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TÓM LƯỢC

CUỐN “ KHI ĐÔNG TÂY GIAO HỘI “
Nhân cuộc nói chuyện với ông bạn Political Scientist ngoài Hawai, tác giả cuốn Việt Đạo cũng
như Diễn giả nhiều cuộc Hội luận trên Đài Phát thanh, tôi có hỏi ông bạn thân tình đã có đọc
cuốn sách KHI ĐÔNG TÂY GIAO HÔI chưa, ông bạn trả lời, sách anh dài thế ai mà đọc nổi,
để đáp lại, tôi viết tóm tắt lại vấn đề “ Đạo Lý Nhân sinh Việt “ để hai bên tiện đối chiếu.
Ngoài ra một nhà Văn ở trong nước cũng yêu cầu viết bài về Dịch lý Việt, nên chúng tôi viết
tóm tắt cuốn sách dày hơn 750 trang A4 vào một bài chỉ có 27 trang. Thiển nghĩ đây là vấn đề có
liên quan đến Nội lực của Dân tộc, giúp cho cuộc đấu tranh sống còn hiện nay.
kính gởi Quý Vị và Ông bạn để tuỳ nghi.
A.- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA TÀU VÀ VIỆT NAM
Xưa nay đa số đều tin Văn hoá của Việt Nam là do Tàu dạy Hán Nho cho, không ngờ sự thật lại
ngược lại. Chúng tôi viết đề tài này nhằm hai mục tiêu:
Thứ nhất là Dân Việt Nam nhận ra nước mình không những có Văn hoá, mà là thứ Văn hóa
Vương đạo mang tinh thần Bất khuất, tinh thần này tuy có hồi thịnh lúc suy, nhưng cũng đã được
thử thách qua trường kỳ lịch sử gần 5000 năm, trong cảnh sơn hà nguy biến ngày nay việc phục
hoạt lại Tinh thần Dân tộc là bức thiết. Việc phục hoạt lại tinh thần Dân tộc không phải là để tự
hào suông, mà là phục hoạt lại tinh thần Bất khuất để tránh kiếp Nô lệ đang cận kề cũng như cả
Dân tộc Đoàn kết thành một Khối hầu có đủ Nội lực để đem lại phúc lợi cho toàn dân.
Mặt khác thì chúng ta cũng phải sắm đủ thứ vũ khí để chống lại kẻ thù truyền kiếp hung hiểm,
nhất là phương diện Văn hoá, Văn hoá mới là Chính lược Quốc gia tức là La bàn định hướng cho
việc Đồng quy về Tinh thần Dân tộc cũng như cách thiết lập mọi Cơ cấu xã hội, đây là thứ Nội
lực Dân tộc giúp Cứu nước và Dựng nước .
Văn hóa của Việt Nam là nền Văn hóa Thái hòa, Hòa là nhờ vào tinh thần Hùng / Dũng chứ
không phải thứ khiếp nhược. Hiện nay Dân chúng ta đang lâm vào cảnh Phân hoá, vì nhiều con
dân đang thiếu “Tinh thần minh mẫn trong một Cơ thể tráng kiện “, nên công cuộc canh tân
Tinh thần Dân tộc trở nên vô cùng cấp thiết.
Sự khác biệt căn bản giữa Văn hóa Việt và Tàu ở chỗ, tuy cùng chung Nho giáo, mà Âm /
Dương là Mạch lạc nội tại hay nét Nhất quán của Nho, thế nhưng Hán Nho của Tàu thiếu Gốc
Âm / Dương và cũng thiếu Ngọn Lạc Thư của Dịch lý.
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Âm / Dương xuất phát từ Vật biểu kép Tiên / Rồng được thăng hoa từ Vật Tổ kép: Chim /
Rắn, trong khi đó Vật tổ đầu tiên của Tàu là Chim Cú, tới Bạch mã, rồi mới mượn Rồng của
Chủng Việt. Rồng là “ Độc Dương bất sinh “ nên làm gì có Gốc Dịch.
Lại nữa, Lạc Thư là của Lạc Việt, nên Tàu làm sao có Đồ Thư hợp nhất ( Hà Đồ: Rồng, Lạc
Thư: Tiên ), Đồ Thư hợp nhất chính là nền tảng Đạo Vợ Chồng “ trăm trứng trăm con “ của
Lạc Việt. Đạo Vợ Chồng - nền tảng của Xã hội - được tôn lên làm Đại Đạo Âm Dương hoà, là
đỉnh cao của Triết lý Nhân sinh Việt Nho, do đó Hán Nho cũng thiếu luôn Ngọn của Dịch .
Trước đây nhà cầm quyển Tàu cứ hô hào Việt Công hãy đưa Dân tộc Việt Nam trở về nguồn gốc
Hán Nho của Trung hoa, cho là đã có tự ngàn xưa, đây là lời hô hào “ trái khoắy . Ngày xưa Tàu
cũng bảo Nho và Dịch là của riêng Tàu. Đó là âm mưu “ Dịch Chủ vi Nô “ của Tàu , Tàu cướp
đoạt Văn hoá của chủng Việt, “ Đức Khổng thuật lại Văn hoá Việt tộc thành Kinh điển, các nhà
Cầm quyền Tàu liên tiếp “ bá đạo hóa “ Nho của Chủng Việt thành ra Hán Nho bá đạo, rồi bảo
Hán Nho là của riêng Tàu và Tàu dạy Hán Nho cho Việt Nam. Tuy cùng có chung Nho, nhưng
Nho mỗi bên có bản chất khác nhau:
Việt Nho là Vương đạo có tính chất khoan hòa nhu thuận, nên mang Bản chất Hoà bình, còn
Hán Nho của Tàu thì Bá đạo, vì tính chất Bạo động, Cướp bóc và Bành trướng, nên có Bản
chất Chiến tranh, cứ đọc Lịch sử hai nước thì rõ mồn một.
Ngày nay Tàu lại liên tiếp kêu gọi CSVN đưa dân VN trở về với Gốc Tàu. Sự thật là nước Tàu
mới được thành lập sau Họ Hồng Bàng ( 4896 ) 182 năm. Lãnh tụ Du mục Hữu Hùng từ Tây
Bắc tràn qua miệt trên sông Hoàng Hà, sau đó tràn xuống vùng Trung nguyên bên Tàu thanh
toán các chủng Việt ( độ 800 chủng khác nhau ) thâu tóm Dân số Đất đai, các Phát minh như
cách làm giấy, thuốc súng, cách luyện Đồng luyện Sắt nhất là Văn hoá làm của riệng họ, rồi Hữu
Hùng tôn xưng làm Hiên Viên Hoàng Đế. ( 4714 năm ) - Vua đầu tiên của nước Tàu -. Các nhà
cầm quyền sau đó lại xoá vết tích Văn hoá của Việt, bằng cách xen dặm, xuyên tạc, bôi xóa gốc
tích Việt rồi vu cho Chủng Việt là man di mọi rợ ( Tứ Di ) , để nhận Văn hoá chung của
Chủng Việt làm của riêng Tàu !
Ngày nay Tàu đang dùng âm mưu thâm độc để không phải thôn tính, mà cố ý tiêu diệt Dân
tộc Việt Nam, Tàu tấn công Việt Nam trên mọi lãnh vực: Kinh tế, An ninh Quốc phòng,
Lịch sử, Văn hoá, kể cả cách viết “ Tiếq Việt “ < do Phó Gs. Ts. Bùi Hiển đề xướng> , nhằm
làm cho bật Gốc Văn hóa “ Bất khuất “ của Việt Nam đã tồn tại gần 5000 năm! Tàu cần vị
trí Chiến lược Việt Nam, đâu có cần Dân số Việt Nam, CSVN giúp Tàu cộng làm việc Phản
Dân hại Nước này trong hơn 70 năm qua!
Ngoài ra, Tàu vẫn tiếp tục lối sống ăn cắp sản phẩm Trí tuệ Quốc tế và hàng Nhái, hàng độc
cùng những âm mưu thâm hiểm bá đạo để hòng đến năm 2050 Tàu sẽ làm Thiên Tử của Thế
giới qua giấc mộng vàng “ Nhất Đới Nhất Lộ “. Thiên Tử Tập đang nối gót Đế quốc La Mã
xưa và và Liên Xô vừa qua, cả hai đang rập rình đón chờ Thiên tử Tập cuối đường hầm!
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Tuy 70% Dân Tàu đều thuộc Đại chủng Việt cùng chung Văn hóa Nông nghiệp với Việt Nam,
nhưng Các nhà cầm quyền Tàu từ thời đó và cho đến nay đều là những nhà cầm quyền mang
dòng máu Văn hoá Du mục bạo động luôn gây Chiến tranh Cướp bóc và Bành trướng, từ
Hoàng Đế Hữu Hùng tới Thiên tử nhà Chu,. . . Mao Trạch Đông rồi Chủ tịch Tập Cận Bình ngày
nay, họ toàn là hậu duệ mang nặng dòng máu Du mục Bạo động từ Trung Đông qua, hoà trộn
với dòng máu Vô sản chuyên chính từ Tây phương, nên hết não trạng Thiên hạ lại đến tư duy “
Nhất đới Nhất Lộ “ cả hai cùng mang bản chất Cướp bóc, Chiếm đoạt, Tàm thực dưới muôn
ngàn hình thức tinh vi!.
Sự phân biệt này giúp chúng ta Tri Kỷ tri Bỉ.
Tri Kỷ để nhận rõ Ưu Khuyết điểm của Văn hoá Dân tộc mình để một mặt phục hoạt lại tinh hoa
của Dân tộc, mặt khác mà bổ cứu những điều bất cập hầu giúp Nội lực của Dân tộc ngày được
sung mãn hơn, nhất là vượt qua những mặc cảm Tự Tôn, Tự Ti vô bổ.
Đồng thời Tri bỉ để nhận ra phần “ Phi Nhân / bất Nghĩa “ của “ kẻ thù truyền kiếp “ mà tấn
công cho hiệu quả .
Có canh tân nếp sống sao cho thành con người Nhân chủ để sống tự Chủ, tự Lực, tự Cường thì
cuộc đấu tranh cho Chính Nghĩa Quốc gia mới dễ thành công và kết quả mới được tồn tại dài lâu.
B.- VIỆT NHO: NỀN VĂN HÓA NGÀN XƯA CỦA DÂN TỘC
Theo sự khám phá của Triết gia Kim Định, Việt Nho là nền Văn hoá lâu đời của Chủng Việt, vì
nó được thai nghén từ nền Văn hoá Hoà bình tại Thái Bình Dương, cách nay từ 12 ngàn năm đến
30 ngàn năm, nền Văn hoá này có :
I.- Cơ cấu: Bộ Huyền số: 2-3, 5
Bộ số Huyền niệm này được Tổ tiên để lại trong một số Huyền thoại, điển hình là Sách Ước (
với 2 trang Hỏa < 2 >, Mộc < 3 > và một trang trống không: Thổ < 5 > ), cùng vô số Di vật như
Cổ vật, Cổ nghệ, điển hình là Cây Phủ Việt, Trống Đồng Đông Sơn Ngọc Lũ và vô số cổ vật,
cổ nghệ khác. Tại sao Tổ tiên Việt không viết ra, mà để lại một cách dấu diếm như thế?.
Thưa: Văn hoá là Di bảo quan trọng bậc nhất của Dân tộc, không biết vào thời đó Tổ tiên đã
xây dựng được Văn tự hay chưa ( Có thuyết cho rằng chữ Nôm được hình thành trước chữ Nho ?
) , nhưng chắc chắn là Tổ tiên không muốn kẻ thù phương Bắc cướp đi, nên một mặt cất dấu Cơ
cấu hay Nền tảng Văn hoá ( Bộ số Huyền niệm ) trong nhiều Di vật khác nhau nhiều nơi để cái
này có bị tiêu trầm thì còn cái khác, với hy vọng là có nhiều dịp trong thời gian dài con cháu sẽ
nhận ra, mặt khác Tổ tiên cũng đã đem tinh thần Văn hoá vào trong đời sống hàng ngày như cách
Ăn, cách Nói, cách Mặc, Phong tục Tập quán, Hội hè Đình đám, nhất là Cơ chế Tự trị xã thôn
với chế độ Bình sản ( Quân phân Công điền công thổ cho thành phần nghèo neo đơn . . . ) .
Không may là qua bao cuộc thăng trầm tuy có mang tinh thần Văn hoá trong huyết quản mình
nhưng có số con cháu ngày nay không thể cũng như không muốn nhận ra!.
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(Xem 5 Điển chương Việt trong cuốn Văn Hiến Việt Nam của Việt Nhân trên
vietnamvanhien.net )
Đức Khổng Tử chỉ thuật lại nền Văn hoá phương Nam của Việt tộc thành Khổng giáo tức
là Nguyên Nho, nhưng Ngài mới chỉ thuật lại được Nội dung với những câu ngắn gọn,
nhưng chưa tìm ra Cơ cấu để đóng khung lại, nên mới bị xuyên tạc thành Hán Nho bá đạo,
thật ra làm gì có Hán Nho cũng như chữ Hán!
Tuy Di chỉ Tổ tiên để lại nhiều vô kể, bao nhiêu là Cổ vật cổ nghệ, do mắc mưu “ Dịch chủ vi
Nô “ của Tàu mà bao nhiêu trí thức Việt Nam xưa nay, cứ đi học Tàu học Tây mà không ai nhận
ra, may nhờ có Triết gia Kim Định, luôn sống bám vào lòng Dân tộc, lại thông suốt được Văn
hoá cũng như triết học Đông, Tây, Kim, Cổ nhất là với Khoa Tân Nhân văn ( Cơ cấu luận, Tâm
lý miền sâu, Nhân chủng học, Di truyền học, Phong tục học cũng như Tinh thần triết trong Khoa
học tự nhiên ), lại miệt mài trong 50 năm mới đào xới lớp bụi Thời Không mới khám phá ra
Việt Nho theo Tinh thần Triết lý An vi.
Triết lý An vi là gì?, Phải chăng là Triết lý Hoà giải có nền tảng Chim / Rắn thăng hoa thành
Tiên / Rồng Lưỡng nhất được Tổng quát thành Âm / Dương hòa, đó là Dịch lý.
Nói rộng ra Triết lý An vi là nét Lưỡng nhất của Triết lý Hữu vi Tây phương và Triết lý Vô
vi của Đông phương.( Xem cuốn Trùng phùng Đạo nội: Kim Định ).
Tinh thần Bất khuất của Việt Nam bắt nguồn từ Dịch lý Việt, vì Dịch lý cũng chính là Vạn lý
thuộc Thái cực hay Thiên lý - động lực của nguồn Tinh Thương bao la - ( dynamic force ) Thiên lý chính là Thái cực: “ Nhất lý thông, Vạn lý minh “. Vạn lý là những Tiểu Thái cực.
Những Tiểu Thái cực như Gái / Trai, Mái / Trồng, Cái / Đực, Nhụy Cái / Nhụy Đực là những
Tiểu Thái cực tạo nên Nguồn Sinh, Sinh, Hóa, Hóa trong Vũ trụ.
II.-Ý nghĩa của Bô số Huyền niệm: 2 - 3, 5
1.- Số 2: Thái hòa
Số 2 là cặp đối cực như Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / đực, Nhụy Cái /nhụy Đực kết hợp thành
Lưỡng nhất mà tạo nên nguồn Sinh Sinh Hóa Hoá trong Vũ trụ.
Tổng quát và Công thức hoá những cặp đối như thế thành ra Âm / Dương, nhờ vào quá trình
Âm / Dương tương thôi ( vừa đấu tranh vừa hợp tác ) để đạt tới Lưỡng nhất mà thành : Âm
Dương hòa . Hệ quả của Âm / Dương hoà là tạo ra Tiến bộ trong trạng thái Quân bình động
mà trường tồn, nên cũng tạo nên trạng thái Thái Hòa, Thái hoà là hoà khắp mọi lãnh vực từ Cá
nhân tới Gia đình, Xã hội, tới Thế giới cũng như cấp Siêu hình và Vũ trụ gọi là Vũ trụ hoà (
cosmic rhythm ) . Hòa là nhờ vào nguồn của sức mạnh của Tâm / Vật lưỡng nhất ( kết hợp thành
Một ), chứ không có hèn yếu khiếp nhược.
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2.- Số 3: Nhân chủ
Sống giữa Trời và Đất, con Ngưòi nhận ra Mình là một Tài trong Tam tài sánh vai cùng Trời
Đất. Con Người không Duy Tâm để bị mê tín dị đoạn, cũng không Duy Vật để coi Của trọng hơn
Người, mà tìm cách sống hoà cùng Trời Đất, nên “ Nhân = Thiên + Địa : Con Người là tinh
hoa của Trời Đất “.
Muốn duy trì được thế tự Chủ không để bị Trời kéo lên, cũng như Đất đè xuống, để duy trì thế
căn bằng với hai lực Lên / Xuống thì con Người phải tự Lực tự Cường để có thể tự Chủ được
trơng cuộc Sống, có thế con Người mới xứng là con Trời con Phật. Con Người tự Chủ, tự Lực, tự
Cường gọi là con Người Nhân chủ, con Người biết nương theo Thiên lý mà sống, nên có khả
năng làm Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình, Đất nước mình, con Người có khả năng như thế thì
mới mong tránh khỏi kiếp Nô lệ trầm luân.
3.- Số 5: Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng
Thiên ( Hỏa )
↓
Nhân ( Thổ )
↑
Địa ( Thuỷ )
Trong đồ hình Ngũ hành, Nhân cũng ở vị trí trung cung hành Thổ, nên ta có:
Nhân = Thuỷ + Hỏa
Thủy được định nghĩa: “ Thủy: Vạn vật chi nguyên: Nước là nguồn gốc sự sống của Vạn vật
nên Thuỷ được xem là nguồn Sống,
Còn Hỏa là Lửa là năng lượng của Ánh sáng,Ánh sáng được truyền đi
theo Làn Sóng hình Sin bao quanh dòng Hạt Photon truyền theo Đường thẳng.
Làn Sóng bao quanh tựa như Lòng Nhân ái, dòng Hạt Photon tựa như Lý Công chính hay
Nghĩa
Vậy nguồn Sống là Vật Chất và nguồn Sáng là Tinh thần hay Nhân / Nghĩa.
Sống hài hoà được theo Nhân / Nghĩa thì đạt Hùng / Dũng nên có tính chất Bao dung
Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng hay Bao dung của Việt Nho cũng như Giá trị cao qúy của các
Tôn giáo khác, tuy Danh xưng có khác nhau,nhưng Bản chất Hòa chẳng khác với:
Bác ái / Công bằng , Tha thứ của Kitô giáo,
Từ bi / Trí tuệ , Hỷ xả của Phật giáo.
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C.- NỀN TẢNG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
I.- Quan niệm về con Người
Mọi sự Tốt Xấu trên thế gian này đều do con Người làm ra, Xã hội có được no ấm yên bình hay
đói nghèo loạn lạc cũng đều do con Người. Khi được sinh ra mọi con Người đều bất toàn, nên
buộc mọi con Người phải Tu Thân để cho có Tư cách và Khả năng để sống hòa với nhau. Có
Khả năng để tự mưu sinh, có Tư cách để sống công bằng mà hoà với nhau, đây là điểm vô cùng
quan trọng, vì Làm Người mà không rõ con Người ra sao thì làm sao mà Mình sống êm xuôi với
nhau, với Trời Đất và với vạn vật trong Vũ trụ.
Có nhiều quan điểm khác nhau về con Người:
Kitô giáo thì cho con Người khi được sinh ra là đã mang theo tội Tổ tông, đã chứa sẵn mầm
Satan trong mình, nên bị sa ngã.
Phật giáo thì cho mọi Người đều bị màn vô minh che lấp Tâm / Trí nên mới bị nạn : “ Tham,
Sân, Si “ bám theo.
Nho giáo lại định nghĩa con Người là nơi “ Quỷ Thần chi hội “: nên Phút này là Thánh, giây
sau lại là Quỷ.
Con Người Bolchevick của Cộng sản là “ con Người là con Vật kinh tế “, nên có máu lạnh,
luôn dơ hai nắm tay sắt máu để Giết, Cướp nhau để dành miếng ăn!
Hầu hết đều công nhận là mọi con Người đều bất toàn, nên ai ai cũng phải Tu thân hay Vi
Nhân để hoàn thiện mình, do đó mọi con Người đều là “ Đang thành “. CS chối bỏ Tôn giáo và
Văn hoá, nên không lý đến việc Tu thân, mà chỉ lo kiên định lập trường Vô sản bằng cách cổ
xuý Hận thù để tiêu diệt Đồng bào mà cướp Chính quyền hầu thâu tóm mọi sự cho một nhòm
chóp bu của đảng với Bảng chỉ đường “ Thiên đường mù trần gian “.
Tóm lại, mỗi tôn giáo cũng như Văn hóa đều có cách Tu thân riêng, với đích cuối cùng là đạt hai
tiêu chuẩn Tư cách và Khả năng, còn CS chẳng những không Tu mà còn tiêu diệt những người
Tu nữa, vì cách sống của những người này là tấm gương phản chiếu rõ ràng nếp sống Bất Nhân
Bất Nghĩa của CS..
II.- Nhận diện Bản năng con Người
Định nghĩa về con Người của Nho: “ Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương chi giao,
Quỷ / Thần chi hội, Ngũ hành ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) chi tú khí “: Con người là cái Đức
của Trời / Đất, nơi Giao hòa của đối cực Âm / Dương, nơi hội tụ của cặp đối cực Qủy /Thần, là
khí tốt của các cặp đối cực Thủy / Hỏa và Mộc / Kim của Ngũ hành . Con Người là nguồn biến
hoá quan trọng nhất trong Vũ trụ, nhưng mọi người đều bất toàn.
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Từ đó con Người nhận ra Bản năng của con Người: “ Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã : Việc
Ăn uống, sinh hoạt Dục tính, và Thể Diện con Người là 3 Thiên Tính thuộc Bản năng con
Người.
III.- Cách Vi Nhân của Việt Nho: Hoàn thiện Bản năng con Người
Mọi sinh vật đều có Bản năng Sinh tồn, con Người sở dĩ vượt cao hơn mọi sinh linh là nhờ con
Người bi biết nương theo luật Thiên nhiên để hoàn thiện Bản năng con Ngưòi.
Cách hoàn thiện con Người nhằm hai Mục Tiêu và được thực hiện trong ba Lãnh vực: Thực,
Sắc, Diện.
1.- Thực hiện hai Mục tiêu
Thường người ta coi thường hay quá coi trọng việc Ăn Uống, vì chưa nhận ra Dịch lý trong
Thiên lý. Vi Nhân là công cuộc thực hiện hai Mục tiêu trong suốt đời Người:
1.1..- Hoàn thiện mọi Việc bất kỳ Nhỏ To với mục đích trau dồi Khả năng con Người .
1.2.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ: * Hàng Dọc với Trời Đất.
* Hàng Ngang với mọi Người cùng Vạn vật và
Môi trường.
Khi hành xử hài hòa được hai mối Liên hệ với nhau thì con Người đạt Tư cách.
Cả hai mối Liên hệ đều giúp nuôi dưỡng và phát huy Tư cách con Người.
2.- Trau dồi Tư cách và Khả năng trong Ba lãnh vực:
a.-THỰC: Nhu cầu Ăn uống và nhu cầu nhật dụng
a.1.- “ Nhận Chân “ Thực hay Ăn Uống là nhu cầu thiết yếu của con Người thuận
theo Dịch lý hay Thiên lý.
Thực hay Nhu cầu Ăn Uống là Bản năng thứ nhất của con Người thuộc Thiên bẩm
Thực là nhu yếu đầu tiên không ai có thể phủ nhận, nếu từ chối là con Người hết sống, mặt khác
cách ăn uống không được quá Tiết dục hay Đa dục mà phải Điều độ hợp theo Dịch lý ( cũng là
Thiên lý ). Đó là phần quan trọng của nếp sống Quả dục để giúp con Người phát triển toàn diện.
Quả dục là lối sống chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục. Đây là Chân lý nền tảng gọi tắt là
Chân.
a.2.- Mỹ hoá Thức Ăn
Các thức ăn phải luôn kết hợp hài hoà được hai yếu tố Ngon / Lành. Đồ ăn Ngon thường
không mấy Lành, đồ ăn Lành lại không mấy ngon ( Đẹp Vàng Son, Ngon Mật Mỡ ), Vậy phải
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chọn lựa cũng như pha chế gia vị thức ăn làm sao cho đồ ăn vừa Ngon lại vừa lành, Ngon giúp
cho sự tiêu hóa tốt hơn, còn Lành giúp tránh sinh Bệnh tật. Đây là lối sống theo Dịch lý ( Thiên
lý ). Các thức ăn lại phải được trình bày trên mâm bàn, chén bát, cũng như pha trộn mầu sắc
trong các địa thức ăn sao cho toàn cảnh Mâm Bàn ăn tựa như một bức tranh đẹp mắt đầy Nghệ
thuật, khi vừa nhìn đã thấy Dịch vị tiêu hoá đã tiết ra, một đồ ăn ngọn phải thoả mãn được 5 giác
quan: Đẹp Mắt, Vị ngon, Mùi thơm, khi nhai Nghe tiếng rum rúm, ăn bốc được bằng Tay
thì thêm khoái khẩu, tất cả đều giúp cho sự Tiêu hoá được tốt hơn, có thế Thực mới đạt Tiêu
chuẩn hoàn Mỹ.
a.3.- Thiện hóa cách Ăn
Khi ngồi ăn với nhau thì không mỗi người một Đĩa riêng như người Âu Tây, mà các đĩa thức ăn
được bày biện chung trên một Bàn, mọi người ngồi xung quanh, Vị trí chỗ ngồi cũng như cách
Gắp lấy thức ăn, mọi người cũng Để ý cùng lưu tâm chia sẻ cho nhau ( Caring & sharing )
nhất là với với người già và người trẻ sao cho tỏ vẻ “ thắm Tình đượm Lý “, đó là cách trau dồi
cũng như duy trì tính chất Thiện hàng ngày của con Người trong cách ăn. Cách ăn là một cuộc
“ trao Tình gởi Lý “ bằng cách chia Bùi sẻ Ngọt cho nhau, nên mối Liên hệ Gia đình ngày một
thắm thiết hơn.
Chân, Thiện, Mỹ là ba mục tiêu cao cả mà mọi người cố thăng hoa việc Ăn Uống lên hàng
Nghệ thuật và Triết học.
Do đó mới có câu: “ Có Thực mới vực được Đạo – Đạo: con Đường làm Người -“
Từ việc Giáo dục Gia đình tới Học Đường tới giáo dục Đại chúng cùng với Giáo dục của Tôn
giáo đều nhằm nâng cao Dân trí. Dân sinh / Dân Trí là nguồn Nội lực của Dân tộc.
b.- SẮC
Sắc hay Sắc dục là Bản năng thứ hai cũng thuộc Thiên Tính, Thiên tính này nếu không
được đáp ứng thì Vũ trụ mất đi Nguồn Sinh Sinh hóa Hoá quan trọng bậc nhất. Thiên
Tính này cũng nằm trong Bản năng sinh tồn của Vạn vật trong Vũ trụ.
Để thoả mãn Thiên Tính này, cặp đối cực Gái Trai phảỉ kết hợp làm Một thành Vợ chồng để
trước tiên là thoả mãn nhu cầu Dục tính hầu kết hợp hai thành Một, thứ hai là Truyền sinh hầu
tham gia vào Nguồn Sinh Sinh Hóá Hoá của Vũ trụ. Vợ Chồng tìm tới kết hợp với nhau bằng
Tình, theo tiêu chuẩn “ Nồi nào úp Vung nấy “ khi sống với nhau thì phải đối xử với nhau
bằng Nghĩa hay lẽ Công bằng để “ Thuận Vợ thuận Chồng tát Bể Đông cũng cạn “. Có thế
Gia đình mới trở thành Tổ ấm.
Cuộc kết đôi Vợ Chồng được tổ chức long trọng qua hai Lễ Thành Hôn và Lễ Giao bái.
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b.1. Lễ Thành Hôn
Lễ Thành Hôn là cuộc Lễ chung cho cả Gia đình Họ hàng, Lễ này đượm Tình nối kết.
b.2. Lễ Giao bái
Còn Lễ Giao bái là lễ trong phòng Riêng của Vợ Chồng sau Lễ thành hôn, Lễ này mang
tính chất Lý Công chính hay Lẽ Công bằng. vì là Lời giao ước Tôn trọng nhau suốt đời để
sống Hoà với nhau, trước khi “ trao Thân gởi Phận “ cho nhau, hai bên Bái nhau 3 bái rồi
Uống chung với nhau chén rượu Giao bôi.
Lễ Giao bái rất quan trong cho sự hòa trong gia đình, vì thiếu Tôn trọng nhau thì dễ đưa Vợ /
Chồng, Cha Mẹ / Con cái tới cảnh Bất hoá, có lẽ ảnh hưởng của Hán Nho về việc “ trọng Nam
khinh nữ “ cho Lễ này không thích hợp nên bỏ đi! Còn Việt Nam thì “ Trai mà chi, Gái mà
chi. Sao cho ăn ở Nhân/ Nghì ( Nghĩa ) mới nên “, cũng không có “ Phu xướng Phụ tùy “
b.3. Cuộc sống Vợ Chồng
Sau đó tới suốt đời hai bên phải luôn hành xử với nhau sao cho Tình / Lý hài hòa thì gia đình
mới thành Tổ ấm. Gia đình có là Tổ ấm thì Vợ Chồng mới sống được hạnh phúc cũng như Gia
đình là môi trường lý tưởng để “ ươm Tình luyện Trí “ cho con cái trở thành Trai hùng Gái
đảm cho xã hội.
b.4. Lò “ ươm Tình luyện Trí ” cho “ Trai hùng Gái đảm “
Lý người Cha lúc thì rực rỡ như ánh sáng mặt Trời lúc hừng đông, nhiều lúc lại gay gắt
như ánh nắng ban trưa mùa Hè, Lý đượm tính chất Cương, đây là Lò luyện thép cho Ý chí của
người con, để đạt Nhân Tính .
Tình của người Mẹ thì bao la như biển Thái bình dạt dào, khi thì mơ màng mơn trớn
như ánh trăng mơ, nhiều khi lại vằng vặc như ánh trăng rằm mùa Thu, nênTình Mẹ thì lại Nhu.
Gia đình có là nôi ươm Tình / Lý cho con, thì người con mới đạt được Nhân Tình .
Được huấn luyện trong hai môi trường Nhu / Cương như thế từ lúc trong Bào thai cho đến lúc
trưởng thành, tất người con sẽ được phát triển toàn diện cân đối giữa Tình và Lý.
b.5. Vai trò quan trọng của Đạo Vợ Chồng
Cuộc sống Vợ Chồng được thuận hoà là cuộc sống khó khăn bậc nhất trong đời sống con người,
nên Tổ tiên chúng ta đã tôn Cuộc Sống Hòa giữa Vợ Chồng lên bậc Đại Đạo: “ Đại Đạo Âm
Dương hoà “. Đây là Đạo của người Quân tử: “ Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ Phu Phụ: Cái
Đạo của người Quân tử là tạo nên giềng mối Vợ Chồng “. Tổ tiên chúng ta đã lấy “ Gia đình
thuận hòa “ làm nền tảng cho xã hội.
Do đó chúng ta mới thấy chế độ Chính trị nào mà phá hoại Gia đính ( gây khó trong cuộc
sống hàng ngày cho gia đình, cướp quyền Giáo dục Thiếu nhi, Thanh niên cũng như ngăn
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cản giáo dục Tôn giáo ) là chế độ chính trị bất Nhân, vì nó phá nền tảng Nhân bản của con
Người và nền tảng Xã hội.
c.- DIÊN
Nho có câu “ Thể Diện nhất Nguyên, Hiển Vi vô gián “: cái Bản thể bên Trong và cái Bộ mặt
bên Ngoài có cùng Nguồn gốc, Cái Hiện rõ bên Ngoài và cái Vi diệu bên Trong không có chia
cách, do đó Tổ tiên chúng ta đã tìm cách Vi Nhân bằng cách Tu sao cho cái Thể được Tốt thì
cái Diện mới được Lành.
Tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta Huyền thoại Vi Nhân giúp đào luyện nên “Trai hùng
Gái đảm “ cũng như Công trình Lập quốc được vững bền. Huyền thoại chỉ là Biểu tượng để gợi
ý cho mọi người cái Hướng Tu Thân chung, Tu Thân theo Dịch lý Triệt Thượng và Triệt
Hạ hài hòa để đạt Minh Triết, vì làm sáng tỏ được Dịch lý hay Thiên lý.
Huyền thoại được gói trọn trong Châm ngôn :
Mẹ Âu Cơ: Non Nhân
Cha Lạc Long: Nước Trí
Con Hùng Vương: Hùng / Dũng
Nhân / Trí, Hùng / Dũng và Bao dung vừa ngắn gọn, vừa dễ nhớ, dễ hiểu, câu Châm ngôn
này chính là nền tảng của Hiến pháp Quốc gia, chẳng khác nào Tinh thần Hiến pháp của Hoa
Kỳ là Bác ái / Công bằng và Tha thứ.
c1. Con đường Thù đồ
c1.1. Câu thứ nhất: Mẹ Non Nhân là Châm ngôn nói về cách Tu thân theo lối Triệt
Thượng: Mẹ Âu Cơ phải bỏ bớt Lượng của vật chất để vươn lên Phẩm của Tinh thần hầu bay
lên cao như Chim Âu, ngồi trên Núi cao yên tĩnh và bất động, chiêm nghiệm Vũ trị bao la,
bỏ phiền toái cuộc đời, tìm ý nghĩa cuộc sống cao cả của con Người mà “ Đôn hồ Nhân, cố
năng Ái : Đôn hậu Tình Người mà yêu thương mọi Người cùng như vạn vật “ để cho cuộc sống
chung được hài hòa “ . Đó là cách tu dưỡng lòng Nhân ái tức là lòng kính trọng yêu thương và
bao dung mọi người, không loại trừ một ai, tất cả mọi người đều được che chở đùm bọc nuôi
dưỡng bằng Tình trong Bọc Âu Cơ Tổ mẫu.
c1.2. Câu thứ hai: Cha Lạc Long: Nước Trí là cách Tu thân theo lối Triệt hạ bằng
cách lặn lộn vào đời, trực diện với những khó khăn của cuộc Sống như việc lặn xuống Biển sâu,
để tìm hiểu thế giới Vật chất cùng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, giúp cho “ trưởng Trí “ hầu
được “ Chu trị “, để biết cách hành xử “ Phải Người phải Ta “ tức là theo lý Công chính
hay Lẽ Công bằng hầu không sa vào cảnh phiến diện như Triết lý sờ voi, mà đấu đá khích bác
nhau, gây rắc rối cho cuộc sống.
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Mẹ lên Non, Cha xuống Biển là bước đường Thù đồ ( Tu thân theo con đường khác
nhau ) gọi là Phân cực để phát triển Bản sắc riêng: Mẹ Nhân, Cha Trí, do không hiểu Triệt
Thượng Triệt Hạ là cách phân cực của Dịch mà lại bảo là Tiên / Rồng ly dị,
c2. Bước đường Đồng quy
c2.1. Câu thứ ba: “ Con Hùng Vương: Hùng / Dũng “ là cách làm sao cho cặp đối cực
Triệt Thượng và Triệt hạ được Lưỡng nhất ( Dual unit ) hay Giao hoà để đạt Hiệu quả Hùng
/ Dũng.
Sau bước Thù đồ là bước Đồng quy, nên Huyền thoại Tiên Rồng đã bảo: Khi có việc thì
gọi là Bố về ngay, cũng như “ Cha Rồng Mẹ Tiên gặp nhau trên cánh Đồng Tương “ để tương
Giao, tương Hợp, tương Hòa hầu “ Thuận Vợ thuận Chồng “.
Tiên / Rồng hay Nhân / Tri hay Nhân / Nghĩa tựa như hai mặt của đồng tiền không thể
tách rời nhau, nên luôn bổ túc cho nhau, giao hoà với nhau để tạo Hòa khí nhờ hiệu quả tinh thần
Hùng / Dũng. Hùng là sức mạnh của Vật chất, Dũng là sức mạnh Tinh thần.
Do không hiểu câu chuyện Tiên / Rồng là Huyền thoại thuộc Huyền sử mà lại hiểu theo
nghĩa Lịch sử, cho Tiên / Rồng là chuyện hoang đường, cho Tiên / Rồng phân cực để phát trển
Bản sắc riêng là Ly dị, do bỏ Nguồn Gốc Tiên / Rồng mà bỏ luôn công cuộc tu dưỡng Nhân /
Nghĩa cho nên Hùng / Dũng, nên con cháu mới đi hoang mà Lạc Hồn Dân tộc tức là Hồn
Thiêng Sông ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ), Văn hoá suy đồi khởi từ đây, nạn Phân hóa làm tiêu hao
Nội lực Dân tộc cũng từ đây!.
Đề thấy việc Vi nhân của Tổ tiên thuận theo luật Biến hoá trong Vũ trụ, chúng tôi trích
thêm lời của người xưa:
“Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn...” 萬 物
並 作,吾 以觀 復. 夫 物 芸 芸, 各 復 歸 其 根…( Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở
về Gốc; ôi! mọi vật trùng trùng, đều trở về Cội rễ của nó, mà trở về Cội rễ, tức là trở về gốc Tĩnh
của nó ( tức là trở về với nguồn Vô: Tâm linh ):
“Quy căn viết Tịnh, thị vị viết Phục Mạng, Phục Mạng viết Thường” : 歸 根 曰 靜,
是 謂 復 命. 復 命 曰 常. “ Trở về Cội rễ, gọi là Tĩnh, ấy gọi là Phục Mạng. Mà Phục Mạng gọi
là Thường”. Thường 常 tức là Đạo 道 vậy. ( Đạo là con đường trở về Nguồn Gốc )
Nhờ quay về Gốc mà bảo toàn được năng lương, nhờ đó mà mọi Biến hoá đều diễn
tiến theo Chu trình: Chu trình Tiểu diễn và Chu trình Đại diễn:
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Chu trình Tiểu diễn trong con Người là sự tiêu thụ Thực phẩm, Ăn Thực phẩm vào hấp
thụ lấy chất bổ dưỡng, rồi phải thải chất không bổ dưỡng ra ngoài để Tồn tại và Phát triển, Chu
trình này xảy ra suốt đời người.
Còn Chu trình Đại diễn là sự giao hợp Tinh trùng và Noãn bào để truyền sinh theo nhịp
Sinh Sinh Hoá Hóa của Vũ trụ. Chu trình này cứ tiếp tục đời này qua đời khác cho đến ngày tận
thế.
Vật chất và năng lượng cũng đều biến hoá liên tiếp theo Chu kỳ, và theo Định luật Bảo
toàn Vật chất và Năng lượng.
Hai đức tính Nhân / Trí hay Nhân / Nghĩa được tu trì theo hai giai đoạn: Đồng quy
nhi Thù đồ ( Phân cực ) “ để phát triển Bản sắc rồi “ Thù đồ nhi Đồng quy để sống Chung
hòa với nhau., Thù đồ và Đồng quy là một Chu trình kín cũng như Suy Tư ( Thù Đồ ) và Quy
tư (Đồng quy ) cứ liên tục xoay vần thành Lưỡng nhất.
Nhân / Nghĩa tuy hai nhưng vẵn là một, tuy là Lưỡng cực nhưng lại Nhất nguyên, giống
như hai mặt của một đồng tiền. Nhân Nghĩa không thể tách rời, nguồn Nhân / Nghĩa được kết
chặt với nhau nhờ Bán cầu não Phải được kiên kết với Bán cầu não Trái bằng cầu nối Corpus
Callossum để hai bên thông hội với nhau. Bán cầu não Phải chủ Tình, Bán cầu não chủ Lý,
Corpus Calossum giúp cho hai Bán cầu não hội thông với nhau sao cho Tình / Lý tương tham.
Nhân đóng vai trò như La bàn để định hướng cho Trí hay Nghĩa luôn đi về nẻo
Công chính, Trí cũng giúp cho Nhân không đi quá đà mà bị thiên lệch. Sự liên hệ giữa
Nhân / Nghĩa cũng tựa như sự truyền của Ánh sáng bằng Làn Sóng hình Sin bao quanh
dòng Hạt Photon truyền theo Đường thẳng, Sóng / Hạt ( Photon ) không thể tách rời.
Nhân / Trí là hai mặt không thể tách rời tạo nên Hùng / Dũng, đây là cách Diễn tả
theo tinh thần Dịch Lý Âm Dương hòa ( Nhân / Trí →Hùng / Dũng ) .
Hùng là sức mạnh của Vật chất, Dũng là sức mạnh của Tinh thần để ai ai cũng có
một : “ Tâm hồn minh mẫn trong một Cơ thể tráng kiện “ .
Đây là Minh triết theo Dịch lý Âm / Dương Hoà.
Nhân, Trí, Hùng / Dũng là Tinh thần Lập quốc cũng là Tinh thần Đoàn kết của Dân
tộc Việt Nam, Tinh thần còn được gói ghém thành “ Tình / Nghĩa Đồng bào “. để cho mọi
con dân đều thấu hiểu Tinh thần Dân tộc.
Tiên / Rồng, Mái / Trống, Nhân / Trí, Hùng / Dũng, Nhân / Nghĩa, “ Tình / Nghĩa
Đồng bào “ đều là những diễn tả khác nhau của viên Ngọc Long Toại - nền tảng của Việt
Dịch - mà Tổ tiên đã bao công tìm tòi xây dựng để trao lại cho Cháu con, thế mà không
còn được cả Dân tộc đón nhận, do đó mà những kẽ yêu nước cuồng nhiệt rước Hận thù,
gian tham, mưu mánh, đạn bom về mà tàn sát lẫn nhau, phá tan Cơ đồ hàng ngàn năm của
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Dân tộc trong một giai đoạn ngắn! , Tổ tiên đã Vi nhân suốt gần hàng 5000 năm để từ lốt
Ngợm thành Người, nay CS lại đày ải con Người trở lại lốt Ngợm trong chưa đầy thế kỷ!
d.- Tinh thần Lập quốc
Nhân / Trí, Hùng / Dũng hay Tình / Nghĩa Đồng bào là tinh thần Lập quốc của Dân tộc
Việt Nam, mọi con dân Việt đoàn kết với nhau trong Bọc Âu Cơ Tổ mẫu, không loại trừ
môt ai, tuy có Bất đồng nhưng vẫn giữ Hoà khí với nhau nhờ tính chất Bao dung, cho nên
giúp mọi con dân Việt sống đoàn kết khăng khít với nhau, nhờ đó mà mọi con dân chung
Lòng chung Trí và góp sức Dựng nước và Cứu nước. Những người không Tu Thân để cho
cái Tâm hẹp Trí nông thì không hành xử công bằng mà hoà với nhau được, mà chỉ gây
cảnh Phân hóa do óc Duy lý một chiều mà xâu xé nhau!.
Vì nạn “ Dịch Chủ vi Nô “ của Tàu mà sau này con dân Việt Nam không còn hiểu rõ Di bảo
của Tổ tiên, vì mê theo Khoa học mà sa vào óc duy Lý một chiều, nên hiểu Huyền sử theo
tính thần Lịch sử, cho đó là chuyện hoang đường, không ngờ do đó mà lạc Hồn Thiêng
Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ) , đưa tới cành Ham Mới Nới Cũ .
Ham Mới là ham cái vỏ Thơ Văn lãng mãn, cái Văn hoá vô Hồn vô Hướng, cái triết
lý chiêm nghiệm các ý tưởng, được xem là vô bổ vô can, và nhất ăn phải Độc dược Sắt Máu
CS của Tây phương.
Nới Cũ là bỏ tinh thần Bất khuất của Dân tộc.
Mọi suy thoái của dân tộc đều do đó mà ra.
Vì lạc Hồn Dân tộc nên mốt số con Dân Việt Nam chối bỏ Gốc Tổ tiên, cho là quê mùa lạc hậu
mà rước hồn Ma: Xít, Mao, Hồ, Mác, Lê, Tập cùng Satan vô thần về thờ phượng khắp xó, để học
thói Văn minh: Gian manh Quỷ quyệt của dòng máu lạnh Hận thù mà tàn sát Đồng bào, phá tan
Cơ đồ Dân tộc. Họ Tập đang mơ thực hiện Chế đố Dân chủ kiểu Đại Hán để gồm thâu Thiên hạ
về một Mối, Mối cướp bóc với nhiều Mưu sâu Trí hiểm, nhiều Thủ đoạn bọc nhung để bành
trướng, đó là nguồn của Bạo ngược.
Còn số khác lại cứ đi theo đường mòn, cứ bám vào quá khứ thất bại đã qua để tự tôn và tự trấn
an Lương tâm, mà không lo học hỏi tu trì để cùng nhau tìm ra phương hướng cứu nguy con
Người và Dân tộc!
Thực sự Dân tộc chúng ta chưa tìm được cách thóat ra cảnh “ Đàn Cua trong Giỏ đang tự mình
đậy nắp Giỏ “, con này cứ kìm chặt càng con kia để không có con nào cử động được hết, vậy thì
Nội lực Dân tộc sẽ là số không!.
Phải chăng chúng ta chưa nhận ra nhau là Đồng bào, vì chúng ta đã đánh mất Tình / Nghĩa
Đồng bào trong Tâm can! Nếu Tình Nghĩa Đồng bào là quê mùa lạc hậu thì phỏng chúng ta có
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thể thay thế được bằng Bạo lực của Hận thù và Pháp trị bẳng Nghị định phi pháp có được không
?
Hoa Kỳ là nước Dân chủ bậc nhất, nhưng đừng quên Hiến Pháp Hoa Kỳ được xây dựng trên nền
tảng Tinh thần Bác ái / Công bằng. Nhờ Đối cực Bác ái / Công bằng Lưỡng nhất hay Tâm
linh và Khoa học được Lưỡng nhất mà Hoa kỳ đạt được sự Tìến bộ như ngày nay, Tiến bộ này
của Nhân dân Hoa Kỳ là nhờ vào nhờ Công trình Giáo dục Tu Tâm / Luyện Trí để giúp cho mọi
con dân đều có mang trong mình cặp Đối Cực Bác / Công bằng. Cái vĩ đại của Hoa Kỳ là ở
Gốc Nhân bản này chứ không chỉ ở cái Ngọn với những kiến trúc đồ sộ, công trình Khoa học
kỹ thuật tân tiến mà thiếu nền tảng Nhân bản. Nên nhớ khi nào hai Lãnh vực Tâm linh và Khoa
học không được Lưỡng nhất tất sẽ bị khủng hoảng tạm thời, do tinh thần “Đảng nhi bất Quần “
sái với Dịch lý. Khi “ Đảng nhi bất quần “ là do Văn hoá lúc đó bị sa đọa, đảng chỉ chiến đấu
cho cái Nhỏ mà quên cái To.!
Chúng ta nên rõ, khi một chế độ Chính trị hay một đảng phái muốn mọi con dân đoàn tụ với
nhau thì không phải chỉ đem một mớ lý thuyết suông mà hô to đoàn kết, mà phải chuẩn bị cho có
một nền Văn hoá giúp mọi người Tu Nhân Luyện Nghĩa để ai ai cũng có khả năng biết chấp
nhận Dị biệt của nhau, không có tinh thần Hùng / Dũng thì không thể vượt thắng được bản thân
mà sống hoà với nhau, do đó các Chế độ Độc tài phải dùng phương thế bạo động, nghị định trái
luật pháp để đàn áp dân, lùa vào cái khung gọi là Pháp trị.
Một nền Chính trị Vương đạo phải gồm đủ Lễ trị và Pháp tri gọi là Nhân trị.
Lễ trị thuộc lãnh vực Công dân, mọi người phải trau dồi Tư cách và Khả năng để tự mình tránh
phạm luật,
Pháp trị thì do Chính quyền dùng Luật pháp ngăn những ai yếu đuối mà phạm pháp. Lễ trị là
hàng rào con bên Trong của mọi người, Pháp trị là hàng rào cản Ngoài xã hội do Chính
quyền cầm cân nảy mực theo Hiến pháp , Khi Lễ trị và Pháp trị hay Trong / Ngoài được
Lưỡng nhất thì xã hôi mới mong được sống yên vui với nhau.
Vậy người dân có hai lựa chọn: Một là phải giúp nhau Tu thân để có khả năng tự Chủ, tự Lực tự
Cường hầu giữ vững cuộc sống Tự do, hai là cứ sống buông thả phóng túng thì sẽ bị luật pháp
kiềm chế mất Tự do. Khi một Tập thể Vô cảm đánh mất tình Liên đới mà phân hóa thì cả
dân tộc sẽ sa vào tay những kẻ Độc tài, cả “ tập thể như cơm rời “ đó sẽ trở thành bầy Nô lệ.
4.- Thiết lập Cơ chế xã hội với Tiêu chuẩn công bằng tương đối
Đối với Việt Nam ngày nay người ta cứ chạy quanh các hiện tượng rối loạn xã hội mà hô hào đa
Nguyên đa Đảng với Pháp quyền, nhưng những vấn đề đó chưa phải là vấn đề nền tảng.
Vấn đề nền tảng của Văn hoá là Vấn đề “ con Người Nhân chủ “ , “ tinh thần Dân tộc Đoàn
kết “ cùng “ Đạo lý Nhân sinh vào Đời “. Dầu cho có Chiến lược và Chiến thuật thần kỳ

15

mà con Người vẫn Vô cảm cùng thiếu tinh thần Liên đới trách nhiệm thì con Người không
thể sống theo Tinh thần Hùng / Dũng, nên Nội lực Dân tộc không phát huy được.
Những chính thể độc tài phải vận dụng tới Bạo lực với hành động dã man để cai trị là vì
thiếu tinh thần Hùng / Dũng, đó là Chính thể mạnh Ngoài ( Hùng ) yếu Trong ( thiếu Dũng
) , nên phải vận dụng đến Bạo lực để áp chế, nên không phải là một Chính thể mạnh. Họ có
sức mạnh bạo lực để giết Người Cướp của không gớm tay, nhưng lại run sợ trước Công
lý, họ có Hùng mà thiếu Dũng.
4.- Cách đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời
Đạo lý Nhân sinh là nền tảng của Văn hoá Việt, ngày nay làm Văn hoá chúng ta chỉ quanh
quẩn trong Văn học Nghệ thuật, vì thiếu Gốc triết lý Nhân sinh nên thứ Văn hoá này trở
nên vô Hồn vô Hướng.
Vô Hồn vì thiếu triết lý Nhân sinh, nên không giúp gì cho Dân sinh và Dân trí.
Vô Hướng vì không có Chính lược Quốc gia để tim ra Hướng Đi hầu đem Đạo Lý Nhân
sinh vào Đời mà mưu phúc lợi cho toàn dân, nên phải dùng độc dược Độc tài.
Vì “ Không Hồn và thiếu Hướng “ nên khi làm Văn hoá cũng như Chính trị . . . thì cũng
chỉ “ “ phất phơ trên ngọn cành đào, loanh quanh lẩn quẩn đi Vào / đi Ra “, làm sao mà
phục vụ được Nhân sinh.
Chính lược Quốc gia đòi hỏi phải có Văn hoá Dân tộc, giúp có Chủ đạo Hòa để Đính hướng
cho đường lối Quốc gia gọi là Chính lược, trong khi đó ai trong chúng ta cũng tư hào là Đất
nước chúng ta có gần Năm ngàn năm Văn hiến ( 4896 năm), nhưng thử hỏi “ Văn Hiến là gì ?”
Thưa:
Văn là Văn hóa - những lời văn vẻ để cảm hoá nhau về cuộc sống Hòa Hiến là những vị đã hy hiến Thân Tâm cho Quốc gia Dân tộc suốt dòng Lịch sử để
đạt tới cuộc sống tự Chủ, tự lực, tự Cường.
Nói đến Hiến thì Dân tộc chúng ta có nhiều chứng cứ hiển hách, còn nói đến Văn tức là Văn hoá
thì chúng ta còn ngập ngừng mỗi người nói mỗi cách, nói một cách thiếu Nền tảng và Hệ thống,
trong khi đó Triết lý Nhân sinh đã thấm nhập vào huyết quản Dân tộc mà con cháu ngày
nay không còn nhận ra.
Qua 50 năm tìm tòi đào xới lớp bụi Không và Thời gian. T. G. Kim Định đã khai quật lên Việt
Nho gồm Cơ cấu nền tảng, Nội dung và Đạt quan theo Tinh thần Triết lý An Vi, nhưng vì rộng
và sâu quá cũng như ngược với kiến thức cũ, nên nhiều người bị dị ứng, đó là chuyện thường
tình đối với những sáng kiến độc đáo xưa nay.
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Khi sáng tạo ra Công thức E = mc2, Khoa học gia nổi tiếng Albert Einstein còn dặn con gái
Lieserl hãy đợi tới mấy thập niên sau mới phổ biến cũng vì lý do ngược đời đó!.
Theo sự thâu nhận được của chúng tôi, tôi xin tóm tắt lại những điểm chính của Việt Nho, Việt
Nho là Văn hoá ngàn đời, xưa nhất của Dân tộc cũng như thế giới, Việt Nho đã sống trôì nổi với
Dân tộc gần 5 ngàn năm nhờ tinh thần bất khuất của Việt Nho, tuy sống cạnh một kẻ thù khổng
lồ rất hung hiểm, nhưng họ không làm sao đồng hoá được Dân tộc chúng ta, lý do là tinh thần
Văn hoá của chúng ta mạnh hơn, tuy điều kiện vật chất của Dân tộc chúng ta nhỏ hơn yếu hơn
rất nhiều.
Viêt Nho là nền Văn hoá có Triết lý Nhân sinh, triết lý này có nét Lưỡng nhất của Dịch lý là
mạch lạc Nội tại hay là nét Nhất quán của nền Văn hóa.
4.1. Vũ trụ quan động
Nền tảng của Vũ trụ biến động là cặp đối cực Tiên / Rồng hay Âm / Dương. Ngoài luật Biến
động của Dịch, ta còn thấy có Luật Giá sắc ( Gieo / Gặt ) và Loại tụ .( Tuồng nào / Tập nấy )
Vũ trụ quan động được tóm tắt vào Thái cực: “ Nhất lý thông, Vạn lý minh “.. Nhất lý là Thái
cực,Vạn lý là Tiểu Thái cực.
Các Tiểu Thái cực quan trong Vũ trụ là Gái / Trai, Mái / Trống. Cái / Đực, Nhụy cái / Nhụy
Đực là Nguồn Sinh Sinh Hoá Hoá của Vũ trụ. Nếu vắng bóng các Tiểu Thái cực này thì Quả
Đất chúng ta chỉ là một cõi Hoang vu.
4.2. Nhân sinh quan Nhân chủ
Con Người ‘’là Tinh hoa của Trời / Đất, là nơi Giao hội của Âm / Dương cũng là nơi Quỷ /
Thần chi hội “, nên bất toàn, do đó con Người phải hoàn thiện Bản năng của mình. Bản năng
gốm 3 thiên tính: Thực, Sắc, Diện để thăng hoa cuộc Sống hầu đạt Nhân phẩm cao quý: Nhân /
Trí hay Nhân / Nghĩa để trở nên Hùng / Dũng. Khi sống sao cho Nhân Nghĩa hài hoà thì đạt
Hùng / Dũng, con Người Hùng / Dũng là con Người Nhân chủ, Nhân chủ là con Người tự
Chủ, tự Lực, tự Cường.
4.3. Triết lý Nhân sinh
Nhờ nền Văn hoá mang nét Nhất quán Lưỡng nhất, nên biết cách đem tinh thần Dịch lý vào các
Cơ chế Xã hội mà phục vụ Nhân sinh. Ta có thể tóm tắt nền Văn hoá Thái hòa cùng Cơ cấu
Tu, Tề, Trị, Bình như sau:
D.- NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA
Thái hòa là Hoà khắp mọi cấp bực
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Ở cấp Cá nhân là mỗi người sống hoà với nhau khi “ Tình / Lý tương tham “ hay “
Lưỡng nhất “,theo tỷ lệ “ Tham Thiên < 3 Tình > Lưỡng Địa < 2 Lý > nhi ỷ số “. Tình phải
nhiều hơn để không loại trừ nhau, Lý để sống Công bằng mà hòa với nhau.
( 3 / 2 là con số co dãn, không là con số toán học )
Ở cấp Gia đình tức là Vợ / Chồng và con cái Gái / Trai : Tiêu chuẩn sống hoà vối nhau
cũng là Tình / Lý hay Tình / Nghĩa.
Ở cấp Quốc gia là hoà với “ Chí Nhân / Đại Nghĩa “.
Ở cấp Quốc tế là hoà với Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh / Đệ” cũng với Tiêu chuẩn
Tình / Nghĩa .
Ở cấp Siêu hình là Triết lý Hữu vi ( Tây phương ) / Triết lý Vô vi (Đông phương )
Lưỡng nhất thành An vi ( Vũ trụ hoà hay Âm / Dương hòa ).
Tình / Nghĩa, Chí Nhân / Đại Nghĩa, Hữu vi / Vô vi đều là Tiểu Thái cực.
E.- CƠ CẤU TU, TỀ, TRỊ, BÌNH
Công cuộc Tu, Tề, Trị, Bình cũng được đem Tinh thần Dịch lý vào để được Tiến bộ và Quân
bình động tức là ổn định. Ta có thể tóm tắt vào đồ hình sau:

Giáo dục ( Thành Nhân / Thành Thân
↑
( Nhân quyền / Dân quyền ) Chính trị ← Văn Hóa Thái hòa→ Xã hôi ( Dân sinh / Dân trí
↓
Kinh tế ( Công hữu / Tư hữu )
Công cuộc Tu, Tề, Trị, Bình cũng được đem Tinh thần Dịch lý vào các Cơ chế Xã hội để được
Tiến bộ và Quân bình động tức là ổn định.
1.- Văn hoá Thái hòa có Mạch lạc Nội tại là nét Lưỡng nhất của các cặp đối cực thuộc
dạng “ Tiên / Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “ hay “ giao thoa với nhau “, tạo nên
Âm / Dương hòa.
Văn hoá Thái hòa là Chính lược Hòa của Dân tộc.
2.- Về Kinh tế thì phải điều hòa được cặp Đối cực Công hữu / Tư hữu.
Tổ tiên chúng ta đã lấy Công hữu tức là Công điền Công thổ để cấp phát cho những người neo
đơn thất thế để bù lại phần Thiên bẩm sút kém về Thể xác và Tinh thần, đây gọi là giải pháp thực
hiện Công bằng xã hội tương đối gọi là Chế độ Bình sản .
3.- Về Giáo dục thì phải đạt tiêu chuẩn Thành Nhân / Thanh Thân và điều hoà được cặp
đối cực Thành Nhân / Thành Thân.
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Thành Nhân để có Tư cách, Thành Thân để có Khả năng. Khi sống sao cho cặp đối cực Tư cách /
Khả năng hài hòa thì giúp con Người biết cách tự chế để sống Công bằng mà hoà với mọi người.
4.- Về Chính trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyền / Dân quyền.
Nhân quyền giúp người Dân có Tự do ( Văn hoá, Tôn giáo ) , có Cơ hội và Phương tiện phát
triển toàn diện, Dân quyền là phần đóng góp của người Dân giúp chính quyền tạo Phương tiên và
Cơ hội cho mọi người dân phát triển Tư cách và Khả năng. Mọi người Dân có Tư cách và Khả
năng là nguồn Nội lực của Dân tộc.
5.- Về Xã hội thì phải nâng cao Dân sinh / Dân Tri và điều hòa được cặp đối cực Dân
sinh / Dân Trí. Dân Sinh có được nâng cao thì mới giúp nâng cao Dân Trí nhờ Giáo dục (để Có
Ăn, có Mặc, có Học, có Việc làm ) . Khi cặp đối cực Dân Sinh / Dân Trí được đồng bộ nâng
cao thì mới chấn hưng được Dân khí.
6.- Về cuộc Sống thì Đạo / Đời ↹ Một. Đời không có Đạo Lý Nhân sinh thì Đời mất
Hướng, nên Đời đi hoang, Đạo không giúp Đời thì Đạo trở nên vô bổ .
Đó là nguồn Nội lực của Dân tộc, chứ không phải chế độ Độc tài với Pháp trị!
Một nền Văn hoá thuận theo Thiên lý ( Dịch lý ) từ Gốc tới Ngọn là nền Văn hoá thuận Thiên.
Các cặp đốc cực Công hữu / Tư hữu, Thành Nhân / Thành Thân, Nhân quyền / Dân quyền, Dân
Sinh / Dân Trí đều Tiểu Thái cực Thuộc Vạn lý để minh Nhất lý .
Khi các Tiểu Thái cực trên được Lưỡng nhất thì các Cơ chế được tiến bộ và luôn ổn
định.Mọi người phải vừa có tinh thần Nghệ thuật < Tình > và vừa Triết học < Lý > mới có
khả năng Sống sao cho các cặp đối cực được Lưỡng nhất.
Tóm lại, Việt Nho đã cống hiến cho con Người và Dân tộc một Lộ đồ Tu, Tề Trị, Bình theo
Dịch lý Việt hay Thuận theo Thiên lý để sinh tồn và phát triển, một nền triết lý Nhân sinh
biết vừa lo cho Đời Nay ở Nơi Đây và Bây giờ đồng thời chuẩn bị cho Đời Sau tự Bây giờ.
Đây là nền Văn hoá có Chính lược Hoà ở mọi Cấp với đường lối cụ thể từ Gần tới xa, từ
Nhỏ tới To, từ Đơn giản tới Phức tạp, từ Tinh vi tới Vĩ đại, giúp mọi người luôn ý thức về
cuộc Vi Nhân theo hai Tiêu chuẩn:
1.- “ Hoàn Thiện mọi việc Làm “ và
2.- “ Hoàn Thiện mọi mối Liên hệ hàng Dọc với Trời Đất, mối
Liên hệ hàng Ngang với mọi Người, Vạn vật và Môi trường sống “.
Có thế mọi Người mới hy vọng có một môi trường sống no ấm an vui Đời Nay và cũng xây
nền cho cuốc sống Đời Sau.
Xem ra, những Người quá hăng say với mộng tưởng cao vời, xem thường những cái nhỏ
nhặt, lại sống trong thời đại cao tốc, khó mà tiếp nhận nổi lộ trình Vi Nhân và Lập quốc “
nhà Quê “ của Tổ tiên với Lộ đồ đường mòn không mấy hấp dẫn, vì họ chỉ mơ những cái
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Vĩ đại mà khinh chê để không thực hiện cái Nhỏ nhặt Tinh vi! Tuy nền Văn hóa bề Ngoài
xem ra “ Xù xì Da Cóc, nhưng Trong lại bọc trứng Tiên “.
Khổ thay! Chê bai Không làm cái Nhỏ thì làm sao có được cái To, làm cái To mà không có
đủ Tâm / Trí và Phương tiện thì làm sao mà thành công được, nên cứ loanh quanh một chỗ
mà hô hào Đoàn kết!
G.- NỀN VĂN HÓA VIỆT VỚI THÁNH KINH CỦA KITÔ GIÁO
I.- Gốc Cơ Cấu: 2 – 3, 5
Bộ số Huyền niệm của nền Văn hoá thái hoà Việt tộc là 2 – 3, 5, chúng ta cũng tìm thấy Bộ
huyền số đó trong Dụ ngôn của Chúa Giê - su trong phép Lạ về Bánh và Cá: 3 cái Bánh và 2
con Cá. 3 + 2 = 5. ( 3 : hành Mộc, 2 : hành Hỏa, 5 : hành Thổ )
II.- Nội dung tương đồng
1.- Câu Vịnh Ông Bàn Cổ “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa, Thuỷ phán Âm
Dương. . ., “ mang hình ảnh của Vô cực, Thái cực.
Vô cực, Thái cực cũng là Hình ảnh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con.
2.- Chúa Giê – su căn dặn: “ Các con hãy Hiền lành như Bồ câu và Khôn ngoan như
Rắn”. Câu này mang hình ảnh của Chim / Rắn, cũng là Tiên / Rồng.
3.- Hình ảnh Thánh giá với 5 vết thương của Chúa Giê –su chính là đồ hình Ngũ
hành: Chúa Giê su là nguồn sinh sinnh hoá hoá của Vũ trụ
Chúa Giê –su là Sứ giả Hoà bình Thế giới, Ngài chống mọi Bất công xã hội, Ngài đã để
lại Dụ ngôn về Công bình Xã hội tương đối trong câu chuyện “ Ông Chủ phát một số Lạng
khác nhau cho nhiều đầy tớ và bảo hãy làm Lời “.
3.- Sự Sa đọa của Nhân loại qua câu chuyện Chọn lựa sai lầm của Adam và Eva, sự sa
đọa có nguyên do nơi lối hành xử bỏ Tình ( Nội ) theo Lý ( Ngoại: ra ngoài ăn trái cấm) của
Bà rồi Ông để trở nên Duy Lý, Duy Lý chính là nan đề của Nhân loại hôm nay.
5.- Câu chuyên tháp Ba ben liên quan đến Vấn đề “ Đồng quy nhi Thù đồ “ và “ Thù
đồ nhi Đồng quy “. Khi Thù đồ thì phải Suy tư để phát triển Lý trí, muốn Đồng quy thì phải
Quy tư để đôn hậu Tình người. Suy tư liên quan đến vấn đề Thù đồ nên gây ra “ Tập tương
viễn “, Quy tư liên quan đến vấn đề Đồng quy tức là trở về với “ Tính tương cận “.
Suy tư / Quy tư ↹ I ( dual unit )
6.- Câu chuyện Hồng thủy đề cập đến vấn đề cuộc Sống làm đảo lộn nguồn sinh sinh
hóa hoá của Vũ trụ do các cặp đối cực không đạt Tiêu chuẩn “ Chí Trung Hoà “ làm rối loạn sự
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Biến hoá . Ông Noê đã chọn các cặp mới khác nhau của sinh vật và Người để tạo ra nguồn Sinh
sinh hoá hoá mới của Vũ trụ để kiến tạo một xã hội hoà bình tốt đẹp hơn.
7.- Câu chuyện Aben và Cain là nguồn của hai nền Văn hoá Nông nghiệp và Du mục,
cũng là nguyên nhân của nạn “ Huynh Đệ tương tàn “.
8.- Câu chuyện “ Ông Chủ phân phát các Lạng cho đầy tớ và sai phải làm Lời “ có
nguồn gốc từ Thiên bẩm, nên liên quan tới Công bằng tương đối Xã hội. Đáp án của Tổ tiên
xưa là Chế độ Bình sản, đáp án của Xã hội Tây phương ( nhất là Hoa Kỳ ) là công trình thiết lập
Quỹ An sinh xã hội.
9.- Câu Chuyện “ các Cô dâu mang Dầu Đèn chờ đón chàng Rể “ liên quan đến vấn đề
Hiện tại miên trường (ever present ), vấn đề quan thiết của Nơi đây và Bây giờ ( Here &
Now ) . Ôm lấy Quá khứ mà tự hào hay thở than hay Mơ tưởng về Tương lai mà quên Hiện
tại là quên Công trình Vi Nhân.
10.- Bài giảng “ Tám mối Phúc thật “ liên quan đến Vấn đề đói khát Tâm linh. Nhân
loại ngày nay đang hư đi vì đói khát Tâm linh.
11.- Câu chuyện Chịu nạn của Chúa Giê –su, Chúa chết và táng Xác đến ngày thứ ba
thì lên Trời ( Xem tiến trình Trois mystiques évolutions: Purgatoire, illuminative, Unitive ), tiến
trình này cũng thấp thoáng hình ảnh Tục viếng Mộ người quá cố gọi là “ Mở cửa Mả “ sau 3
ngày táng xác của Tổ tiên )
12.- Khi một Tân tòng được nhận phép Rửa thì họ được dội Nước lên đầu và trao cho
một ngọn Nến cháy Sáng: Nước là nguồn Sống, Nến cháy sáng là nguồn Sáng. Người Tân
tòng nhận được nguồn Sống và nguồn Sáng tức là nhận Đức Chúa Giê su.
13.- Ngày xưa Tổ Tiên có tục ăn Vật Tổ với niềm tin là nhận thêm Linh lực, ngày nay
Kitô hữu của Công giáo rước “ Mình và máu” Chúa Giê - su cũng có na ná đến tục ăn Vật
Tổ.
( Xem giải thích các vần đề trên trong cuốn Khi Đông Tây giao hội trên vietnamvanhien.net )
III.- Sự khác biệt về cách Trình bày
Cách trình bày của Thánh Kinh và Việt Nho
Tuy Thánh Kinh và Việt Nho có cùng Cơ cấu, nhưng có hai lối Trình bày khác nhau.
Thánh Kinh được trình bày theo lối Mạc khải, do cảm nghiệm được Thượng Đế toàn Chân, toàn
Thiện, toàn Mỹ, nên qua Thánh Kinh chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa rất nhiệm màu và đầy
Quyền năng
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Tuy có cùng Cơ cấu nhưng về phần giải thích thì lại khác nhau, về Thánh kinh thì được viết theo
tinh thần Mạc khải. Còn Việt Nho thì lại giải thích theo Dịch lý ( cũng là Thiên lý : Thái CựcNhất lý thông Vạn lý minh -) nhờ cuộc sống Nông nghiệp luôn quan chiêm Thời Tiết để nắm
vững cuộc Biến hoá trong Vũ trụ, nhất là Thời tiết mà cảm nghiệm được những Vấn đề cốt tuỷ
của Vũ trụ và Nhân sinh.
Sự giải thích theo Thần quyền giúp con Ngươi Hướng Thượng, còn cách giải thích theo Dịch lý
lại chú ý tới sự sống Nơi đây và Bây giờ ( Here and Now ), để nâng cao cuốc sống Vật chất và
Tinh thần và mối Liên hệ hàng Dọc và hàng Ngang. nên có tính cách Toàn bích. Theo Văn hoá
Tổ tiên, muốn cho sự sống được Viên mãn thì không những phải Triệt Thượng và Triệt Hạ, mà
còn phải làm sao cho Thượng Hạ được Lưỡng nhất để cặp đối cực Đạo Đời phải là Một (
Lưỡng nhất ) .
Sự hạnh ngô giữa Việt Nho và Kitô giáo giúp cho Dân Việt Nam không còn coi Kitô giáo là
Tôn giáo ngoại lai, mặt khác lại giúp Giáo dân Công giáo ( kể cả Tin Lành ) không còn coi Văn
hoá Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, mà vững tâm đi sâu vào Lòng Dân tộc để cùng nhau Cứu nước
và Dựng nước, để không một ai, không một Tổ chức nào còn viện lý do “ Nội /Ngoại “ để khích
bác nhau. Thực ra Nội / Ngoại cũng là cặp đối cực luôn cần được Lưỡng nhất.
H.- TINH THẦN DỊCH LÝ VIỆT NƠI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ
Cơ cấu và Sinh hoạt của Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ
I.- Quan niệm về Dân chủ
Nói đến Chế độ Dân chủ, chúng ta phải tìm hiểu nền tảng của Chế độ, trong Chế độ Dân chủ
chúng ta phải làm sao dung hoà đưọc sự Tự do Lựa chọn Cá nhân và sự Ràng buộc của Tập
thể.
Tự do cá nhân ( Freedom of Choice ) là quyền thiêng liêng nhất của con Ngưòi, sự Ràng buộc
của Tập Thể là nền tảng của sự Hợp quần, Tự do / Ràng buộc là cặp đối cực cần được Lưỡng
nhất thì mới Tiến bộ trong trạng thái ổn định. Để cho sự Ràng buộc khỏi đổ vỡ thì mọi Tự do Cá
nhân phải tuân theo luật “ Thiểu số phục tùng Đa số”. Nhưng vì Thiên bẩm mà Luật này
không đáp ứng được nhu cầu Tiến bộ của Tập thể, cả hàng trăm triệu Y tá cũng không bằng một
Bác sĩ trong việc chữa Bệnh ( do yếu tố competency: thông suốt vấn đề ) . Trong Trường hợp
này: “ Đa số phải phục tùng Thiểu số “ .
Vậy muốn cho Tổ chức Xã hội được Tiến bộ và Ồn định thì Cơ chế Xã hội phài làm sao cho cặp
đối cực : “ Thiểu số phục tùng Đa số “ / “ Đa số phục tùng Thiểu số “ được Lưỡng nhất.
Trong cuộc Bầu cử để chọn người Hiền tài phục vụ Nhân dân cũng tuân theo các luật trên, Ứng
cử viên Tổng Thống nào thắng số phiếu Dân bầu và và phiếu Cử tri Đoàn thì thắng cử. Trong
trường hợp Ứng cử viên nào thua phiếu Dân bầu ( popular vote ) mà thắng phiếu Cử tri đoàn
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( electoral vote ) thì Ứng cử viên này cũng thắng cử ( do tính chất Competency của Thiểu số
Cư tri đoàn là quan trọng hơn ) .
II.- Cơ chế Xã hội: Tam quyền phân lập
Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ đã đáp ứng được Tiêu chuẩn trên, bằng cách thiết lập Chế độ Tam
quyền phân lập:
Ngành Lập pháp đại diện cho Đa số,
Ngành Hành pháp đại diện cho Thiểu số .
Ngành Tư pháp đại diện cho sự Thông suốt Tinh thần Hiến pháp (competency )
III.- Sinh hoạt Dân chủ theo Dịch lý
Sự Sinh hoạt trong hai ngành Lập pháp và Tư pháp với nhau đều theo Luật “ Thiểu
số phục tùng Đa sô “
Sự Sinh hoạt của hai ngành Lập pháp và Hành pháp đối với Tư pháp thì lại áp dụng
dụng luật ” Đa số phục tùng Thiểu số “.( Hai ngành phải phục tùng ngành Thiểu số Tư pháp
do yếu tố competency )
Để có thể vận dụng Sinh hoạt Dân chủ được hiệu quả thì những vị trong ba ngành của cơ chế
phải nắm vững Tinh thần Hiến pháp, phải có những người có Lòng Rộng Trí sâu mới đảm
đang nổi.
Ngoài ra, trong nước phải có ít nhất là hai Đảng chính, tuy là lo việc chung, nhưng mỗi đảng
chuyên biệt một lãnh vực, một lo Nội trị, một lo Ngoại giao, mặt khác Quốc hội cũng phải có
hai Viện, Hạ viện lo Nội trị, Thượng viện lo Ngoại giao, Quốc hội phải sinh hoạt với nhau sao
cho Nội trị / Ngoại giao được Lưỡng nhất. Điều quan trọng là tuy nhiệm vụ của Đảng là phân
công chuyên biệt một số lãnh vực, nhưng luôn phải giữ vững Tinh thần Quần nhi Bất Đảng thì
mới phục vụ Quốc gia được hữu hiệu, do phải xem Quyền lợi Quốc gia lớn hơn Quyền lợi của
Đảng, đừng vì Qưyền lợi riêng của Đảng, ngặn chặn nhau làm việc có ích mà làm phương hại
đến quyền lợi Chung .
Tam quyền phân lập là cái kiềng 3 chân, trên đó Ba ngành trong Chính thể được dựng
xây, Chế độ này có thể trật đường rầy Thiên lý trong tạm thời vì tinh thần “Đảng nhi bất Quần
“, nhưng chính tinh thần Dịch lý lại giúp điều chỉnh mà không bị sụp đổ cả mảng như Liên Bang
Xô Viết.
Sự khác biệt là ở triết lý “Chấp kỳ Lưỡng đoan “ < Đi bằng 2 chân > theo Dịch lý và
triết lý “ Mâu thuẩn Thống nhất “độc tài của Marx < Đi bằng 1 chân >. Đi một chân khi vấp
thì té là chuyện đương nhiên.
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Lại thêm, chúng ta tìm thấy Tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ là nét Lưõng nhất của Bác ái /
Công bằng “ theo Dịch lý. Cơ cấu và Sinh hoạt xã hội cũng đều theo tinh thần Lưỡng nhất
của Dịch lý.
Đây là nền Dân chủ tiến bộ nhất của Nhân loại, chúng ta có thể hỏi hỏi được vô số vấn đề thích
hợp cho hoàn cảnh nước ta, nhất là về phương diện Khoa học kỹ thuật.
Học hỏi Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ để đi sâu vào lãnh vực ứng dụng của Tinh thần Triết lý
An vi của Tổ tiên để có Nội lực hầu Cứu nước và dựng nước.
I.- HÃY TRỞ VỀ GỐC ĐỂ TRỞ NÊN MỘT
I.- Lý do trở về Gốc
Chữ Đạo gồm có hai phần: 首 +辶= 道 gồm chữ Thủ là cái Đầu hay cái Gốc và quai Xước
như cái Bàn chèo để chuyên chở về Gốc hay cách trở về Gốc Đạo.
Theo Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, Đạo gồm hai phần Đi Ra và Đi Về.
Đi Ra là con đường “ Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị,Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Vạn
vật phụ Âm nhi bảo Dương. Xung khí dĩ vi hòa” : Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba,
Ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cõng Âm và bồng Dương. Nhân chỗ
xung nhau mà hòa nhau).
Đi về là : “Phản giả đạo chi Động” ( 反 者 道 之 動 ): Trở lại là cái động của Đạo.
Đạo luôn Biến Động theo cách Đi ra / Đi Về ( Phản phục ) không ngừng nên Biến hóa theo
Tuần hoàn; Đi ra sinh hoạt tiêu hao Năng lương nên phải Đi về ( Gốc Tâm linh ) để sạc Năng
lượng mà tiếp tục Chu trình Biến Dịch mới.
Tương tự như thế, Nho bảo” Đồng quy nhi Thù đồ “ tức là Đi ra, rồi “ Thù Đồ nhi Đồng quy “
tức là Trở về Gốc Đạo hay Thái cực.
Trong tất cả các luật của Tạo Hóa, thì cái luật lớn nhất và quan trọng nhất là luật “Phản Phục”
反 復: hễ: “Vật cùng tắc phản”, “Vật cực tắc biến: Mọi vật khi đi đến cuối đường thì phải
quay trở lại, mọi vật khi gặp cảnh bế tắc thì phải tìm cách biến hoá mà vượt qua ” (Đ. Đ. K ),
hay khi Đi Ra ngoài hoạt động làm tiêu hao năng lượng, nên buộc phải Trở Về Nguồn để nạp
Năng lương hầu có năng lực mà thực hiện Chu trình mới. Do đó mọi người phải Tu để có Nhân
/ Nghĩa, không những để yêu thương người thân, mà còn yêu cả những người bất đồng Ý kiến để
tìm cách sống Công chính mà hoà với nhau.
II.- Hãy trở nên Một theo Tinh thần Vạn giáo Nhất lý
1.- Lý do Xa / Gần nhau
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Ngày nay Khoa học cho biết Nhân loại khởi từ Đông Phi, di cư qua Trung Đông, từ đó qua Âu
Châu rồi Á Châu, Úc châu và Mỹ Châu. Đó là Bước đường Thù đồ của Nhân loại.
Đây là bước đường Thù đồ để phát triển Bản sắc riêng của từng Quốc gia Dân tộc, vì mỗi Quốc
gia ờ những vị trí khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên có Ngôn ngữ khác nhau, sinh hoạt
khác nhau, Phong tục Tập quán khác nhau,Văn hóa, Tôn giáo khác nhau.
Giai đoạn này Nho gọi là Tập tương viễn ( Do thói quen khác nhau mà xa nhau ), vì ngôn ngữ
và sinh hoạt khác nhau nên con người các Dân tộc nhiều khi không hiểu nhau mà xa nhau.
Những rắc rối của Thế giới một phần là do tình trạng này.
Đế giải quyết Tình trạng này, thiết tưởng Nhân loại phải quay về gốc Bản Tính con Người thì
mọi người mới thông cảm mà gần gủi nhau, Nho gọi Giai đoạn này là “ Tính tương cận ( Do có
cùng Bản Tính Người là Nhân Tình và Nhân Tính, nên gần nhau ) “ . Đây là bước đưởng “ Phục
quy kỳ căn “ hay “ Thù đồ nhi Đồng quy “
2.- Lý do gần nhau: Vạn giáo Nhất lý
Nho có câu: Nhất lý thông, Vạn lý minh” : Nếu hiểu rõ được Nhất lý tức là Lý Mẹ thì Vạn lý những lý con - sẽ được sáng tỏ. Nhất lý là Lý Thái cực, Vạn lý là những Tiểu Thái cực.
Nước ta là một nước đa giáo: Nho giáo, Phật giáo, Kitô giáo, và một số Tôn giáo nhỏ khác, trong
đó Nho giáo lâu đời nhất và chung cho cả Dân tộc, Nho được kết tinh từ nền Văn hoá Hoà bình
cách nay 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm. Ngoài ra còn có người Lương sống theo Lương tâm. . .
Tuy Sớm / Muộn khác nhau, danh xưng về Tiểu Thái cực khác nhau, nhưng Bản chất đều là Hòa
Bình:
Tiểu Thái cực của Nho giáo là Nhân ái / Lý công chính hay Nhân / Trí hay Nhân / Nghĩa .
Tiểu Thái cực của Phật giáo là Từ bi / Trí tuệ.
Tiểu Thái cực của Kitô giáo là Bác ái / Công bằng.
Khi sống sao cho đối cực Nhân / Nghĩa hài hòa thì đạt Hùng / Dũng nên có khả năng Bao
dung ( theo tỷ lệ Nhân / Nghĩa = 3/2: Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số )
[ Chúa Giê su đã phán: Các con phải “Mến Chúa Yêu Người “: Mến Chúa thì phải tu dưỡng
lòng Bác ái, để khi Yêu Người thì biết cách hành xử Công bằng với nhau.
Krisnamurti là người đi tìm Chân lý Tuyệt đối để giải thoát, trong bài nói chuyện về Giải tán
Hội Ngôi sao, ông đã nói: “ Như tôi đã nói khi nãy, mục đích của tôi là giúp cho con người Tự
do toàn triệt, vì tôi khẳng định rằng điều thiêng liêng duy nhất mang tính Vĩnh cửu là bản
thân mình không băng hoại, là sự hài hòa giữa Lý trí và Tình yêu. Đây là Chân Lý tuyệt
đối, toàn triệt, và đây chính là cuộc sống. ]
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Khi sống sao cho Từ bi / Trí tuệ hài hòa thì có khả năng Hỷ xả.
Khi sống sao cho Bác ái / Công bằng hài hòa thì có thể Tha thứ đến 70 lần 7.
Hùng / Dũng. Hỷ xả, Tha thứ đều là Dũng lực giúp sống Tự chế theo lẽ Công chính mà Hoà
với nhau. Tinh hoa của Việt Nho cũng như của các Tôn giáo Đông / Tây đều là sự sống Hoà,
Hòa là nguồn Hạnh phúc mà Nhân loại cần đạt tới, chứ không phải Bạo lực của Chiến tranh để
Giết, Cướp nhau.
Do đó Bản chất Hòa mà Tôn giáo không bao giờ mâu thuẫn, gây bất hoà với nhau, sự xích mích
Tôn giáo chẳng qua là do thành phần theo Đạo “ Lấy Đạo tạo Đời “ dùng ngụy biện để “ăn thua
đủ với nhau “, chứ không liên quan đến tinh thần Tôn giáo của mình. Cái Tinh hoa hay Dũng lực
của Văn hoá Cha ông là cách sống Hoà với nhau, chứ không ở cách hành xử “ Hơn thua với
nhau “ làm nát việc Lớn Chung.
K.- Kết luận
I.- Hiện tình của Nhân loại
Vì “ Vạn vật đồng nhất Thể ( Thể : Vật chất, Năng lượng ) “ và “ Vạn vật tương liên ( Mọi
vật đều liên hệ chặt chẽ với nhau nhờ vai trò electron của các Nguyên tử ) “ nên ngày nay không
có nước nào có thể sống cô lập được, vì mọi hiện tượng Thiên nhiên và Xã hội đều liên quan mật
thiết với nhau: Những vấn đề ô nhiệm môi trường: Không khí, Nước, Đất, nhất là Tư tưởng,
cách sống sái nhịp với gốc Thái cực gây ra vô số nan đề cho Nhân loại, mà Vấn đề nền tảng là
các cặp đối cực không đạt tình trạng “ Chí Trung Hoà “ làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên tức là
Thái cực.
Nạn Hồng thuỷ CS, nạn Khủng bố ở Trung đông, nạn lấn chiếm biển Đông, nạn Brexit xẩy ra
một số nước Tây phương, nạn Khủng hoảng Nguyên tử ở Bắc Hàn, cùng nạn Di dân vào Âu
châu, nạn di dân của Miến Điện đang xẩy ra, nhất là nạn sống Duy lý một chiều . . . đã gây ra
những nan đề khó giải quyết cho Nhân loại.
Một số nhà Khoa học thế giới đã cảnh cáo: “ Nếu Nhân loại không thay đổi nếp sống thì Nhân
loại sẽ gặp nguy nan “. Truy nguyên ra thì do đối cực Tâm linh / Khoa học không được hài
hoà, do Khoa học phát triển quá nhanh, đa số mê say Khoa học, bỏ Tình theo Lý, sinh ra nạn
Duy Lý một chiều ( vì đánh mất cái Tâm), Duy Lý làm khô cạn Tình Người, con Người không
còn Bao dung nổi nhau được nữa, nên luôn toan tính vô vàn hình thức bất Công để hơn thua đủ
với nhau, dìu nhau tới nạn diệt vong! Tình trạng này gọi là “ Khôn Độc Dại Đàn “ . Cái khôn lỏi
đã xé nát Nhân loại!
II.- Phương cách cứu vãn: Trở về Gốc chung
Vấn đề này liên quan đến từng Cá nhân mà cũng liên quan đến 8, 9 tỷ người trên Trái Đất, nên
vô cùng phức tạp và khó khăn. Nay Nhân loại đang ở trong tình trạng “ Chuột chạy cùng sào “
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Hoặc quay trở về Gốc để sống Chung Hoà với nhau,
Hoặc dùng mưu mẹo Riêng tiêu diệt nhau mà cùng biến mất trên Trái Đất.
Từ thời xa xưa Lão Tử ( ? ) đại khái bảo: Đã đến lúc, con Người chẻ sợi tóc làm tư để làm lạt
buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm, ( rồi đến lúc ) con người ăn thịt Người!
Hy vọng rằng “ Vật cùng tắc Phản, vật cực tắc Biến “ : “ Mọi vật khi đi tận cùng đường thì
phải quay trở lại, khi gặp bế tắc thì phải quyền biến mà vượt qua “ sẽ giúp Nhân loại quay trở
về Gốc Thái cực tức là Nhân Tình và Nhân Tính để lập lại mối Tương Liên Công chính mà
sống Hoà với nhau.
Chúng tôi không đủ sức cũng như không dám có cao vọng chỉ đường cho Nhân loại, nhưng chỉ
nêu lên Vấn đề :
Việt Nho và Triết lý An vi là một nền Văn hoá thống nhất gồm hai dòng Văn gia và Chất
gia chung cho cả Dân tộc. Dòng Văn gia nơi Việt Nho với Tinh thần Triết lý An vi, dòng
Chất gia thì có cả một kho tàng Ca dao,Tục ngữ và các Truyền kỳ, cả hai dòng Văn gia /
Chất gia đều quy về Thái cực “Âm / Dương Hòa “ , ngoài ra lại có Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình
cũng tuân theo Dịch lý.
Việt Nho sẽ cống hiến cho Dân tộc ta một Chính lược Hoà từ nền tảng con Người, tới Tinh
thần Dân tộc đoàn kết cùng với phương cách đem “ Đạo lý Nhân sinh vào Đời “ hợp với
Thiên lý để đem lại phúc lợi cho mọi người.
Tinh thần Dịch lý nằm trong Cơ chế và Sinh hoạt của xã hội ta xưa, chúng ta cũng tìm thấy
tinh thần Dịch lý trong Lời rao giảng của Chúa Giê-su, cũng như trong nền Dân chủ Hoa
kỳ, nên chúng ta cũng có thể học hỏi một số tinh hoa trong Chiến lược và Chiến thuật Quốc
gia Hoa Kỳ hợp với hoàn cảnh nước nhà để xây dựng chế độ Dân chủ .
Những giá trị của nền Văn hoá chúng ta cũng phù hợp với Văn hoá cũng như Tôn giáo
Đông Tây, vì nhận ra tất cả đều có cùng Cơ cấu: 2 – 3, 5.
2 là cặp đối cực của Dịch lý cũng là Thái cực Âm Dương: nguồn Sinh Sinh hoá của
Vũ trụ cũng là Nguồn Sống / Nguồn Sáng.
3 là con Người Nhân chủ có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường ( con Người hiền
lành như Bồ câu và Khôn ngoan như Rắn ) ,
5 thuộc hành Thổ trong Ngũ hành, nên là nguồn Sống và nguồn Sáng: Nguồn năng
động của Vũ trụ ( dynamic force ) được Einstein tóm gọn vào Công thưc E=mc2, Einstein
cho đó là nguồn Tình Yêu bao la có sức mạnh vô biên. Con người có luôn tiếp cận được với
nguồn Yêu thương này thì mới có sức mạnh để hành xử Công chính mà sống Hoà với nhau.
Thiển nghĩ khi Đông Tây giao hội được nơi Thái cực, tất Thế giới sẽ có Hoà bình.
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Chuyện Hoà bình thế giới là chuyện “ Vá Trời lấp Biển “ tuy cấp thiết, nhưng cần phải có
thời gian, còn vấn đề Sống còn của Dân tộc chúng ta hiện nay thì không thể chần chờ .
Vấn để của Dân tộc là chúng ta cần có một Chủ đạo Quốc gia để Đoàn kết toàn Dân, khi đã
có một Chủ đạo Quốc gia cùng Chiến lược Chiến thuật để Ngôn / Hành được hợp nhất thì
mới mong chuyển hoá được sức Ì ngàn năm của Dân tộc, Cả Dân tộc phải lo cho mọi người
đời nay no ấm an vui, làm Bàn nhún ( spring board ) để vươn lên trong cuộc sống Đời Sau,
được vậy thì giấc Mộng của Dân tộc không trở thành Ảo mộng.
Xin đừng thành kiến, dị nghị với nền Văn hoá Tổ Tiên, Triết lý An vi và Việt Nho đã cống
hiến cho chúng ta một Lộ đồ “ Tổng hợp: Đông, Tây, Kim, Cổ. “ qua nét Nhất quán “
Tiểu Thái cực < dưới nhiều Danh từ khác nhau >“ xuyên suốt nền Văn hóa từ Gốc tới Ngọn.
Ngày nay Đất nước chúng ta có rất nhiều Sãi, xem ra không nhiều người lưu tâm đóng cửa
Chùa, nên kẻ cướp khắp nơi vào Chùa, cướp phá tan hoang mọi báu vật, mà đa số vẫn
Bình chân như vại! Tình trạng Sống Còn của Đất nước chúng ta là vô cùng nguy cấp, thiết
tưởng không ai có thể chần chừ mà làm ngơ!
Hy vọng các Vị Lãnh đạo Tinh thần, các Vị Trí thức, các nhà Truyền thông dóng lên hồi
chuông báo động. để thức tỉnh toàn Dân vùng lên vực dậy, hầu cứu lấy mảnh Dư Đồ rách
đang bị gậm nhấm từng giây từng phút bởi lũ Tham tàn và Cường bạo!
Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc Việt Nam!
Kính thân,

Việt Nhân
(Xin xem 9 tác phẩm về Văn Hoá Dân tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang trên
vietnamvanhien.net.)

Lời Thỉnh cầu
Kính thưa Quý Vị,
Chúng tôi có hảo ý Dịch bài Tóm tắt trên ra nhiều Ngoại ngữ, nhất là Anh văn, Pháp văn và chữ
Nho. . . để giới thiệu cho giới trẻ ít nét về nền tảng của Văn hoá nước nhà.
Nếu xét thấy là việc cần, Kính mời Quý Vị có Khả năng và có Lòng tiếp tay. Chúng tôi hết lòng
đa tạ.
Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: nvietnhan27@yahoo.com.

Việt Nhân
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Tham Chiếu.

Xin xem:

1.- Hệ lụy của nạn “ Cá Lớn nuốt Cá Bé “
2.- Hệ lụy của Dịch Láo: 34 Văn Kiện của hai đảng CS “ Môi hở Răng lạnh “ Trung
– Việt về Tiến trình sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc ( Qua mấy chục cuộc chiến thanh
toán không xong rồi tới Tàm thực dai dẳng của Đại Hán, khởi từ Hiên Viên Hoàng Đế cách nay
đã 4714 năm! )
3.- Xin mở trang Sử đọc lại: Lời Tuyên bố Độc lập của Anh hùng Lý Thường Kiệt trên
Sông Như Nguyệt, Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo, và Bình Ngô Đại cáo của Chiến
lược gia Nguyễn Trãi để giúp nhau nhen nhúm Nội lực.
1.- Hệ lụy của Tình trạng “ Cá Lớn nuốt cá Bé “để mất Gốc mà Sa đọa. )

TOÀN LÁO CẢ
BS. Đỗ Hồng Ngọc
( Báo Thời luận; ngày 1 tháng 12 , năm 2017 )
Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào,cũng chẳng có cách nào
để kiểm chứng.
Thế nhưng,thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi mai sau lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao
đây?
- Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ
“Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, 28hem
ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.
- Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen
nguy hiểm cho người 28hem.
Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội
ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.
- Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng
lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.
- Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân rồi bỏ
tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát
hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh….. Kẻ buôn gian
bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.
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Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn 29hem, xem các ông ấy như tấm gương
29hem để noi theo.
Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.
Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn
viên nói láo theo kiểu diễn viên.
Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có
những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo.
29hem29ì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả… Ngay chuyện
từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét.
Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán 29hem rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục.
Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước
đều 29hem ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.
Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh
hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho
các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh…
Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng
bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử.
Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền 29hem đống đã lót tay bộ phận chức
năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.
Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn. Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta
phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập.
Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện 29hem vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến
vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo.
Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai
cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.
- Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm
tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển…tất cả đều rặt láo.
- Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất,
các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn
và cá nhân vi phạm.
- Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các
quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.
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- Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai
thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy
quanh tìm kế hoãn binh.
Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn… Ông bí thư xây biệt phủ như cung
điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi
trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân 30hem với
những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất 30hem ngàn thước vuông.
Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy
xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù
con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười 30hem tuổi.
Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà
mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc.
Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ 30hem ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở
nước ngoài như đi chợ…
Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc
nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức 30hem ngời.
Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m
phải mất 30hem năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ.
Hàng 30hem chiếc xe chạy từ rừng chở 30hem mét khối gỗ chỉ cần đóng cho Kiểm lâm 400.000
đồng là qua trạm, Rừng không nát mới lạ Rừng không nát mới lạ.
Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính
phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..
Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện.
Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn,
lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho
là xả lũ đúng quy trình.
Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp.
Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được 30hem triệu đô la bèn đưa hết vợ
con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn 30hem
yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn,
đảng lao đao…
Còn biết bao chuyện láo không kể xiết: Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để
quảng cáo chùa của mình 30hem nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương 30hem đầy, để
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nhà thờ của mình 31hem tín hữu. Chúa Phật đành bỏ ngôi cao mà đi, khi thấy những kẻ đại diện
mình đến mọi người bằng những điều xảo trá.
Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho
đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả
đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh.
Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân.
Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.
Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại,
để phấn đấu, để 31hem lợi 31hem danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.
Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói
láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn
cũng rặt điều láo.
Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo. Nghĩ cũng buồn!
Ngày cuối tháng 10.2017
Bs Đỗ Hồng Ngọc

Hệ lụy của Dịch Láo:

2.- MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG GIỮA 34 VÒNG DÂY
( Thời luận ngày 2 tháng 12 năm 2017 )
( Bài Xã luận của bán nguyệt san Tự do Ngôn luận xuất bản “chui” ở trong nước, số 280 đề
ngày 01-12-2017.)
Lịch sử Việt Nam chắc sẽ đặc biệt đánh dấu năm 2017 này, vì đầu năm và cuối năm, kẻ đứng
đầu đảng Việt cộng đã ký kết 34 văn kiện hợp tác với Chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình.
Vào ngày 12 tháng 01, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau hội đàm, tên thái
thú xác Việt hồn Tàu và tên bạo chúa Đại Hán đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa
2 nước:
(1) Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa đảng CSVN và đảng CSTQ.
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(2) Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát
triển Quốc vụ viện TQ.
(3) Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu
chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
(4) Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ
Quốc phòng TQ đến năm 2025.
(5) Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng VN và
Tổng cục Hải quan TQ.
(6) Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế
công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN với Bộ Thương mại TQ.
7) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương VN và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm
kiểm dịch quốc gia TQ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại.
(8) Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực Vịnh Bắc Bộ
VN - TQ.
(9) Kế hoạch hợp tác Du lịch VN - TQ giai đoạn 2017-2019.
(10) Thỏa thuận hợp tác Vịnh Bắc Bộ VN - TQ.
(9) Kế hoạch hợp tác Du lịch VN - TQ giai đoạn 2017-2019.
10) Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Nhà xuất bản
Nhân dân TQ giai đoạn 2017-2021.
(11) Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị VN và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân TQ.
(12) Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương hội Chữ thập Đỏ VN và Trung ương hội Chữ
thập Đỏ TQ.
(13) Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của VN
- sức lôi cuốn của TQ” giữa Đài Truyền hình VN và Đài Truyền hình Trung ương TQ.
(14) Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói VN và Đài Phát thanh quốc tế TQ.
(15) Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển VN và Ngân hang Phát triển TQ
về việc hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung, dài hạn giai đoạn 2017-2019. (Theo
Vietnam+
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12-01-2017). Ngày 12-11, đúng 11 tháng sau, tại trụ sở trung ương đảng ở Hà Nội, sau hội đàm,
lại cũng Chủ Tàu tối cao và Tớ Việt tối đại đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai
bên.
(1) Bản ghi nhớ giữa Chính phủ VN và Chính phủ TQ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn
khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và con đường".
(2) Bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các
khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương VN và Bộ Thương mại TQ.
(3) Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử giữa hai Bộ
nói trên.
(4) Công thư trao đổi giữa Chính phủ VN và Chính phủ TQ về việc nghiên cứu tính khả
thi trước khi lập dự án về dự án viện trợ xây mới cơ sở 2 học viện Y dược học cổ truyền VN.
(5) Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN và
Bộ Thương mại TQ.
(6) Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN với Bộ Thương mại TQ về việc xác
định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế
thương mại VN – TQ 2017-2021.
(7) Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương VN và Ủy ban phát triển và cải cách TQ về
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo.
(8) Bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm 2017 giữa Bộ Công
Thương VN và Ủy ban phát triển và cải cách TQ Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa
giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa TQ.
(10) Kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế VN và Ủy ban Quốc gia về y tế và
kế hoạch hóa gia đình TQ giai đoạn 2017-2020.
(11) Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân
hàng Nhà nước VN và Ủy ban Quản lý giám sát Ngân hàng TQ.
(12) Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ Quốc phòng TQ.
Nhân dịp này, Trọng và Tập cũng đã chứng kiến lễ trao đổi 7 văn kiện đã được hai bên ký kết
trước đó. Đấy là:
(1) Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Hà Giang, và Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây,TQ.
(2) Thỏa thuận hợp tác về trao đổi khoa học giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN và
Viện Khoa học xã hội TQ.
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(3) Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An
toàn bức xạ hạt nhân VN và Cục An toàn hạt nhân TQ.
(4) Thỏa thuận khung hợp tác 2017- 2022 giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia−Sự thật,
VN và Cục sự nghiệp Xuất bản−phát hành ngoại văn TQ.
(5) Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội nhà báo VN và Hội nhà báo toàn
quốc TQ.
(6) Văn bản chấp nhận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp TQ, chi nhánh
Hà Nội.
(7) Thỏa thuận đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe giữa công ty phát triển
khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần lốp xe Quý Châu.
Quả thực là một sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, chưa từng có trong lịch sử VN và có lẽ trong
cả lịch sử loài người. Đặc biệt hơn, đây không phải là việc ký kết giữa hai chính phủ, với thủ
tướng đại diện, nhưng là giữa hai kẻ đứng đầu Cộng đảng. Trong 34 văn kiện (nếu tính từ đầu
năm) mà tên thái thú tân thời nhắm mắt cắm đầu ký kết chẳng hỏi ý kiến ai, và có thể là cũng
chẳng kịp đọc trước khi ký, thì mọi lãnh vực của đất nước đã bị Đại Hán khống chế, chi phối,
quyết định và nắm trọn, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ đến kinh tế, tài chánh, y tế,
văn hóa, thương mại, khoa học, giáo dục... Tất tần tật!
Rõ ràng là 34 vòng dây bao lấy 16 chữ vàng tệ hại! Nào là hàng lãnh đạo quốc gia phải để
Tàu đào tạo. (Cán bộ cao cấp vào học viện TQ để được dạy cách trị nước). Nào là các sĩ
quan phải để Tàu huấn luyện. (Bộ đội Việt đã thay đổi quân phục mới y chang quân đội
Tàu).
Nào là bộ Thông tin-Truyền thông phải để Tàu chỉ lối. (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
và Đài Truyền hình VN phải học cung cách tuyên truyền nhồi sọ theo kiểu Nhà xuất bản
Nhân dân TQ và Đài Truyền hình Trung ương TQ).
Tình báo Hoa Nam được tự do hoạt động trên dải đất hình chữ S nhưng Ba Đình không
được dò xét, cản trở!
Về kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN phải chịu sự chi phối của Bộ Thương mại TQ trong
các dự án hợp tác trọng điểm vốn đang làm tài nguyên quốc gia cạn kiệt, môi trường đất
nước ô nhiễm, sản xuất nội địa đình đốn và nhiều khu công nghiệp trở thành lãnh địa của
Tàu.
Ngân hàng Đầu tư phát triển VN phải liên kết với Ngân hàng Phát triển TQ theo sự điều
khiển, thao túng của nó để biến VN thành nơi tiêu thụ sản phẩm dổm giả độc hại của Tàu
và thành bãi rác cho Tàu đổ phế liệu. Rồi đang khi khuôn khổ "Hai hành lang, một vành
đai" với sáng kiến "Vành đai và con đường” đang bị cả thế giới vừa cảnh giác là che giấu
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mộng thống trị hoàn vũ của Trung Quốc vừa nghi ngờ tính hiệu quả và lực phát triển của
chúng trên những nước tham gia, thì Hà Nội lại hí hửng mở rộng những con đường cho kẻ
thù truyền kiếp Bắc phương dễ xâm lược.
Rồi tuy mỗi năm có hàng trăm ngư dân Việt bị mất tích trên biển do “tàu lạ” đâm chìm lẫn
giết hại, và những căn cứ quân sự to lớn của Tàu ngày một được xây dựng vững chắc hơn
trên những hòn đảo chiếm được của nước Nam, Hà Nội vẫn nỗ lực hết mình để được nằm
trong vòng tay ôm ấp của Bắc Kinh, qua thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc
phòng Việt và Bộ Quốc phòng Tàu.
Đặc biệt hải quân VC không được tuần tra, xét hỏi hay gây khó khăn cho bọn ngư phủ và
hải quân Tàu có mặt dày đặc ở biển Đông, nhưng Tàu thì được toàn quyền tung hoành
không cần ranh giới, thậm chí vào tận bờ biển VN để phá lưới của ngư dân.
Và việc tuân phục theo tinh thần “16 chữ vàng” với “34 vòng dây” oan nghiệt ấy gần đây
đã biểu hiện qua nhiều sự việc làm nhức nhối lương tâm và gây công phẫn trí lòng của dân
Việt, những sự việc đặc biệt liên hệ tới một biểu tượng sống động của Tàu trên đất
nước:Formosa.
Trước hết, đó là thông tin Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa sửa qui chuẩn quốc gia để cho
phép Formosa dễ dàng nâng công suất và duy trì hành động xả thải gây ô nhiễm môi
trường, sau vụ đầu độc biển miền Trung đầu năm 2016 mà tác hại còn kéo dài mấy thập
kỷ.
Hà Nội đang xé bỏ Luật môi trường bằng cách nâng qui chuẩn tham chiếu oxy từ 7% lên
15%, để Formosa mặc sức tung hoành, cho dẫu bộ Tiêu chuẩn khí thải này không chỉ là
một thành phần quan trọng trong Luật môi trường quốc gia mà còn liên quan đến các cam
kết, thỏa thuận về môi trường của VN với quốc tế trongquá trình đàm phán gia nhập thị
trường toàn cầu.
Tiếp đến, Ba Đình gia tăng các hành động trừng phạt đối với bất cứ công dân \hay tập thể
nào đã và đang tố cáo tên tội phạm môi trường sừng sỏ này. Vài tháng trước đây, đó là
thành lập thêm công cụ bạo lực mới (bên cạnh công an mật vụ và đầu gấu côn đồ), tức Hội
Cờ đỏ để khủng bố các cộng đồng tôn giáo chống lại Formosa.
Trong thời gian gần đây, đó là gia tăng bắt bớ và xử án thật nặng những nhà đấu tranh
từng báo động về việc vi phạm quyền nhân dân có được môi trường sống an lành trong
sạch. Những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Phan Kim Khánh,
Nguyễn Văn (Hóa... đã phải lãnh những bản án dài chỉ vì đám động đến kẻ được bảo trợ
của Đảng mà nay dần dần trở thành một đế chế chi phối chế độ.
Bất chấp công luận quốc dân và quốc tế, những trò hề công lý vẫn ngang nhiên diễn ra,
khiến cho Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch là Phil
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Robertson, ngay sau vụ phúc thẩm Mẹ Nấm (30-11) đã phải bĩu môi nhận định: “Phiên tòa
công khai này thực chất là một trò cười ngay từ lúc khởi sự. Thủ tục tố tụng càng là một
trò hề, với việc thẩm phán chỉ đơn giản lướt nhanh qua các thủ tục trước khi quyết định y
án 10 năm khắc nghiệt vốn đã được định sẵn bởi đảng Cộng sản cầm quyền”.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ giữa nước uy tín nhất châu Âu, việc giữ nguyên bản án
nặng nề đối với Mẹ Nấm ngay trước ngày đối thoại nhân quyền với cộng đồng kinh tế
chính trị hàng đầu này, việc chẳng tạo điều kiện cho hiệp định thương mại Việt-Mỹ... cho
thấy Hà Nội bất cần đến các quốc gia dân chủ giàu có Tây phương, để chỉ bám vào Trung
Quốc, một kẻ mà họ biết là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc và đang có mộng thôn tính đất
nước.
Nhưng đối với loài vô tổ quốc thì điều đó có ý nghĩa gì. Vậy hỡi toàn thể Dân tộc, sao chẳng
đứng lên thanh toán cái chế độ phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh này?
BAN BIÊN TẬP
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