT ĐẠO LÝ DÂN TỘC  

ĐỂ CỨU DÂN DỰNG NƯỚC 

 

Nguyễn Quang 

A.-  Vào bài 

Nghe nói đến Đạo Lý Đân tộc, chắc nhiều  người bảo Dân tộc ta làm gì có Đạo mà phục 

với hoạt, vì cứ đinh ninh Đạo đây là Tôn giáo, mà không ngờ là Đạo lý làm Người, 

nhưng nay Đạo lý này cũng chưa được mấy ai đã quan tâm, cho nên không biết bao 

nhiêu con dân Việt đôn đáo bốn phương tìm cách cứu nước, nhưng chỉ học được cái Hình 

thức của Hạ tằng Cơ sở, mà không  để ý tìm tới đến Thượng tằng Kiến trúc, là Tinh hoa 

của Tôn giáo, là Chủ đạo của quốc gia họ, lại nữa chúng ta cứ nghĩ Tôn giáo chỉ lo cho 

việc cứu rỗi đời sau, mà coi nhẹ con Người Nơi đây và Bây giờ đang bị trăm ngàn khổ 

lụy. Đời này không cứu để nhân dân sống trong cảnh “Bần cùng sinh đạo tặc “ thì làm 

sao cứu được Đời sau? 

Quả là “ Hồn ( Nhân Nghĩa  của Tiên Rồng ) mất trước, Nước ( của con cháu Vua Hùng 

) mất sau” ! 

 

Vậy Đạo lý Dân tộc Viêt Nam là gì?    Chúng tôi chỉ trưng ra hai câu trong “ Bình Ngô 

đại cáo “ của Vua Lê Thái Tổ thì tóm gọn hết cách “ Đem Đạo Lý cứu  Đời của Tổ tiên 

xưa: 

 

“ Lấy Đại Nghĩa Để thắng Tham tàn 

Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

 Đây là Chiến lược chống kẻ thù truyền kiếp  “ Dĩ Cương lăng nhược “ phương Bắc, mà 

cũng là tinh hoa của nền Văn hoá Thái hòa Việt, có Bản chất là Nhân Nghĩa. Chí Nhân 

chẳng khác nào Bác ái, Đại Nghĩa hay Công bằng Xã hội nào có khác chi!  Không có 

Công bằng xã hội thì chẳng có Hoà Bình, không Hoà bình là khổ lụy. Tất cả các cuộc 

chiến đấu bằng Nhân Nghĩa đều là cuộc chiến đấu cho Chính Nghĩa quốc gia. Các cuộc 

chiến đấu của Dân tộc qua trường kỳ lịch sử với giặc Tàu và giặc Tây đều là Chính 

Nghĩa. 

 

Nhờ cuộc trường kỳ kháng chiến của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Vua Lê Lợi theo lối  

Chính Nghĩa Quốc gia, mà Vua Nhà Minh - kẻ thù phương Bắc - phong tặng  Việt Nam là  

một “ Văn Hiến chi bang “: Văn theo Văn hoá Việt là để tải Đạo Nhân Nghĩa ( Văn dĩ 

tải Đạo ) , Nhân Nghĩa cũng tương tự như Bác ái Công bằng là Nguyên khí của Quốc gia 

được xây dựng từ Vua Hùng ( Hùng Dũng) : con của Mẹ Tiên Âu Cơ: Non Nhân và 

Cha Rồng: Nước Trí. 

Những Trai hùng Gái đảm mang nặng Nguyên khí Quốc gia như đoàn quân của Hai Bà 

Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, . . . Vua Tôi nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn Tây 

Sơn . . . .đã lãnh đạo Dân tộc ta dựng nước và bảo vệ nước, tất cả đã “ hy hiến Thân 
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Tâm cho Đất nước “ để chống lại một kẻ thù khổng lồ nham hiễm suốt gần 5 ngàn năm 

lịch sữ. Xem thế Nội lực của Nhân Nghĩa không có quê mùa và khiếp nhược chi cả!   

 

Đa số chúng ta miệng luôn đề cao Nhân Nghĩa, nhưng việc làm thì ngược lại, nên đa số 

con Người ngày càng xuống cấp, nền Đạo lý dân tộc đã bị xói mòn.  Đa số con dân Việt 

Nam nhất là trí thức toàn là những anh hùng cô độc mỗi người hùng cứ một phương với 

nếp sống cá nhân chủ nghĩa cô đơn, xem ra đã quá lìa xa Nguyên khí Quốc gia. Chưa 

bao giờ con Dân Việt Nam bị phân hoá như ngày nay, không nói đến CSVN, là những 

người đi đầu lộn xuống, mà ngay đa số những người tự vổ ngực là Quốc gia cũng không 

hùng đảm gì nhiều!. Chúng ta  cứ hô hào chống Cộng cứu nước, nhưng chúng ta hầu như 

quên mất con Người và Dân tộc.  

Khi bỏ quên con Người và Dân tộc thì chúng ta đã đánh mất đối tượng của cuộc đấu 

tranh, nên cuộc đấu tranh trở thành việc của cá nhân, phe nhóm và đảng phái mà thôi: 

Cuộc đấu tranh của những người Tiểu Trí để dành Tiểu Danh, Tiểu Lợi! 

 

Hiện nay đa số đang chú tâm vào việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp tuy rất cần, nhưng 

không thể là cây đũa Thần, vì không có con Người và Dân tộc dùng cây đũa Thần một 

cách hữu hiệu thì đũa cũng mất thần hết linh. Chúng ta thấy Hoa kỳ trở thành nước phồn 

vinh nhất thế giới là nhờ có bản Hiến pháp tuyệt vời, nhưng không có con Người có tư 

cách và khả năng như Dân tộc Hoa kỳ thì Hiến pháp có từ trên Trời ban  xuống cũng 

bằng không! Quả là chúng ta luôn bỏ Gốc ôm Ngọn, nên không bao giờ thoát nạn! 

 

Nhân dịp ông TS. Nguyễn Anh Tuấn gởi “ Lời Mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ “ ( 

Preamble ) để trao đổi với nhau, hầu mong chúng ta tìm hiểu cặn kẽ Hiến pháp đã giúp 

Đất nước Hoa kỳ trở thành cường quốc số I trên thế giới. 

Chúng tôi sẽ học hỏi Hiến pháp Hoa Kỳ theo Tinh Thần Việt.  Tại sao vậy? 

Thưa:  Sở dĩ chúng tôi Học hỏi và Góp ý về Hiến pháp theo Tinh thần Việt, là  vì chúng 

ta học để áp dụng cho đất nước ta, cho nhân dân ta, hợp với hoàn cảnh nước ta, mà  

nhân dân ta là Chủ nhân ông của Hiến pháp, nên việc truyền đạt Hiến pháp cần được  rõ 

ràng, để được toàn dân chấp nhận và thi hành đúng đắn, cốt ý  là chúng ta muốn học hỏi 

để đồng hoá phần Tinh hoa của Hiến pháp Hoa kỳ vào Đời sống Nhân dân Việt Nam.  

Chúng ta đã có một kinh nghiệm thương đau về việc bỏ Gốc Dân tộc để đi học nước   

ngoài, mà chỉ học được cái Ngọn của người ta, lại không đồng hoá nổi, nên mới rơi 

vào cảnh tan đàn xẻ nghé như ngày nay! 

 

I.- Tinh thần Hiến pháp Hoa kỳ 

 

 Tinh thần Hiến pháp Hoa kỳ là gì ? 

Thưa: Hoa kỳ cũng như các nước Tây phương đều sống theo Kitô giáo, mà tinh thần hay 

Tinh hoa của Kitô giáo là : Bác ái, Công Bằng và Tha thứ, bản chất của tinh thần này là 

Hoà bình. 

Bác ái là Tình yêu bao la, không những yêu hết tất cả mọi người, mà còn cả kẻ 

thù và yêu cả vạn vật trong vũ trụ. 

Công bằng do là lối sống hoà với tha nhân bằng cách hành xử “Phải Người phải 

Ta “nhờ tấm lòng Bác ái. 
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Tha thứ là tha lỗi cho nhau đến 70 lần 7 để giữ hòa khí giữa bai bên khi một bên  

đã làm mất lòng nhau cũng nhờ tinh thần Bao dung của Tấm lòng Bác ái. 

 

Tất cả chỉ nhắm tới một mục đích là giúp mọi người dân sống Hòa với nhau, để mưu 

phúc lợi cho toàn dân.   

 

Trong các nước theo Kitô giáo, thì các Tổ phụ Hoa kỳ  ( founding Fathers: The Framers 

)  đã xây dựng được một Chế độ Dân chủ  biết đem tinh thần này thể hiện vào các Cơ chế 

xã hội để mưu phúc lợi cho toàn dân một cách hữu hiệu nhất, nhờ đó mà đất nước Hoa 

kỳ trở thành nơi có mọi cơ hội và phương tiện giúp mọi người dân phát triển toàn diện về 

Tư cách và khả  năng, một đất nước biết dựa trên Nôi lực toàn Dân, để trở thành hùng 

cường nhất thế giới .  Chúng ta học cái Tinh hoa của Hiến pháp, cái Tinh thần Hiến 

pháp, chứ không chỉ chép cái tiết mục của Hiến pháp làm cảnh, vì nếu không thâu nhận 

được Tinh thần Hiến pháp thì cũng giống  như việc ăn cam mà  chọn vỏ bỏ ruột! 

Mục tiêu của Hiến pháp là bảo vệ quyền sống của con Người ( Nhân quyền ) và công 

lý xã hội ( thuộc Dân quyền ) , tránh mọi phía, mọi thành phần lạm dụng nhau, giúp cho 

mọi người đều có cơ hội và phương tiện phát triển Tư cách và khả năng mà xây dựng và 

bảo vệ Quốc gia, hơn nữa là giữ cho Ba ngành trong Chính quyền được cân bằng để cho 

sự tiến bộ được đồng bộ, gọi là Check and balance, mà ba ngành chẳng qua là cặp đối 

cực theo Dịch lý. 

Tinh thần cột trụ của Hiến pháp Hoa Kỳ được xây dựng trên những cột trụ: Bác ái, 

Công bằng xã hội theo Dịch lý về con Người và Cơ chế xã hội. Có thực hiện được 

công lý xã hội thì mới mong có Hoà bình. 

 

Vậy Hiến pháp của Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ có mục đích để Hiến định Đạo lý làm 

Người tức là nhờ tinh thần Bác ái mà đem lẽ Công bằng vào các Cơ chế Xã hội, để 

toàn dân sống Hòa với nhau mà mưu Hạnh phúc chung. 

 

II.- Tinh thần Việt Nam 

 

Còn Tinh thần Việt Nam là gì ? Thưa là Tinh thần chung cho cả Dân tộc Việt Nam hay 

gọn hơn là Chủ đạo Hòa của nền Văn hoá Việt Nam. 

Trước đây Việt Nam có Tam giáo Đồng nguyên. Thời bình thì Phật chuyên lên Chùa ngồi 

Thiền, Lão thì lên núi tu Tiên, còn Khổng ( thực ra là Nho giáo )  thì theo lộ trình : Tu, 

Tề, Trị, Bình mà lo việc nước. Thời chiến thì cả ba nhào ra đánh giặc ngoại xâm, nhờ 

tính chất Tương dung mà cả ba sống tương đối hòa với nhau. Sau này có thêm Kitô giáo, 

Cao đài, Hoà Hảo và một số Tôn giáo khác. . . Tuy danh xưng khác nhau nhưng giá trị 

cao qúy của các Tôn giáo chẳng khác nhau, vì tất cả đều gặp nhau nơi con Người, điểm 

chung đó là Tiềm thức cộng thông Nhân loại.  Tuy có danh xưng có khác nhau, nhưng 

đều có cùng bản chất NGƯỜI: 

Kitô giáo với Bác ái, Công  bằng, Tha thứ. 

Phật giáo với Từ Bi, Trí huệ, Hỷ xả.  

Lão giáo thì phản đối Nhân nghĩa của Thế giới tương đối của Nho giáo, lên núi 

tu Tiên mà  Huyền đồng cùng Vũ trụ, nhưng vẫn có tính cách Bao dung. 

Nho giáo với Tam cương Nhân, Trí, Dũng hay Nhân. Nghĩa, Bao dung 
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Nhân là Lòng Nhân ái hay Tình thuơng bao la như Biển Thái Bình dạt dào, yêu hết mọi 

người, vạn vật và vũ trụ. 

Nghĩa là Bổn phận liên đới với Tha nhân, nghĩa là mối liên hệ hai chiều” có Đi có Lại “, 

“ Phải Người Phải Ta “, tức là lẽ  sống công bằng. Nghĩa có thể chi tiết ra thành: Lễ, 

Trí Tín.  Đây là lối sống bắt đầu từ Nội khởi và Hợp Nội Ngoại chi Đạo, nên:  

Lễ là trọng Mình và trọng người khác. Mình không cử xử cho ra cái giống Người 

với  nhau thì làm sao biết cách trọng ngưòi khác. 

Trí là hiểu Mình và hiểu Người, Mình không hiểu được chính Mình thì không thể 

hiểu người Khác được.  

Tín là Mình phải là người Thủ tín, nghĩa là đáng tin,thì khi đó người ta mới tin 

Mình được.  

 

Do đó mà “ Bất Nghĩa là Bất Lễ, Bất Trí và Bất Tín “ đều gây ra Bất Hòa, mà Bất Hòa 

là nguồn gốc của rối loạn xã hội. Vậy muốn đừng Bất Hoà thì đừng Bất Nghĩa, muốn 

không Bất Nghĩa thì đừng Bất Nhân. Do đó mà trong Chế độ Dân chủ ai ai cũng phải 

trau dồi Lòng Nhân để hành xử theo Đức Nghĩa bằng lối Tu thân, để mà Tề gia, Trị 

quốc và Bình Thiên hạ. 

 Đó là lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình của Nho giáo. Đây là nền tảng  “ Đem Đạo Lý  Nhân 

Nghĩa vào Đời “, để thiết lập một chế độ Dân chủ, vì nó xây dựng trên nền tảng con 

Người  Nhân Nghĩa và một xã hội tương đối Công bình để sống hòa với nhau.  Trên 

hết là Tinh thần Bao dung giúp cho Đồng bào Việt biết lấy lá Lành đùm lá Rách, nên 

không lá nào bị tả tơi. 

Đó là nguồn Nội lực của Dân tộc trong một chế độ Dân chủ. 

 

Thế nhưng “ Cá không ăn muối cá ươn “, “Cháu Con cưỡng Tiên Tổ”mà bỏ Gốc nên 

“ trăm đường Cháu con lìa xa nhau ” ! 

B.- Vạn giáo Nhất lý 

 

Ngày nay có một số người còn coi Kitô giáo là đạo ngoại lai của Tây phương, thế thì 

Phật giáo cũng có nguồn từ  Ấn Độ chỉ trước Kitô giáo có chừng năm trăm năm, còn Nho 

giáo là chung cho cả Đông Nam Á ( nền Văn hoá Đông Nam, có cơ cấu là bộ huyền số  

2- 3, 5  theo Triết gia Kim Định), nền Văn hoá chung cho Tàu, Nhật, Đại Hàn và Việt, và 

cả cánh Lào Miên, Thái, Malaysia, . . ., nhưng sau này cánh Lào Miên, Thái. 

Malaysa…tách ra theo ảnh hưởng của Văn hoá Ấn Độ . Ta có thể nhận biết qua Tinh 

thần: Nhất điểu ( Tiên ) , nhì ngư ( theo Bắc phương hành Thuỷ của Tàu  ), ) tam Xà ( 

Rồng ) Tứ Tượng (Ấn Độ ).  

Nho giáo  không những là mạch sống của Việt tộc đã  6, 7 ngàn năm, và khởi nguyên từ 

nền văn hoá Hoà binh là nền Văn hoá sớm nhất và có ảnh hưởng trên các nguồn Văn hóa 

khác, nó khởi nguyên  từ  12 ngàn năm đến 30 ngàn năm.   

Chúng ta không thể căn cứ vào thâm niên mà bảo Tôn giáo nào tốt hơn, Tôn giáo nào 

giúp cho con Người biết cách sống Hoà với nhau thì mới được trân qúy hơn. 

Chẳng có Tôn giáo nào mà không có bản chất Hòa bình, giúp con Người sống Hòa với 

nhau, nhưng tín đồ nào của tôn giáo có sống đúng theo tinh thần Tôn giáo mình mới 

đáng quan tâm.  Tuy danh xưng khác nhau, nhưng bản chất vẫn là Một, vì “ vạn Giáo 

đều Nhất Lý “.  
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Đó là Lý Thái cực, tức là “ Đại Đạo Âm Dương hoà “ . 

Bác ái (Âm ) và Công bằng ( Dương ), nếu sống sao cho Bác ái  Công bằng hoà 

hợp được thì  tạo ra đức Dũng có khả năng  Tha thứ 70 lần 7 . 

Từ Bi (Âm ) , Trí huệ ( Dương ) được hòa hợp giúp  đạt Tinh thần Hỷ xả  ( Dũng 

lực của Từ bi, Trí huệ )  

Nhân (Âm ) Trí ( Lý công chính : Dương )  được hoà thì tạo ra đức Dũng có khả 

năng Bao dung  ( Dũng lực tự chế chấp nhận mọi người Việt là Đồng bào ).  

 Nói cách bình dân là nếp sống Tình Lý, Tình Lý chỉ là Một, có sống cho cặp đối 

cực đó hài hoà thì mới đạt đức Dũng, khi sống Hòa với nhau thì con người chẳng còn 

phân biệt Tình Lý gì nữa, mà Hòa là lúc Tâm hồn con Người thơ thới hoà vui với chính 

Mình và Người khác. Đặc biệt con người có Dũng lực mới có thể tự chế mà trở thành con 

người Nhân chủ, biết cách tự Chủ, tự Lực, tự Cường, để có khả năng sống Hòa với người 

khác. 

Tinh hoa của Tôn giáo là “ Quý hồ tinh bất quý hồ đa : Quý cái tinh hoa, cái phần Phẩm, 

mà không chỉ quý phần Lượng tức là số nhiều “, những ai nhân danh Tôn giáo mà gây 

hiềm khích nhau, hiềm khích Tôn giáo là những kẻ làm ố Đạo mình, là những kẻ “ lấy 

Đạo tạo Đời “, chính những kẻ này đã gây ra không biết bao nhiêu là rối loạn và tang 

thương cho Nhân loại . 

Do đó mà các Quốc gia Không có tinh thần “ Vạn giáo Nhất lý “ thì nhân loại không 

thể sống chung Hòa bình với nhau được.  

C.-  VIỆT NHO: NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA 

 

I.- Cơ cấu của nền Văn hóa 

Một ngôi nhà hay một lâu đài có nền móng vững chắc thì có thể xây cao thấp tuỳ ý nhưng  

đều rất bền vững theo thời gian cũng như đứng vững qua cơn bão tố. 

Một nền văn hoá cũng vậy, nếu có cơ cấu thì không thể bị xuyên tạc qua thời gian như 

Nguyên Nho của Đức Khổng. Nguyên Nho chỉ có nội dung quá cô đọng, mà chưa khám 

phá ra Cơ cấu cũng như chưa xếp thành Hệ thống, nên bị các nhà cầm quyền Du mục 

bạo động nhất là nhà Hán xuyên tạc làm cho nội dung mất hết Đại Nghĩa ( mất “Vi ngôn 

đại nghĩa” ), mà trở thành bá đạo. 

Triết gia Kim Định đã khai quật trong đám bụi Thời Không mà lập ra thuyết Việt Nho và 

Triết lý An vi. 

Chúng ta nên biết có nhiều thứ Nho: Thái Nho là Nho có nguồn gốc từ nền Văn hoá Hòa 

bình, Hoàng Nho của thời Tam hoàng, Di Nho của Tứ Di,  Nguyên Nho của Khổng Tử, 

Hán Nho của nhà Hán,rồi tới Đường Nho, Tống Nho. . Việt Nho là Nho được T. G, Kim 

Định gạn đục khởi trong  giữa Hán Nho bá đạo và Nguyên Nho vương đạo, tìm ra Cơ 

cấu vả hệ thống hóa mà thành. Vậy khi nói đến Nho, chúng ta nên biết là thứ Nho nào, để 

tránh bị thành kiến mà hiểu lầm, nên phân biệt Hán Nho là Nho bá đạo của Tàu, mà Việt 

Nho là Nho vương đạo của Việt, nhưng vì sự giao lưu văn hoá nên Tổ tiên chúng ta 

không phân biệt giữa hai nền văn hoá  và cũng đã không nhận ra phân cốt lỏi.  

Việt Nho là một hệ thống triết lý gồm Vũ trụ quan Động, một Nhân sinh Nhân chủ có  Cơ 

cấu 2-3, 5 và Nội dung Biến hóa, Thái hòa và Tâm linh và một Đạt quan Phong Lưu. 
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II.- Cơ cấu Việt Nho 

 

Việt Nho có cơ cấu là bộ số Huyền niệm:  2. – 3, 5. ( Myth numbers ). Những con số có 

tính chất tổng quát và cũng là điểm nhân loại có thể hiểu nhau, gặp nhau, ta chỉ nêu lên 

các con số đơn giản thì người ở đâu và nói tiếng nào cũng hiểu được, nhờ sự tổng quát 

của các con số mà Toán học cũng như khoa Vật lý tiến những bước rất xa. Con số huyền 

niệm là những con số có ý nghĩa nhiệm màu khởi từ Tiềm thức công thông của nhân loại, 

miễn là chúng ta tìm ra được ý nghĩa của chúng. Còn muốn biết những con số đó từ đâu 

ra thì phải vận dụng đến Số độ Ngũ hành. ( Xem sau )  

1.- Số 2: Dịch lý hay Thiên lý  

Nền tảng của Dịch lý là các cặp đối cực giao hòa, nền tảng Việt Nho là các cặp đối cực 

của Dịch lý, nền tảng của Dịch Việt là cặp đối cực Tiên Rồng, Nho công thức hoá thành 

Âm Dương trong “Đại Đạo Âm Dương hòa “ . Trên thế giới  chỉ Việt Nam có cặp vật 

biểu kép Tiên Rồng,( số 2 ) tất cả các nước chỉ có vật biểu đơn, Hoa Kỳ với Chim Ưng, 

Pháp với Gà cồ, Đức với Gấu. ,.  tất cả lại độc Dương, mà “ Độc Dương thì bất sinh “,  .  

Còn Tàu thì trước tiên là Chim Cú vào thời Hiên Viên hoàng đế, đến Bạch mã đời nhà 

Thương, sau cùng Tàu mới chỉ lấy một mình Rồng vào đời nhà Hán, Tàu chỉ nhận biểu 

tượng Cương của Rồng, mà bỏ biểu tượng Nhu của Tiên, do đó là lý do cho ta thấy Tàu 

sống theo lối bạo động, gây chiến tranh và bành trướng, về Dịch họ chỉ hớt được ngọn 

Dịch là 64 quẻ để bốc phệ, mà Dịch chính là nguồn sinh sinh hoá hoá của vũ trụ, có đặc 

điểm là Tiến bộ và Thái hoà nhờ đạt thế quân bình động, cái nền tảng này thì không thấy 

Hán Nho bàn tới. Cặp đối cực là nền tảng của Dịch lý và cũng là nét Lưỡng nhất hay là 

sợi chỉ vàng xuyên suốt Việt Nho. 

2.-Số 3: con Người Nhân chủ  

Số 3 = 1+2.   1 thuộc số Lẻ: số Trời : thuộc Tinh thần , 2 thuộc số Chẵn : số Đất : thuộc 

Vật chất .     Con người là Tinh hoa của Trời Đất, nên: 1 + 2 =  3 là số Người, con Người 

trong Tam tài: Thiên, Địa, Nhân..  Con Người ở vị trí tương thôi nghĩa là ở giữa sự xô 

đẫy và níu kéo của cặp đối cực Trời Đất, nên luôn phải giữ cho được thế quân bình động, 

để  không bị Trời kéo lên thành nô lệ Thần linh,mà mê tín dị đoan, cũng như không  để 

cho Đất dật xuống thành nô lệ vật chất, coi của cải vật chất trọng hơn Người, nên duy trì 

được thế tự Chủ, muốn duy trì được thế đó thì phải tự Lực, tự Cường, đây là con Người 

Nhân chủ mà cha ông chúng ta gọi là Trai hùng Gái đảm.    

Nói gọn là con Người Nhân chủ luôn tìm cách sống thuận với Thiên lý hay Dịch lý, 

nhưng không Nô lệ Trời, vì Trời chỉ cần người con Nhân chủ chứ đâu cần thứ con Nô lệ, 

chỉ biết ỷ lại mà cầu xin Ơn, Ơn Thiên Chúa tràn đầy trong Vũ trụ như cái vốn quý Tinh 

thần và Vật chất của con Người mình, cùng Vạn vật và môi trường sống trong vũ trụ đều 

thuộc chủ quyền con Người, có thiếu gì mà xin xỏ, chỉ cần xin Ơn soi sáng, để rung Lòng 

động Trí khai thác mà sống cho sung mãn.   Đất là Mẹ, nguồn sống vật chất tràn đầy, để 

nuôi sống con người Nhân chủ, chứ đâu cần phải tôn thờ vật chất để chém giết nhau.  

Con Người Nhân chủ biết cách sống tự chế để sống Hòa với tha nhân, vì Hoà là nguồn 

mạch của hạnh phúc Nhân loại. Con người phải «  vi Nhân « , nghĩa là phải trau dồi Tư 

cách và khả năng hàng ngày mới trở thành con Người Nhân chủ. Theo Nho thì định 

nghĩa con Người Là : «  Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức, Qủy Thần chi hội. . . : Con 
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Người là cái Đức, cái Tinh hoa của Trời Đất, nhưng cũng là nơi  hội tụ của Quỷ Thần 

hay Ác Thiện,  phút này là Thánh giây sau có thể là Qủy « , vì thể phải Tu thân.   

Cha ông ta thường gọi con Người trong nước bằng tiếng Nhân Dân :  

*Nhân : Để xứng danh là Nhân thì phải « Vi Nhân: làm Người «  để hoàn thiện 

mọi việc Làm và hoàn thiện các Mối liên hệ hàng Dọc với Trời, và Mối liên hệ hàng 

Ngang với Tha nhân và vân vật, mới thành Nhân chủ, có là Nhân chủ mới có Nhân 

phẩm, mới đóng nổi vai trò Dân chủ để đem Tư cách và Khả năng mình đóng góp tích 

cực cho Gia đình và Xã hội. 

*Dân là Nhân sống trong Xã hội, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nước.   

 Không có Nhân quyền thì người Dân không thể làm trọn vai trò Dân quyền, ngược lại 

người Dân bị tước Dân quyền nhất là quyền Tư hữu thì cũng đánh mất Nhân quyền!. 

Vì thế chế độ độc tài CS  phải giam hãm người Dân trong nghèo đói và ngu dốt bằng tem 

phiếu thực phẩm và Tổ Kìm kẹp Dân phố để trường trị! 

 

Con người Nhân chủ là nền tảng của Chế độ Dân chủ, con người Nhân chủ là tác 

nhân của chế độ Dân chủ, vì con Người này có Tư cách và Khả năng và biết tự chế để 

sống Hòa với mọi người, nguồn gốc của sự đoàn kết . Muốn xây dựng chế độ Dân 

chủ, thực hiện Hiến pháp Dân chủ, mà quên con Người Nhân chủ thì là xây chế độ 

Dân chủ trên bãi cát!  Đây là sự thực nền tảng chứ không phải thuyết lý xa vời, nên 

chúng ta không thể xem thường  mà lẩn tránh. 

3.-Số 5 

* Thập tự nhai 

.Thập tư nhai là con đường thông với nhiều ngả, có đồ hình là  ┿, Thập tự nhai thì 
trên thế giới nhiều nơi đều có, trong Kitô giáo thì có Thập tự nhai gọi là Thánh giá . Còn 

với đại chủng Việt thì Thập tự nhai được dùng làm khung Ngũ hành, người ta thấy vết 

tích đầu tiên từ Thuấn điển, còn Việt Nam thì Thập tự nhai là hậu thân của chữ Nghệ 

gồm nét phẩy 丿( cùng chiều Kim đồng hồ: Hữu nhậm  ) và nét mác ㄟ ( ngược chiều 

kim đồng hồ: Tả nhậm  ) giao thoa thành chữ Nghệ 乂: X. Đây nét Tã nhậm và Hữu 

nhậm giao thoa với nhau để giữ thế quân bình, cũng là khởi thủy nền tảng của kinh Dịch. 

 

“ Trong Kinh Thư ở thiên đầu gọi là Thuấn Điển  có hai chữ Nghệ Tổ với ý nghĩa thông 

thường la cai trị tốt, còn có nghĩa là xếp đặt, mà cao cả hơn hết là xếp đặt Đất Trời, mà 

sách Trung Dung đã tóm vào câu: “ Chí Trung Hòa, Thiên Địa vị yên, vạn vật dục yên “  

để cho “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà “ . . .  

Chữ Nghệ X còn có thể đoán là một trong số ít chữ cổ sơ sót lại thuộc giai đoạn chữ  

Chân Chim  ( thuộc nhóm Chim Tiên Âu Cơ ) hoặc Con Quăng ( Nòng nọc thuộc nhóm 

Rồng Lạc Long ). 

Trong những di chỉ thuộc vùng Ngưỡng Thiều vào lối 5 ngàn năm trước Công nguyên, đã 

tìm ra các chữ số trong số đó số 5  với hình thái chữ Nghệ là X.  Theo những điều trên. 

Ta có thể móc nối chữ X với số 5 với xứ Nghệ với chữ Giao Chỉ là hai chĩ giao nhau. 

Còn về bản tính con Người thì Bách Việt Tiên Hiền biểu thị bằng hai đường Tâm và Sinh 

giao thoa nhau ở Tâm . Tâm là nguồn Sáng ( số 2 ), Sinh là nguồn Sống ( số 3 ), nên gọi 

là Lưỡng nghi.  ( Xem Ngũ hành ở dưới )  
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Tâm: nét Mác ㄟ ( nguồn  Sáng: 2 ) 乂 Sinh: nét Phẩy丿  ( nguồn Sống: : 3 ) 

Tâm là giao điểm của Tâm và Sinh 

 

 

Trong sách “ Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả  Cổ Truyền “  Vua Kinh Dương Vương 

ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên Sơn lập đô ở phía Hoan Châu  thuộc Nghệ 

An xứ. … Câu lập đô ở Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ  nói lên bí quyết của Triết lý an Vi 

của xứ Nghệ . . . . 

 

(  Xin xem 4 Chương đầu trong  Kinh Hùng Khải Triết: Nét Song trùng, Khi Người đi tìm 

Người, Triết lý số 3, Cơ cấu kinh Hùng . Kim Định. Đây chỉ lược trích ít nèt trong Cơ 

cấu Kinh Hùng  ). 

 

Sở dĩ có sự liên hệ lôi thôi như thế là vì:   

 

 Chữ Nghệ  có liên hệ với Thập tư nhai của Ngũ hành, theo Việt Nho thì Ngũ hành  là 

nguồn sinh sinh hoá của Vũ trụ, tức là Vũ trụ quan động và Nhân sinh quan Nhân 

chủ của Việt tộc.  (Xem phần dưới )  

Chữ Nghệ là nét Giao chỉ của Lạc Việt cũng là nét Song trùng hay nèt Lưỡng nhất  

hay là cặp đối cực của Dịch lý Việt, nét Lưỡng nhất là sợi chĩ hồng xuyên suốt nền 

Văn hoá Việt.   

  

 Khung Thập tự nhai được làm khung cho Đồ hình và Số độ Ngũ hành. 

 

* Đồ hình Ngũ hành 

 

(Hạ ) Hỏa (Nam ) 

                            ↑ 

(Xuân ) Mộc (Đông ) ← Thổ → (Thu ) Kim  (Tây ) 

                            ↓ 

(Đông ) Thuỷ ( Bắc )  

 

 

Cơ cấu Ngũ hành : Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ 

Cơ cấu Thời gian ( Time ) : Xuân, Hạ Thu, Đông,  Tứ quý  

Cơ cấu Không gian ( Space )  : Đông, Tậy, Nam, Bắc,  Trung ương. 

 

Số độ Ngũ hành 
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( Cách đánh số, đứng ở phương Bắc ghi số 1, trông về Hướng Nam hành Hỏa thuộc Việm 

phương của Viêm bang, ghi số 2, quay về Tả nhậm, ngược kim đồng hồ ghi số  3, qua Tay 

phải ghi số 4, Trung cung hành Thổ ghi số 5 )   

 

     Ý nghĩa của Đồ hình Ngũ hành:  Ngũ ngành có 5 hành ( 5 agents, chứ không là 5 

elements ).  

Hành Thủy ( số 1 ) : Thuỷ : Vạn vật chi nguyên, nước là nguồn gốc của vạn vật, 

nói cách khác trong vật chất Nước là nguồn sống chính của Sinh vật, nên nước được 

dùng để đại diện cho Vật chất. 

Hành Hỏa ( số 2 )  Hỏa là lửa là Năng lượng hay Tinh thần 

Hành Mộc ( sổ  3 ) : là cây cối, đại diện Sinh vật 

Hánh Kim ( số 4 ) : Kim loại, đại diện cho  Khoáng chất 

Hành Thổ ( số 5 ) : Không phải là  Đất, mà  là  Trung cung của các hành hay 

Nguồn gốc của các hành, có tính cách dung hợp các hành đối cực ( như Thủy với Hỏa )   

để cho giao thoa với nhau .       

 

* Hành Thổ.  Để thấy vị trí quan trọng của Hành Thổ, chúng ta nhìn vào ô số 

độ Ngũ hành, nếu tách 4 ô xung quanh thì hành Thổ : ô số 5 trở thành trống không, nên 

Thổ đại diện cho Vô, tức là nguồn Gốc Tâm linh là Nguồn Sống và nguồn Sáng.  

Nguồn Sống thuộc Âm là Bác ái, là Nhân ái, là Từ bi.  

Còn Nguồn Sáng là Dương, là lẽ Công bằng của Kitô giáo, là Lý Công chính hay 

Trí của Việt Nho, là Trí huệ của Phật giáo.     

Ngoài Gốc Tâm linh, Nhân Dân Việt Nam còn có cái Gốc Dân tộc  là Tiên Rồng 

tức là Nhân Nghĩa hay Nhân, Trí, Dũng. 

* Còn 4 hành xung quanh : 

Thuỷ Hỏa là Trục tung hay trục Chí là Trục của con Người với Vật chất và Tinh thần, 

còn Trục Hoành hay trục Phân, là trục của Sinh vật và Khoáng chất.  4 hành xung quanh 

đại diện cho Hữu, thuộc Thế  giới Hiện tượng tương đối.  

Hành Thổ thuộc Vô ( Âm ) và  4 hành xung quanh thuộc Hữu ( Dương ) kết thành  

Thái cực.   

 
Hình Thái cực Viên đồ = Âm (Đen ) + Dương  ( Trắng )  

 

Vậy 4 hành xung quanh là Thế giới Hiện tượng, còn hành Thổ là Thế giới Tâm linh, 

Tổ tiên gọi Ngũ hành là Tạo hóa lư hay Lò cừ.     

Vậy Ngũ hành là Nguồn sinh sinh hoá của Vũ trụ. 

 

Quan niệm này cũng giống như  Không - Thời – Liên  ( Time- Space- Continuum ) của 

Einstein : Không và Thời gian là hai mô căn bản tạo nên vạn vật. (Xem SPACE. Com.  

Warping of Time and Space  )   

Thời gian có cơ cấu là Xuân, Hạ, Thu, Đông  và Tứ quý của Ngũ hành.  

Không gian có  cơ cấu là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương của Ngũ hành.  

 

Quan niệm này cũng tương tự như  Tinh thần Lạc Thư Minh triết của Lạc  Việt, trong đó 

số 5 ở Trung cung, còn các số Lẽ ( 1, 3, 7, 9 :〜 Thời gian )  và số Chẵn ( 2, 4, 6. 8. : 〜 
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Không gian )  của số Sinh và số Thành  được sắp xếp theo 4 hướng ┿ và 4 phương ╳, 

đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật ( Lạc thư Minh triết. Kim Định ).  

 

4  ─  9 ─ 2 

                            ∣ 

3  ─  5  ─ 7 

∣ 

8  ─ 1 ─  6 

  

Lạc Thư 
 
 

Đây là sư gặp gỡ kỳ lạ giữa Đông Tây Kim Cổ. 

 

III.- Nội dung Việt Nho 

 

Qua công trình khai quật, gạn đục khơi trong giữa Hán Nho và Nguyên Nho được hệ 

thống hoá thành Việt Nho. Việt Nho là một triết lý Nhân sinh, gồm có : 

  

1.- Vũ trụ quan động. 

 

Nền Văn hoá có nền tảng là các cặp đối cực của Dịch lý như: Vợ / Chồng, Tiên / Rồng, 

Trời / Đất, Tán / Tụ. .  .Cái / Đực, Mái / Trống. Nhụy cái / Nhụy Đực.. . . được tổng quát 

hóa thành Âm Dương.  Đó là nguồn sinh sinh hoá của Vũ trụ.  Nếu không có các cặp đối 

cực giao thoa thì quả đất của chúng ta chỉ là một bãi sa mạc mêng mông.   Khi các cặp 

đối cực đạt tỷ lệ  3/2 thì giao thoa mà đạt thế quan bình động mà Hòa ( Tham Thiên { 3 

Trời } Lưỡng Địa { 2 Đất } nhi ỷ số ) .. 

Xét các cặp đối cực Lẻ / Chẵn trong Ngũ hành:1 / 4; 4 / 1; 2 / 3; 3 / 2 ; 1 / 2; 2 / 1, thì 

cặp đối cực  3 / 2 hay 2 /3 có độ cách biệt ít nhất nên có thể giao thoa với nhau ở trạng 

thái Quân bình động.   Nếu cặp đối cực không có cách biệt hay cách biệt quá lớn thì hết 

biến hoá.     Nho gọi độ cách biệt đó là Tham ( 3 ) Thiên Lưỡng ( 2 ) Địa mà Việt thì bảo 

là Vài ( 2 ) Ba ( 3 ). 

Hai nhà khoa học lãnh giải Nobel của Trung Hoa là Lý Chánh Đạo và Dương Chấn Ninh 

đã kiếm chứng được tỷ lệ này:  Khi bắn nhân một Nguyên tử thì phát ra hai vi tử Âm và 

Dương, nếu chắn lại mà đo tốc độ thì tỷ số tốc độ Âm / Dương là 3/2.( Tình 3 Lý 2 )  

  

 Khi các cặp đối cực đạt tỷ lệ trên thì luôn Tiến hóa, và đồng thời đạt trạng thái Quân 

bình động, tức là trạng thái Thái hoà. Thái hòa là hoà trong mọi lãnh vực, ta có thể 

thấy trong Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình. của Việt Nho. 

 

Để có một vài khái niệm về sự biến hoá theo Quân bỉnh động, mà Hòa, chúng tôi nêu lên 

một vài thí dụ: 

 Các Thiên thể trong không gian, nhờ cặp đối cực Ly Tâm / Quy Tâm đạt thế cân 

bằng động mà di chuyển theo các quỷ đạo khác nhau không ngừng trong Không gian ( 

Tiến hoá và cân bằng động hay Hòa một cách tương đối. ) 
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 Khi được sinh ra, con Người có điều hoà được hơi: Thở vào / Thở ra mới sinh tồn 

và phát triển. 

 Khi Vợ Chồng ăn ở với nhau theo Tình / Lý tương tham thì “ Thuận Vợ thuận 

Chồng “ nhớ đó mà có khả năng tát cạn bể Đông.  Một cách cụ thể là Khi xử Tình để yêu 

thương nhau thì đừng quên Lý công chính, để khỏi rơi vào lối sống thiên vị, mà gây bất 

hòa; khi xử Lý thì cũng đừng quên Tình, mà phải  Kính trọng, yêu nhau mà Bao dung để 

khỏi rơi vào tình trạng cực đoan, mà hãm hại nhau. Lối sống đó được Cu Nguyễn Du ví 

von là: “ Bên Ngoài ( Xã hội ) là Lý, nhưng Trong ( mỗi cá nhân ) là Tình.. . . .  

  Trong dây dẫn điện, hai dòng Ion + và Ion –  di chuyển ngược chiều, giao thoa 

nhau mà sinh ra dòng điện.. .  

Đó là một số  thí dụ về sự biến hoá của các cặp đối cực đạt thế Quân bình động. 

Khi đi vào nền Văn hoá Việt, chúng ta mới nhận ra các cặp đối cực giao thoa thành 

nét Lương nhất tức là sợi chỉ vàng  hay nét Nhất quán xuyên suốt nền Văn hoá. 

 

Để nhận ra tính chất Thái hòa, chúng ta thấy: 

 

 a.- Trong Cá nhân là Hoà Tình và Lý ( Qua cặp đối cực Lòng Nhân ái / Lý công 

chính, hay  Bác ái / Công bằng . .  ) nhờ tu dưỡng Ngũ Thường: Nhân Nghĩa, hay Nhân 

Nghĩa Lễ Trí Tín. 

 

 b.- Trong Gia đình thì Hòa giữa Vợ Chồng, Cha Mẹ và Con cái,  Anh Chị em 

trong với nhau, cũng như Đồng bào  qua cuộc sống Tình lý tương tham 

 

c.- Ngoài Xã hội thì Hoà giữa Nhân dân và Chính quyền qua Nhân quyền và Dân 

quyền hài hoà. 

 

d.- Trên Thế giới thì với tinh thần“ Tứ hải giai huynh đệ” mà  ăn ở sao cho Tính 

Lý tương tham. 

e.- Trong Triết lý thì Hữu vi và vô Vi giao hoà mới đạt thế  An Vi ( Kim Định )   

  

g.- Trên cấp Siêu hình  thì hòa giữa Hữu Thể và Vô Thể thành “ Thái cực nhi VÔ 

CỰC “, Khi đó thì Vũ trụ được vận hành  theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm 

) 

h.- Trong các Cơ chế Xã hội: 

 Về Kinh tế thì Hòa giữa cặp đối cực Công hữu và Tư hữu. 

 Về Giáo Dục thì Hoà giữa Thành Nhân và Thành Thân 

 Về Chính trị thì Hoà giữa Nhân quyền và Dân quyền 

Về Xã hội thì Hoà giữa  Dân sinh và Dân trí cũng như Khoảng cách Giàu  

Nghèo không quá lớn. 

 

Khi các Cơ chế xã hội được tiến bộ đồng bộ thì giúp cho sự phát triển không những được 

được nhanh chóng mà vững chắc nhớ tính chất quân bình động. 

 

  Lộ đồ Hoà của Tu, Tề, Trị, Bình là Chủ đạo Hòa của Quốc gia 
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2.-  Nhân sinh quan Nhân chủ. Thái hoà, Tâm linh 

Nho định nghĩa  con Người như sau: “ Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương 

chi giao, Quỷ / Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí : con Người là Tinh hoa của Trời 

Đất, là sự giao hòa giữa Âm Dương, là nơi hội tụ của Quỷ T hần, là tú khí của Ngũ hành. 

 

*Con Người là Tinh hoa của Trời Đất.Con Người giữ được thế quân bình giữa 

cặp đối cực Trời và Đất, nên không bị kéo lên làm nô lệ Thần linh, trở thành mê tín dị 

đoan, cũng không nô lệ Đất kéo xuống để trở thành Vật chủ, thờ Vật chất “ coi của cải 

trọng hơn con Người “, mà phải sống sao cho xứng với con cái của Thượng đế, Thiên 

Chúa. Đây là con người Nhân chủ biết tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

 

*Con Người là sự giao hoà giữa cặp đối cực Âm Dương, nên cách Ăn ỡ phải sao 

cho Tình (Âm ) Lý ( Dương ) vẹn toản để sống hoà với nhau. Trong đạo Vợ chồng thì nhờ 

sống theo Tình Lý hài hoà  mà“ Thuận Vợ thuận Chồng “để tát bể Đông cho cạn.” Sống 

vơí nhau suốt đời mà Vợ chồng được hoà thuận là điều rât khó đạt, nên được tôn lên là 

“Đại Đạo Âm Dương hòa “  

 

*Con Người là Quỷ Thần chi hội. Con Người là nơi hội tụ của Quỷ Thần, tức là 

con Người mình là nơi giao tranh giữa Ác và Thiện, con Người luôn bất toàn, nên phải  

luôn Tu thân để biết kính trọng yêu thương và bao dung cũng như ăn ở theo hai chiều «  

Có Đi có Lại để Toại lòng nhau, hay ăn ở «  phải Người phải Ta «  mà sống hoà với 

nhau.  Do đó ai ai cũng phải có Ý thức Tu thân suốt đời theo đường Nhân Nghĩa.( 3 ) 

 

*Con Người là tú khí của Ngũ hành.Ngũ hành là  Lò Cừ hay Tạo hóa lư, nơi đây 

con Người nhận ra nguồn gốc của mình, biết cách Quy tư tìm về Nguồn Gốc Tâm linh, 

tức là cõi Vô ( hành Thổ ) , nên «  Nhân linh ư vạn vật : con Người linh thiêng hơn vạn 

vật  «   ( xem mục Ngũ hành ở trên ).  Có đi về nguồn Tâm linh mới tiếp cận với nguồn 

Sống  ( Bác ái, Nhân ái ) và nguồn Sáng ( Công bằng, Lý Công chính  ). 

 

Đây là cái nhìn rốt ráo về con Người giúp mọi Người trau dồi đức tính tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường và nhất biết cách sống hoà với mọi người, vạn vật và vũ trụ theo cosmic rhythm 

để giúp con Người biết mình là Ai, từ Đâu tới, và Sống làm sao cho đạt hạnh phúc với 

nhau. 

 Muốn thế mọi người phải luôn “ Vi Nhân “nghĩa là phải hoàn thiện hai lãnh Vực: hoàn 

thiện mọi việc Làm, làm những việc từ nhỏ tới lớn cho được tốt hơn và đến nơi đến chốn, 

và hoàn thiện các Mối Liên hệ để hòa được với chính Mình Gia đình mình và Đồng bào 

mình cùng mọi người.  Con người Nhân chủ là con Người được phát triển toàn diện, có 

Tư cách và khả năng, nhất là có Dũng lực sống Hoà không những với mọi người mà cả 

với Vạn vật và Vũ trụ ( Môi trường ). Do thiếu tinh thần Trách nhiệm Liên đới mà nhân 

loại đã làm cho các môi trường ô nhiễm, nên khó tránh đại họa. 

 

Do đó ta có thể bảo  Việt Nho có tính chất Dân chủ Cộng hòa :  

Dân chủ vì con Người biết ngầng đầu cao trong Trời Đất để làm người Nhân 

Chủ. Có con Ngưòi Nhân chủ mới làm trọn nhiệm vụ Dân chủ. 

Cộng hòa vì có Dũng lực để mọi công dân biết sống Hoà với nhau,chia sẻ với 

nhau  trong Nhiệm vụ và Quyền lợi tương xứng. 
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3.-Đạt quan Phong lưu, siêu thoát 

 Nhờ nhận  biết thế giới đang sống là thế giới Hiện tượng của các cặp đối cực, mọi vật   

biến hoá không ngừng theo Dịch lý, mọi vật biến đổi liên miên, nên không thể cứ khư khư 

bám vào cái biến hoá mà đau khổ, “ mọi vật Có mà như Không, Không mà lại Có “ ( 

Thực nhược hư, hữu nhược vô ), không cố bám vào vật chất hữu hạn mà xâu xé, chém  

giết nhau. Trong cuộc sống hàng ngày không Cưỡng hành ( như trong chế độ Nô lệ ), 

không Lợi hành ( như trong Chế độ Thượng ha giao tranh lợi ) , mà An hành ( là lối Xử 

thế của nếp sống Quả dục ), thấy việc nào đúng với tinh thần Nhân Nghĩa thì quyết làm, 

mà trái lại thì nhất định từ khước, nhờ đó mà cuộc sống đạt phong thái  An vi.  

 

Chúng tôi xin trưng lên đây con Người Việt Nho tiêu biểu: Nguyễn Công Trứ 

 

 Nguyễn Công Trứ 

             ( 1728 – 1858 ) 

Nguyễn Công Trứ : Con Người Nhân chủ 

Vùng trời đất dọc ngang ngang dọc 

Nợ tang bồng vay trả, trả vay, 

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây, 

Cho phỉ chí vẫy vùng trong bốn bể 

. . . 

Cũng có lúc mây dồn sóng vỗ, 

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong , 

Chí những toan xe núi đắp sông , 

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ 
( Chí làm trai ) 

Nguyễn Công Trứ: con người Xử thế 

Vũ trụ chức phận nội 

Đấng trượng phu một túi kinh luân, 

Thượng vị đức, hạ vị dân, 

Sắp hai chữ “ Quân Thân “ mà gánh vác , 

Có trung hiếu, nên đứng trong trời đất, 

Không công danh thà nát với cỏ cây, 

Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây, 

Phải hăm hở ra tài kinh tế, 

Người ở thế, trả nợ đời là thế, 

Của đồng lần thiên hạ tiêu chung 

Hơn nhau hai chữ anh hùng. 

( Phận làm trai ) 

 

Trót đem thân thế hẹn tang bồng, 

Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung 

Hết hai chữ Trung Trinh báo quốc, 

Một mình để vì Dân vì Nước , 

Túi kinh luân từ trước để ngàn sau, 
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Hơn nhau hai tiếng Công Hầu. 

Nguyễn Công Trứ: Kẻ sĩ Đạt quan 

Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, 

Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên , 

Có giang sơn thì Sĩ đã có tên, 

Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quý, 

Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị, 

Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường, 

Khí hạo nhiên chí đại chí cương, 

So chính khí đã đầy trong trời đất, 

Lúc vị ngộ, hối tàng nơi bồng tất, 

Hiêu hiêu nhiên điếu Vị canh Sằn, 

Xe Bồ Luân dầu chưa gặp Thang Văn, 

Phù thế giáo một vài câu thanh nghị, 

Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí, 

Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên, 

Rồng mây khi gặp hội ưa duyên , 

Đem quách cả Sở Tồn làm Sở Dụng 

Trong lăng miếu ra tài lương đống, 

Ngoài biên thuỳ rạch mũi can thương, 

Làm sao cho bách thế lưu phương 

Trước là Sĩ, sau là khanh tướng . 

Kinh luân khởi tâm thượng, 

Binh giáp tàng hung trung, 

Vũ trụ cho gian giai phận sự 

Nam nhi đáo thử thị hào hùng 

Nguyễn Công Trứ: Đạo sĩ già xuất thế 

Nhà nước yên mà sĩ được thung dung 

Bấy giờ Sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch, 

Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch, 

Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn, 

Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đàn 

Đồ thích chí chất đầy trong một túi, 

Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, 

Ngẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh. 

Này này Sĩ mới hoàn danh. 

 

Tóm lại Nguyễn Công Trứ, một sĩ phu của Việt Tộc, một con Người toàn diện: Khi là 

danh tướng, lúc bị giáng cấp làm lính quèn, lúc làm quan võ, lúc là quan văn, lúc làm 

dinh điền ở Yên Sơn Tiền hải, lúc về già là thi sĩ với bầu rượu túi thơ cùng các tiểu đồng 

tiêu dao cùng sơn thuỷ để hoàn danh kẻ Sĩ, khi nào cũng ngẩng đầu cao cùng Trời Đất, 

sống hết cở làm người sĩ phu, khi nào cũng sống tận kỳ tính, luôn luôn là con người đang 

thành, sống cho hết cỡ làm người, con người của đạo hành vi của Việt tộc.  
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D.-  Việt Nho: Nền Văn hoá Dân Chủ Cộng Hòa ( 2 ) 

 

Nguyên Nho hay Việt Nho của Triết gia Kim Định là công trình khai quật từ nhiều lãnh 

vực thuộc Đông Tây Kim Cổ, gạn đục khơi trong giữa Hán Nho và Nguyên Nho của 

Khổng Tử, hệ thống hoá thành Việt Nho. Việt Nho là một hệ thống Triết lý Nhân sinh có 

khả năng giúp con Người sa đoạ và Dân tộc đổ nát vả điêu tàn vươn lên vực dậy. 

 

Xin lưu ý, Việt Nho tuy vẫn là Bình Nho cũ, nhưng lại chứa Rượu rất mới với Tinh 

thần mới:  

Cũ vì cái Gốc của nó khởi nguyên từ nền Văn hoá Hoà bình tại Thái Bình 

Dương. (Đông )   

Mới vì nó lại rất  hợp với khoa học nhất là Khoa học vi tử ngày nay.( Tây )  

 

Nền Văn hoá Việt Nho này là nền Văn hoá có nền tảng Dân chủ và Công hòa: 

I.- Dân chủ 
Trong chính thể Dân chủ thì người Dân có quyền làm Chủ đất nước, muốn vậy thì mỗi 

người Dân phải là con Người Nhân chủ - con Ngưòi có khả năng tự Chủ, tự lực, tự 

Cường - , có thế khi ra sống ngoài xã hội  mới làm trọn vai trò Dân chủ. 

Là Nhân thì phải có Nhân quyền, là Dân thì phải có Dân quyền, nên trong Cơ chế Xã hội 

phải có sự quân bình giữa Nhân quyền và Dân quyền để giúp con Người phát triển toàn 

diện. 

*Nhân quyền là quyền giúp cho mọi người có đủ Tư do, cơ hội và phương tiện 

đồng đều để phát triển toàn diện hầu trau dồi Tư cách và khả năng để có thể làm Chủ 

trong mọi lãnh vực của đời sống.  Đó là con Người Nhân chủ, biết cách tự Chủ, tự Lực, 

tự Cường hay Trai hùng Gái đảm. Trai hùng Gái đảm bao giờ cũng ngẩng cao đầu mà 

sống theo Đạo lý làm Người, chứ không quỳ lụy một ai, nên rất Tự do.    

 

*Dân quyền là quyền của người Dân có tư cách và khả năng, họ đòi hỏi xã hội  

phải cung cấp cho mọi người cơ hội đồng đều và phương tiện thích hợp để trau dồi một 

nghề hợp với khả năng để đóng góp tích cực cho Gia đình và Xã hội, nói gọn lại là Trách 

nhiệm và Quyền lợi của người dân phải được tương xứng.  

Để bảo vệ Dân quyền thì tiên vàn quyền Tư hữu - mồ hôi nước mắt của người Dân - 

phải được luật pháp bảo vệ.   

Chỉ có chế độ độc tài mới xâm phạm đến quyền Tự do và quyền Tư hữu của Công dân. 

Chỉ có con Người Nhân chủ mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Dân chủ.  
 

Do đó Nhân quyền và Dân quyền là hai quyền nền tảng của Chế độ Dân chủ. 

 

II.-Cộng hòa 
 

Trong chính thể Cộng hoà thì phải có Chính phủ Cộng hoà. Là chính phủ Cộng hoà của 

một nước thì trong nước đó quyền tối cao thuộc về Công dân, họ có quyền bầu trực tiếp 

hay gián tiếp để chọn những người đại biểu, các đại biểu này  thay thế họ hành xử quyển 

hành Công dân trong Quôc gia ( Republic: A state in which  the supreme power rests in 
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the body of citizens entitled to vote and is exercised by representatives chosen directly or 

indirectly by them.   Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary    )  

Nói cách khác mọi quyền làm Chủ đất nước thuộc về Công dân, do đó phải hạn chế 

quyền hạn của chính phủ.      Điều quan trọng hơn hết là nhờ tinh thần Cộng hoà  mà 

mọi người dân phải biết cách cùng sống Hòa với nhau, đồng thời  thiết lập cơ chế xã hội 

quân bình để “ Một người lo cho Muôn Người và ngược lại Muôn Người cũng cho 

Một Người “, đây là mối Liên hệ  hai chiều có Đi có Lại tức là thể hiện cách hành xử  

cho được công bằng.    

Ngoài ra trong chế độ Liên bang  thì Quyền hành phải được chia sẻ  với nhau  

giữa Liên bang và Tiểu bang  

Con Người Nhân chủ cần hiểu rõ hai vấn để quan trong:  Một là “ vạn vật đồng nhất thể 

“ nghĩa là vạn vật trong vũ trụ đều được cấu tạo bằng vật chất và năng lương, mà vật 

chất và năng lượng cũng chỉ là một. Nhờ đó mà có tính chất “Vạn vật tương Liên, mọi 

vật đều liên thông được với nhau “ theo Tiết nhịp hòa của Vũ trụ. 

 Nhờ tính chất liên thông của các electron  trong các nguyên tử  mà con người nhân ra sự 

liên hệ giữa con Người với con Người và con Người với Thiên Địa, nhờ đó mà mọi vật 

trong vũ trụ đều liên hệ mật thiết với nhau “nhất là liên hệ bằng tần số để “ đồng thanh 

tương ứng đồng khí tương cầu “, nhờ đó mà chúng ta bắt gặp được Hồn Thiêng Sông Núi 

và cảm nhận phần nào được Thượng Đế, Thiên Chúa - nguồn Sống và nguồn Sáng - giúp 

mọi người liên thông theo hàng Dọc ( với Thượng Đế )  và hàng Ngang ( con Người và 

vạn vật ) mà sống hoà với nhau.  

Vì đánh mất mối Tương liên với Thượng đế, nên cũng đánh mất sự liên hệ giữa con 

Người với nhau mà sinh ra trăm ngàn đều rắc rối cho nhân loại, và còn đánh mất mối 

Tương liên với Vạn vật và Môi trường, nên có loài bị diệt chủng cũng như môi trường 

ô nhiễm làm cho đời sống nhân loại  bị lâm nguy.    

Tất cả nan đề đều do lối sống Vô cảm ( thuộc Tình ) và thiếu Tinh thần Trách nhiệm 

Liên đới ( thuộc  Lý ), đó là mối hiểm nguy của nhân loại. Chỉ có đi vào nguồn gốc 

Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng mới sửa được nan đề này. 

 

Những con người có tinh thần cộng hòa là những con người ý thức rõ ràng việc thể 

hiện tinh thần Liên đới về Trách nhiệm và Quyền lợi không những giữa con người với 

nhau mà với cả vũ trụ nữa, ( Law of receiving and giving: Chấp Phá ).  

 

Vậy Việt Nho là  nền Văn hoá gồm đủ hai nền tảng Dân chủ và Cộng hòa.  Do đó 

muốn thực hiện chế độ Dân chủ Cộng hoà thì chế độ đó phải có Hiến pháp bảo vệ  

quyền Tự do ( Nhân quyền)  và quyền Tư hữu ( Dân quyền ) của mọi người Dân. 

 

E.- Đem Tinh thần Dân chủ Cộng hoà vào các Cơ chế Xã hội 

Hay Đem Đạo lý vào Đời 

 

Tuy Tổ tiên chúng ta đã xây đắp nên nền tảng quý giá về Dân chủ, nhưng  vị  bị nạn “ Dĩ 

cường lăng nhược “ của  Bắc và Tây phương, nên bị bỏ dở không đi tới đích, nay là lúc 

chúng ta nên học hỏi tinh hoa của tứ phương để tiếp nối lại con đường mòn xưa của Cha 

Ông  để vươn lên! 
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Dưới Đây là cách các Tổ phụ Hoa Kỳ đem Tinh thần Đạo vào Đời, chúng ta thấy nó 

nhuốm tinh Thần Dịch Lý Việt.  

 

I.- Thiết lập Chính quyền Liên bang và Tiểu bang 

Liên bang có Chính quyền Trung ương, Tiểu bang có Chính quyền Địa phương. Thể chế  

của Chính quyền Trung Ương là Dân chủ Cộng hoà thì chính quyền Địa phương cũng là 

Dân Chủ Cộng hoà, có thế mọi sinh hoạt mới đồng bộ với nhau được.  

 

II.- Phân quyền và Kiểm soát nhau để giữ thế thăng bằng 

Trong Chính quyền Trung ương cũng như Địa phương đều phải có Tam quyền phân lập: 

Lập pháp ( Nhân dân ) và Hành pháp ( Chính quyền ) là cặp đối cực, nên cần phải có 

trọng tài là Lập pháp cầm  cân nảy mực để cho Quốc gia khỏi đi lệch hướng. Để không 

cho ngành nào lấn át ngành nào thì phải các ngành phải kiểm soát lẫn nhau để giữ thế 

quân bình. 

Muốn cho trong chính quyền Liên bang cũng như Tiểu bang không để cho ngành nào lấn 

át ngành nào thì ba ngành phải  kiểm soát lẫn nhau để giữ thế quân bình. ( Lẽ Công bằng 

)  

Giữa Liên bang và Tiểu bang cũng phải chia sẻ quyền hành để khỏi lấn át nhau hầu  hợp  

tác chặt chẽ với nhau. Quyền hành của Liên bang và Tiểu bang phải được phân định rõ 

ràng để chia sẻ quyền hành với nhau, khỏi ấn át nhau, nhất là giữ cho nét đặc trưng của 

Tiểu bang được bảo toàn.  

Tất cả chỉ có mục đích giữ cho được sự công bằng xã hội tương đối để duy trì mối Đoàn 

kết Quốc gia.  Đây là thể hiện tinh thần Hoà của Tôn giáo hay Văn hóa. 

G.- Tóm tắt 

 

Việt Nho là nền Văn hoá Thái hoà, nên có thể giúp mọi người không những sống Hoà 

với nhau, mà còn Hòa với Thiên ( nguồn Tâm linh )  Địa ( môi trường ), nên nền Văn 

hóa Tổ tiên là nền Văn hoá Dân chủ Cộng hoà, mang bản chất  “ Dĩ  hoà vi quý  “: 

 

I.- Định vị con Người 
 

Nền văn hoá này định vị được con Người trong Vũ trụ, biết cách biết xây dựng con 

Người Nhân chủ, con Người biết Tự chủ, tự Lực, tự Cường, nhất là con Người có 

Dũng lực tự chế để có khả năng sống Hoà trong mọi lãnh vực. Cha ông chúng ta đã 

gọi là Trai hùng Gái đảm, họ chấp nhận mọi người trong nước là Đồng bào để “ sống 

hoà với nhau”.     

Con Người Nhân chủ Trên có “ Chằng “  với nguồn Tâm linh, Dưới lại chịt với nguồn 

sống nơi Đất, giữa có liên hệ Hòa với Đồng bào, nên giữ được mối hòa khắp mặt. 

 

II.- Nguồn gốc  con Người 
 

Con Người này có hai nguồn Gốc:  

1.- Nguồn Gốc Tâm linh là nguồn Sống ( Nhân ái ) và nguồn Sáng ( Lý  

công chính hay Trí ) tức là Thượng Đế hay là nguồn Sống “ Nhân” và nguồn Sáng     

“ Nghĩa “.  
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2.- Nguồn gốc Dân tộc là đức Dũng của Hùng Vương. Hùng Vương là  

hệ quả của: Mẹ Âu Cơ: Mẹ Non Nhân ( Nhân ái ), Cha Lạc Long nước Trí:  ( Lý 

Công chính hay Nghĩa ), con Hùng Vương: Hùng cường tức là Dũng, Dũng là hệ quả 

của cuộc sống Nhân Nghĩa. Vậy Gốc thứ hai là : Nhân, Tri, Dũng. 

Nhân, Trí, Dũng là những Giá trị giúp mọi con Dân trong nước biết cách bám trụ vào 

Gốc thì luôn đoàn kết với nhau, không bao giờ bị phân hoá như hiện nay. 

Có phải đa số chúng ta đã bỏ quên hai Gốc này mà đã xé tan Dân tộc ra từng mảnh  

không ?  

 III.- Chủ đạo Hòa 
 

Nền Văn hoá có một lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình có bản chất Hòa và Quân bình động nên 

luôn Tiến bộ, lại đi từ Gốc tới ngọn, từ Nhỏ tới to, từ đơn giản đến phức tạp, nên ai ai 

cũng có vị trí trong đó, để có Trách nhiệm và quyền lợi tương xứng, tuy mức độ khác 

nhau, nhưng ai ai cũng đều có thể làm được theo khả năng của mình. 

 IV.-Nền tảng Dân chủ 
 

Nền văn hoá này là nền Văn hoá Hoà bình chống chiến tranh, nên biết cách thiết lập 

chế độ Dân chủ một cách có nền tảng, đó là tư tưởng:   

“ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. [ Mạnh Tử. Tận tâm hạ ]: Nhân 

dân là quý trọng nhất, sau đó là Xã tắc, Nhà vua thì không đáng trọng bằng “.   

Lại nữa: “Dân bi bang bản, Bản cố bang ninh. ? : Dân là Gốc của nước, Gốc 

mà được cũng cố vững mạnh thì đất nước được an ninh “. 

Nên khi gặp một chế độ độc tài, thì: “ Tru bạo quốc chi quân, nhược tru độc 

phu: Giết một ông vua bạo ngược ( cũng như những lãnh chúa độc tài ) cũng giống 

như giết một  tên phàm phu độc ác” 

 

Vậy nền Văn hoá này có phải là một nền Văn hoá Dân chủ Cộng hoà từ Gốc tới Ngọn 

không ?  

Thử hỏi một chế độ Chính trị mà không quan tâm đến Gốc con Người và Gốc Dân tộc, 

thì đó là một thể chế Tà trị, vì họ không phục vụ Chung cho mọi người Dân mà chỉ 

Riêng cho một thành phần bất Nhân và Bất Nghĩa mà thôi. 

 

V.- Những ngộ nhận 
 

Có một số ngộ nhận mà chúng ta phải nêu lên: 

1.- Có thể nhiều người cho đây là thứ văn hoá đã lỗi thời, đã bị thời gian đào 

thải, nên chẳng cần đến. 

 Thưa: Nếu là chế độ Vật chủ như chế độ độc tài hay độc trị như CS ( tôn thờ vật chất, nô 

lệ vật chất ) để Thượng Hạ giao tranh Lợi thì nền Văn hoá này quả nhiên không thích 

hợp, nhưng nếu vẫn muốn luôn phục vụ cho con Người và Dân tộc qua  con Người Nhân 

chủ, biết cách xây dựng một cuộc sống an bình hạnh phúc, thì nó chỉ tiêu diệt khi không 

còn con Người và Dân tộc nữa mà thôi. 
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2.- Thứ nữa, trong thời đại văn minh tân tiến này mà nói những điều nhỏ nhặt, 

Gốc Ngọn lôi thôi này thì ai mà thèm nghe thèm làm.  

Thưa: Nếu chúng ta không làm việc nhỏ thì làm sao có được việc to? Không làm việc dễ 

thì làm sao thực hiện được việc khó?  Không làm chuyện tầm thường thì làm sao đạt kết 

quả phi thường,?  Xin nhớ là chúng ta đang lo làm việc đại sự Quốc gia, là việc khó khăn 

và vô cùng to lớn, nên những người Lòng cạn Trí nông thì không kham nổi. 

Nhất là không cùng giúp nhau “ Làm chuyện Tu thân”  để ai ai cũng có Tư cách và 

Khả năng thì phỏng chúng ta làm nên được trò trống gì? Có phải chúng ta thất bại ở  

chỗ không hoàn thiện được những cái gần, cái nhỏ, cái đơn giản, cái tầm thường. . . 

nên không bao giờ đạt đước tới cái xa, cái to, cái phức tạp, cái phi thường. . .   Lại nữa 

chúng ta chỉ làm cái nhỏ cho cá nhân mà để đánh mất cái to của Quốc gia, cũng như  

việc gì cũng muốn làm tắt, cấp tốc, nhưng hễ cái gì “ dễ Đến thì dễ Đi “, việc gì được 

làm theo tinh thần :” Ăn chắc mặc bền :” thì nó không những tồn tại trong đời mình 

và còn lưu truyền đến  nhiều thế hệ về sau. Chúng ta đã bị lọt vào hố “ Khôn độc dại 

đàn”, và  “ Tham Dĩa bỏ Mâm “ nên mắc nạn! 

 

  3.- Mặt khác, một số người cứ ngồi mà vọng tưởng những chuyện xa xôi, ỷ lại 

vào phép thần của người ngoài, thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Không có khởi đầu thì 

không có chung kết. Cây đũa thần của con Người và của Đất nước ở ngay trong cái Tâm 

của mỗi chúng ta, nếu đánh mất cái Tâm thì “ “ Tâm bất tại yên, Thị bất kiến, thính 

bất văn, thực bất trì kỳ vị: Nếu đánh mất cái Tâm, thì Mắt có nhìn mà chẳng thấy, Tai 

có nghe mà chẳng hiểu, Miệng có ăn, mà chẳng phân biệt được ngon dở ! “, khi đó thì 

chúng ta không rõ chúng ta là ai, nguồn gốc từ đâu và sống để làm gì nữa ! Tâm hồn 

chúng ta cứ phiêu bồng theo trăng trời mây gió ! 

Tóm lại trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, tôi tôi lại đem chuyện Văn hoá ra mà bàn chắc 

có vị cho là mơ ngủ, nhưng đây là Gốc của con Người và Dân tộc, bỏ quên Gốc thì mất 

Ngọn hay chỉ còn cái Ngọn héo hon! Chúng ta phải mau chóng thoát ra khỏi  tình 

trạng Vong Bản này. 

 

VI.- Ưu điểm của Việt Nho 
 

1.- Tuy Nho giáo không là một Tôn giáo, nhưng là một Đạo học mang triết lý 

Nhân sinh, nó là mạch sống của dân tộc qua hàng thế kỷ, Nho cũng có bản chất Hòa 

chẳng khác nào các Tôn giáo khác, lại có lộ đồ : Tu, Tề, Trị, Bình đi từ Gốc tới Ngọn, 

rất dễ hiểu, nên ai ai cũng thực hành được.  Do đó mà tránh được xích mích mà các 

tôn giáo thường mắc phải. 

2.-  Tuy Nho ngày nay bị ghét bỏ, nhiều người chê bai xa lánh, nhưng đó là Hán 

Nho thứ Nho bá đạo của Tàu là thứ bạo lực gây chiến tranh và bành trướng, đã gây tai 

họa cho Việt Nam. 

Còn Nho của Việt là Nho vương đạo đã giúp Việt Nam trường tồn  bên cạnh 

một kẻ thù Không lồ, cho đến khi bỏ gốc Nho, mê theo cái “ vỏ bề ngoài văn minh 

“của Tây phương mà mắc đại họa.  Thực ra tinh hoa của Nho đã nhập vào trong cốt 

tuỷ người Việt, trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử và phong tục tập quán, khi mở 

miệng ra nói một câu có ý nghĩa đã phải dùng đến chữ Nho, chứ chưa nói đến Văn 

chương, Nghệ Thuật và ngay cả triết lý Nhân sinh, Cha ông chúng ta đã sống theo 

tinh thần đó, đã đánh bại một kẻ thù khổng lồ suốt dòng lịch sực gần 5 ngàn năm, chỉ 
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vì bị Nô lệ, bị sống trong cảnh nghèo đói cơ cực trở nên quên lảng mất Gốc mà thôi, 

lại học theo cái bề ngoài dỏm của văn minh mà không học được tinh túy bề trong của 

người ngoài, nên mang đại họa. 

 

3.- Nền tảng của Việt Nho là Dịch lý cũng là Thiên lý, nên chúng ta cũng tìm 

thấy trong Thánh Kinh, trong lòng Nhân loại và Vũ trụ, nên dễ hoà hợp với các Tôn giáo 

cũng như không Tôn giáo. 

 

 4.- Tinh thần Nho chẳng khác nào các Tôn giáo khác, lại rất thân quen với 

những người theo Đạo Ông Bà cũng như những người sống theo Lương tâm, nên được 

phổ biến trong Dân tộc, không trừ một ai. 

 

 5.-  Để cho CSVN  - những người chống Tôn giáo, phá hoại luân thường đạo lý 

của nền Văn hoá truyền thống Dân tộc - hiểu rõ họ là loại người vong nhân vong bản, họ 

là thứ lai căng Quốc tế đại Bịp và Gian ác, là những đứa con hoang, nên họ chẳng có 

liên hệ gì đến Dân tộc Việt Nam cả. Họ đã có 68 năm để phá cho tan tành nền móng con 

Người Gia đình và Đất nước, vì quá Ngu mà cứ nằng nặc là khôn, quá Gian tham mà  cứ 

loa to là Công bằng Nhân ái, đó là “ cái Đỉnh cao trí tuệ lộn ngược “ của đảng CSVN, 

đã thế nay cứ khẳng định chỉ có đảng CSVN với điều 4 Hiến pháp mới lãnh đạo nhân dân 

một cách tài tình! Trong lịch sử nhân loại chưa có hạng người nào đã mất hết bản chất 

Người như thế! 

Vậy thì họ lấy Tư cách gì và khả năng nào mà đòi duy trì việc lãnh đạo Dân tộc, 

họ chỉ mưu tâm làm cái chuyện dâng nước cho Tàu cộng mà thôi. Sao lại có chuyện đảng 

CSVN viết và sửa đổi Hiến pháp?.   Họ chỉ là một nhóm nhỏ, chuyên nghề áp bức và 

cướp ngày, họ có công lột trần hết mọi thứ Người của con Người, chỉ đem con người trở 

về nếp sống mông muội.   Vậy khi nào còn có họ thì đất nước ngày càng lâm nguy! 

 

Tóm lại, Nho không những là mạch sống đã ăn sâu và cốt tuỷ người Việt Nam trong mọi 

phương diện và lâu đời nhất, nên rất phổ biến ở Việt Nam với Gốc Nhân Nghĩa của Tiên 

Rồng, vì đề mất Gốc, bỏ mất tinh tuý, và lầm lẫn giữa Hán Nho và  Việt Nho mà bị Khinh 

khi, thực ra Nho là thứ Văn hoá Dân chủ Cộng hoà của Dân tộc.  Điều quan trọng hơn là 

đa số chúng ta chỉ là Học giả mà không là Hành giả, Nói và Làm không đi đôi nên đã 

mất hết Nội lực.  Nay nhiều người khi gặp việc khó thì nói lảng ra mà lẫn tránh thực tế 

gian nan, mặc cho mọi ngưòi khác sống chết mặc bay.  

Nói đến chế độ Dân chủ, mà không quan tâm đến con Người Dân chủ, bàn đến con 

Người Dân chủ mà quên con người Nhân chủ  thì cũng chỉ bàn Ngọn mà quên Gốc! 

 

Với Tinh thần Dân chủ chúng ta đi học hỏi Tinh thần Hiến pháp của Hoa Kỳ. 

 

VII.- Sự Liên hệ giữa Việt Nho và Hiến pháp 

 

Tinh hoa của Việt Nho chỉ có hai chữ THÁI HÒA, không những mọi nguời phải sống Hòa 

vơi nhau, mà còn hoà với Vạn vật và Vũ trụ nữa, để tất cả đều được sống Hòa với nhau 

trong Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. Vì Hoà là một trong đầu mối quan trọng của Hạnh phúc 

Nhân loại, muốn Hạnh phúc thì phải sống Hoà vối nhau, muốn sống Hòa với nhau thì 

mọi người phải hành xử tương đối công bằng với nhau, nghĩa là phải tránh cách cư xử 
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Bất công trong Gia đình và Xã hội. Muốn vậy thì mọi người phải  biết quý trọng nhau , 

yêu thương nhau mà ăn ở theo cách “ Phải Người phải Ta “ nghĩa là “ có Đi thì phải có 

Lại “ để Toại lòng nhau. 

Nhưng con Người không phải là Thiên thần, mà trong mình có cả Quỷ Thần kề lưng 

nhau ( Nhân giả : Quỷ Thần chi hội .. “, nên rất bất toàn. Vì vậy mà mỗi người phải trau 

dồi Lòng Nhân ( Nhân ái )  và Trí Nghĩa ( Trí ) để có Dũng lực yêu thương nhau và ăn ở 

công bằng với nhau, phương cách tu dưỡng đó là tu dưỡng theo Ngũ thường (  phạm vi 

cá nhân ) và hành xử hoà theo Ngũ luân ( ngoài xã hội )  .    Để Yêu thương hết mọi 

người trong Lòng là điều rất khó, mà ăn ở Công bằng với nhau  bằng hành động hàng 

ngày trong Gia đình và ngoài Xã hội là điều  khó hơn. Chỉ có người ý thức rõ ràng về 

hạnh phúc của mình và đồng bào mới mong làm trọn được.  

 

Để giải quyết vấn đề Bất công thì: 

Trong lãnh vực Cá nhân với nhau, thì nhờ sống theo nếp sống Văn hoá thái hoà thì đòi 

hỏi mỗi người phải có Tâm tình “ một Vừa hai Phải” cũng như “ Chín  bỏ làm Mười”, 

đối xử với nhau theo cách “  Có Đi có Lại “để toại Lòng nhau theo Tiêu chuẩn “ Phải 

Người phải Ta “,sống được như thế thì mọi sự ở đời sẽ được êm xuôi, đừng mang tinh 

thần tuyệt đối mà sống trong Thế giới tương đối này, đành rằng chúng ta cũng luôn 

hướng và vươn tới tuyệt đối mà vươn lên . 

 

Vì thế ngày nay khi muốn cứu và dựng Nước, Dân tộc chúng ta cần phải có một Hiến 

pháp do Dân, bởi Dân và vì Dân để bảo đảm “ quyền Tự do” của người dân cũng như 

quyền Tư hữu  của công dân một cách  “Công bằng tương đối “, khi đó  thì mọi người 

Dân mới  có thể xây dựng Hạnh phúc với nhau  được.   

Muốn có Nhân quyền và dân quyền Quyền thì Hiến pháp phải bảo vệ cho được quyền 

sống Tự do của con Người và quyền Tư hữu của Công dân một cách tương đối công 

bằng.      

 

VII.- Quan niệm về sự Công bằng tương đối. 
 

Từ Dịch lý, mọi thứ trong Thế giới Hiện tượng này đều do các cặp Đối cực như Âm / 

Dương, Thời / Không, Số Lẻ / số Chẵn, Tán / Tụ, Trời / Đất, Vợ Chồng. . . xô kéo nhau 

mà biến đổi không ngừng, nên mọi sự đều Tương đối. do đó mà không có thứ Công bằng 

Tuyệt đối. 

Mặt khác hàng Tỷ con Người được sinh ra với Tinh thần và Vật chất đều khác nhau, 

người thì thông minh mẫn tiệp, người thì tầm thường, nhiều người còn ngu đần lú lẩn 

nữa, do đó khi sống ở đời mức sống  do họ thủ đắc rất khác nhau, người thì giàu nứt đố 

đổ vách, kẻ thì nghèo xơ mạt rệp, nên “ Kẻ ăn không hết người lần không ra “, nên xã 

hội không thể công bằng được, đây là sự bất công Xã hội một phần do sự bẩm sinh của 

con người mà ra, Thượng đế tuy ở khắp mọi nơi, nhưng Ngài không bao giờ nói gì ( 

Thiên hà ngôn tai ) con Người hỏi ai, kiện ai được?  

Lại nữa những người có khả năng Làm ra nhiều, nhiều khi vì Lòng tham lại dùng Tiền, 

Quyền, Thế chèn ép kẻ khó để cho ngày một giàu thêm, làm cho sự dường như bất công 

xã hội ngày càng bất công hơn. Khi chỉ có thiểu số người giàu mà đa số là người nghèo 

quá khổ, mà người giàu không lưu tâm chia sẻ  giúp đỡ họ, để cho họ sống trong khổ đau 
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thì họ đâu để cho người giàu được yên, chế độ CS làm cách mạng vô sản chống Tư bản 

cũ là thí dụ cụ thể về lối nhận định sai lầm về  Bất công Xã hội của các chế độ độc tài. 

 

Trước nan đề này có hai lối giải quyết: 

 1.- Theo giải pháp CS thì CS cho chế độ Tư bản tạo ra bất công xã hội, ( chỉ đúng 

phần nào ), cần phải  đạp đổ cào bằng hết, làm lại một xã hội hoàn toàn mới, để “ mọi 

người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu “, nhưng giải pháp này đã phá sản hoàn 

toàn. Đây là giải pháp không tưởng, vì họ chẳng hiểu gì về con Người Bất toàn  và Công 

bằng Xã hội chỉ là Tương đối nên gây ra tai hoạ ghê gớm cho Nhân loại. 

Ngày nay những người CSVN cứ vẫn ôm cái thứ chủ nghĩa Giết mà Cướp đại Bất Công 

ấy thì làm sao mà Nhân dân không lầm than, đất nước chẳng điêu tàn . Những cái đầu  

óc u tối nô lệ cực đoan ấy  thì chỉ giỏi có việc phá hoại mà thôi. Nhân dân chúng ta biết 

phải làm gì rồi! 

 

 2.- Cách giải quyết thứ hai.    Trước tình trạng con Người bất toàn và công bằng 

xã hội chỉ tuơng đối thì giải pháp là phải theo Dích lý hay Thiên lý, người ta lấy Tình 

thương thay cho Hận thù, lấy Lớn bù  Nhỏ, lấy Nhiều bù Ít, lấy Cao bù Thấp. . .( như 

nước bao giờ cũng chảy từ cao xuống thấp, gió cũng từ cao thổi xuống, điện thế dòng 

điện cũng truyền theo lối  đó. . . ,  đó là tiến trình về sự Biến hoá theo nhịp điệu hoà 

trong Vũ trụ ), do đó trong xã hội miễn sao thiết lập được một sự công bằng tương đối để 

cho những kẻ tàn tật, người yếu đau, nghèo đói, cũng như mọi người  đều có cơ hội và 

phương tiện sống tương xứng với nhân phẩm mới hợp với Thiên lý. 

 Điều đặc biệt, vì là bất toàn nên sứ mạng của con Người là phải sống theo Thiên lý   

để tu Thân để trau dồi Nhân phẩm hầu xứng với con cái của đấng Trời cao, giá trị của 

con Người là ở chỗ biết sống thuận với Thiên lý để trau dồi Nhân cách và Khả năng 

ngày một tốt hơn. 

 

Mặt khác sự công bằng tương đối rất phức tạp, vì nó liên quan đến mọi người với những 

Trường hợp khác nhau, Hoàn cảnh khác nhau, những sự Việc khác nhau, Tâm tính khác 

nhau, biết lấy mực thước nào mà đo, thùng đấu nào mà lường, nên phải rất uyển chuyển 

theo từng Người, từng Trường hợp, từng Hoàn cảnh mà đối xử, không dễ gì mà mọi 

người thực hiện cho hoàn mỹ được, miễn là con người phải luôn luôn cố gắng hoàn thiện 

nếp sống hàng ngày, không mong hoàn thiện được như đấng Cha Lành ở trên Trời, đừng 

bao giờ như CS đem tinh thần cực đoan vào Đời mà mắc nạn lớn. 

 

 Về phương diện Cá  nhân. Những tinh thần “ Lá Lành đùm lá Rách” , Máu chảy Ruột 

mềm, Tay đứt Ruột xót, Chị ngã Em nâng “ mới  có thể ăn ở theo cách: “ Phải Người 

phải Ta “, “ Một Vừa hai Phải “,  Phải  phải  Phân phân “ , “ Có Đi có Lại cho Toại 

lòng nhau “ , “ Cục Đất ném Đi, hòn Chì ném Lại “, Chín bỏ làm Mười “. . . mới có 

tác dụng hòa,  nếu còn thấy nguồn Tình cảm này là nhà quê, là lạc hậu thì chính chúng ta 

bỏ mất lối sống của nền Văn hóa “ Dĩ hòa vi quý “, nếu chúng ta cứ theo lối văn minh 

dỏm, cứ Duy lý ,cứ thiên lý vạn lý, cứ một mạch chê trách, chưởi bới nhau, tranh dành 

hơn thua cá nhân thì chúng ta  đã lạc vào lối “ Khôn Độc dại Đàn “để đưa nhau “ chết 

đuối trong vũng nước Chân Trâu “!  Chúng ta chỉ nhằm vào cái sai của CSVN, lẽ 

đương nhiên đảng CSVN đã giống như con Cóc mụn mằn, có tìm mãi cũng chẳng thấy có 
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ưu điểm nào, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải quay nhìn chính chúng ta, để xem 

có đi vào lối “ Việc Mình thì Quáng, việc Người thì Sáng “không?. ‘ 

Không nhận rõ điều đó thì chính chúng ta cũng đang sống trong tình trạng Bất công . 

 

Cái khó nhất là người này muốn hoà mà người kia cứ  vẫn cứ theo Tinh thần Duy lý  cực 

đoan“,   cứ muốn chẻ sợi tóc thành bốn làm lạt buộc, đếm chi li từng hạt gạo để thổi cơm 

“,  thì hai bên cứ giam nhau trong cảnh bất bất hòa làm cho cả hai bên và cả xã hội mất 

hạnh phúc, vì vậy cho nên phải  có một phong trào canh tân con Người trong xã hội để 

giúp mọi người ý thức về hạnh phúc của mình cũng như người khác mà sửa đổi 

đường ăn lối ở với nhau.  Đây là phạm vi của Văn hoá và Tôn giáo. 

 

VIII.- Vấn đề cần quan tâm  
 

Về mặt Xã hội thì phải lưu tâm đến 4 vấn đề:  

 

1.- Về Thượng tằng kiến trúc thì phải xây dựng  lại  một nền văn hoá lưu tâm về 

triết lý Nhân sinh, cũng như các Tôn giáo nên đặt nặng việc phục vụ con Người và Xã hội 

Nơi Đây và Bây giờ để nâng cao cuộc sống Vật chất và Tinh thần, đồng thời làm của cứu 

chuộc cho đời sau. 

 

2.- Về Hạ tằng cơ sở thì phải  thành lập, tổ chức các cộng đồng trong đó phải có 

tất cả các tiện nghi và phương tiện để giúp mọi người có cơ hội đồng đều đề phát triển 

Tư cách và Khả năng.  Trong cộng đồng  có những khu gia cư thích hợp cho mọi tầng 

lớp, có những phương tiện  cho Y  tế , Giáo dục, Thương mại, cũng như mọi tiện nghi 

khác như đường sá, điện nước, điện thọai để giúp nâng cao Dân sinh, Dân Trí và Dân 

khí. 

Thượng tầng kiến trúc va Hạ tằng cơ sở phải hoà hợp và đồng bộ với nhau thì mới đem 

lại kết quả tích cực.   Thượng tằng kiến trúc “ XHCN “ và Hạ tằng Cơ sở “ Kinh tế thị 

trường “ của CSVN chỉ là việc lộn sòng “ Lấy cằm Bà cắm Râu Ông “, nên không những 

mang lại tai họa cho Dân tộc và ngay với  đảng CSVN! 

 

3.- Một Hiến pháp do Dân, vì Dân và Cho Dân để giúp cho ai ai cũng có cơ hội 

đồng đều và phương tiện thuận lợi để mưu cầu hạnh phúc chung, còn đối với những 

người nghèo khó, tàn tật thì xã hội phải cưu mang cho họ có một cuộc sống xứng với 

nhân phẩm. 

Hiến pháp đó còn phải thể hiện theo Dịch lý, lý của trạng thái Quân bình động, sao cho 

mọi thành phần được tương đối quân bình, không ai, thành phần nào lạm dụng nhau , 

chèn ép nhau làm mất sự công bằng tương đối, nên phải có  phương cách  kiểm soát 

nhau để giữ mối công bằng mà Hiến pháp Hoa kỳ gọi là check and Balance. Ngoài ra 

phải có những người Lòng Rộng Trí sâu gọi là người có kiến thức chu tri, thông suốt mọi 

việc ( competence )  để cầm cân giải quyết vấn đề khi có sự bầt đồng lớn giữa các thành 

phần về phương diện pháp luật, thành phần  này gọi là Tối cao pháp viện. 

Vậy Hiến pháp chỉ có một mục đích duy trì quyền Sống con Người và quyền Công dân 

trong sự công bằng tương đối để cho mọi người dân có cơ hội đồng đều và phương 

tiện đầy đủ để mưu Hạnh phúc chung. 
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  4.- Một Chính phủ Tam quyền phân lập với các Cơ chế xã hội có liên  hệ với 

nhau như các bộ phận trong một Cơ thể sống động để đồng bộ tiến lên, mà không gây 

trở ngại cho nhau.    Các ngành trong chính quyền phải kiểm soát nhau để giữ thế quân 

bình để không rơi vào tình trạng bất ổn. 

Trong Tam quyền Phân lập thì Lập pháp ( Nhân dân ) và Hành pháp ( Chính quyền) là 

cặp đối cực, cần phải được giao thoa, trong trường hợp bất đồng không giải quyết nổi thì 

phải nhờ Tối cao pháp viện nắm cán cân quân bình để khỏi đi lệch hướng chung của 

Quốc gia. 

 

Ta nên nhớ chế độ Dân chủ được xây dựng trên ba nền tảng: 

 

 1.- Quyền Tư do lựa chọn ( Freedom of choice ) là quyền bất khả xâm phạm, đó  

là Nhân quyền giúp moị người dân có cơ hội và phương tiện để phát triển tư cách và khả 

năng. 

 2.- Quyền Đa số ( majority ) . Khi lập thành đoàn thể hay quốc gia thì mọi sinh 

hoạt chung phải theo quyết định của đa số, mà không thể theo sự lựa chọn cá nhân được 

nữa, nên quyền Tự do của một người bị hạn chế bởi quyền Tự do của đa số, để đổi lấy sự 

giúp đỡ chung mà sinh tồn và phát triển. Nên mọi công trình kế hoạch phải theo đa số, 

dù cho mình không đồng ý, mình cũng phải thi hành, có vậy thì mọi sinh hoạt chung mới 

tiến hành được, vậy trong chế độ dân chủ chúng ta phải làm quen với việc chấp nhận ý 

kiến khác biệt của người khác. 

 3.- Quyền Thiểu số ( Minority ) có thẩm quyền ( competency ): Thuộc người có 

đủ kỹ năng, hiểu biết và kinh nghiệm. Trong những vấn để phức tạp khó khăn thì những 

người này có quyển quyết định mà đa số phải theo. Thí dụ Về phương diện chữa bệnh thì 

một Bác sĩ có thẩm quyền hơn hàng triệu y tá. 

Đây là tinh thần Dịch lý cũng là nền tảng của Chế độ Tam quyền phân lập về check 

and balance.( Kiểm soát nhau để giữ thế quân bình  ). Quyền này do Tối cao Pháp Viện 

cầm cân nảy mực để giữ cho hương chung Quốc gia khỏi bị lệch hướng. 

 

Các Cơ chế xã hội cũng phải làm sao cho các đối cực được giao hòa và đồng bộ 

với nhau mà tiến. Nhất là về Kinh tế thì phải làm sao điều hòa được quyền Công hữu và 

Tư hữu gọi là Chế độ Bình sản. Không giải quyết được vấn để Dân Sinh và Dân Trí thì 

không thễ nâng cao Dân Khí. Các Trí thức là Nguyên khí của Quốc gia, mà mọi người 

Dân cần được giải phóng ra khỏi sự nghèo khó và ngu dốt là Nội lực của Dân tộc. 

 

Từ chỗ khác biệt nhau về thiên bẩm của con Người mà hố phân cách giàu nghèo trong xã 

hội ngày một rộng thêm. CS cho là bất công ( có một phần đúng ) nên dùng cớ đó để giết 

người cướp của là một tội ác của một thiểu số độc tài, họ  chỉ là những kẻ cướp bóc,là tội 

đồ của nhân loại.  

 

Trong chế độ Nông nghiệp thô sơ, để giải quyết vấn đề naỳ Tổ tiên Chúng ta đã  

cho thực hiện chế độ Bình sản, chế độ btết lấy quyền Công hữu để điều hòa với quyền 

Tư hữu, vào thập niện 20, 30 của thế kỷ 20, số Công điền Công thổ mỗi làng ở miền 

Trung và miển Bắc còn có gần một nữa.   Trong mỗi làng Tổ tiên chúng ta đã lấy số 

Công hữu đó cấp phát cho những người thất thế, cô nhi quả phụ, tàn tật, mỗi người 

chừng 5 sào, để họ tự canh tác lấy mà sống, để khỏi bị ai dùng lối thắt bao tử để bắt nạt, 
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còn những người tàn tật thì cho rong canh,nghĩa là cho người ta  canh tác, rồi lấy một số 

hoa màu mà sống. Tuy còn ở thời nông nghiệp thô sơ, nhưng tư tưởng này rất đốc đáo, vì 

họ thấy rõ bản chất của con Người và nguồn gốc của bất công xã hội. Việc này không 

những giúp được người nghèo, mà cũng hạn chế được khoảng cách giàu nghèo trong mỗi 

làng.   

Còn ở miền Nam, vì là thuộc địa của Pháp, quyền Tư hữu được xem là tuyệt đối , 

nên có nhiều người có ruộng vườn cò bay thẳng cánh, số Điền chủ thì ít mà Tá điền thì 

động, tình trạng Bất công xã hội rất tệ hại.   Trong chế độ VNCH, đã có chính sách truất 

phế ruộng của Điền chủ bằng cách mua lại, mà cấp pháp cho dân nghèo gọi là Người 

cày có ruộng. 

 

Còn trong chế độ Tư bản hiện nay, nhất là Hoa Kỳ, đất nước của kỷ nghệ tân 

tiến thì dùng Thuế lũy tiến để lập ra quỹ An sinh Xã hội để giúp những người nghèo 

khó cũng như những người có lợi tức thấp một số trợ cấp về tiền ăn tiêu hàng tháng và 

chi phí y tế cũng như huấn nghệ để họ sống tự lập, để tất cả sống như là một con người. 

Đây cũng là một chương trình vô cùng nhân đạo, tuy nhiên không tránh được một số bất 

cập. 

 

 Tóm lại ta thấy cách ”  kiểm soát nhau để thăng bằng “ (check and balance ) là một 

cách áp dụng tài tình của Dịch lý qua Tam quyền phân lập để tránh tình trạng lạm dụng 

nhau, để duy trì thế quân bỉnh động hầu tiến bộ mà phát triển. Đó là lý do, khi gặp một 

khủng hoảng thì chế độ Tư bản biết thích ứng để giải quyết ngay, còn trong chế độ CS, vì 

tính cách Thượng Đồng với Nhất trí, duy lý một chiều, nên đến khi gặp khủng hoảng thì 

sập ngay từng mảng.  Tại sao Trung công và một vài Chư hầu vẫn còn ngắc ngoảy? Thưa 

vì họ là hợp lưu của Đế quốc phong kiến thâm ác Đông phương và  CS đại Bịp Quốc tế 

Tây phương, thâm hiểm hơn gian ngoan hơn nên còn sống dai như đỉa đói. Nhưng “Ác 

giả ác bảo “ chóng chầy gì rồi cũng không thoát khõi lưới trời. 

 

Tóm lại trước khi đi học hỏi tinh hoa của nước ngoài, chúng hãy phục hoạt lại nếp 

sống Hoà của dân tộc thì việc học tập những tinh hoa của nước ngoài sẽ thuận lợi hơn 

nhiều, vì đây là việc chung của cả một Dân tộc, mà khi Dận tộc có biết cách sống hoà 

với nhau thì khi đó mới chung Lòng chung Trí và chung Sức cùng làm thì không có gì 

quá khó, nếu mà cứ chia rẽ thì  chúng ta chỉ dắt nhau vào cõi chết. 

May mắn nước ta có một thứ văn hóa chung cho Chất gia ( qua ca dao tục ngữ ) và 

Văn gia ( kinh điển ) nên thống nhất, còn nhiều nước thì có văn hoá quý tộc và bình 

dân rất khác nhau, chỉ có hàng rào luật pháp chung mà thôi, mà không có hàng rào 

Lễ trị, nên có nhiều kẻ hở.. 

 

 IX.- Điểm khác và giống nhau với Hoa Kỳ 
 

 Ta thử hỏi taị sao lại có sự gặp gỡ Tây Đông như thế ? Thưa như ta đã biết vào trước 

những ngày Lập quốc, các Tổ phụ Hoa kỳ là những người bị bách hại phải di cư qua đất 

mới, quý vị cũng đã chạy vạy khắp nơi để tìm đường xây dựng Quốc gia cho thoát khỏi 

cảnh áp bức bách hại . Các Tổ phụ như Franklin, Thomas Jefferson . . . là những người 

Lòng rộng Trí sâu, đã bôn ba nhiều nơi như Anh và Pháp, gặp được những tư tưởng 

Đông phương qua tài liệu các nhà Thừa sai dòng Tên của Pháp, các vị này đã có dịp gặp 
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các nhà  Nho uyên bác Trung Hoa với những giá trị như Thuyết Nhân quyền, Bình đẳng, 

mở rộng Giáo dục với việc đào luyện Nhân tài nhất là phần đóng góp của Nho giáo như : 

Theo đuổi Hạnh phúc trần gian, Dân vi qúy, nền Luân lý độc lập.. . 

Những giá trị này đã được áp dụng vào xã  hội  Tây phương nhất là Hoa Kỳ   

 

Trong chương XI cuốn Cửa Khổng, Kim Định viết về : 

1.- Ba nguyên lý mới chi phối Xã hội Tây phương.  

Giáo sư Creel nhận xét: 

 

“ Bên Âu và cách riệng bên Pháp, tất cả những phương thức suy tư đã bị biến thiên 

trong hai thế kỷ XVII, XVIII. Và sau sự biến trạng đó  thì nền tư tưởng Tây Âu trở 

nên giống Viễn Đông trong nhiều khía cạnh. Sự biến dạng cũng như sự trở nên 

giống nhau không phải chỉ có sự hời hợt bên ngoài “ ( Creel CCW )  

2.- Hai loại ảnh hưởng 

Sau những dự kiện Lịch sử tóm tắt trên, ta có thể chia việc ĐôngTây gặp gỡ làm hai Giai 

đoạn: 

 *.- Đông sang Tây.  Ban đầu văn hoá Đông phương đã gây ảnh hưởng sâu 

đậm bên Âu Châu. Nhiều yếu tố đã được Âu Châu đồng hoá đến nỗi ngày nay người 

ta quên cả nơi xuất xứ, nên rất khó khăn làm cho sử gia tìm ra được. Vì thế các sử 

gia không biết gì đến nguồn gốc Á châu của nhưng ảnh hưởng đó và họ ưa làm thế ( 

Hudsom: EC ). Tác giả Hudson có đưa ra vài ví dụ về ảnh hưởng đó. Lần đầu tiên là 

việc Kitô giáo đã du nhập Âu Châu. Lần sau là Trung Hoa, mà tác giả dùng làm đối 

tượng cho quyển Europe and China. Tác giả nhận xét rằng hai loại ảnh hưởng từ 

Đông sang Tây thuộc về Tinh thần như những ý tưởng Tự do, Dân chủ, Bình quyền. 

.  

 

 a.- Tây sang Đông.  Trái lại rất ít thấy dấu tích trong Kỹ thuật hay Nghệ thuật, 

bất quá một vài kiến trúc, lối Rococo chẳng hạn, hay một hai họa sĩ như Watteau, 

Lozens. .  Ngược lại ảnh hưởng của Tây qua Đông là thứ ảnh hưởng thuộc Kỹ thuật, 

Khoa học.  Loại ảnh hưởng này mạnh liệt tràn lan mau lẹ và lôi kéo ầm ỷ nên dễ 

làm người ta quên đi hay không biết tới loại ảnh hưởng kia.  Nhất là từ khi có Khoa 

học Kỹ thuật thì Tây Âu cũng khởi đầu được những bước dài trong phạm vi Nhân 

đạo. Và từ chỗ mang nợ, họ đã vươn lên và vượt xa Á Châu. 

 

 b.- Thay đổi Luật pháp. Vài khoản luật cho thấy rõ: 

  * năm 1833 bãi bỏ chế độ Nô lệ trên các thuộc địa Anh 

  * Năm 1818, sau 4 lần từ khước, viện Đại nghị đã chấp thuận dự luật về 

bãi bỏ Án Tử hình, vì tội ăn cắp một đồ vật đáng 5 shilling. 

  * Năm 1814, sau một lần tứ khước, Quốc hội đã chấp thuận bãi bỏ hình 

phạt mổ bụng sống. 

  * Về sự tiến về luân lý mau lẹ như thế, nên không lạ gì bên Anh và cả Âu 

Châu thôi không thán phục óc lý trí và nhân đức của người Trung hoa như đã làm trong 

thế kỷ XVIII ( Hudson: EC )  
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 c.- Hòa trộn.   Và từ đó tất cả dần dần rơi váo quên lảng. Tuy nhiên, Hudson viết 

tiếp: Thời cuộc tiếp tục biến chuyền và tự ít lâu nay đã đưa lại phần nào lòng sung mộ 

Trung hoa của một Quesnay. Bởi trong 60 năm qua, công chức bên Anh đã nhận được 

tuyển dụng trên nguyên tắc thi cử và từ năm 1882, bên Mỹ cũng tuyên dương tài 

đức thay vì dòng tộc.    Người ta cũng công nhận những chức vụ của ngành hành 

chánh thường trực không thể phó mặc vào tay nhưng người ủng hộ Dân chủ hay 

phái bảo hoàng, hoặc cho một đẳng cấp đặc ân nào. 
 

Những sự phiền tạp của guồng máy chính phủ ngày nay đòi  hỏi một sự lựa chọn ráo riêt 

theo khả năng trí tuệ.  Và những biến chuyển của thời cuộc trong hai chục năm qua  bắt 

phải công nhận rằng: Những dân đang nắm chủ quyền không thể duy trì nền Văn minh, 

nếu nó không nghĩ cách xây dựng hơn như từ trước tới nay trên địa hạt xã hội và vấn đề 

quốc tế. 

 

Để cho con vật chính trị có thể in dấu đời sống Văn minh trong thời đại cơ khí – mà đó  

là nhiệm vụ của thế kỷ 20 – và sự công nhận điều đó sẽ chấm dứt một mối tin tưởng  đã 

một thời trở nên phổ biến là con người chỉ cần cơ khí tinh xảo hơn, nghề buôn bán giỏi 

hơn. . . là có thể đạt tới thời ngàn năm thái bình. 

 

Vấn đề Giáo dục dân chúng cử tri để giải quyết nhưng hiễm họa do đoàn người làm chính 

trị đã trở nên tối cần trong thời đại này. Mà vấn đề đó không phải là truyện dễ. Phát Xít 

và CS đã chọn con đường cổ hủ là bắt mọi người phải đồng Tư tưởng với mình và 

bách hại những người nghĩ khác. Cả hai đều huấn luyện thanh niên theo đường lối 

xã hội riêng, gạt hẳn ý kiến đối phương ra ngoài. 

 

Các nước còn giữ được Tự do ngôn luận có một nhiệm vụ khó khăn hơn thế, nhưng 

hứa hẹn một thành công to lớn hơn nếu tránh được lỗi lầm. Họ phải Giáo dục về 

Luân lý Chính trị cho thanh niên trong những vấn để cần thiết phải tranh luận. 

 

Sự học hỏi con Người sống trong Xã hội bó buộc trở nên khoa học trung tâm. . . 

không phải để hạ giá các Khoa học khác xuống, nhưng vì giá trị các khoa học khác 

cuối cùng phải thuộc vào duy trì được đời sống Văn minh, tức là sự hoạt động của 

mọi người trong Xã hội. Không một Khoa học nào về ngôi sao  hay điện lực có thể 

làm ích được cho một nhân loại không biết được chính mình, và thiếu một Lý trí có 

thể cầm cương được Tình dục con Người, cho ngay Khoa học đó có khám phá ra 

những công hiệu thế nào trên thể xác người đi nữa cũng chỉ là  một dụng cụ gây đau 

khổ  và chết chóc. Nhưng cái đó là gì, nếu không là nhận một nguyên lý mà người 

Trung hoa (  Đây là người Trung hoa theo Văn hoá khoan nhu của Nông nghiệp chứ 

không là thứ Văn hoá Du mục bạo động của đa số các nhà cầm quyền Tàu trong chiều 

dài lịch sử ) đã nắm giữ bền bỉ hơn dân tộc nào khác, theo đó thì sự học và  hiểu con 

người  sống trong xã hội phải là  trung tâm và nền móng Giáo dục  và sự sửa soạn 

thiết yếu cho những nhiệm vụ chính trị ( Hudson: EC ) 

 

( Cửa Khổng. Chương XI . Những ấn tích Triết Nho lưu lại trên đời sống Hiện tại của 

Tây Âu.  Kim Định )  
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H.- Mục tiêu của Hiến pháp  Hoa Kỳ 

 
Nếu hiểu thấu tinh thần “ Vạn giáo Nhất lý “: thì chúng ta học hỏi tinh thần Hiến pháp 

Hoa kỳ không quá khó khăn, vả lại  khi thấu hiểu thì chúng ta cũng thấy được nền tảng 

của chế độ Dân chủ. Lời mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ là Chủ đạo, là Hướng Chung, là 

Mục tiêu của bản Hiến pháp Hoa Kỳ, Nhân dân Hoa Kỳ đã thấu hiểu và đã thực hiện 

được thành công.  Ta chỉ xét lời Mở đầu của Hiến pháp ( Preamble ) Hoa Kỳ để xem nền 

Văn hoá chúng ta có những nền tảng như thế không?    

       

Dưới đây là lời Mở đầu của Hiến pháp ( Preamble ): 

 

“ We the people of the United Staes, in order to: 

 1.- Form  A more perfect union . 

   2.- Establish justice     

            3.- Ensure domestic tranquility  

            4.- Provide for common defense  

            5.- Promote the general welfare  

            6.- And secure the blessing liberty to ourselves and posterity “ 

 

( Thống đốc Morris là Chủ tịch  của Ban Soạn thảo Hiến Pháp viết lời Mở đầu  ) 

( From: Anh Tuan Nguyen <nguyen552@gmail.com> ) 

 

Trong lời mở đầu, ta có thể xếp mục 1 và 2 làm một :  

1.- To form a more perfect Union: Thành lập một Liên bang chung sống hoà hợp 

với nhau. 

2.- To  establish justice: thiết lập công lý Xã hội.  

   

Về một Liên bang chung sống Hoà hợp thì nền văn hoá của chúng ta đã có một Lộ đồ Tu, 

Tề, Trị, Bình là nền tảng Hoà từ Gốc tới Ngọn, từ mỗi con Người đến Cơ cấu xã hội, vấn 

đề là mỗi người chúng ta có hiểu rõ và quyết tâm thực hiện hay không, chứ Tổ tiên chúng 

ta đã làm được những việc  như thế .  

Còn vấn đề công bằng Xã hội thì Tổ tiên chúng ta đã đi đến tận nền của hai vần đề : Vấn 

đề thứ nhất là trong Thế giới Hiện tượng tương đối, đã là con Ngườì ai ai cũng bất toàn 

cả, nên ai ai cũng phải trau dồi Tư cách và khả năng về hai giá trị Nhân Nghĩa, vì đó là 

Thiên lý cũng là Nhân đạo.  

Mặt khác từ chỗ bất toàn của mỗi người khác nhau, nên Tư cách và khả năng cũng 

khác nhau, do đó mà vấn đề công bằng xã hội chỉ là tương đối, nên Chế độ Bình sản là 

lấy công hữu để điều hòa giữa Công hữu và Tư hữu của Tổ tiên chúng ta trong Xã hội 

Nông nghiệp  rất là nền tảng và hợp lý. Còn trong xã hội kỹ nghệ tân tiến như Hoa Kỳ thì 

lấy Thuế lũy tiến để lập quỹ An sinh xã hội  cũng để thiết lập  nền công bình tương đối 

trong xã hội.   Nếu không hiểu được sự bất toàn của con Người và sự công bình tương 

đối trong Xã hội mà làm chính trị mất gốc thì sẽ gây tai họa cho con người và xã hội.  Do 

đó chúng ta sẽ hiểu con người CS vì đánh mất Nhân tính và chẳng hiểu gì đến vấn đề nền 

tảng công bằng của Xã hội nên làm càn phá nước. 

http://us.mc1210.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nguyen552@gmail.com


Trang 29    Phục Hoat Đạo Lý Dân Tộc Để Cứu Dân Dựng Nước - Nguyễn Quang     www.vietnamvanhien.net 

Ta cũng xếp mục 5, 3  và 5 làm một :  

5.- Promote the general welfare:  Khuyến khích Thăng tiến phúc lợi toàn dân  

3.- Ensure domestic tranquility : Bảo đảm cho quốc nôi yên ổn  ( Nột an )            

4.- Provide for common defense: dự phòng, quy định sự phòng thủ chung ( Quốc 

phòng )  

 

Nhờ tôn trọng Nhân quyền, xây dựng được con Người Nhân chủ trong toàn dân, để trau 

dồi tinh thần tự Chủ, tự Lực, tự Cường, để người  dân có khả năng đảm nhận vai trò Dân 

chủ, người dân được giải phóng ra khỏi sư nghèo đói và ngu dốt tức là giải phóng được 

90 triệu tấm lòng, 90 khối óc và 90 triệu đôi bàn tay chân mà xây dựng nước thì Dân 

giàu nước mạnh, đó là nền tảng cho việc giữ vững được Nội an và Quốc phòng. 

Còn mục cuối cùng là:  

6.- And secure the blessing liberty to ourselves and posterity ( Bảo đảm ơn phước 

Tự do  cho chúng ta và hậu thế ). 

 

Chúng ta nên phân biệt có hai thứ Tự do: Tự do hàng Dọc và Tự do hàng Ngang.      

Tự do hàng Dọc: Vì “ Nhân linh ư vạn vật : con Người linh thiêng hơn vạn vật là 

do con Người có khả năng Quy tư để  tiếp cận với nguồn Tâm linh: Đó là nguồn Sống và 

nguốn Sáng. Nguồn Sống này là Bác ái, là Nhân ái là Từ bi. Nguồn sáng là lẽ Công 

bằng, là Lý công chính hay Trí huệ. Đấy là nguồn Tự do Vô biên, nhờ vô biên nên mới 

linh, ở đâu cũng hiển hiện được, nên con người liên thông được với nhau ( hàng Ngang ) 

, và cả với Thượng Đế ( hàng Dọc ). Tự do hàng Dọc được ánh sáng Tâm linh rạng soi 

nên Tự do là một Ơn phước ( blessing Liberty ) . 

Còn thứ Tự do hàng Ngang là Tự do trong xã hội, tuy bị giới hạn bởi sự Tự do 

của những người khác, nhưng lại Tự do với nhau trong sự Liên đới hay Tự do trong tinh 

thần Nhân Nghĩa. 

Tất cả mới chỉ là mục tiêu nhắm tới thì sự phục hoạt lại nền Văn hoá Tổ tiên là điều 

cần thiết vì nó là nền tảng của Nhân Nghĩa, Nhân Nghĩa là thứ keo sơn gắn bó mọi  

con dân Việt vào nền tảng Quốc gia.    Đó là điểm Đồng quy của dân tộc, từ đó chúng 

ta mỗi người một phương hướng khác nhau, phát triển bản sắc riêng của mình để 

đóng góp chung cho hữu hiệu, nhưng vẫn luôn Đồng quy vào Tinh thần Dân tộc mà 

cùng nhau xây dựng và giữ nước, có vậy thì mới tránh được cái họa Phân hóa trầm 

trọng như ngày nay. 

Nói tóm lại Hiến pháp là luật Mẹ của Quốc gia có mục đích bảo Vệ Nhân Quyền và 

Dân quyền.  Nhân quyền là quyền tôn trọng Tự do cá nhân để giúp con Người có cơ 

hội và phương tiện phát triển Tư cách và Khả năng. Còn Dân quyền là quyền giúp mọi 

người Dân sống trong xã hội có Trách nhiệm đóng góp chung và Quyền lợi riêng 

tương xứng một cách công bằng tương đối để sống hòa với nhau mà cùng nhau Dựng 

nước và Giữ nước. Việc  nước ngày nay thì Toàn dân cả nước mà chưa làm nổi huống 

chi “ một đảng dốt nát Tham tàn và Cường bạo “ ! 

Còn vấn đề soạn thảo Hiến pháp, giải thích Hiến pháp và đem tinh thần Hiến pháp áp 

dụng vào các cơ chế Xã hội để thiết lập công bằng Xã  hội là những vấn đề rất phức tạp 

và khó khăn, nên phải ra công học tập nghiên cứu về Hiến pháp cũng như tham khảo 
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Hiến pháp các nước Dân chủ  nhất là Hiến pháp Hoa kỳ  để  nhận ra nét Đại  đồng và 

Tiểu dị, mà chọn một Hiến pháp cho  thích hợp với hoàn cảnh nước nhà. 

Văn hoá Á Đông cũng như của Tổ tiên chúng ta là nền Văn hoá chứa đựng tinh thần Dân 

chủ Cộng hoà, nhưng vì bị lũ : “ Dĩ cường lăng nhược”  Bắc và Tây phương ( Thực dân 

Pháp), nhất là chế độ độc tài khát máu CS  áp bức bóc lột làm cho Nhân dân sống trong 

cảnh “ Cái khó bó cái khôn”. Khi đi cứu nước lại bỏ Gốc nên lúc học nước ngoài, chỉ 

học được cái vỏ hình thức dỏm của người ta, nên làm cho đất nước thêm tai họa.    Lỗi 

chính là bỏ Gốc Tâm linh và không học được cái tinh hoa nhất là khoa học kỹ thuật của 

nước ngoài, những con Người làm việc nước mà thiếu Tư cách ( bỏ Gốc Tâm linh ) và 

Khả năng ( sự hiểu biết toàn diện ), chỉ biết dùng Mưu gian để Lừa dối thì làm nên trò 

trống gì! 

Nếu không nhận ra cái Gốc của con Người là “ Tự do” và nền tảng của Xã  hội  con 

Người là  “ Bình sản “ để tìm cách giải phóng con Người ra khõi nghèo đói và ngu dốt 

thì con Người không bao giờ được cứu rỗi và Xã hội không bao giờ được yên vui. (1) 

Còn các Nước Âu châu và nhất la Hoa Kỳ, nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, con người 

được có đời sống vật chất sung túc, nên ” phú Quý sinh Lễ nghĩa “, do đó khi gặp được 

những tinh hoa của Đông phương nhất là Nhân quyền đã đem áp dụng vào đời một cách 

hữu hiệu, mà trở nên phú cường. 

Thiết tưởng bây giờ chúng ta nên phục hoạt lại  tinh thần Dân chủ và Cộng hoà  của nền 

Văn hoá Tổ tiên để tu dưỡng lại Nội lực Dân tộc. Trong Quốc nạn 30 tháng 04 năm 

1975, chúng ta có may mắn là con cháu chúng ta đã tỏa ra khắp thế giới, đã thành công 

trong nhiều lãnh vực nhất là về Khoa học và Kỹ thuật, nếu có một chính phủ Dân chủ 

chân chính tất cả con cháu sẽ đổ về xây dựng lại Quốc gia đổ nát, nhất định sẽ thành 

công và bắt kịp các nước trên Thế giới.  

 Người ta bảo Đông phương là quê hương của Tinh thần hay Tâm linh, còn Tây 

phương là Quê hương của nền Văn minh Vật chất nhờ Khoa học kỷ thuật, nếu chúng 

ta kết hợp được tinh thần Đông Tây Kim Cổ theo Dịch lý để cho cặp đối cực “đời sống 

Tinh thần   và đời sống Vật chất “ của Dân tộc được kết hợp hài hoà thì sẽ phát huy 

được Nội lực toàn dân để xây dựng Đất nước, được thế thì  không những thoát cảnh 

suy thoái về mọi mặt hiện nay, mà con đuổi kịp các nước Văn minh trên Thế giới. 

Cứ xem gương Nhật Bản và Nam Hàn, họ vẫn giữ cái Gốc Nho giáo về con Người tự Chủ 

tự Lực và tự Cường và cũng tìm cách hấp thụ hấp thụ được văn minh Khoa học kỹ thuật 

Tây phương một cách thích hợp, nên Đất nước đã trở nên hùng cường không những ở Á 

châu và cả trên thế giới. 

Mới đây đảng CSVN cho người đem mồi nhử “ Thăm dò ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi 

Hiến pháp, nhất là bỏ điều 4 “, việc này chẳng khác nào việc việc sửa sai trong “cải 

cách ruộng đất “ cũng giống như Vụ “ Trăm hoa đua nở “ trong phong trào “ nhân văn 

giai phẩm”, tất cả đều có mục đích để cho những kẻ chống đối lộ diện ra, mà  tìm cách 

xử lý để dẹp cho hết kẻ thù, nghe đâu đó là lệnh của Trung cộng truyền cho VC dò xem 
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việc tuyên bố “ Việt Nam là khu Tự trị của Trung cộng “ đã được chưa?( chúng tôi chỉ 

đưa ra một cách dè dặt, nhưng thiết tưởng cũng không vô ích ).    

Nhân dân cùng nhau chối bỏ điều 4 Hiến pháp, không chỉ loại bỏ điều ấy suông mà 

cốt là loại bỏ hạng người Tham tàn và Cường bạo, không có Tư cách và khả năng  mà  

chỉ bám vào điều 4 để thao túng mọi việc Quốc gia mà tàn dân hại nước và bán nước! 

Việc làm của Nhân dân là việc Đai Nghĩa, vì có mục đích đem lại sự sống Hòa hầu 

mưu phúc lợi cho toàn dân. 

Nếu sửa đổi Hiến pháp của chế độ độc tài thì đó là việc riêng của đảng CSVN, đâu có 

liên quan gì đến nhân dân, mà thăm với dò, đó là trò hề lừa bịp trẻ con. Nếu là Hiến 

pháp của chế độ Dân chủ, thì đó là việc của toàn dân, dân viết, dân phê chuẩn, sau đó 

giao cho ba ngành thi hành, đảng CSVN có dính dáng gì mà  sửa với đổi, những tôn giáo 

và Trí thức đòi sửa đổi Hiến pháp để loại trừ cái chế độ độc tài  độc đảng hại dân bán 

nước là việc đầu tiên để loài trừ đảng CSVN ra khỏi cơ chế xã hội Việt Nam.  

Việc dùng Mặt trận ( Vô ) Tổ quốc để làm chứng dối rằng 20, 44 triệu nhân dân đều 

đồng ý không  bỏ Điều 4 Hiến pháp, chắc chắn số Dân này là hạng Dân tưởng tượng vu 

vơ trong bộ óc Thiên đường mù của đảng, vì không dân nào ngu đến nỗi  ủng hộ cái đảng 

đã đem hai tròng nô lệ lên đầu mình, dân tộc mình và bán nước mình. Cũng như việc đem 

các bản in sẵn phát cho tổ Dân phố để ép dân cho ý kiến thuận giữ “điều 4 Hiến pháp “ 

là vi hiến, là phạm trọng tội.   Xưa nay ai chẳng biết Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngoại 

vi của đảng CSVN, tổ Dân phố là cái kìm kẹp dân trong tròng nô lệ  của đảng CSVN và 

Tàu cộng nên sao CSVN chỉ nêu ra có 20, 44  triệu mà không nói có đến 89.999.000 triệu 

nhân dân bảo vệ đảng.  Cái trò gian dối ngày nay không còn lừa bịp được ai nữa, nên 

càng bày trò hạ cấp thì càng tố giác cái tánh lưu manh cố hữu của đảng CSVN .   Mọi trò 

Lừa bịp và Gian dối của CSVN đã bị lột trần, sao còn mê muội theo “ lối đoạn trường 

mà đi “!   Cái  Mác của Stalin và Mao Trạch Đông mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã 

dùng chém cổ nhân dân Việt Nam trong 68 năm nay, đang bắt đầu quay lại cắt cổ đảng, 

đảng CSVN có khôn thì hãy dừng lại mọi trò Lừa Bịp vô ích, hãy quay đầu về với Đạo lý 

Dân tộc  mà cùng nhau  cứu nước thoát ra khỏi họa diệt vong! 

 Việc soạn thảo HIẾN PHÁP DÂN CHỦ là việc của Đại biểu toàn dân ( chứ không do  

đảng chọn, đảng không được xen vào  ) của các Địa phương ( ở Việt Nam là Tỉnh ) , Đại 

biểu mỗi Địa phương soạn thảo Hiến pháp cho phù hợp với hoàn cảnh Địa phương mình, 

sau đó các Đại biểu Địa phương họp toàn Quốc bàn thảo nhiều vấn đề Riêng của các 

Địa phương và vấn đề Chung của Quốc gia, mà tìm ra mẫu số chung mà soạn thảo và 

phê chuẩn Hiến pháp Quốc gia, việc này là việc của Toàn dân, chứ chẳng phải là việc 

của một phe nhóm nào hay đảng phái nào.    

Mục tiêu của Hiến pháp là bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền:  

Nhân quyền là quyền của mọi  con người phải có Tự do, cũng như cơ hội và 

phương tiện để phát triển Tư cách và khả năng của con Người Nhân chủ, đó là nền tảng 

của chế độ Dân chủ, vì không có Nhân chủ thì không thể thi hành nhiệm vụ Dân chủ, có 

Nhân chủ để  làm chủ chính Mình và Gia đình mình, có Dân chủ thì mới làm chủ được 
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cộng đồng và Đất nước mình. Do đó đòi hỏi Hiến pháp phải có Nhân quyền tức là mọi 

thứ Tự do  căn bản đã  được ghi trong Bản Quốc tế Nhân quyền.  

Còn Dân quyền là quyền của mỗi Công dân,  quyền này đòi hỏi xã hội  phải tạo 

cơ hội và phương tiện giúp cho họ trau dồi  một nghề nghiệp thích hợp để cho Nhiệm vụ 

và Quyền lợi của họ được tương xứng, có thế mọi người dân đóng góp công sức vào làm 

cho dân giàu nước mạnh.    

Trong Hiến pháp mọi quyền đều thuộc về Dân, quyền của chính phủ rất hạn chế. 

Một điều quan trọng khác là Hiến pháp cũng phải phân quyền để các cơ chế xã hội kiểm 

soát lẫn nhau hầu các ngành trong chính quyền luôn luôn giữ được thế cân bằng. Đây là 

thể hiện tinh thần Dịch lý của phương Đông . Trong Tam quyền thì Lập pháp  ( thuộc 

Nhân Dân: Đa số   ) , Hành pháp  ( thuộc Chính quyền: thiểu số ) là cặp đối cực, còn 

ngành Tư pháp ( competency: thông thạo luật pháp ) nắm giữ lẽ công bằng Xã hội để cho 

hai cơ chế Lập pháp và Hành pháp được quân bình mà tiến bộ. (   check and balance ). 

Nhưng soạn thảo Hiến pháp mới chỉ là phần Ngọn, còn phần Gốc là con người 

NHÂN CHỦ, đây là lực lượng toàn dân lại quan trọng hơn nhiều, họ là lực lượng thi 

hành Hiến pháp, vì thế không có con Người NHÂN CHỦ để làm nhiệm vụ DÂN CHỦ 

thì không thể thực hiện CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ một cách hữu hiệu, cho nên việc phục 

hoạt lại nền Văn hóa Dân chủ Cộng hoà của Dân tộc trở nên vô cùng quan trọng.  Có 

Hiến pháp Dân chủ mà thiếu con người Nhân chủ để thực hiện vai trò Dân chủ thì có 

Hiến pháp cũng bằng không.  

Còn nếu có một Hiến pháp Dân chủ đúng nghĩa mà giao cho tụi độc tài thi hành thì Hiến 

pháp đó chỉ là bộ áo khoác che lốt Tham tàn và Cường bạo, chứ những con người này 

làm sao biết đường Nhân Nghĩa mà hành xử cho phải đạo làm người, vì họ quen xài luật 

rừng theo từng giai đoạn như bấy lâu nay để mưu quyền lợi riêng bất chính.! Họ sờ tay 

vào việc nào là nát việc đó! Chỉ có con đường quay về với Đạo lý dân tộc là lối thoát 

duy nhất cho đảng CSVN, nhân dân Việt Nam sẽ không hẹp hòi đến nỗi không kể tới việc 

lập công để đái tội của những người CS biết lỗi lầm. 

I.- Lời Kết 

Nhân đọc bài của Nguyễn Thị Thanh Bình đính kèm dưới đây ( 5) có mục đề là:  

Phải phóng thích sợ hãi và quá khứ!  

Theo thiển ý việc “ Phóng thích sự Sợ hãi  “ thì  rất cần thiết và cấp bách, còn “ phóng 

thích Quá khứ “ thì  e  sẽ bị hiểu lầm là mất Gốc, chúng ta đã mắc nạn phần lớn là do 

mất Gốc mà bị phân hoá trầm trọng. 

 

Chúng tôi xin có vài dòng dùng làm lời kết của bài: 

Một con Người hay một Dân tộc có Nội lực thì mới vượt thắng được sự Sợ hãi. 

Chúa Yêsu đã phán “Các con đừng Sợ” và Chân phước Giáo hoàng John Paul II cũng 

đã khuyến cáo như thế.  

*Vì có Nội lực của Bác ái và Công bằng thì mới thắng được sự Dữ của Satan. 
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*Nhà Phật cũng bảo “ Vô uý “. Có Tinh thần Vô uý của Từ bi, Trí huệ mới thắng 

được bạo lực của Tham, Sân, Si. 

*Nhà Nho thì bảo: “ Huyết khí chi Dũng bất khả hữu, Nghĩa khí chi Dũng bất 

khả vô: Cái dũng của Huyết khí tức là cái hung khí của Hận thù thì không nên có, 

mà cái Dũng của Nghĩa khí, tức  là cái Dũng của Nhân Nghĩa thì không thể Không .” 

Cái Nghĩa khí của Bác ái Công bằng; của Từ Bi Trí huệ; của Nhân Nghĩa thì Xây dựng, 

còn cái Huyết khí của Satan; của Tham, Sân, Si; của Tham tàn và Cường bạo thì luôn 

Phá hoại. 
Quốc gia chúng ta đã bị phá hoại cho nát cả Thượng tằng kiến trúc lẫn Hạ tằng cơ sở là 

do những thành phần Tham tàn và Cường bạo của Bắc phương và một số cháu con Lạc 

Hồn Dân tộc! 

 

Muốn có Nội lực Quốc gia, theo Tổ tiên ta thì toàn dân phải sống theo Chính Nghĩa 

Quốc gia.  Chính Nghĩa quốc gia là Chí Nhân và Đại Nghĩa.  

 

 Chúng ta không thể lấy cái xung khí của Hận thù để đối đầu với Tham tàn và Cường 

bạo của CSVN, vì lấy Hận thù đối chọi với Hận thù  thì kết quả phá hoại lại gấp bội. 

Chúng ta không chỉ dẹp CSVN là xong, mà là còn khởi đầu cho công trình xây dựng 

lâu dài, nếu không có cái Dũng của Nhân Nghĩa kèm theo tình trạng thiếu Chủ đạo 

Hoà của đa Nguyên đa Đảng  thì chính chúng ta lại lần nữa xé nát Dân tộc chúng ta! 

 

Vì vậy việc phục hoạt Nội lực Dân tộc qua Tình Thương và Công lý là quá cần thiết, 

những việc khó khăn to lớn này không biết  trông cậy vào ai hơn là các vị Lãnh đạo 

Tinh thần, các nhà làm Văn hoá cùng các vị Trí thức, vì tất cả đều là đầu tàu của Dân 

tộc, là Nguyên Khí của Quốc gia. Nếu Đầu tàu Quốc gia không chuyển bánh vì thiếu 

động lực,  thì các toa Tàu Quốc gia cũng nằm ì ra đó mà đón chờ tai họa ập lên đầu! 

Một Dân tộc thiếu Nội lực thì không trông chờ ai cứu giúp thay mình được và cũng 

không ai có thể mưu tìm Hạnh phúc được cho mình. 

Chúng ta thiết tha trông chờ quý vị đầu tàu của Quốc gia lắng nghe tiếng kêu than của  

một Dân tộc khốn cùng đã hàng thế kỷ mà đáp lời gọi của Hồn Thiêng Sông Núi!    

Một Dân tộc thiếu Nội lực thì quả là vô vọng!   Thiết tưởng cần phải có một Phong 

trào toàn quốc Canh tân và Hoà giải theo Tinh thần “ Vạn Giáo nhất Lý”  hay “ Đạo 

lý chung của Dân tộc “ thì mới mong, không có ngọn gió Lành thì không quét sạch 

nổi  được những rác rưởi Quốc gia đã chất đống lâu ngày !   

 

Cầu xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc chúng ta. 

 Nguyễn Quang 

Xin tham khảo thêm :  

( 1 ):  Nền tảng của Tự do và Bình sản 

  ( 2 ): The living Constitution 

 ( 3 ): Sự thật mất lòng 

 ( 4 ): Nền Dân chủ  đáy tầng . 

 ( 5 ): Phải phóng thích sự sợ hãi và quá khứ. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ( 1) : 

NỀN TẢNG CỦA TỰ DO VÀ BÌNH SẢN 

( Đại lược bộ Triết lý An Vi ) 

( Tinh Hoa Ngũ Điển: Mục XVIII.    Kim Định ) 

 

“ Nhiều người ngỏ ý muốn được hiểu sơ qua về nội dung bộ triết lý An vi, để biết nên 

đọc quyển nào trước, quyển nào sau.  Chúng tôi cho đó là một nguyện vọng chính đáng, 

vì có thể giúp ít nhiều cho việc tìm hiểu bộ sách, nhờ đã nắm vững nét then chốt, vì thế 

bài này được viết ra nhằm đáp ứng nguyện vọng trên.    Muốn thế thì có hai việc phải 

làm, trước hết đặt lên toàn bộ một cái nhìn bao quát để nhận ra nét đặc trưng, sau đó mới 

giới thiệu đại lược nội dung. 

 

I.- Nét đặc trưng 

 

1.- Nhân Chủ 

Nét đó là Nhân chủ tính. Nói là đặc trưng vì không nơi đâu có cả, bởi vậy hiểu được nét 

này thì phần nào đã nắm được đường hướng bộ sách.    Sở dĩ nói các nơi khác không có 

là vì triết học ấy đặt trên nền Thiên hay Địa, mà không trên Nhân như Việt Nho, và vì thế 

đáng gọi là Vong Nhân, hay nói cách khác là Vong Thân hay Vong Bổn, cả hai kiểu nói 

đều chỉ sự quên cái bổn gốc con Người, mà theo Nho giáo là cái đức của Thiên Địa, “ 

Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức “.  Sở dĩ các triết học đã vong bổn vì không biết cụ thể 

hoá cái nền đó để làm mục tiêu, nên mới vận hành trong Duy Thiên hay Duy Địa ( Còn 

gọi là Duy Tâm hay Duy Vật ). Vậy cụ thể thì Thiên Địa chi đức là gì ?. Hãy căn cứ vào 

câu: “ Thiên viên Địa phương “ thì nhận ra đó là Tự Do và Bình Sản. 

 

2.- Tự do 

Tự Do đi với Thiên viên chỉ cái gì tròn đầy không có hạn cục, giới mốc. Vậy Thiên chi 

đức có nghĩa là con Người chỉ thực sự là Người khi được hưởng một nền Tự Do chân 

chính, vì chỉ có thế mới phát triển hết mọi khả năng tiềm tàng của mình, là những tiềm 

năng ẩn sâu trong cõi mênh mông vô biên, vô tế, tức là Tự Do, Thế cho nên Tự Do là 

bổn gốc. 

 

3.- Bình Sản 

Nhưng để duy trì Tự Do thì cũng cần có một nền tảng khác không kém phần quan trọng, 

đó là Ăn, vì không không ăn là chết.   Muốn khỏi chết thì phải ăn, mà để mọi người được 

sống thì mọi người phải được ăn, vì thế mà cần đến chế độ quân phân tài sản, và gọi là 

Bình sản đi với Địa chi đức hay Địa phương.    

 

Như thế Tự Do cũng như Bình Sản là hai yếu tố cấu tạo nên con Người, thiếu Ăn thì 

hết sống, thiếu Tự Do thì sống  không còn là cái sống của Người mà là của đoàn 

Cừu, của đống Đá, Gạch, Đất.      
 

Vì thế không chú ý tới hai điểm đó là Vong Thân, Vong Bổn, và sứ mạng của triết lý là 

giúp con Người thực hiện được hai mục tiêu nọ.   Vậy mà cho tới nay chưa nơi nào đạt 

được hai mục tiêu trên, nên kể là chưa có con Người.   
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Nếu ta gọi Tự Do là Nói, còn Bình Sản là Ăn, thì bên Cộng sản ( hãy tạm cho như 

thế ) mới cho Ăn, bên Thế giới Tự do mới cho Nói. Như vậy bên kia mới là Địa chi 

đức, và bên này mới là Thiên chi đức, cả hai đều vong bổn vì con Người không là 

Thiên chi đức, cũng không là Địa chi đức, nhưng là cả hai.  Đó là chân lý nền tảng, 

mà ngao ngán thay cho tới nay chưa nền triết học nào nhận ra được để mà phát 

triển thành lý tưởng hoạt động. Tất cả còn một chiều, nên toàn nói những chuyện 

đâu đâu, xa với con Người. 

Vì thế mà có một thảm trạng xảy ra là thiện chí giải phóng con Người có thừa, nhưng 

không ai để đến bổn gốc, nên trên thế giới, phe Tự do cũng như phe Cộng sản, có hàng 

triệu người bị hiến thân tâm để phục vụ con Người, mà trong thực tế lại chính là đang 

hợp tác vào việc rèn luyện cho vững thêm những xiềng xích trói buộc con Người, cũng 

như tước đoạt thêm quyền làm Người còn sót lại.   Quả đúng với câu: 

 

“ Kể từ thiên hạ yêu nhau 

Đống xương vô định đã cao bằng đầu “ 

 

II.- Thảm trạng của Nhân loại 

Thảm trạng đó xảy ra vì thiếu Minh Triết, hay ít ra là một triết lý đặt nền móng 

trên con Người.  Vì thế người ta cứ tiếp tục truyền đạt nền Giáo dục cũng như quan 

niệm Tư sản của xã hội quý tộc La Hy xưa, mà không một lần nhìn cho rõ nền móng 

cũ đó thuộc loại nào. Hóa nên hậu quả như gà ấp trứng vịt, con nở ra không chịu 

theo mẹ, nhưng đòi sống dưới nước.  Người học triết đặt nền trên Thiên hay trên 

Địa cũng giống như vậy: thiện chí thì muốn làm ơn cho Người, mà hậu quả công 

việc của mình lại quay ra đàn áp con Người. 

 

Ta hãy thử đi vào chi tiết để thấy sự thực đó. Trước hết hãy đặt lên triết học Âu Tây cái 

nhìn tổng quát thì sẽ nhận ra ngay những trục trặc về hai nền tảng kia.  Ta biết tổ sư triết 

học Tây phương la bộ ba Socrate, Platon, Aristote. Vậy mà cả ba đều chấp nhận chế 

độ nô lệ ( thuộc bổn Tư Do hay Thiên chi đức ).    Hơn thế nữa còn cho là cần thiết, vì 

không có nô lệ thì lấy ai làm việc, mà thiếu người làm việc thì xã hội sụp đổ.  Bởi thế 

Aristote bào chữa chiến tranh, coi đó chẳng qua là cuộc săn nô lệ, vì ông đã đồng hoá 

việc bắt nô lệ với việc đi săn thú . ( p. 18. 1356 b ).  Chúng ta cũng nên nhớ rằng triết học 

Âu Tây chẳng qua là việc nối dài Platon, Aristote. Thầy bảo sao thì muôn thế hệ trò cứ 

cúi đầu rập khuôn mẫu như thế, chẳng hề bao giờ biết rời bỏ sách để nhìn thẳng vào thân 

phận con Người mà suy tư, cùng lắm thì chỉ là đổi Lý với Lẽ cũng lấy ở sách.  Nếu 

Aristote giải nghĩa căn do nô lệ bằng Nhiệt Đới ( Tự do là hậu quả của xứ lạnh !) thì 

môn đệ lại giải nghĩa bằng Tội, hoặc hình phạt do Tội, mà Ý niệm Tội được duy trì nên 

chế độ nô lệ cũng được duy trì cho tới ngày được kỹ thuật phá vỡ.  Để nói cụ thể như ông 

Lefèbre DeSuouettes thì chế độ nô lệ được giảm bớt khổ cực là nhờ những cải tiến kỹ 

thuật của cái khoang quàng cổ con vật kéo xe ở thế kỷ thứ X, và những kỹ thuật chạy 

tàu thuyền từ thế kỷ XIII trở đi ( Attelagem moderne et le gouvernail d’éambot à 

charnière . L’ esclavage par Lengelle 1955 p. 31 ). 

Rồi sau đó kỹ thuật tiến dần thì cũng là sự đi lên của việc bãi bỏ chế độ nô lệ: 

 

   Kỳ năm bãi bỏ năm 1898 

  Anh. . …………………1833 
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  Pháp………………… 1845 

  Bồ Đào Nha…………1856 

  Y Pha Nho ………chậm nhất 

   ( Xem Lengelle p. 96 ) 

 

Xem bảng trên ta thấy việc giải phóng nô lệ chỉ xảy ra vào lúc khoa học kỹ thuật đã tiến 

mạnh, nên là hệ quả của Kỹ thuật chứ không do thuyết lý nào cả.   

 Đủ biết chữ Tư Do, Bình Sản, dù có được triết học nói lên cũng chẳng qua là hò hét 

theo đuôi, theo lũ đông vật thôi, chứ thực ra thiếu nền tảng, và do đó thiếu hiệu 

năng. Vì thế nó dẫn tới sự thực thứ hai là chế độ nô lệ đã không được bãi bỏ mà chỉ 

thay đổi hình thức hay là chuyển chỗ.  Thí dụ cái nạn “ người bóc lột Người “đã từ 

thợ thuyền Âu Châu hoặc di chuyển sang đầu cổ các dân nhược tiểu, hoặc tiếp nối 

dưới chế độ cộng sản, chứ thực tế chế độ nô lệ chưa được bãi bỏ hẳn. Vì Tự do vốn 

gắn liền với chế độ quân phân tài sản.  Vậy mà “ quyền tư sản tuyệt đối “ vẫn được 

duy trì và hiện nay trở nên Tư bản, rồi cộng sản phản động lập ra chế độ vô sản, 

nhưng tựu trung vẫn là Tư bản, chỉ thay đổi chủ.  Vì thế vẫn là liên hệ chủ nô, chưa 

có liê hệ Người với Người.  Cho nên cuối cùng phải kết luận là nhân loại vẫn thiếu 

Tự Do và Bình Sản. 

 

Hiện nay hai chữ Công Bằng và Tự Do đang được nhắc nhở tới nhiều, nhưng không 

đạt công hiệu nào khác ngoài việc nói lên sự thiếu sót của hai cái đó, y như người ta 

chỉ nói tới răng khi đau răng. 

Cũng vậy hiện Công Bằng và Tự Do được nói tới nhiều là do lâm bệnh trầm trọng. Mà 

xét tới căn nguyên thì như Nietzsche nhận xét là tại chẳng ai đưa ra được hướng đi, tất cả 

đều chỉ là đoàn cừu không người chăn . “ Un seul troupeau. Pas un berger “.    Tại sao? 

 

IV.- Triết lý An vi: xây trên Nhân chủ tính 

Vì cho tới nay mới có triết lý đặt trên Thiên hay Địa, nên chỉ có phụng sự cho đời, cho 

đất cho kỹ thuật, cho tiền tài mà chưa phụng sự cho con Người.    Mặc dù thiện chí phụng 

sự con Người không thiếu, nhưng thiếu một nền triết lý xây trên Nhân chủ tính, cho nên 

thiếu tất cả. Và đó là chỗ muốn góp phần của bộ Triết lý An vi.   

Một nền triết nhằm tạo đời sống an nhiên thanh thoát cho cả Thân lẫn Tâm, cho 

mọi người không phân biệt tôn giáo màu da, tư bản hay vô sản, nhưng là gửi tới con 

người xét là Người, tức là con Người không xét như Nô lệ cho Thiên hay Địa nhưng 

là con Người Nhân chủ tự mình định đoạt về số phận mình, mà không phải hy sinh 

mình để đi nô lệ cho Trời hay Đất.  Đây sẽ là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong 

việc giải phóng con Người, để đưa con Người vào hẳn đất của mình, nơi mình làm 

chủ nhân ông, nên có thể chấm dứt những lo âu gây lên do Trời hay Đất, nhưng 

được sống thanh thoát an nhiên. Do đó gọi là triết lý An vi vậy. Vì thế nó có thể kêu 

gọi như sau: 

 

  “ Hởi Người ! Hãy đoàn kết lại! “  

 

Đó là lời kêu gọi đầu tiên được nghe trên mặt đất này. Người Cộng sản kêu gọi “ Hởi 

những người vô sản đoàn kết lại “ ,  hậu quả là bao nhiêu triệu người đã mất đầu.   Cũng 

như những lời hô “ Hởi các tín hữu hãy đoàn kết lại ! “ thì gây nên cuộc chiến tranh tôn 
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giáo.   Vì thế lần này phải hô: “ Hởi Người mà không còn gì theo sau. . “, chỉ biết đến 

Người như một Nhân chủ. Vì là Nhân chủ nên nó sẽ không nói “ Hởi các tín hữu  ! Hãy 

đoàn kết lại ! “   Hoặc “ Hởi  các người da trắng, hay các người da vàng, hay hởi những 

người nghèo, hởi những người đang bị áp bức hãy đoàn kết lại.    Nhưng chỉ nói có một 

tiếng “ Người “ tinh ròng không gì ngoại lai pha vào đó, mà chỉ là người trên cương vị 

con Người đoàn kết lại, mà phá bỏ những xiềng xích, mà phá bỏ những xiềng xích do 

Thiên hay Địa đã tạo ra để trói buộc con Người, mà phải giải phóng con Người để con 

Người trở lại nhà  của mình “ Nhập ư thất “.  

 Trong việc giải phóng này cần đến một triết lý hướng dẫn. Nền triết lý này sẽ là 

công trình của các thế hệ của mỗi người giúp nhau tìm kiếm.  Vì thế ngay tự bây giờ 

chúng ta phải khai quang mở lối. Trong ý hướng đó chúng tôi đã ghi lại những cảm 

nghĩ làm thành bộ triết lý An vi. 

 

 ( 2 ):  

THE LIVING CONSTITUTION 

 

Creating America 

A history of the United States 

Mc Dougal littell 

California Edition  

 

The Framers of the Constitution created a flexible plan for Governing the United States 

far into the future. They also described ways to allow changes in the Constitution. For 

over 200 years, the Constitution has guided the American people.  It remains  a “ living 

document “ .  The Constitution still thrives, in part, because it echoes the principles the 

delegates valued.  Each generation of Americans renews the meaning of the 

Constitution’s timeless ideas.   These pages show you some ways in which the 

Constitution has shaped events in Americain history. 

 

 

SEVEN PRINCIPLES OF THE CONSTITUTION 

The Framers of the Constitution contracted a new system of Government.   Seven 

principles supported their efforts.  To picture how these principle work, imagine seven 

building blocks.  Together they form the foundation of the United States Constitution. In 

the pages that follow you will find  the definitions and main ideas of the priciples shown 

below: 

 

 

UNITED  STATES CONSTITUTION 

  

       I.-Republicanism          II.- Separation of power     III.- Limited Government  

 

         IV-Popular sovereignty       V.-Federalism            VI.-Check & Balances  

 

VII.-Individual Rights. 
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I.- Popular Sovereignty 

Who gives the Government its power? 

“ We the people of the United States. . .  establish this Constitution for the United States 

of America.These words from the Preamble, or introduction, to the Constitution clearly 

spell out the source of the Government’s power.   The American form of government 

comes from a school of political thought called classical liberalism, which emphasized  

freedom, democracy, and the importance of the individuals.    

The Constutions rest on the idea of popular sovereignty 

 

II.- Republicanism 

How are people’s views Represented in Government? 

The Framers of the Constitution wanted the people to have a voice in Government. The 

Framers also feared that public opinion might stand in a way  of sound decision making. 

To solve this problems, they looked to republicanism as a model of Government. 

Republicanism is based on the belief: The people exercise theis power by voting for 

their political representatives.    According to the Framers, these lawmakers played the 

key role in making a republican government work. Article 4, Section 4, of the 

Constitution also calls for every State to have a “ republican form of Government “ .    

Civic Republicanism is the idea that citizens stay informed about politics and participate 

in the process, 

 

( In the republican government, voting citizens make their voice heard at theo polls. The 

power of the ballot prompts candidates to listen to people’s concerns ) 

 

III.- Federalism 

How is Power Shared ? 

The  Framers wanted the states and the nation to become partners in governing.  To build 

cooperation, the Framers turned to Federalism. 

Federalism is a system of government in which power is divided between a central 

government and a smaller political units, such as states. In the early years of the United 

States, Federalism was closely related to dual sovereignty, the idea that the powers of the 

federal government and the states were clearly defined, and each had exclusive power 

over their own spheres with little overlap. This view of federalism led to states’ rights 

conflicts, which were contributing factors in the Civil War. 

The Framers used Federalism to structure the Constitution.    The Constitution assigns 

certain power to the national government. These are delegated powers .Powers kept by 

the states are reserved powers.   Powers shared oe exercised by national and state 

governments are known as concurrent powers 

 

Federalism 
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I. Powers delegated              III. Shared Powers            II. Powers reserved  

    to the national Government.        ( Concurrent )            for the State Governments 

                                                                  Powers 

 

The overlapping spheres of power bind the American people together. 

   

 

IV.- Separation of Powers 

How is Power divided? 

The Framers were concerned that too much power might fall into the hand off a single 

group. To avoid this problem, they built the idea of Separation of Powers into the 

Constitution. This principle means the division of basic roles into branches. No one 

branch is given all the power.  Articles 1. 2 and 3 of the Constitution detail how powers 

are split among the three branches. 

 

Separation of Powers 

United States Constitution 

 

                  Article 1                                  Article 2                           Article 3 

Legislative branch                  Executive branch              Judicial branch 
              Congress make the laws              President enforce the laws        Supreme court interpret the laws 

 

California standards 

8.27. Describe the principle of federalism, dual sovereignty separation of powers, check 

and balances, the nature and purpose of majority rule, and the way in which the 

Americam idea of constitutionalism preserves individual rights ) 

 

V.- Checks and Balances 

How is Power evenly  distributed? 

 

 

Exective Branch ( E.B. ) 

( President  ) 

                    E.B.  Checks on Court↙                                  L.B.↖Checks on  President 
 
 

                    J.B.Checks on President.↗CHECKS  &       E.B ↘Check on Congress 
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       BALANCES 

 

                     Judicial Branch  ( J.B.)                                 ( L.B. )  Legislative branch 

( Supreme court )                                                 ( Congress )   

                                J.B. Check on Congress     ↹ L.B.Checks on Court. 
 

 

Baron de Montesquieux, an 18th – century French thinker wrote, “ Power should be a 

check to power ”. Comment refers to the principle of checks and Balances.    Each 

branch of government  can exercise checks, or controls, over the other branches.   Though 

the branches of government are separate, they rely on one another to perform the work of 

government. 

The Framers included a system of checks and balances in the Constitution to help make  

sure the branches work together fairly.  For example, only Congress can pass laws. Yet 

the President can check this power by refusing to sign a law into action. In turn, The 

Supreme Court can declare that a law, passed by Congress, and signed by the President. 

violates the Constitution. 

 

VI.-Limited Government 

How is Abuse of Power Prevented? 

The Framers restricted the power of government. Article 1, Section 9, of the Constitution 

list the power denied to the Congress.Article 1, Section 10 forbids the States to State 

certain actions. 

The principle of  limited government is also closely related to the “ rule of law “    In the 

American government everyone, citizens and powerful leaders alike, must obey the law. 

Individuals or groups cannot twist or bypass the law to serve their own interests 

 

 

VII.- Individual Right 

How are personal Freedom Protected? 

The first ten amendments to the Constitution shield people from an overly powerful 

government. These amendments are called the Bill of Rights. The Bills of Rights 

guarantees certain individual Rights, or personal liberties and previleges.  For example, 

government can not control what people write or say. People also have the Right to meet 

peacefully and ask the government to correct a problem Later amendments to the 

Constitution also advanced the cause of individual rights. 

 

 

Chú thích:  

Popular sovereignty, Limited government: Đem tinh thần Dân chủ vào nền tảng của 

các Cơ chế Xã hội. 

 

 Republicanism, Federalism: Thể hiện tinh thần Cộng hoà vào các Cơ chế xã hội. 

 

Separation of power, Checks and Balances, Individual Right:   Phân công trách 

nhiệm để thực hiện mối liên hệ cơ thể một cách quân bình trong các Cơ chế Quốc gia 
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bằng cách kiểm soát nhau hầu bảo vệ Nhân và Dân quyền mà mưu phúc lợi cho toàn 

dân. 

 

THE CONSTITUTION OF THE  UNITED STATES 

 

Preamble.   Purpose of the Constitution 

 

We the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish 

justice, insure domestic tranquility, provide for the commom defence, promote general 

Welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and 

establish this Constitution for the United States of America. 

 

A closer look Goals of the Preamble 

 

________________________________________________________________________ 

Form a more              Crerate a nation in which         * US postal system 

              Perfect Union                States work together               * US coin, paper money 

 

( Thiết lập Chủ đạo Hòa cho Quốc gia trên cơ sở mối tương quan cơ thể và công bằng 

Xã hội) 

              Establish  justice          Make law and set                     *  Court system 

                           up court that are fair                 *  Jury system 

 

                                              ( Thiết lập công lý xã hội )  

             Insure domestic               Keep peace within                * National guard 

              Tranquility                           the country                      * Federal Marshals 

 

 ( Bảo đảm Nội an ) 

________________________________________________________________________

_ 

                  Provide for the                 Safeguard the country          *Army 

                Common defense                     again attack                    * Navy     

 

( Bảo vệ An ninh Quốc phòng ) 

________________________________________________________________________         

 

Provide for the                Contribute to the                  *Social security            

                General welfare             happiness and the Well-          *Food and drug laws      

       being of all the people     

 

( Mưu cầu Phúc lợi cho toàn dân ) 

  

  Secure the blessing            Make sure future              *Commission on civil right 

      of liberty to ourselves      citizens remain free          *National council on Disability      
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 ( Bảo đảm Tự do và Nhân quyền cho toàn dân trong Hiện tại và Con cháu trong 

Tương lai ) 

 

( 3 ) : Đây là  mặt Phải cũng như mặt Trái “ Chén đắng ”  của Dân tộc. Trước đây tôi 

đã  nghe vấn đề  này, sao nay lại  được nêu lên. Thiết tưởng đây là vấn đề cần quan 

tâm. Chúng ta  cứ mê mãi hăng hái đi cứu Nước mà quên Gốc Con Người và Dân tộc 

thì chúng ta đã đánh mất Đối tượng phục vụ rồi, nên cứ chạy quanh các Hiện tượng 

mà la, kết quả là “ nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì “, làm sao mà cứu được con 

Người và Đất nước?      

 

Kính xin quý vị Lãnh đạo tinh thần cùng quý vị Trí thức lưu tâm thẩm định vấn đề  

mà tìm phương cùng nhau thoát nạn. 

( Nguồn từ email, không rõ tác giả ) 

 

 

Sự thật mất lòng 
 

Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, ông nói rằng:  

--Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và 

tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam 

hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ 

tài liệu cấp cho GAO). 

--Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community 

organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với 

Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành 

động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu 

của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians) 

  

Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people 

are you?) 

Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. 

Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại 

người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta. 

Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh 

uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến.Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi 

thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời 

đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng 

mất thì giờ. 

Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bửa cơm chung hôm nọ 

Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ 

Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho 

chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng.Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng 

sống.Chúng tôi không nôp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa 

làm.Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your 

dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ 

gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc 
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giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn 

cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) 

không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp 

một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only 

help those who help themselves) 

Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói : 

“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không 

đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm 

những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh 

phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in 

power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là 

tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh 

biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh 

tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. 

Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn 

người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là 

chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.  

  

Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như 

mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người: 

-*-1 loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi 

biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. 

Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão 

thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông 

nói Mme. Dương Nguyệt Ánh. 

  

-- Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đày đủ, kể cả tiền lời (Your 

debt to America has been paid in full, with interest). 

-- Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng 

khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are 

ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhân. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ 

loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen. 

-- Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có 

lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi 

không biết được rằng chánh phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho 

đất nước và nhân dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các 

thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác. 

Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua 

đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông 

cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta 

phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như 

những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ. 

 

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

-- 
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Ðể trả lời bài viết SỰ THẬT MẤT LÒNG 
 

Một anh bạn mới chuyển cho tôi bài viết không có tên tác giả, có tựa đề là SỰ THẬT 

MẤT LÒNG. Tôi thấy cần phải lên tiếng từng điểm một để trả lời tác giả và những tên 

Mỹ vô danh mà tác giả đã mượn lời của họ ( hay của chính tác giả, không biết chừng ) 

đã ngu muội, hồ đồ, hỗn láo, đầy ác cảm, có dụng ý và hèn nhát. Trong bài viết, chữ 

mực đen là của người viết bài SỰ THẬT MẤT LÒNG và chữ mực đỏ là của tôi: 

 

- 1/ Một nhân viên chính phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, ông nói rằng: Một 

mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khắng khít (close co-operate ) về kinh tế và tài 

chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng 

năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư ( Note: Wells Fargo Bank có đủ tài 

liệu cung cấp cho GAO ). Cũng nên biết, GAO viết tắt từ chữ Government 

Accountability Office là cơ quan độc lập, không đảng phái, làm việc cho quốc hội. Ông 

người Mỹ da trắng ( không có tên họ ) đã  lấy ra được và công bố con số 18 tỷ đô la, chỉ 

riêng nước Mỹ? Ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam cho biết, trong năm 2012 nguồn kiều hối trên toàn thế giới Việt 

Nam nhận được chỉ có 10 tỷ đô la. Tiền đó là của gần nửa triệu công nhân lao động 

ngoại quốc, của những 

người ra đi từ miền Bắc Cộng sản sau 1975 hay trước đó đã ở lại từ các nước cựu chế 

độ Cộng sản, của cả 300 ngàn người lấy chồng nước ngoài…không riêng chỉ ở Mỹ. 

Việc họ có khắng khít hay không khắng khít với chế độ kẻ thù hay không kẻ thù với họ, 

có gì thắc mắc ở các nước tự do, ai cấm ai được? Không thấy, quân đội Mỹ đỗ xương 

máu và sự chết chóc từng ngày trên chiến trường Việt nam mà ở Mỹ chống chiến tranh 

Việt nam rầm rầm, có ai làm gì họ; làm gì Bill Clinton, John Kerry, Jane Fonda…? 

 

-2/ Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng ( a certain number of your community  

organizations ) các anh nộp thỉnh cầu ( petition ) chính phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế 

với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính 

hành động của các anh ( hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch ) rồi các anh phản lại 

thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề ( you, bunch of comedians ). Ông hỏi: “ Trả lời 

tôi, các anh là loại người gì”? ( Please answer me, what kind of people are you? ). Một 

kết luận thô bỉ, thiển cận, hồ đồ. “các người Mỹ gốc Việt hợp tác khắng khít” khác hoàn 

toàn với “một số tổ chức cộng đồng các anh nộp thỉnh cầu”. Dù có ngu hay khùng điên 

cách mấy cũng thấy được. Ai đời đang nói chuyện mấy người “thân Cộng” gộp chung 

với mấy 

người “chống Cộng” rồi nói “hành động của các anh ( hợp tác kinh tế với chế độ thù 

nghịch ) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh”. Xin lỗi, phản phúc là chính các 

ông, chính phủ Hoa kỳ các ông đã “phản lại” Việt nam, bán đứng chúng tôi cho Tàu. 

Các ông đem quân vào Việt nam, đão chánh tới đão chánh lui, làm chết anh em Tổng 

thống Ngô Ðình Diệm kính yêu của chúng tôi, gây chết chóc hàng triệu người, tang 

thương hai miền Nam Bắc. Rồi mặc kệ ai, các ông bỏ chạy, chúng tôi chết đứng …Tội 

nghiệp bây giờ Afghanidtan sẽ như số phận chúng tôi cho coi! “Xin ông tìm cho ra 

được mấy người Việt nam chống Cộng chúng tôi đã ký vào thỉnh nguyện lại “hợp tác 

khắng khít ( close co-operate ) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh”? 

Nếu không, hóa ra ông ở xa nửa vòng trái đất mà cũng nhiễm bệnh “chụp mũ” của tụi 
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VC rồi, nếu không 

muốn nói, ông có mắt cũng như mù. Việc chúng tôi, một số có gởi tiền hay về Viêt nam 

chẳng qua vì đạo lý truyền thống “chim có tổ, người có tông” hay “uống nước nhớ 

nguồn” không thể làm ngơ. Năm 196 trước Tây lịch, Triệu Vũ Vương, nước Nam Việt 

của chúng tôi đã thần phục nhà Hán ( nhưng vẫn giữ nền độc lập, tự trị ) cũng vì nhà 

Hán hăm sẽ giết chết giòng họ và san bằng mả mồ tổ tiên của mình. Từ kết luận ngu 

ngơ trên, ông đã hỗn hào một cách xách mé, mất tư cách mà la ầm lên rằng “các anh là 

lũ hề” (you, bunch of comedians ). Tôi nghĩ “you, bunch of comedians” là ông đó. Ông 

hỏi: “Trả lời tôi, các anh là loại người gì?” ( Please answer me, what kind of people are 

you?”. Tôi xin trả lời thay, chúng tôi là người Việt Nam chân chính, lương thiện đã 

sống và đã chiến đấu và sẽ sống và sẽ chiến đấu vì tự do, hòa bình, hạnh phúc, thịnh 

vượng cho chính chúng tôi và cho cả thế giới”. Riêng ông, tôi dạy ông một câu nói mà 

ông bà tôi đã dạy cho con cháu từ lúc còn bé thơ, là “hàm huyết phún nhân, tiên ô tự 

khẩu”, có nghĩa là “ngậm máu phun người, dơ miệng mình trước”. 

 

-3/ Qua hai tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không 

thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối 

đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta. Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người 

Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. 

Ðau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến. Ðọc đoạn văn nầy, tôi vô cùng thất vọng, hèn 

chi vài anh bạn tôi nói “quăng sọt rác đi ba cái “thứ gây rối” đó, chỉ mất thì giờ vô lý”. 

Ông hay bà viết bài nầy có “hiệu triệu” trước mặt 1 triệu 700 ngàn người Việt ở khắp 

nước Mỹ đâu mà người ta biết, người ta chờ đọc để trả lời trong vòng hai tuần? Một 

năm, hai năm chưa chắc có ai đọc, không có ai thèm đọc nữa là! Tôi có một anh bạn 

“forward” cho, mới biết bài viết nầy chắc của một người ngông ngạo lắm thì phải? Ai 

ăn không ngồi rồi đi tìm rác moi lên để nhìn gì trong đó, huống gì quý vị cao minh, 

uyên bác, người ta lo làm việc lớn, ai dư thời giờ đâu mà trả lời những câu nói dại dột, u 

mê, ngu ngơ, phi lý, 

vu vơ… của những con người bất thường, xấc xược, hỗn láo? Tôi, phàm phu tục tử, dù 

ít học, nhưng cũng biết dân tộc mình bị người ta xúc phạm không chịu nỗi nên phải trả 

lời và chỉ trả lời một lần nầy thôi, vì có ai cứ đem “đờn gãi tai trâu”, lại là trâu điếc bao 

giờ? “Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, ông hay bà 

là người Việt Nam tôi phỏng chừng cũng không quá trẻ thơ, chắc đã được dạy rồi. Họ 

“chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta”, nhưng ông hay bà là kẻ hèn nhát quá là hèn nhát, đã 

“ngậm câm” để bụng mà về “phun ra” cho đồng bào mình nghe. Chửi xéo dân Việt, 

trong đó có cha mẹ của ông hay bà; có ông bà của ông hay bà; có tổ tông của ông hay 

bà; có going họ đời đời của ông hay bà…nữa chớ. Chính dân tộc Việt Nam có bốn ngàn 

năm văn hiến, nên họ biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm; biết thế nào quân 

tử, thế nào tiểu nhân mà chơi, mà tránh; là chính nhân, họ không hồ đồ, xu nịnh…phát 

ngôn một cách hàm hồ, trẻ con, mông muội, ngu si. 

 

-4/ …trong dịp Monthly-Neighborhood-Get Together-Buffet Dinner nầy, một bà bác sĩ 

Sue ( OB GYN ) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh 

cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự dành lấy mạng sống. 

Chúng tôi không nộp đơn thỉnh cầu tới chính phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa 

làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình. Tại 
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sao trong Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner mà bà Sue, Bác sĩ Sản-

Phụ khoa ( Obstetics-Gynecology ) da màu nào đó, ai thèm chọc bả mà tự nhiên bả lại 

nói chuyện không thích hợp một cách ác cảm dị kỳ, quá đơn giản một cách vô ý thức, 

thiếu cân nhắc và có tính kỳ thị đáng kinh tỡm trong không khí bửa cơm chiều đoàn kết, 

cùng nhau làm việc? Việc ký “thỉnh cầu” tới chính phủ ở Mỹ đâu ai nói “như bản chất ỷ 

lại 

của các anh vừa làm”? Ðã có 1 triệu 500 ngàn người Mỹ ủng hộ cựu ứng cử viên đảng 

Cộng hòa, Mike Huckabee “Sign the Petition to Help Force Repeal” để bãi bỏ Health 

Care Act, cái gọi là “Obamacare”. Gần 300 ngàn người Hispanic hay Latino ( gốc Cuba, 

Mexico, Puerto Rico, Trung và Nam Mỹ ) đã ký thỉnh nguyện thư xin cho 11 triệu 

người cư trú bất hợp pháp đang sống trên đất Mỹ được nhập cư. Ðã có 52,641 người ký 

thỉnh nguyện thư xin bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba ( “52, 641 have signed the petition to 

lift the American embargo on Cuba” ) đã kéo dài cả nửa thế kỷ qua…Như vậy, những 

người trên đã làm những công việc đó xuất sứ từ “bản chất ỷ lại” hay sao? Những công 

việc đó, ai nói là “bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình”? Chính quyền, 

Quốc hội lập ra để làm gì nhỉ, nếu không phải vì dân, cho dân? Thật không thể tưởng 

tượng được “một 

bác sĩ Sue ( OB GYN ) da màu” nào đó có học lại ăn nói hàm hồ phường tôm cá như 

vậy và cũng đau, chúng ta có một người Việt nghe người ta chửi ngay vào mặt mình mà 

im ru bà rù, còn về nói móc, nói moi người Việt mình thậm tệ. “Khôn nhà dại chợ” 

không sai chút nào! 

 

-5/ Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người 

Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặc ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành 

lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí “ There is no free lunch”. Những người 

dân ở Việt Nam ươn hèn ( coward rats ) không dám tự mình dành lấy bình đẳng , tự do, 

nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn ( a nation full of 

coward rats ). Nếu họ không cứu họ trước ( we only help those who themselves ). Ðọc 

đến đây, tôi tức con mẹ “bác sĩ Sue ( OB GYN ) da màu” nào đó ít hơn thằng cha hay 

con mẹ nào người Việt nam viết ra cái bài mà tôi dẫn chứng bằng mực đen ở trên, khiếp 

nhược đến nỗi chỉ biết ngồi nghe người ta chửi cả dân tộc mình: “một dân tộc ươn hèn ( 

a nation full of coward rats ) mà không thấy nhục, còn cảm thấy hãnh diện như thể ta 

đây người trí thức tiếp xúc những người Mỹ trí thức- một loại trí thức đáng khinh bỉ, 

thối tha như rác rưởi, cống rãnh-. Việc nhờ hay không nhờ Martin Luther King tôi chưa 

thấy rõ, nhưng người Việt chúng tôi qua đây xứ sở Hoa Kỳ, chúng tôi thấy rõ hết sức, là 

đã xả thân đi làm những công việc cùng khổ, hạ đẳng, bẩn thỉu, nhục nhã, mồ hôi nước 

mắt, xương máu, và cả cái chết… 

Hơn thì có chứ không thua gì “người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi”. 

Vậy thì “there is no free lunch” xin trả lại cho bà “bác sĩ Sue (OB GYN ) da màu” nào 

đó, bà có thể nói với những người Mỹ homeless đang xin ăn đầy ngoài đường, nhất là 

những người Mỹ da màu như bà. Xin nhớ cho. Những người bạn African American có 

chiều dài lịch sử trên đất Mỹ cả 400 năm. Ðến thập niên 1960, thời kỳ Martin Luther 

King tranh đấu đã có ít nhất là 18 triệu 900 ngàn người, dĩ nhiên họ đòi hỏi điều gì, cái 

gì cũng dễ dàng hơn và dễ thành công hơn. Người Việt chúng tôi đầu hôm sớm mai tới 

Hoa Kỳ chưa tròn 40 năm, võn vẹn chỉ 1 triệu 700 ngàn người ở rãi rác trên 50 tiểu 

bang, chưa có an cư, chưa được lạc nghiệp, nhưng chúng tôi rất hãnh diện những gì 
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chúng tôi đã làm cho chính chúng tôi và cho đất nước Hoa Kỳ. Như “bà bác sĩ Sue ( OB 

GYN ) da 

màu” nào đó, liệu bà có làm được không? Và ngay cuộc đời của bà, bà đã làm gì rồi cho 

đất nước tự do, cơ hội và mang tiếng “không được kỳ thi” nầy? Bà có quá quắc lắm 

không, bà có kỳ thị lắm không khi dám tuyên bố chúng tôi là “một dân tộc ươn hèn” ( a 

nation full of coward rats )? Tại người bạn Việt của tôi “ươn hèn”, chỉ biết ngồi nghe bà 

mắng, bà chửi cả một dân tộc mình mà cứ lắng tai nghe và hai môi cứ như hai cái vỏ 

con hến, con sò, con ốc “ngậm cứng” lại, nên bà cứ rỗn rãng một cách u mê, ngu ngốc 

chăng? Bà hãy mở mắt ra mà biết, Viêt nam chúng tôi gần 1000 năm đô hộ của Tàu, 

gần 100 năm cai trị của Pháp mà vẫn là một nước thống nhất, độc lập, tự chủ, văn minh 

tồn tại trên quả địa cầu nầy? Sau năm 1954, chúng tôi vẫn hiên ngang đứng lên làm tiền 

đồn chống Cộng sản bên cạnh người Mỹ trên 20 chục năm trời? Mỹ bỏ chạy, chúng tôi 

một 

nửa đất nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu bà nghĩ, dẫu có anh hùng cách mấy, dẫu có 

thiên thần trên trời xuống cứu giúp, có thắng nổi cả một khối Cộng sản thống nhất, vĩ 

đại, cuồng tín, hùng cường nhất thời bấy giờ? Nếu trí não của bà còn quá ấu trĩ, thì bà 

cứ “đội mồ” xuống hỏi thử các ông tổng thống Hoa kỳ đã quá cố hay cứ xin gặp các ông 

tổng thống còn đang sống, như ông Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ 

xem sao? 

 

-6/ Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói “Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ 

gốc Việt các anh biết rằng chính phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế ( 

policeman of the world ). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là 

việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chính phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc 

quan tòa buộc một nước có chủ quyền ( a sovereign nation in power ) thả những người 

đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá 

lạm dụng ( abusive ) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết các người Cuba 

nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực lượng cử tri, chính trị , kinh tế của họ to lớn hơn 

các anh nhiều lần. 

Các chính trị gia đều tiến sát gần ( approach ) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu ( petition ) 

chính phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh ( they 

are smarter and more realistic than you folks )--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì --quả 

vậy. Ông bạn hay bà bạn ta sao ngu ngốc đến nỗi lấy một câu nói thô lậu, sơ đẳng, kém 

cỏi của một ông lính già về hưu không biết còn đủ trí thông minh hay không làm khuôn 

vàng thước ngọc mà kết luận quá sức hồ đồ, ấu trỉ, mất dạy…, rằng “chúng ta ngu hơn 

bọn xì”. “There comes a time when silence is betrayal” như Martin Luther King đã nói ( 

có khi sự im lặng là một sự phản bội ). Ông có biết rằng, theo U.S Census Bureau tính 

đến ngày 1 tháng 7 năm 2011, dân số người Hispanic hay Latino có đến 52 triệu người, 

chiếm đến 

16.7% dân số Hoa kỳ và đến ngày 1 tháng 7 năm 2050, ước tính lên đến 30% tức 137. 8 

triệu người? Một dân số to lớn như vậy, đã ở lâu đời trên nước Mỹ trên 400 trăm năm, 

trước cả người Mỹ gốc Phi châu thì tầm ảnh hưởng của nó to lớn như thế nào là rõ ràng 

ràng, làm sao công bằng đem so sánh với dân Việt nam một nhúm con con, sinh sau đẻ 

muộn? “Các chính trị gia đều tiến sát gần ( approach ) họ”, để làm gì, để kiếm phiếu là 

đương nhiên. Ai không biết cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Mỹ, liên danh Mitt 

Romney-Paul Ryan thua liên danh Barack Obama-Joe Biden cũng có người Hispanic 
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hay Latino nầy dự phần, nhưng họ vẫn cứ ký tới ký lui thỉnh nguyện thư “petition” như 

đã nói ở trên. Họ có quá lạm dụng (abusive ), có ỷ lại, có bẩn thỉu, có ươn hèn và không 

có “thông minh và thực tế” không? Không có thằng nào, con nào dám hó hé. Ở Mỹ, 

việc ký 

thỉnh nguyện thư “ petition” để “yêu cầu” cũng như thói vận động hành lang “lobbyist” 

để “chạy chọt”, để “xin xỏ” có ai bảo ai là thứ nầy, thứ kia đâu? Ðể ký được 150,000 

thư thỉnh nguyện năm ngoái (2012 ), người Việt nam không lẻ nằm ngủ mà có. Họ đã 

tốn công, tốn sức, tốn tiền bạc, tốn mồ hôi, đỗ nước mắt, đỗ xương máu còn phải chịu 

sự đánh phá bất lương, trong đó chắc có mấy ông, mấy bà…? “Chính phủ Mỹ không 

đóng vai trò cảnh sát quốc tế ( policeman  of the world )”, nói như vậy là nói cho có. 

Người ta không gọi “policeman of the world” vì không xứng danh bằng người ta gọi là 

“global gendarmerie”, đội sen đầm toàn cầu. Hỏi trên thế giới chỗ nào nước Mỹ không 

dòm ngó tới, và một khi cần thiết là nhảy vào ngay? Ở Mỹ, nhân quyền là một di sản 

đặc biệt, quý 

báu của quốc gia, dựa trên bản tuyên ngôn độc lập năm 1776: quyền sống, quyền tự do, 

quyền mưu cầu hạnh phúc…là một điểm son, sẳn sàng san sẻ, giúp đỡ cho các dân tộc 

khác. Việc ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ, quốc hội can thiệp quốc gia nầy, 

quốc gia kia về vấn đề nhân quyền ở nước họ, thì có gì là “lạm dụng (abusive ) quyền 

công dân Mỹ”, việc mà chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ đã từng làm từ xửa từ xưa cho tới 

nay ở nơi nầy, ở nơi kia khắp thế giới? 

 

-7/ Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: “Cũng 

như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt ) có 3 loại người: 

 

-- 1 loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho sứ sở nầy (their adopted land )… 

 

-- Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa ( selfish opportunists ) những người dễ ghét -- 

đáng khinh bỉ -- ( despicable folks ). Loại người nầy sẳn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ ( 

they are ready to sell their souls to devils ) trục lợi cá nhân. 18 tỷ đô la Dr. George vừa 

nói là từ loại người nầy đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen. 

 

-- Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All talk idiots ). Họ ngu xuẩn tới nỗi không 

có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi 

không biết được rằng chính phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho 

đất nước và nhân dân Mỹ (common interest of America and the American people ). Các 

thỉnh cầu của loại người nầy, nếu là tôi (ông Tom ) tôi ném ngay vào thùng rác. Xin hỏi 

các ông: cha mẹ các ông, ông bà các ông được lo cho đi xa với mục đích kiếm tiền nuôi 

gia đình, đi rồi không có một đồng xu gởi về, không nhiều tiền đem về quê làm ăn, thì 

giòng họ của các ông bà có chửi cha mẹ của các ông bà, ông bà của các ông bà không? 

Những người ra đi từ miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa ở lại sau Ðông âu sụp đỗ; những công 

nhân Việt nam lao động quốc tế; những cô gái Việt nam lấy chồng nước ngoài…Họ 

đâu vì chính trị mà các ông ngu ngốc đến nỗi không thấy mà nói họ là “những con cừu 

đen”, “là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists )”? Sao họ có thể là “những 

kẻ dễ ghét-- đáng khinh bỉ -- ( despicable folks )”? Họ bỏ nước ra đi đầy nước mắt, 

trùng trùng nỗi oan khiên, cả cái chết treo lủng lẳng trên đầu…chỉ hy sinh cho tương lai 

người thân trong nước. Họ cao cả tấm lòng như trời cao biển rộng, hơn vạn lần các ông 
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ty tiện “bới lông tìm vết” một cách đê hèn phải không? Và chúng tôi, những người tỵ 

nạn chính trị, ra đi còn nghĩ về đồng bào mình trong nước sống dưới chế độ Cộng sản 

gian ác, bần cùng, áp bức…Chúng tôi phải làm gì, đâu thể làm ngơ! Chỉ nói mỗi cái 

việc ký thỉnh 

nguyện thư thôi, các ông, các bà đã hùa nhau một cách đáng khinh khi, đáng miệt thị 

không muốn cho chúng tôi trả ơn sông núi, nghĩa tình đồng bào của mình!? Trong một 

tập thể nào cũng vậy, nhất là một tập thể chưa thể thống nhất được và khó thể thống 

nhất được như của Việt nam thì làm sao tránh khỏi “con sâu làm rầu nồi canh”? Ðiều 

đó, dù những kẻ tối mù mù trí tuệ bao nhiêu đi nữa cũng nhận ra được mà. Ngay nước 

Mỹ, việc Tổng thống Bill Clinton với Monica Lewinsky năm 1998; Thống đốc New 

York, Eliot Spitzer với “the spensive prostitute” năm 2008; Thượng nghị sĩ Larry Craig 

“He was arrested for lew conduct in Minnepolis airport bathroom” năm 2012…có ai 

đần độn cho rằng tất cả những nhà lãnh đạo nước Mỹ là “bẩn thỉu”? Ai lại không biết 

“chính phủ 

và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhân dân Mỹ”? 

Ðiều đó, trẻ vị thành niên cũng biết, các ông bà quá lẩm cẩm mới nói ra mà thôi. Không 

riêng gì nước Mỹ mà nước nào trên thế giới cũng vậy thôi, đều vì tổ quốc, đồng bào của 

mình hết. Chúng tôi vì đất nước và đồng bào của chúng tôi mà chiến đấu đến giọt máu 

cuối cùng. Các ông, các bà cũng phải nhìn thấy chính quyền và nhân dân Mỹ cũng vì 

nước Mỹ mà đã “phản bội” đồng minh của mình chứ!? 

 

-8/ Ta là người chịu ơn chính phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua 

đây giúp đỡ chúng ta ban đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ 

lông cánh, ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho 

chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người ( Mỹ bình thường ) 

nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ. Xin lỗi, trong bài ông hay bà viết, tôi 

không thấy “những người (Mỹ bình thường ) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu 

bọ”. “Những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ” là ông hay bà tự nhận lấy, chúng tôi không 

mắc mớ gì nhận 

càng. Thì ra, ông hay bà đã được “những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ” sinh thành ra à? 

Hèn chi! Ông hay bà bảo “Ta là người chịu ơn chính phủ và nhân dân Mỹ quá nhân 

đạo…’’, điều nầy đứng về phương diện đạo lý dân tộc ‘’chín bỏ làm mười”, có thể chấp 

nhận được, nhưng đứng trên những lý luận thường tình không khoan nhượng thì phải 

coi lại. Nước Mỹ đã kéo ta vào cuộc chiến làm ‘’Tiền Ðồn Chống Cộng’’ mà không cho 

ta đánh thắng kẻ thù Cộng sản; mang tiếng giúp ta mà thực ra là để chờ thời đổi chác 

với Tàu man; bỏ ta, cuốn gói chạy làng không thương tiếc, bất nhẫn, bất nhân... Rồi 

những gì xẩy ra: mất nước, chết chóc, tan hoang, điêu linh, lưu lạc…Ngẫm lại, nước 

Mỹ có đáng cho ta mang ơn !? 

Lẻ ra tôi nên làm theo những nhà trí thức, những bậc cao minh không quan tâm làm chi 

những lời nói, việc làm của những kẻ không có cái đầu có một chút óc não suy nghĩ; 

không có trái tim có cái tâm lành lặn để thiện lương một chút, mà dành thời giờ sống 

sao có ích cho xã hội, cho nhân sinh…để khỏi bị người ta mang mình ra chửi mấy đời 

giòng họ nhà mình./. 

 

NGUYỄN THỪA BÌNH 
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nguyenthuabinh@gmail.com 

 

 

  

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

 

( 4 ): 

MẶT TRẬN CÁCH MẠNG  DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG    

CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN BỊ ÁP BỨC BÓC LỘT  VIỆT NAM 

   

    TS. Nguyễn Anh Tuấn  

 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và trật  tự mới của thế giới - Một thế giới không còn 

biên giới quốc gia (Borderless World), trong đó tất cả các quốc gia chủng tộc đang từ 

từ tiến lại bên nhau như một thế giới đại đồng. Nhưng dân tộc Việt Nam vẫn sống 

như bãi cát rời xa lạ bên nhau. Không có hận thù giai cấp của hàng ngũ cách mạng 

Cộng Sản từ hơn 60 năm quam đất nước và dân tộc này đâu phải sống như hôm 

nay. 

 

Nếu chúng ta có một viễn kiến để thấy xa trông rộng thì không khỏi khắc khoải lo âu 

– Theo giáo sư Paul Kennedy (1994) chỉ cần hai thập niên nữa (2025) dân số Việt 

Nam sẽ tăng khoảng 95%, tức khoảng 160 triệu người. Khi dân số gia tăng lớn lao 

như thế thì thực phẩm phải gia tăng, nhà cửa, năng lượng, giáo dục và y tế … cũng 

đều phải gia tăng. Nếu ngày nay dân tộc này không khai thông được sự bế tắc của 

lịch sử và không ra khỏi được những lý tưởng hão huyền của chủ nghĩa Cộng Sản và 

đảng Cộng Sản thì khó mà thoát khỏi bao hiểm họa đang chờ đợi chúng ta trên 

ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Những con người tự nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ” 

vẫn bịt kín những đôi mắt bằng đường lối Mác Xít, và như Michel Tauriac đã quan 

sát: hình ảnh “Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo” như 

một chiếc tàu chập chờn trong sương đêm vì lạc lối. 

 

Đứng trước những thực tế lịch sử đó, những công dân Việt Nam thời đại Dân Chủ 

Hóa Toàn Cầu  đang đứng trước ba bài học lịch sử khó khăn nhất, phức tạp nhất, 

sâu thẳm nhất, bởi vì cái tính chất thiên biến vạn hóa của dòng sử mệnh Việt Nam 

và thế giới--- đó là Bài Học Lịch Sử Việt Nam vào Thế Kỷ 20, bài học lịch sử của 

khối Cộng Sản, và bài học lịch sử của khối tư bản, nhất là muốn chấm dứt bi kịch 

quê hương thì không thể không hiểu cộng sản là gì ? tư bản là gì? Quan trọng hơn 

khi chúng ta học xong hai bài học tư bản - cộng sản thì chúng ta sẽ tìm thấy đâu là 

lẽ thịnh-suy, hưng-phế, đâu là lẽ thành-bại và đâu là lẽ trị-loạn, mà những kinh 

nghiệm thực tế của lịch sử thế giới đang để lại. Chỉ từ đó chúng ta mới hy vọng nắm 

được Giá Trị Tiến Hóa Của Lịch Sử để xây dựng lại quê hương trên hoang tàn đổ 

nát hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi những kinh nghiệm xây dựng Dân Chủ 

của Hoa Kỳ, của các quốc gia Âu Châu, Phi CHâu, Trung Đông và Nam Mỹ để xây 

dựng môt nền dân chủ với tất cả những giá trị đạo lý, văn hóa phong tục và tập 

quán của Việt nam. Đó là nền dân chủ đáy tầng và một nền đệ tam cộng hoà 

công chính. 

 

Bởi vì sử mệnh Việt Nam gắn liền với sử mệnh của thế giới, nhất là từ thế kỷ 20, nên 
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hiểu các trào lưu và hoàn cảnh lịch sử thế giới là một việc làm vô cùng cần thiết để 

hiểu sự thật của lịch sử. Ngay từ 1917 Hoa Kỳ đã có dự tính xây dựng nền hòa bình, 

ổn định cho toàn thế giới. Tổng Thống W. Wilson đã hô hào: “hãy xây dựng thế 

giới thành nơi an toàn cho nền dân chủ”. Trên định hướng đó, Hoa Kỳ cổ súy 

cho tinh thần chống thực dân (anti-colonialism) và hô hào các đế quốc thực dân trao 

trả lại nền độc lập cho các quốc gia đang bị chiếm đóng và đô hộ (60 quốc gia). Từ 

đó Hoa Kỳ và thế giới đã thành lập Hội Quốc Liên (League of Nations ,1918), và đến 

1948 thì thành lập Liên Hiệp Quốc và đưa ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 

gồm 29 điều để kêu gọi cộng đồng nhân loại tôn trọng giá trị con người, tôn trọng 

những quyền quyền sống, quyền tự do và chính trị căn bản của con người, nhất là 

tôn trọng đạo đức chính trị và công lý xã hội. 

 

Cũng vào năm 1917, cách mạng tháng 10 của Nga sô đã nhân danh những người 

“vô sản”để cổ súy hận thù ngùn ngụt trong chiến tranh giai cấp với khối “tư bản” 

tức những người cha đẻ ra Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và là những người 

cha khai sinh ra Phong Trào Giải Thực trên toàn thế giới. Kết quả sau đó là từ 1917 

đến 1967, gần 60 quốc gia bị thực dân Tây Phương đô hộ đã được trao trả độc lập 

để xây dựng lại quốc gia và đóng góp tích cực vào việc thực thi tinh thần cao cả của 

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trên toàn thế giới. 

 

Từ sự thật của lịch sử đó, nền độc lập của Việt Nam vào 1945 cũng là sự thật không 

thể chối cãi. Nhưng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã gương cao ngọn cờ 

Việt Minh, tiền thân của ngọn cờ Quốc Tế Cộng Sản tại Việt Nam để dành lấy nền 

độc lập phôi thai ấy. Đây là cơ hội lịch sử lớn lao mà dân tộc Việt Nam đã đánh mất 

vào tay cộng sản. Kế đến, sau khi đất nước bị chia đôi, Hồ Chí Minh và đảng Cộng 

Sản Việt Nam không theo gương của Đông Đức và Tây Đức, Hoa Lục và Đài Loan, 

cũng như Bắc Hàn và Nam Hàn để cho phần đất tự do dân chủ còn lại của đất nước 

được tự do xây dựng và phát triển. Tiến chiếm Miền Nam, cơ hội lịch sử lớn lao của 

đất nước một lần nửa bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam phá hủy. Thêm 

vào đó, năm 1975, sau khi thống nhất đất nước bằng con đường bạo lực đẫm máu, 

đất nước lại mất thêm cơ hội lịch sử thứ ba vì đảng Cộng Sản Việt Nam quyết chí xô 

đẩy cả đất nước vào con đường cực kỳ đau khổ và tăm tối của định hướng xã hội chủ 

nghĩa đầy lầm lạc và tội ác của họ. Sau đó vào 1989 khi cả khối Quốc Tế Cộng Sản 

trên toàn thế giới sụp đổ. Đây là cơ hội lịch sử thứ tư để cho đảng Cộng Sản Việt 

Nam từ bỏ con đường lầm lạc của Quốc Tế Cộng Sản để đi về với đất nước và dân 

tộc của họ. Nhưng dù những người cộng sản đều đã biết “con đường Bác đi là con 

đường bi đát”, họ vẫn ngoan cố bám víu vào đặc quyền, đặc lợi của độc đảng để 

tiếp tục duy trì và bảo vệ đảng Cộng Sản để tiếp tục thống trị trị đất nước trên một 

định hướng chính trị độc đoán, đày sai lầm, thoái hóa và phi đạo đức vô độ của một 

chế độ chính trị quá lỗi thời và lạc hậu đã bị chính Nga Sô,quê hương của XHCH vứt 

bỏ vào sọt rác vĩnh viễn.  

 

Nói tóm lại, con đường cách mạng Cộng Sản do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt 

Nam đem ra áp dụng tại Việt Nam từ hơn 60 năm qua, không chỉ làm mất đi bốn cơ 

hội lịch sử lớn lao của đất nước, làm chết đi bao triệu người vô tội, mà còn để lại cho 

xã hội Việt Nam ngày nay 14 cơn khủng hoảng: khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng 

nhân tâm, khủng hoảng nhân cách, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng luật pháp, 

khủng hoảng văn hóa tư tưởng, khủng hoảng đạo lý và tôn giáo, khủng hoảng ý 

thức dân tộc, khủng hoảng giá trị, khủng hoảng đường lối, khủng hoảng lãnh đạo, 

khủng hoảng xã hội, khủng hoảng giáo dục, và khủng hoảng kinh tế.  

 

Trước trào lưu mới của lịch sử nhân loại, và trước những cơn khủng hoảng hiện nay, 

dân tộc này phải tìm mọi cách để ra khỏi cái vũng lầy lịch sử ấy. Chúng ta phải có 
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khả năng nhận thức, phải tiếp nhận những kiến thức mới và phải có khả năng thích 

nghi với trào lưu lịch sử mới mẻ đó. Trật tự mới của thế giới là trật tự của nền dân 

chủ pháp trị toàn cầu (legal democracy) và là một nền hoà bình, ổn định và phát 

triển trên tầm mức quốc gia, khu vực và toàn cầu. Và toàn cầu hóa về kinh tế và sẽ 

từ từ dẩn đến  dân chủ hóa toàn cầu:  

 

 Làm thế nào để dân chủ hóa đất nước với một bản hiến pháp dân chủ do toàn 

dân viết ra để thành lập một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Làm thế 

nào để có hoà bình? Làm thế nào để xây dựng TỰ DO và CÔNG LÝ ?  Làm sao 

để ổn định quốc gia xã hội? Làm thế nào để bảo vệ quyền sống,quyền tự 

do,quyền tư hưũ,và quyền tìm kiếm hạnh phúc của toàn dân ? Làm sao có 

hạnh phúc khi con người không có tự do ? Tại sao đảng CSVN lại là kẻ thù 

của tự do ? 

 Làm sao để phát triển cho dân giàu nước mạnh? 

 

Đây là những câu hỏi đã được đặt ra cho chúng ta từ 142 năm qua: 80 năm đô hộ 

của thực dân Pháp và 60 năm dưới xiềng xích nô lệ hãi hùng của đảng CSVN (1862-

2004). Một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Tại sao đảng CSVN 

không có đủ đạo đức,sự công bằng, kiến thức, khả năng và ý chí để tạo ra hòa bình, 

ổn định, phát triển cho Việt Nam để đem hạnh phúc đến cho toàn dân Việt, thế mà 

đến bây gìờ vẫn còn quá nhiều đảng viên CS đều đã biết ---nhưng vẫn nỗ lực để duy 

trì bảo vệ cái đảng ấy; trong khi đảng CSVN có truyền thống luôn luôn quay ra ăn 

thịt chính con mình một cách lạnh lùng khủng khiếp. 

 

Chiến tranh đã chấm dứt gần 30 năm, đất nước không còn tiếng súng, nhưng đó 

không phải là một nền hòa bình thật sự; mà đó là một nền hòa bình giả tạo - một 

nền hòa bình âm ỉ những phẩn uất, khổ đau, nghèo đói tội lỗi và bất công. Làm sao 

đất nước này có hòa bình thật sự khi những người nắm giữ quyền hành chính trị 

quốc gia vẫn còn có quá nhiều tham vọng bất chính: tham vọng của cải vật chất, và 

tham vọng tiếp tục ngồi trên đầu, trên cổ cả một dân tộc khổ đau, mất mát và đổ vỡ 

trăm bề mà đảng thì vẫn lạnh lùng như gỗ đá với những dự mưu giữ 

QUYỀN ĐỘC TÔN LÃNH ĐẠO để truyền tử lưu tôn,cha truyền con nối ngồi trên đầu 

Trên cổ toàn dân. 

 

Muốn quốc gia phát triển và ổn định thì phải chấm dứt tức khắc cảnh vô luật pháp 

của Cộng Sản - bởi vì Tuyên Ngôn Cộng Sản không có sự thừa nhận nhân cách của 

con người trọng đại gia đình nhân loại và những quyền tự nhiên không thể tước đoạt 

của con người. Vì thế đường lối của Quốc Tế Cộng Sản không phải là nền tảng của tự 

do, công lý, đạo đức và hòa bình của thế giới. Chính từ bản chất tồi tệ của các phong 

trào thực dân và Quốc Tế Cộng Sản mà bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mới 

minh thị rằng: "hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền để dẫn đến những hành 

động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Sự kêu gọi thiết lập một thế giới 

trong đó tất cả mọi người phải được hưởng quyền tự do cho ngôn luận, tự do tín 

ngưỡng quyền được giải thoát khỏi sự sợ hãi nghèo khó, phải được tuyên xưng là 

ước vọng cao nhất của con người. Nhân quyền phải được bảo vệ bằng pháp luật, để 

con người không bị bắt buộc sử dụng biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lai độc 

tài và áp bức."  

 

Và hiện nay tại Việt Nam chế độ độc đảng vẫn xem thường và chà đạp nhân quyền. 

Tất cả những hành động đó đang xúc phạm và thách đố lương tâm của nhân loại - 

bởi vì khi nhìn sâu vào 29 điều trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì mọi người 
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mới vỡ lẽ ra rằng - kể từ ngày Hồ Chí Minh và đảng CSVN cướp đoạt quyền cai trị 

Việt Nam, họ đã liên tục vi phạm đủ 29 điều đã được long trọng đọc lên trước cộng 

đồng nhân loại từ ngày 10 tháng 12, năm 1948.  

 

 

Khi một quốc gia không có hòa bình ổn định thì quốc gia đó làm sao phát triển? Dân 

tộc Việt, nếu chúng ta nhìn thật sâu vào dòng sử mệnh để nhìn cho thật rõ thân 

phận của dân tộc mình thì sẽ thấy đây là một dân tộc bất hạnh nhất trong cộng 

đồng nhân loại, không chỉ vì nghèo đói về miếng cơm manh áo, mà là một dân tộc 

đã đánh mất cả niềm tin vào chính mình. Một dân tộc đã bị hút hết nhựa sống nên 

phần đông vật vờ, yếu đuối, ươn hèn, hời hợt, hốc hác và rã rời suy liệt. Vì thế mà 

tự lực, tự cường, tự vệ, tự chủ cũng không còn khả năng nữa. Tại sao dân tộc hùng 

cường trên bao ngàn năm lịch sử mà nay ra đến nông nỗi này ? Chính HCM và đảng 

CSVN phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử về bi kịch  

thảm khốc này. 

 

Hãy tạm gác qua 1000 năm đô hộ của giặc Tàu để nhìn thật sâu vào 80 năm đô hộ 

của giặc Tây, và nhất là hơn 60 năm sống dưới xiềng xích nô lệ của giặc nội xâm là 

hàng ngũ CSVN, chúng ta sẽ nhận thấy cả một sức mạnh tinh thần của một dân tộc 

được tổ tiên và tiền nhân hun đúc cho giống nòi Hồng Lạc. Đó là một di sản tinh 

thần mà nhờ đó dân tộc bất hạnh này đã tranh hùng được với Hán - Đường - Tống – 

Nguyên – Minh – Thanh suốt bao cơn giông bão tơi bời của lịch sử ngàn năm - nay 

đã bị cả Thực Dân và Quốc Tế Cộng Sản khống chế, đè bẹp, hiếp đáp và hủy diệt 

suốt 142 năm. Sức mạnh tinh thần còn gì nữa đâu để chống đỡ khi bị ngoại thù dị 

địch vây hãm ?  Đến bao giờ thì truyền thống văn đức võ thần sống lại trong tâm 

hồn và trí tuệ của dân tộc khổ đau này để toàn dân cùng nhau xua đuổi nội thù và 

ngoại địch ra khỏi quê hương chỉ thấy khổ đau tăm tối vô bờ ? 

Đến bao giờ…biết đến bao giờ,hỡi những người đang bị tước hết quyền làm người ?  

 

Ngoại thù, dị địch tìm mọi cách để lấn át, ức chế, đè bẹp và hủy diệt tinh thần của 

dân tộc Việt thì còn có thể hiểu được. Nhưng Hồ Chí Minh và đảng CSVN mà lại nỡ 

nào lạnh lùng chối bỏ cái gia sản tinh thần cao quý ấy, cái tinh thần mà ở đó họ đã 

sinh ra, họ đã được nuôi dưỡng ấp ủ trong yêu thương và đầm ấm. Khi họ đủ lông 

đủ cánh, họ đã quay ra hành hạ, hiếp đáp, lăng nhục, phỉ báng và tìm mọi cách để 

hủy diệt cái gia sản tinh thần đó. Làm sao con người hiểu được tại sao họ làm thế? 

Họ đã tìm mọi cách để hèn hóa, lưu manh hóa, tha hóa, phàm tục hóa và vô thần 

hóa cả cái xã hội hiền hòa và đạo hạnh đó để dễ bề ngồi trên đầu trên cổ mọi người 

để đảng được bền lâu và những kẻ quyền thế an hưởng cho riếng mình.  

 

Họ muốn phát triển cái gì với những con người mà phần lớn đang sống vật vờ yếu 

đuối, đã mất cả niềm tin và ý chí phấn đấu? Khi niềm tin vào chính mình của một 

dân tộc đã không còn nữa và khi một gia sản tinh thần đã bị vùi dập phũ phàng liên 

tục 142 năm, mà cho đến nay vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu phục sinh - thì phát triển 

chỉ là một ảo vọng. 

 

Xã hội Việt-Nam ngày nay là một xã hội đã bị nội thương quá nặng nề vì tín ngưỡng 

và văn hóa bị hút hết nhựa sống. Giấc mơ đại đồng của Hồ Chí Minh và đảng CSVN 

quá đắt giá, và giấc mơ phát triển ngày nay cũng chỉ là "giấc mơ giữa ban ngày" , vì 

những kẻ tự chặt tay, tự chặt chân lẫn nhau, vì những kẻ đã đâm thủng những đôi 

mắt tinh anh của anh em họ - những kẻ điên đó vẫn còn kia. Họ vẫn đi đứng nằm 

ngồi thản nhiên trên nỗi chết bi thảm của niềm tin, nỗi chết thảm thiết của tinh thần 

dân tộc Việt. Chúng ta, những nạn nhân khốn khổ của những người điên của thế kỷ 

20, chúng ta phải nói gì với họ bây giờ? Hồ Chí Minh đã chết, nhưng cái bi kịch thảm 
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khốc do ông và đảng của ông tạo ra không chịu chết theo ông.Và cho đến bây giờ 

vẫn không thiếu người đang ra sức để duy trì  

Và bảo vệ cái đảng ấy để làm gì khi nó đang trong cơn hấp hối ? Tại sao không 

để nó chết đi để toàn dân Việt tìm lại được sự sống ? 

 

 

Muốn phát triển quốc gia thì phải có hòa bình và ổn định. Muốn có hòa bình và ổn 

định thì phải ổn định nhân tâm. Muốn ổn định nhân tâm thì tội ác phải dừng lại. 

Muốn tội ác dừng lại thì phải có pháp trị công minh và nghiêm minh. Muốn có luật 

pháp công minh thì đừng dùng phường trộm cắp để viết luật cho người. Đó là những 

điều mà người CSVN không làm được, không muốn làm, và cũng không có đủ kiến 

thức tối thiểu để làm.HÃY  TẠO CƠ HỘI CHO TOÀN DÂN VIẾT HIẾN PHÁP 

CHO QUỐC GIA. 

 

Vì lẽ đó đã đến lúc tất cả những người dân Việt thấp cổ bé miệng đang run rảy vì đói 

khát, đang phẫn chí vô vọng vì đời sống quá tăm tối, vì cường quyền bạo lực và gian 

tham của tầng lớp thống trị quá bạo tàn và độc ác, và vì niềm tin đã suy liệt mỏi 

mòn, hay đang vật vờ trông đợi ai đến cứu vớt chúng ta. Đừng, đừng trông cậy vào 

ai nữa - bởi vì tất cả lương tâm của con người đã khép kín lại rồi! Vì thế, chúng ta 

phải tự cứu lấy chính mình. Chúng ta đã đến lúc phải tự trị, tự kiến, tự chủ, tự lực, 

tự cường, và tự thắp đuốc lên mà đi ngay trong đêm tối này. Rồi bình minh sẽ đến. 

 

Đừng trông cậy vào ai cả. Đừng nhờ vả vào bất cứ người nào cả Tất cả những lãnh 

tụ khả kính của Việt Nam đã chết. Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã giết tất cả rồi. Tất 

cả đã chết thật rồi, còn những lãnh tụ mới thì vẫn chưa xuất đầu lộ diện.  

 

Chúng ta - tất cả những công dân Việt-Nam đau khổ và bất hạnh không còn gì để 

mất nữa, nếu còn, chỉ còn lại sự đau khổ, nghèo đói và xiềng xích nô lệ khắc nghiệt 

mà những người CSVN đang tròng lên cổ dân tộc chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã 

trải qua bao lần với những cái chết đắng cay, nhưng cả đến sự chết giờ đây cũng 

chẳng làm được gì thêm với nỗi chết của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ xua đuổi sự 

chết, như xua đuổi những phường bạc ác tinh ma đang vây hãm đời sống Việt-Nam 

để tìm sự sống cho chính mình. Chúng ta từ sự chết hôm nay - sẽ phục sinh, sẽ 

sống lại từ giờ phút này đến giờ phút khác để đem lại một sức sống mới, một sinh 

lực mới, một ý lực mới trong sáng tạo và xây dựng để chờ ngày cả dân tộc sống lại 

trong vinh quang. 

 

Chúng ta cần sự hổ trợ và biểu đồng tình của nhiều quốc gia đồng minh trong cuộc 

tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ cho đất nước, nhưng nếu chúng ta đánh mất 

niềm tin vào tinh thần dân tộc, đánh mất ý chí phấn đấu để tự chủ, tự cường và tự 

cứu lấy thân mình, thì chúng ta sẽ mất luôn tinh thần tự quyết dân tộc. Còn gì nhục 

nhã hơn cho một dân tộc khi không còn quyền tự quyết nữa?  

 

Tất cả chúng ta nên cùng nhau nghiền ngẫm thật kỹ những bài học thực tế của lịch 

sử trong bang giao quốc tế (international relations) vừa qua để thấy tin người và ỷ 

lại hoàn toàn vào người, rốt cuộc chỉ rước lấy bẽ bàng, cay đắng và nhục nhã mà 

thôi. 

 

Vì những sự thật lịch sử đau đớn đó, chúng ta, đã đến lúc phải trông cậy vào cái vạn 

đại của toàn dân - bởi vì còn dân thì còn tất cả; ngược lại mất dân thì mất tất cả. Vì 

thế chúng ta phải cùng nhau đứng lên quyết tâm biến những cảm thức nóng bỏng 

xuất phát từ đáy hồn sử mệnh não nề của dân tộc này thành những ngọn lửa 

CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG ( grass-rơot democracy ) để thay thế vĩnh viễn 
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cuộc cách mạng CS đã hoàn toàn thảm bại trên toàn thế giới và thảm bại tại VN và 

Hoa Lục, vì cuộc cách mạng này đã đi ngược lại lòng người và nghịch với long Trời. 

 

 

Rồi đây, trong đáy hồn sâu thẳm của sứ mệnh Việt, Đấng Tạo Hóa và Hồn Thiêng 

Sông Núi Sẽ Về Lại Bên Chúng Ta để soi đường cho tất cả chúng ta ra khỏi bi kịch 

não nề đã kéo dài 142 năm. (1862-2004) 

 

Trên ánh sáng chỉ đường của Hồn Thiêng Sông Núi. Hòa Đồng Dân Tộc sẽ trở 

thành sự thật của lịch sử. Xưa tiền nhân thường nói: “ Trong nước bất hòa thì không 

nên ra trận. Ra trận bất hòa thì không nên tiến. Đang tiến mà bất hòa thì 

rước lấy bại vong”  

 

Vì thế Hòa Đồng Dân Tộc là tất yếu tính của dòng sứ mệnh Việt vào thế kỷ 21. 

Trên cái tinh thần Hòa Đồng đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một lực lượng 

chính trị cách mạng mới, với những khám phá mới, những quan niệm mới về con 

người về hiến pháp, về chính trị, về đạo đức quốc gia và công lý xã hội và để xây 

nên một nước Việt-Nam mới, văn minh, tiến bộ, đạo đức, và minh triết. Một 

nước Việt Nam trên thuận với lòng Trời, dưới hợp với lòng người. 

 

Đây là cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng vào thời hậu cộng CS để xây nên nền 

Đệ III Cộng Hòa, một nền cộng hòa công chính. Cuộc cách mạng chân chính này 

sẽ đưa toàn dân Việt lên làm chủ vĩnh viễn đất nước thân yêu này. Tất cả mọi quyền 

hành tối thượng như quyền lập pháp, quyền hành pháp, và quyền tư pháp sẽ từ dân 

mà ra. Dân có toàn quyền lựa chọn hay từ chối người lãnh đạo quốc gia. Toàn dân 

sẽ tự làm luật cho chính mình và cho quốc gia - bởi vì cuộc cách mạng này sẽ dẫn 

đến nền Dân Chủ Pháp Trị cho quê hương, nên hiến pháp tương lai sẽ do toàn dân 

viết ra để sắp xếp lại quyền hành và quyền lợi cho quốc gia trên nguyên tắc thượng 

tôn đạo đức, thượng tôn hiến pháp, và triệt để tôn trọng công bình và công lý xã hội 

với mọi người.  

 

Trên định hướng Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng đó, lực lượng chính trị công dân 

Việt Nam thời đại dân chủ hóa toàn cầu(mass political Forces) sẽ đưa ra 12 điểm để 

đối lập và thách đố với chế độ CS và đảng CSVN tại VN để xây nên nền Đệ III Cộng 

Hòa  

 

 Cờ vàng ba sọc đỏ thách đố với cờ đỏ sao vàng của CSVN. 

 Tự do dân chủ thách đố với xiềng xích nô lệ của CS  

 Văn hiến Việt và văn minh dân chủ thách đố với văn hóa duy vật ngoại lai 

 Hữu thần thách đố với vô thần  

 Đạo đức thách đố với bất công và phi đạo đức 

 Hòa đồng dân tộc thách đố với những cạm bẫy "hòa hợp hoà giải" trá ngụy 
của Cộng Sản Việt Nam 

 Công lý thách đố với bất công 

 Lương tâm và trí tụê thời đại thách đố với bạo lực mù quáng của 
hận thù giai cấp. 

 

 Pháp trị công minh thách đố với tội ác 
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 Chủ trương chính trị vương đạo thách đố với đường lối chính trị 
bá đạo của cộng sản VN. 

 Những tâm hồn sáng tạo của công dân thời đại VN năm 2000 thách đố với sự 

chết, sự mục nát và tàn tạ của đảng CSVN và chế độ chính trị phi nhân của 

CS vô thần. 

 Đồ án xây dựng quốc gia của những công dân thời đại thách đố với những kẻ 
đã và đang tàn phá quê hương. 

 

Chúng ta là một thế hệ mới, với những con người mới của thời đại tiêu biểu cho 

những suy tư mới, những kiến thức mới, những tài năng mới, một hệ thống giá trị 

mới, một nền văn hóa mới, một hiến pháp mới, một hệ thống luật pháp mới, và 

bước trên một định hướng mới để xây dựng nên một trật tự mới, thanh bình, an lạc, 

ổn định, và phát triển cho đất nước. 

 

Đối với chúng ta, chiến tranh Ý Thức Hệ giữa Cộng Sản Việt Nam và tự do dân chủ 

chưa chấm dứt. Lằn ranh Quốc-Cộng vẫn còn kia. Chúng ta không tranh cãi với 

những người Cộng Sản về quá khứ để mất hiện tại và tương lai, nhưng chúng ta sẽ 

ăn thua đủ với họ về lẽ Phải-Trái và Sự Thật trong lịch sử. Chúng ta phải có khả 

năng tiếp nối cái trục chính thống của lịch sử giống nòi và khai thông những tắc 

nghẽn của dòng sử mệnh đau đớn ấy, vì những tranh chấp hận thù triền miên, phi lý 

trong lòng dân tộc do Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra. Chúng ta sẽ cùng nhau 

khai sáng lại lương tâm rực rỡ ngàn đời của dân tộc để phục sinh và phát triển tinh 

thần dân tộc, nghĩa là khơi dậy từ tiềm thức một sức sống mãnh liệt đang thiêm 

thiếp ngủ trong lòng những con người khổ đau. Chúng ta cần có niềm tin tưởng vô 

biên vào đạo lý tồi thượng của đời sống tin tưởng vào luật của Đấng Tạo Hóa trong 

đất trời, cũng như niềm tin tưởng vô biên vào giá trị tiến hoá của lịch sử giống nòi 

để xây dựng những giá trị mới của thời đại VN thới hậu CS. 

 

Trên tinh thần mới của thời đại, tức tinh thần yêu chuộng đạo đức, công lý, tự do, 

bình đẳng, và nhân đạo. Chúng ta sẽ khơi mào cho cuộc cách mạng mới bằng cách 

đặt ra những chương trình xã hội thực tiễn với những cải cách văn hoá, cải cách tôn 

giáo, cải cách luật pháp, cải cách hiến pháp, cải cách chính trị, xã hội, văn hoá, giáo 

dục, kinh tế, thương mại, canh nông và kỹ nghệ. Đó là tất cả ý nghĩa của đời sống 

và ý nghĩa của lịch sử cơn người.. Lịch sử con người được quyết định nên bởi ý chí 

chính trị bá đạo và vương đạo. Nếu chính trị bá đạo chỉ dẫn đến tội ác và khổ đau thì 

chính trị vương đạo sẽ làm cho lịch sử tiến hóa tốt đẹp - bởi vì nó đem đến sự công 

chính để an trị và đem hạnh phúc đế cho toàn dân và cho đất nước. 

 

Xã hội Việt Nam dưới triều đại của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, bao 

nhiêu tài năng không được khám phá, bao nhiêu sức mạnh bị hút hết nhựa sống, 

bao nhiêu trái tim bị tan nát, bao nhiêu trí tuệ bị mỏi mòn rũ liệt, bao nhiêu tấm 

lòng dũng cảm kiên cường bị vứt bỏ, và bao nhiêu tấm lòng nhân ái cao thượng bị 

bỏ quên trong xó tối để tạo ra một xã hội bệnh hoạn, mù quáng, độc ác, gian trá, 

bất nhân, đần độn, nghèo khó, và đau khổ.. Đó là lý do tại sao cách mạng vô sản đã 

thất bại chua cay.Vì thế chúng ta phải thay thế cách mạng CS bằng CÁCH MẠNG 

DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG để toàn dân viết hiến pháp cho quốc gia. 

 

Hơn 60 năm đi trên những định hướng cách mạng Cộng Sản, con người chỉ nhìn thấy 

gạt gẩm, dối trá, độc ác và lầm lạc. Vì thế, đất nước đang cần một cuộc cách mạng 

mới để xây dựng tự do dân chủ và hạnh phúc. Trên tiến trình cách mạng đó chúng 

ta sẽ phục hưng lại giá trị con người, phục hưng lại đạo lý và tôn giáo, phục hưng lại 

truyền thống văn hiến và văn hóa, phục hưng lại truyền thống lịch sử, phục hưng lại 
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đạo đức quốc gia, và cuối cùng là phục hưng lại truyền thống chính trị vương đạo 

của tổ tiên và tiền nhân đã xây đắp lên từ bao ngàn năm qua, và lý tưởng vương 

đạo (idealism) cần phải có một đường hướng chính trị thực tế (realism), và cần phải 

có một chương trình kinh tế và xã hội thực dụng (fragmatism), thì lý tưởng mới 

không thành ảo tưởng như chủ nghĩa Cộng Sản. Một giải pháp toàn bộ muốn thay 

thế giải pháp Cộng Sản thì phải hội đủ ba thành tố : lý tưởng, thực tế và thực dụng; 

đó là bài học xây dựng nền dân chủ Hoa Kỳ từ 228 năm qua (1776-2004). Khát 

vọng của toàn dân là sống trong thanh bình, an lạc và ấm no. Lý tưởng và khát vọng 

cao quý nhất của chính trị là phục vụ dân và thỏa mãn khát vọng đơn giản ấy của 

toàn dân. 

 

Krishnamurti nhìn vào cuộc cách mạng của những người vô sản và đưa ra nhận 

thức:” điều đáng lo ngại nhất và đáng nói nhất là họ không chịu tự giải phóng mình, 

họ không chịu cứu lấy bản thân, mà cứ luôn luôn vờ vĩnh bày đặt chuyện cứu vớt thế 

giới. Ý thức hệ đã trở thành quan trọng chứ không phải con người. Vì tranh đấu cho 

một ý thức hệ, các ngài sẵn sàng hy sinh toàn thể nhân loại. Khi hệ thống ý thức đã 

trở nên quan trọng thì con người – các ngài và tôi đã mất hết ý nghĩa. Hiển nhiên 

điều đó đã chứng tỏ sự sụp đổ toàn diện những giá trị tinh thần thiêng liêng và sự 

đề cao ca tụng tất cả các giá trị vật chất và giác quan. Những gì đã xảy ra khi mà 

chúng ta không còn bất cứ một gía trị nào khác, ngọai trừ giá trị của sự vật. Khi tôi 

mong đợi một hệ thống ý thức để chuyển hóa xã hội thì chúng ta chỉ là người chạy 

trốn vấn đề - bởi vì một hệ thống ý thức không bao giờ có thể chuyển hóa con 

người. Chính con người luôn luôn chuyển hóa hệ thống ý thức, điều ấy lịch sử đã 

chứng minh vì thế con người là kẻ tự giải phóng bản thân. Đó là đạo lý tối thượng 

của đời sống “ 

 

Đối với những kẻ độc tài, Krishnamurti đã nói thẳng với họ.” Các ngài có thể đàn áp 

hay chế ngự nhưng âm ỉ tiềm tàng, vẫn luôn luôn xung đột và chờ đợi những bùng 

nổ. Do đó hạnh phúc không thể xuất hiện bằng những nỗ lực ức chế và cấm đoán, 

niềm an vui cũng không xuất hiện bằng sự kiểm soát, kiềm chế và đàn áp; vậy mà 

tất cả đời sống của chúng ta chỉ là một chuỗi dài gồm toàn sự đàn áp…Bất cứ những 

gì chúng ta làm đều đưa ra đến sự chết, gây thêm chiến tranh, thống khổ, điêu đứng 

và cay đắng cho bao người “ (The First and the Last Freedom) – Krishnamurti, bản 

dịch Phạm Công Thiện trang 21, 25, 26, 112). 

 

Ở xã hội VN con người đã bị tước đoạt, bạo hành, đàn áp đến nỗi con người không 

được phép than thở, nhưng con người vẫn muốn sống. Muốn sống họ phải dối trá, 

phải lươn lẹo, gạt gẫm. Muốn sống họ phải gục đầu câm nín. Muốn sống họ phải ca 

ngợi và xưng tụng tòan những lý tưởng giả tạo, phải tung hô vạn tuế những kẻ mà 

họ ghê tởm và thù ghét tận xương tủy, những kẻ mà chưa bao giờ giải thoát được 

khỏi cái bản ngã bần tiện của họ, nhưng cứ luôn luôn vờ vĩnh bày đặt chuyện cứu 

vớt thế giới, và giải phóng nhân loại. Lý tưởng mà họ gọi là “đại đồng” chỉ là những 

ảo vọng hão huyền “. Vì lý tưởng giả tạo đó họ đã hy sinh cả một dân tộc. Hôm nay 

trên dòng tiến hóa của lịch sử, những con người VN đau khổ, đau khổ cho chính 

mình, đau khổ cho anh em, và đau khổ cho dân tộc mình để thét lên làm buốt lạnh 

cả bầu trời u ám của lịch sử giống nòi.  

 

Đã đến lúc con người Việt-Nam phải ôm chặt lấy bi kịch vĩ đại này như ôm lấy nỗi 

đời trầm khống âm u của mỗi con dân đất Việt, những công dân đã sinh ra, lớn lên 

từ một quốc gia luôn luôn bị xiềng xích nô lệ, luôn luôn bị chà đạp, lăng nhục, và 

thường xuyên phải sống với bao cái chết đắng cay, nhưng hôm nay đang từ từ phục 

sinh, đang từ từ sống dậy từ đáy mồ tuyệt vọng . Một lớp người mới trong một thế 

hệ mới sẽ xuất hiện trên dòng sử mệnh như Phù Đổng để phá tan mọi hình thức xích 
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hóa nô lệ, phá tan mọi lý tưởng giả tạo, phá tan mọi điêu ngoa, gian trá, phá tan 

mọi thành trì đang bưng bít, khép kín những thành kiến sai lầm, phá tan mọi thần 

tượng đã đem cả một dân tộc để hy sinh cho một cái gì đó không có thật, mà cuối 

cùng là phá tan mọi cơ cấu đã dựng lên để đàn áp và khống chế con người để làm 

một cuộc cách mạng mới---Đó là CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG ( Revolution of 

grass-root democracy).Dân chủ đáy tầng chỉ có nghĩa là QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC 

LÀ CỦA TOÀN DÂN và QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA QUỐC GIA CŨNG THUỘC VỀ TOÀN 

DÂN Và vì như thế QUYỀN VIẾT HIẾN PHÁP KHÔNG THỂ KHÔNG  THUỘC QUYỀN 

CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM. 

     Chủ đích và khởi xướng của cuộc cách mạng này là NHỮNG CÔNG DÂN VIỆT NAM 

THỜI ĐẠI DÂN CHỦ HÓA TOÀN CầU, đứng lên TRANH ĐẤU CHO QUYỀN LÀM CHỦ 

ĐẤT NƯỚC,QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA QUỐC GIA VÀ QUYỀN VIẾT HIẾN PHÁP LÀ 

QUYÊN CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 

 

Tất cả phải sụp đổ, phải tan vỡ và phải san bằng để có chỗ cho những hạt giống 

diệu kỳ của cách mạng tự do dân chủ được gieo xuống, được nảy mầm và được vươn 

cao trên một bầu trời sử mệnh trầm hùng của dân tộc Việt vào thế kỷ 21 - bởi vì 

cuộc cách mạng của CS không những đã sụp đổ khắp nơi trên thế giới mà cuộc cách 

mạng đó cũng đang tàn lụi tại Việt Nam một cách thê thảm nhất.  

 

Cuộc cách mạng này đã phá hoại nền hòa bình của thế giới, đã tạo ra sự bất ổn 

thường xuyên cho cộng đồng nhân loại, và cuối cùng cuộc cách mạng này đã ngăn 

chặn sự phát triển của con người tại Nga sô, Đông Âu, Trung Hoa lục địa, Cuba, Bắc 

Hàn, Việt-Nam, Cambodia, Lao, Afghanistan, và 15 nước Cộng Hòa thuộc Liên Bang 

Sô Việt. 

 

Ngày nay đứng trên gạch ngói điêu tàn của cách mạng CS, những người tự nhận là 

“vô sản” đã lộ nguyên hình là những con người tham lam, trí trá, xảo quyệt, hẹp hòi, 

nhỏ bé, tiểu tâm, tiểu trí nhưng nhẹ dạ đến nỗi bị lôi kéo đi theo những lý tưởng giả 

tạo để bắt cả một dân tộc hy sinh liên tục hơn 60 năm mà chưa có một lần được đền 

bù và cũng chưa có một ngày được nghỉ ngơi để hàn gắn lại những vết thương nhức 

buốt hằng thế kỷ. 

 

Hôm nay trước trào lưu mới của lịch sử nhân loại và trước bao giá trị mới của thời 

đại vừa đươc khám phá để viết một đồ án xây dựng lại một quốc gia tự do dân chủ 

và một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đó là kết quả rút ra từ sự tiến hóa 

của lịch sử sau 142 năm sống trong xiềng xích nô lệ hãi hùng của thực dân và CS.. 

Chính nỗi khổ nhục triền miên này đã hun đúc nên ý thức chỗi dậy, ý thức quật khởi 

và làm thành ý thức cách mạng DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG vào thời hậu CS.  

 

Gia sản vĩ đại của bất cứ xã hội nào đến từ tài năng và năng lực của toàn dân. Đúng 

như Tổng Thống Woodrow Wilson có lần bày tỏ: "Tôi tin vào chế độ dân chủ bởi 

vì dân chủ đã mở rộng để tiếp nhận tất cả năng lực của con người" , và người 

cha khai sinh ra Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ là Thomas Jefferson cũng nói: "Chúng 

ta hy vọng rằng những tài năng của quốc gia được trải rộng ra; những tài 

năng tự nhiên được gieo trồng tự do giữa kẻ giàu và kẻ nghèo, những tài 

năng đó sẽ bị hủy diệt nếu không được xử dụng, và nếu nó không được 

khám phá và vun trồng săn sóc".  

 

Sau chót, nếu chiến tranh của hận thù giai cấp từ hơn 60 năm đã hủy hoại tất cả tài 

năng, năng lực, trí tuệ và tâm hồn của dân tộc này - thì cách mạng dân chủ khi đưa 

ra 12 điểm cũng chỉ mong tạo ra một xã hội tự do để cho tất cả tài năng và năng lực 
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của đất nước có cơ hội để phát triển và thăng tiến. Gọi đó là nền Dân Chủ Đáy Tầng 

vì nền móng căn bản của nền dân chủ này hoàn toàn trông cậy vào cái vạn đại của 

toàn dân, trên định hướng luật pháp và chính trị hướng thượng, hướng thiện và 

hướng tha. Đó cũng là đặc tính của một nền Đệ Tam Cộng Hòa Công Chính, ở đó, 

quan nhất thời, dân vạn đại, nên quyền hành tối thượng và quyền hành tối hậu (final 

authority) của quốc gia thuộc về toàn dân. Đó là ý nghĩa của DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG. 

Muốn xây dựng nền Đệ Tam Cộng Hòa thì cách mạng dân chủ phải phát triển TINH 

THẦN.TRÍ THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC cho toàn dân Việt. 

 

Tất cả các viên chức chính quyền, từ lập pháp, hành pháp, và tư pháp sẽ được toàn 

dân ủy quyền (delegated authority) để phục vụ dân. Nếu những viên chức trong 

chính quyền ấy không phục vụ dân, người dân sẽ lấy lại quyền hành của họ và trao 

cho ai xứng đáng. Vì đây là một chế độ chính trị trên hợp với lòng trời, và dưới hợp 

với lòng người nên gọi là Dân Chủ Đáy Tầng và Đệ Tam Cộng Hòa được hình thành 

từ lý tưởng cao quý ấy củanhững công dân thời đại Việt Nam dân chủ hóa toàn cầu 

để đưa đất nước vào thời kỳ phục hưng toàn diện. Lòng muôn dân có an được là nhờ 

con đường nhân nghĩa. Cường quyền ác bá mà thắng được là nhờ chí nhân của 

những người thời đại và ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc. Có hoàn thành đươc công đại 

định thì nhờ sức mạnh của đạo đức, và công lý và rồi sau đó thì nước mới giàu và 

dân mới mạnh. Đúng như Nguyễn Trãi trong "Bình Ngô Đại Cáo" đã viết:  

Xã tắc từ nay sẽ vững yên 

Non sông từ nay sẽ đổi mới 

Nhật nguyệt đã mờ mà lại trong 

Đặng mở nền thịnh trị muôn năm 

Đặng rửa vết thẹn thùng ngàn thuở trước 

Âu cũng là nhờ Trời Đất Tổ Tiên linh thiêng 

Đã lặng thầm giúp thì mới được thế 

Ôi! ba quân rong ruổi, hoàn thành công đại định 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

( Viết để tưởng nhớ 30 năm quốc nạn thảm khốc của dân tộc 1975-2004 

Oklahoma 30 tháng 4 năm 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

( 5 ):   
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Phải phóng thích sợ hãi và quá khứ! 

 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Bởi chưng chúng ta không thể để hụt một 

lần nào nữa chuyến tàu lịch sử thời đại. Chúng ta mặc nhiên là Công lý, Chính 

nghĩa, Sự thật và trên hết thảy là Tự do. 

 

Tự do chính là lúc chúng ta biết ngẩng mặt, nắm tay nhau để thực sự tung hê tụng ca các 

quyền căn bản và bình đẳng của con người, phù hợp với sự tiến hóa dân chủ và các tiêu 

chuẩn quốc tế. 

 

Vâng hãy ngồi lại, rồi bước xuống đoàn kết một lần và chỉ lần này thôi: Chúng ta xác 

quyết phóng thích ngay nỗi sợ hãi và thứ quá khứ “cách mạng” đã hoàn toàn cách ly với 

hiện tại. Phải đến lúc, đã đến lúc nếu không muốn làm giật mình nhau là quá trễ bởi chính 

chúng ta, mà không ai khác đã bị cầm tù, giam hãm, chôn sống, thủ tiêu trong chiếc 

khung hạn hẹp yếu mọn của hèn nhược, thờ ơ cùng chứng bệnh thành tích hãnh tiến quá 

lâu. 

 

Một-trận-đánh-đẹp bố ráp gia đình người hùng áo vải dân oan Đoàn Văn Vươn, mà đại tá 

Đỗ Hữu Ca vừa lên giọng đúng hơn phải là một cuộc phá ngục Bastille cho chính mình, 

rồi mới có thể theo dấu chỉ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “nhân dân sẽ Phá Án cho tôi”, 

trong một thế giới mà mọi sự đều có thể xảy ra dưới ánh mặt trời. Không phải chỉ một 

anh bán hoa ở Tunisia mà cũng đã thay đổi toàn diện lịch sử không chỉ ở đất nước họ mà 

hương thơm hoa lài cũng đã lan tỏa mạnh như chưa bao giờ đó sao (?) 

 

Tinh thần Đoàn Văn Vươn chính là sự bùng vỡ cuối cùng của con người tự do. Sự 

phẫn nộ vùng lên khỏi bóng tối sợ hãi, áp bức, bóc lột, cưỡng đoạt, cưỡng chế, hèn nhát 

tuân phục là giải phóng, là tự do cao cả sáng ngời. 

 

Khỏi nói, ai cũng thừa biết đây là một phiên tòa trên cả ô nhục, bôi nhọ công lý và chà 

đạp dân quyền. Điều đáng nói ở đây không còn là thái độ binh vực bất mãn cho một bản 

án phi nhân, bất nhẫn bất nghĩa vốn nằm trong thực chất của những con thú hoang chỉ 

biết rao giảng hệ thống pháp luật ở những bìa rừng. Mà chính là điều chúng ta đang cần 

tự hỏi “Vậy thì bản án nào sẽ xứng đáng nay mai cho những tội đồ dân tộc?” 

 

http://3.bp.blogspot.com/-mVEzUAwMAlE/UUvjvUhKViI/AAAAAAABOY8/mwR0DplhAo4/s1600/ChungtalaTUDO-vdh874.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn đã mở đường máu cảnh tỉnh chống lại cường 

quyền, thách đố vượt qua số phận trấn lột, đứng lên làm con người tự do, thoát khỏi chiếc 

vòng kim cô nghiệt ngã hút máu dân oan và những nông dân áo vải thô sơ chất phác hiền 

lành. Thật đúng như lời trần tình ý nhị của người vợ mất con mất gia đình: “Chúng tôi 

sẵn sàng chịu mất để xã hội được.” 

 

Trong xã hội ô nhiễm này, liệu còn có bao nhiêu vị chịu đánh đổi hy sinh mất mát, 

để những người xung quanh mình được hưởng lây? Phần đông người dân vốn co 

rúm lại vì sợ hãi, mất phản ứng và vô cảm đã đành. Số còn lại ngồi trên đầu thiên hạ 

thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là phường vinh thân phì gia, bán nước cầu vinh và 

đại loại theo thuyết “mac-ke-no”, ai chết mặc ai, chỉ lo tiền thầy bỏ túi. Nỗi hạnh 

ngộ ra ngõ gặp anh hùng thì dường như đã xưa rồi Diễm. Họa may là chỉ gặp trong 

những giấc mơ hoặc những dự phóng. Đành chờ mãi sao? 

 

Quả thật chúng ta đã khao khát, cháy bỏng điên mê vì những biểu tượng biết mấy. Với 

tôi, hình ảnh Đoàn Văn Vươn đã trở thành một biểu tượng phản kháng của một ý chí 

quyết liệt cho lẽ phải. Tôi nghĩ cuộc sống của một người cũng sẽ trở thành có ý nghĩa 

hơn, nếu bạn biết chọn cho mình một cuộc nổi dậy chính đáng. Ở đây tôi xin mượn tặng 

hai câu thơ của Sóng Hồng viết về nhà thơ kỳ tài nổi loạn Cao Bá Quát (một người đã 

dám dấy lên chống lại triều đình nhà Nguyễn): “Thương ai bảy nổi ba chìm / Tấm lòng 

phản kháng vẫn còn sáng soi.” 

 

Dĩ nhiên không ai trong chúng ta muốn cổ súy bạo lực, vì cũng thừa biết chỉ có bạo 

lực mới khai sinh và khai tử bạo lực. Chúng ta lại là những con người yếu thế, 

không một tấc sắt trong tay và như thế trong một xã hội cứ dồn đuổi người dân vào 

bước đường cùng, thì cũng sẽ có ngày kẻ lãnh đạo tàn độc ấy bị đẩy lại tới “cùng 

đường” mà thôi. 

 

Giữa những im lặng đến không tài nào hiểu nổi của vô số bạn thơ bạn văn, thôi thì tôi 

cũng mạn phép ghi lại hai câu thơ nhỏ:  

 

“Dậy đi, nhạc đổi gam tiếng súng. 

Vinh danh Đoàn Văn Vươn anh dũng” 

http://4.bp.blogspot.com/-RUMP6KCd84M/UWqqMO7FCfI/AAAAAAAAlb8/DGTe05X5LhA/s1600/doan_van_vuon-afp.jpg
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(mời nghe lời ca này: http://www.youtube.com/watch?v=MiH92_5yYxo).  

Bởi không phải trong chúng ta ai cũng bị lay động, cảnh giác không ít về câu chuyện của 

người nông dân thời đại Đoàn Văn Vươn, mà chính đại tá Đỗ Hữu Ca là ngưởi chỉ biết 

cầm súng thay vì cầm bút cũng đã muốn “viết thành sách” cho “một trận đánh đẹp” như 

vậy nữa là? 

 

Điệu này quý vị văn thi sĩ cứ tha hồ ở trong tháp ngà văn chương của mình, mà 

không cần phải mở tung mọi cánh cửa để coi cuộc đời này bên ngoài ra sao. Vậy thì 

trên 700 tờ báo tha hồ có cớ để làm công việc của những cái loa rè, và Hội Nhà Văn 

thì chỉ để làm phấn son trang sức, hoặc nói theo kiểu nhà thơ Thận Nhiên chỉ là Hội 

Tương Tế Bần. Lại tiếc! 

 

Không tiếc sao được khi đã có hơn 7000 bài viết về tên gọi Đoàn Văn Vươn của mọi 

thành phần báo giới, nhưng những văn nghệ sĩ thì tuồng như chưa thấy động tịch 

cảm hứng gì. Đề tài “nhạy cảm” quá chăng? 

 

Nói thật, mà cũng có thể là đùa đùa một chút cho vui đời: Tôi đồ rằng hơn bao giờ 

hết ở Việt Nam, ra ngõ chúng ta thường gặp nhà thơ: 

 

“ôi ta buồn ta đi lang thang” 

 

nhiều hơn gặp anh hùng là cái chắc. Có thể những nhà thơ của chúng ta đang từng 

bước chân âm thầm suy tư kiểu: “To be or not to be?” Dù vậy tôi cũng phải xin báo 

trước: Ngay cả Shakespeare có sống lại vào lúc này, giữa những hỗn mang của thời 

sự và thế sự mà bạn còn hỏi: “To do or not to do?”, thì chắc như bắp, tôi đoán 

Shakespeare cũng sẽ đem thương hiệu của hãng giày Nike (made in Vietnam) ra 

phán: “Just do it!” 

 

Còn phải hỏi! Thử xem ai có quyền bắt chúng ta phải sống chết kiểu gì, và chết lên 

chết xuống mấy lần nếu không là sống và chết chỉ một lần trong một kiếp người? 

Liệu có khó hiểu và nhức đầu lắm không, bởi vì vẫn có khối người phải chết lúc 

sống và được sống lúc chết dài dài mới đáng nói.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MiH92_5yYxo
http://4.bp.blogspot.com/-QPf5nID_wy4/UCbATPTdE5I/AAAAAAAAfCU/hj5TcLCKz5Q/s1600/chungtalatudo001-danlambao.jpg
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Bạn ơi, phẩm giá của cuộc sống chính là bản giao hưởng của Con Người và Tự Do. 

Vì yêu Tự Do biết mấy nên chúng ta sẵn sàng nhen nhúm lửa để đón chờ ngọn gió 

chuyển mùa thổi bùng lên thành đám cháy. Đám cháy là nhuệ khí đấu tranh chống 

cái Ác, độc tài, chống cường hào ác bá mà biết đâu Đoàn Văn Vươn là mồi lửa. 

 

Này nhé, cứ nhìn cuộc sống của những người dân Việt Nam hiện nay, chúng ta sẽ 

thấy chưa bao giờ họ được bảo vệ và tôn trọng đúng mức của một con người, vì xã 

hội đã thẳng thừng tước mất mọi quyền tư hữu cá nhân (không được ra báo tư 

nhân, hoặc không truyền hình truyền thanh tư nhân gì ráo) và quyền sở hữu tư 

nhân trong những điều kiện kinh tế, đất đai… và điều này cũng có nghĩa là chặn 

đứng mọi giá trị dẫn đến dân chủ tự do. Vậy không lẽ chúng ta cứ bị bịt miệng, bịt 

tai, bịt mắt và loay hoay hoài trong cái chuồng thú man rợ nảy mà không nổ lực 

đánh đổi với bất cứ giá nào? 

 

Kỳ thực chúng ta có thể sẽ phải mủi lòng nhưng đành bó tay, khi thấy những người bị áp 

bức nô lệ chỉ biết nghiến răng tủi hận trong những cơn mơ dữ, nhưng tiếc thay khi 

choàng mắt thức dậy, họ lại cúi đầu rớm lệ và răm rắp đi theo những chỉ lệnh sắc lệnh, có 

khi từ đời ông lăn qua đời cha lăn tới đời con, hệt như chúng ta vẫn thường chứng kiến 

trong xã hội Việt Nam bây giờ: “Con vua thì lại làm vua / Con sãi ở chùa lại quét lá đa”. 

Không dưng tôi bỗng liên tưởng đến Điều 4 mà họ đang muốn ôm giữ khăng khăng, rằng 

thì là cũng chỉ cho phép những công dân, như thế hệ của những đoàn viên thanh niên C.S 

con ông cháu cha lớn lên, và dĩ nhiên phải là người được kết nạp thành đảng viên đảng 

C.S mới có quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy thì số còn lại gần 90 triệu cảnh đời 

khác đừng hòng chen chân. 

 

Ôi, làm thế nào để những người dân thấp cổ bé miệng, dân trí lùn, căm căm ba bốn 

đời lý lịch, cộng thêm ngón đòn “tru di tam tộc” con làm cha mẹ vạ lây… có thể 

đứng dậy vươn (như tên anh Vươn) lên khỏi những lời nguyền của hung thần cầm 

quyền cầm giữ cả số phận mình? 

 

Chính trong hạ tuần tháng 3 vừa rồi, chính quyền Obama khi bày tỏ những ái ngại về tình 

trạng tồi tệ nhân quyền ở Việt nam đã khẳng định việc tiến tới Tự Do Cá Nhân là nội 

dung chính trong chính sách Hoa Kỳ tại Á Châu. 

 

Tự Do Cá Nhân là gì, nếu không cần phải tức tưởi chà bóng đôi chân về lại thời nô lệ 

ngàn năm Bắc thuộc phải leo lên núi kiếm ngà voi hay lặn xuống biển sâu mò ngọc trai 

mới thấm thía ra được. Ơi những quyền căn bản tự do của con người đang ở đâu. Ở đâu 

mà chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ tự do là mặt mày của chúng ta đã tái xám gần hết vì sợ 

hãi (một nhà thơ trẻ ở VN đã thổ lộ với tôi như vậy). Vậy thì ở đâu bị khống chế nắm đầu 

bằng những khủng bố khiếp sợ, ở đó đừng hòng nói đến tự do bình thường của một cá 

thể. Nô lệ hay tự thiêu! Không biết tổng thống Obama có bao giờ hiểu được nỗi đắng cay 

của dân Việt khi phải đối diện với một thể chế “quái chiêu” đã ghi trong hiến định: 

“Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Sao những con chữ cứ như 

choảng nhau thế này! 
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Ngay cả một đất nước mà trên mỗi tờ đơn đều sờ sờ dấu chỉ: “Độc Lập – Tự Do – 

Hạnh Phúc”, nhưng cũng chính tờ đơn ấy chúng ta chỉ được “chấp hành” ký vào, và 

nếu thật lòng không để họ “mớm ý mớm lời” mà dở trò “không ký” hoặc “không 

đồng ý”, thì mai kia mốt nọ liệu có yên thân với những con mắt rình rập “ăng-ten” 

của những điềm chỉ viên, cảm tình viên, dân quân tự phát chi đó chăng? Đó là chiến 

dịch toàn dân “góp ý” sửa đổi HP. 92 mà bọn họ đã dàn dựng chỉ để đánh lừa dư 

luận quốc tế. Nếu muốn “dỗ ngọt” gọi là quyền phúc quyết của toàn dân, sao chúng 

ta chẳng là gì cả, trong cả cái tên gọi cũng chỉ như là ban phát “góp ý” nên chỉ được 

“đồng ý”. Phúc quyết là gì nếu cuối cùng không được thông qua ý nguyện của toàn 

dân? Không phải họ đã quá quen với những màn tẩy não, sách nhiễu trù dập những 

“đối lập” mà họ lo sợ nhất vốn là thành phần nhân sĩ trí thức. Có lẽ nhờ khả năng 

uy hiếp khống chế giỏi như thế nên một khuôn mặt nổi đình nổi đám là ông Nguyễn 

Đình Lộc cũng phải rút cổ (không phải rút chữ ký) như đà điểu vùi cát: “Cái việc 

hôm ấy đã làm xong rồi thì rút hay không rút làm gì nữa? Chỉ làm bằng ấy thôi chứ 

có làm thêm điều gì đâu?...” (trả lời R.F.A) 

 

Phần ông Lộc coi như xong phận sự và có lẽ là xong thật, bởi chính ông cũng muốn “phủi 

tay” phân bua là sẽ thôi không-làm-thêm-điều-gì nữa. Chỉ dừng lại ở mỗi một chữ ký, và 

không hề có sự tiếp sức trong ban soạn thảo mà G.S Nguyễn Huệ Chi cũng đã đồng tình 

cho là “tốt rồi”: “Anh Lộc vẫn cố giữ được chữ ký như thế là tốt rồi” (trả lời BBC). 

 

Trong 15 vị đại diện cho “sĩ phu Bắc Hà” hôm ấy, giá gì một người thừa uy tín và đáng 

kính như G.S Nguyễn Huệ Chi cũng có mặt để chức vụ trưởng ban dâng “thất trảm sớ” 

đỡ gây lúng túng cho nhóm KN.72 bây giờ. Không lẽ những vị lẫy lừng như cựu Bộ 

Trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc, G.S Nguyễn Huệ Chi lại chưa muốn để lại tờ di chúc 

mãnh liệt hơn cho con cháu lúc này(?) Không dưng trong tay tôi đang có cuốn sách: 

“Never Good Enough” và tôi bỗng muốn tặng tựa sách ấy cho G.S Nguyễn Huệ Chi với 

chút gì mong mỏi tham lam. Không phải đã mơ thì cứ mơ cho tới bến, và tự do đâu thể là 

khúc hát nửa vời phải không ạ?  

 

Điều tôi muốn “tâm sự” thêm ở đây nữa chính là thái độ chưa muốn rút về ở ẩn như Chu 

Văn An thời vua Trần Dực Tông (sau khi dâng “Thất Trảm Sớ”) của cựu đại sứ Việt 

Nam ở Thái Lan là ông Nguyễn Trung, người cùng có mặt trong nhóm khởi xướng 

KN.72 với một loạt bài viết đầy tâm huyết sâu sắc mà tôi rất ngưỡng mộ. Đây là tinh thần 

của một chí sĩ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu biết rõ trách nhiệm mình phải làm gì 

trong thời điểm này cho đất nước. Dĩ nhiên chúng ta phải học hỏi ở ông nhiều hơn là với 

những cây viết đối lập có tính Đảng, hoặc nói một cách khác là đối lập thủ thế hay đối lập 

trung thành (chữ của nhà văn Phạm Thị Hoài). 

 

Ở đây có lẽ tôi cũng nên cám ơn ông Nguyễn Đình Lộc là đã manh nha ý tưởng chúng ta 

cần phải làm gì hơn thế nữa sau những chữ ký? Dù ông nói: “có làm gì nữa đâu”, thì cũng 

là một lời nhắn nhủ ngầm chúng ta không thể theo bước chân đã không còn trẻ nữa của 

ông mà dừng lại và phải tiếp tục dấn bước. Viết, viết và viết như những bậc thức giả 

Nguyễn Trung, Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn… chăng? Hoặc chí ít cũng là rầm rộ biểu tỏ 

như vô số những cây viết mãnh liệt trên thôn Dân Làm Báo. Hiệu ứng nào, điều gì sẽ xảy 

ra như có ngàn lời hiệu triệu, ai mà biết được! Bởi không thể hết kiến nghị này rồi đến 
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kiến nghị khác thử hỏi có ai thèm đoái hoài đến? Có hay không sẽ được mở ra một cuộc 

đối thoại thay vì “đối chọi” giữa nhà cầm quyền với những khuôn mặt có tầm và có tâm 

ấy? Hoặc cùng nhau thả bộ từ Hồ Gươm đi thẳng tới Q.H nộp gần 13 ngàn chữ ký của 

KN.72? Xin mời các vị cao kiến chỉ giáo, mà không, tôi ngờ rằng đã có những trí thức 

chân chính trong nhóm KN.72 thừa biết mình phải làm gì những ngày sắp đến. Đợi đến 

kỳ hạn 30/9 chăng? 

 

Thật ra với chiêu thuật “sửa dổi HP 92” lần này, tôi có cảm tưởng họ quá mất lịch sử chứ 

cũng chẳng tốt lành gì, khi lượm những cái bánh vẽ đã rơi vãi xuống đất, và tọng vào 

mồm bắt chúng ta phải nuốt hay giả vờ nuốt, dù ai cũng muốn mắc nghẹn, và chỉ chực 

tuôn mật vàng mật xanh. G.S Ngô Bảo Châu vốn thông minh đĩnh đạc định dùng chiến-

thuật-mềm, xem chừng không ổn thỏa và có trời mới hiểu được lý do thầm kín. 86% là 

con số biết nói về Điều 4. 

 

Thật khốn khổ cho mấy cái bánh vẽ đã dính bụi và không còn gọi mời được ai, nhưng 

vẫn còn có những cái loa, “700 tin vịt” là con số hưởng ứng góp ý đã lên tới 44 triệu 

dân… gian. Chuyện tấu hài nhưng chắc là không chọc cười được ai nổi, hoặc cười ra 

nước mắt thì có, vì màn diễu hề này đã bị sân khấu thông tin mạng vốn lộ thiên nên phấn 

son, dáng điệu của những trình diễn viên cũng không còn che giấu được nữa. 

 

Cuối cùng có lẽ họ chỉ còn “giỏi” một nỗi là đã đầu độc xong một số người, chí ít cũng 

hơn 3 triệu đảng viên vì còn ham ngậm cà-rốt, hoặc mơ màng “chủ nghĩa sổ hưu” của đại 

tá Trần Đăng Thanh nên đành phải bị tẩm một liều lượng thuốc mê thuốc ngủ chưa mở 

mắt ra được (cho đất nước nhờ). 

 

Thật ra bọn họ cũng thừa biết mình đang lấy vải thưa che mắt thánh, nhưng vẫn cố bám 

vào bản chất tráo trở, láu cá, ma mãnh của mình để còn có thể tặng thiên hạ những quả 

lừa có hạng. Nội chuyện họ muốn Việt Nam mình được trở thành ứng viên của Hội Đồng 

Nhân Quyền L.H.Q cho nhiệm kỳ 2014-2016, cũng đủ thấy rằng họ quá tự bằng lòng với 

“thành quả” nhân quyền nhỏ giọt của đất nước, mà không thèm quan tâm đến uy tín của 

những người lãnh đạo Việt Nam đang quá bị lung lay. Niềm tin nào họ cần củng cố để 

được trở về trong vòng tay bao dung của nhân dân hay phải chuốc lấy sự sụp đổ ngàn đời 

bị nguyền rủa? 

 

Dĩ nhiên họ biết dùng thủ đoạn mỵ dân hoặc xoa dịu giới trí thức khi tình thế trong mọi 

ngõ ngách đời sống xã hội bị tuột dốc thê thảm, bằng cách hứa hẹn lột xác “HP. 92”. Lột 

xác hay không thì cũng phải luật hóa, thực tế hóa các quyền căn bản con người đã được 

hiến định trước đã, để may ra ngăn ngừa được “bầy sâu” tham nhũng và tham quyền cố vị 

chăng. 

 

Nghĩ cho cùng, nhiều phần họ chỉ muốn “lòe” thế giới. Nhất là với thái độ dứt khoát của 

Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc đối thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt vào cuối năm ngoái, dưới áp lực 

của những phiên điều trần hạ viện Mỹ về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam do những nhà 

đấu tranh dân chủ hải ngoại họp báo. Hoa Kỳ cũng còn là nơi Việt Nam được xuất khẩu 

về vấn đề thương mại nhiều nhất, và còn là tiếng nói xem xét mạnh mẽ nhất để khuyến 

cáo L.H.Q. về vai trò thành viên như đã nói. Cũng như để gia nhập vào W.T.O, nhà cầm 
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quyền Việt Nam cũng phải biết nới lỏng sự đàn áp nhân quyền và hứa hẹn cải cách phát 

triển kinh tế thương mại.  

 

Sau buổi điều trần hạ viện ở Washington vào ngày 11/4, thì cũng chính ngày hôm sau, Hà 

Nội sẽ có cuộc tiếp xúc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt. Đặc biệt nghe đâu lần này còn 

chú ý đến thư ngỏ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về sửa đổi HP. 92 của đảng CSVN (đã 

có gần 28 ngàn chữ ký), nhất là khi Hoa Kỳ đang muốn yêu cầu đưa VN trở lại danh sách 

CPC, vì vấn đề đàn áp tôn giáo thô bạo. 

 

Cách gì Hà Nội cũng thấy rõ chính quyền Obama không cần Miến Điện trải thảm đỏ vẫn 

giữ lời hứa lúc nhận chức để đến thăm viếng, diễn thuyết với những sinh viên thế hệ 

tương lai ở đại học Rangoon vào cuối năm ngoái, trong khi thiên-tài-chính-trị Obama vẫn 

không thấy có gì nên trao đổi với những lãnh đạo bảo thủ, ù ù ạc ạc, cực đoan và xảo 

quyệt luồn lách như rắn của chúng ta. (À, không rõ những khuôn mặt sáng giá S.V luật 

Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Văn Viễn, sinh viên tù nhân lương tâm 

Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha… có biết cũng chính trong khuôn viên đại học 

này là nơi mọc lên phong trào đấu tranh và tướng Aung San, bố của bà Aung San Suu 

Kyi đã thành lập tờ báo trước khi làm thủ lãnh P.T giải phóng đất nước.) Điều này thì tôi 

xin mượn câu nói tự phụ đến vô duyên của T.B.T Nguyễn Phú Trọng để trả lại cho chính 

ông tự xét: “Mình phải như thế nào thì người ta mới vậy chứ”. (Phát ngôn khi được diện 

kiến cựu Giáo Hoàng Benedict XVI mới đây). Nghĩ mà xem, ngay cả đường đường một 

đấng Giáo Hoàng mà còn thấy mình cần phải “rút lui”, vậy sao chưa thấy mấy ngài Bốn 

Lừa (Dũng Hùng Trọng Sang) làm một cú hích từ chức để bàn trả cho những hiền tài tuổi 

trẻ? Ôi những cái ghế quyền lực sao quá lắm ma lực, khiến người ta chỉ muốn ôm hoài 

suốt kiếp và u mê thoái hóa (mà không thoái vị).  

 

Kỳ thực, một khi những “rường cột nước nhà” biết đứng lên, chúng ta sẽ rất hãnh 

diện để được đồng hành cùng họ. Chúng ta không dại gì kêu gọi thứ lương tri của 

loài sói, nhưng liệu có bậc cao minh nào đủ bản lãnh và dũng cảm, để dẫn dắt 

những con cừu đông đảo hợp quần biết sức mạnh “đoàn kết thì sống” của chúng? 

 

Những gì tôi vừa trao gởi ở đây, phải chăng chung qui cũng chỉ vì chúng ta vẫn chưa 

phấn đấu đủ để thoát ra khỏi nỗi sợ, và những mắt xích quá khứ? 

 

Người nắm và o bế quyền lực thì sợ những nắm đấm của mình không nắm giữ được 

quyền lực. Và người không có quyền lực thì lại sợ phải ăn nắm đấm đó quá đau, nên 

càng trở nên yếu thế không dám đáp trả lại cho chính ước mơ của mình. Một xã hội 

nhìn quanh quẩn nơi đâu cũng chỉ thấy những rình rập răn đe và bất ổn, những 

chực chờ của tù đày văng mạng, những đòn thù nhỏ nhoi bỉ ổi… thì không trách 

chúng ta phải “biết sợ” và đâm hèn. 

 

Có điều có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ họa mất nước, và liệu có phải biết mình hèn thì 

sẽ không còn hèn nữa hay là một dấu hiệu để bớt hèn? 
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Theo tâm lý chung, một khi chúng ta tìm cách thoát ra được nỗi sợ hãi, thì hễ nhìn 

lại nó chúng ta sẽ thấy chẳng có gì ghê gớm đáng sợ như thế cả, nhất là biết mình 

cũng sẽ gặt hái được một điều gì từ nỗi can đảm thoát ly ấy. 

 

Đó cũng chính là “tự do trước nỗi sợ” mà tổng thống Roosevelt đã xác định. Vươn 

lên trong nỗi sợ không những là những hy sinh thiết thực, mà là sự phấn đấu đòi hỏi 

để có được một tương lai tốt đẹp cho con cháu thế hệ mai sau. Và nhất là chúng ta 

cũng đỡ tủi hổ với truyền thống cách mạnh dũng cảm của tiền nhân. 

 

Bước qua nỗi sợ hãi để dành lại tiếng nói tự do ngôn luận là quyền tối thượng cơ 

bản của người dân, để chính quyền có thể tìm cách lắng nghe những ý nguyện trung 

thực, cũng như những phản biện trí thức, hầu phát huy sự thịnh vượng của đất 

nước. 

 

Ngoài ra sự sợ hãi còn làm chúng ta dễ bị yếu hèn mua chuộc, thỏa hiệp và đó chính 

là “thế lực thù địch” cản trở những cái đầu thông minh nhất của xã hội không cho 

phép họ “hành đạo”, dẫn dắt. Trò “bịt mắt bắt dê” đã làm đất nước càng ngày càng 

lụn bại, và khó lòng cất đầu lên nổi. 

 

Ở đây chúng ta còn đụng phải vấn đề “tế nhị” khác là nỗi trăn trở “hòa hợp” của 

những người con xa xứ mang luồng khí mát dân chủ tự do. 

 

Mọi sự rồi cũng sẽ như nước chảy qua cầu, nếu tất cả chúng ta đều biết băng bó 

những thương tích thay vì cứ bị làm loang lỡ thêm. Tôi đang nói gì vậy, giữa 400 

ngàn “chất xám” mang dòng máu Việt đang rải rác khắp nơi trên địa cầu, sao sự 

trở về để gầy dựng lại những đổ vỡ chừng như vẫn chưa thể xảy ra và không thể xảy 

ra trọn vẹn? 

 

Dĩ nhiên không chỉ lập đàn giải oan cho dân tộc như lòng hướng thiện của một bậc tu 

hành (dù chưa thành chánh quả) là chúng ta có thể yên lòng cảm thông nhau nhiều hơn, 

nhất là khi giữa lòng người vẫn còn ly tán thì liệu có một hệ thống… tâm linh nào cứu 

vãn được hay chỉ có một hệ thống chính trị mới có thể chủ trương một sự “hòa hợp” đúng 

nghĩa và phải là thực sự bằng những thể hiện cụ thể (?) Do đó, vai trò chủ động hòa 

giải, hóa giải, hòa hợp vẫn nằm ở những quý vị trong nước. Đặc biệt với những công 

cuộc đấu tranh cho Tự Do, chúng ta ở ngoài nước cũng chỉ đóng được vai cổ động, 

hỗ trợ và hợp tác cho những người anh em và là cật ruột đồng bào mình. 

 

Tháng 4, và bao giờ tháng 4 cũng làm chúng ta rơi vào thời điểm của những gợi nhớ mất 

mát chia cách buồn thảm, nhất là khi đất nước đã rơi vào bàn tay bạo chúa nhiều lòng tự 

phụ mà lại bất tài vô tướng. Tháng 4 có còn chăng niềm hy vọng một chút ánh sáng cuối 

đường hầm? Tháng 4 năm nay rơi vào cuộc gặp gỡ Mỹ-Việt vẫn đối đầu với những vấn 

đề tệ hại nhân quyền, sao tôi bỗng nghĩ đến những vị tướng, những anh linh ngàn đời bức 

tử trong tháng tư đen 75. 

 

Và cũng để kết luận hoặc đi tìm một đoạn kết, cho tôi nhắc lại lời của vị tổng thống bức 

tử Lincoln, người chỉ làm tổng thống được một tuần trước khi từ giã: “Người ta có thể từ 
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bỏ mọi thứ, nhưng không ai từ bỏ được lịch sử. Trước sau gì, lịch sử của bậc anh 

hùng phải được dựng lại ở chính nơi những con người vĩ đại đã ngã xuống.” 

 

Vâng, trước-sau-gì! Điều mà chúng ta vẫn đồng lòng tin và kỳ vọng lúc này chính là 

những chữ ký xác tín dũng cảm, thôi thúc đến nao lòng, và không ngừng nghỉ dấn thân 

của “Tuyên Bố Các Công Dân Tự Do”. Con số có thể dừng lại ở 8600 hay hơn thế nữa 

hoặc ngay cả đạt kỷ lục 150 ngàn như phong trào Thỉnh Nguyện Thư, thì điều quan trọng 

vẫn là tinh thần, ý nghĩa cao cả không lùi bước, và khẳng định “Chúng ta là Tự Do”. 

Lời Tuyên Bố này sẽ tiếp tục đi tới phiá trước mãi mãi, bất tận. Tất cả đã không thể 

đảo ngược theo luật tuần hoàn tiến hóa.  

 

Ngày mai mọi sự mới bắt đầu! 

 

 
Nguyễn Thị Thanh Bình 
danlambaovn.blogspot.com 
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