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LỜI MỞ  ĐẦU I 

Đây là cuốn thứ 22 của những cuốn lớn trong Bộ sách Văn Hoá Thái Hòa Việt 

tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang, bộ sách gồm 22 cuốn lớn và hơn 100 vấn đề đấu 

tranh về Văn Hóa giữa hai nền Văn Hóa  Khoan hòa nhu thuận thuộc Nông nghiệp 

của Tổ Tiên Việt và nền Văn  Hóa Du mục  bao động của Đại Hán, đây cũng chính là 

cuộc đấu tranh bằng Văn Hóa giữa hai nền Dân chủ và Độc tài.   

Suốt 4718 ( 4900 -182  ) năm, con Ma đại Hán cứ ám ảnh Dân tôc chúng ta 

không những về Chính trị mà còn vây khổn Dân tộc chúng ta  bằng cái Bẩy “ Dịch 

Chủ vi Nô “. nhằm diệt Văn Hóa để tiêu diệt tận gốc Dân tộc Việt Nam, từ ngàn 

xưa chủng Lạc Việt đã  kiên cường chống Tàu không bao giờ chịu khuất phục . 

  Triết gia Kim Định dã vạch ra rõ ràng rằng Tàu chỉ là  “ kẻ học mướn 

viết nhờ “  Việt  Nho, rồi làm cho Nho bị sa đọa. Tàu còn chưa dừng lại đó mà con 

Vu  cho Tứ Di  ( Bắc Địch, Nam Man < ViệtNam > , Đông Di, Tây Nhung ) - Chủ 

nhân của Nho -  là man Di mọi rợ, để Tàu tôn họ lên làm Chủ nhân.     

Chúng ta có biết Tàu  là ai không,  ngoài 70% dân Tàu là dân Đai chủng 

Việt bị sát nhập vào, còn  lại là là Dân Du mục từ Tây Bắc tràn qua , họ là dân Du 

mục mà Hiên Viên Hoàng đế là lãnh tụ, dân Du mục suốt ngày rong ruổi trên 

đồng cỏ chăn nuôi súc vật , di chuyển từ Tây qua Động làm sao  có Văn mà  Hóa, 

mà làm Chủ.  Mặt khác  suốt dòng Lịch sử Tàu cứ gây chiến tranh cướp  bóc liên 

miên làm cho Dân tộc chúng ta yếu hèn đi,  quên Gốc mà  tưởng lầm như thế, cho 

nên Dân Việt Nam muốn thoát Trung thì tiên vàn phải thâu hồi địa vị chủ nhân 

Văn hoá của mình, thì khi đó việc thoát Trung khỏi Chính trị mới có nền tảng 

vững chắc.     

(  Xin xem chưong Mười Một và Mười Hai trong cuốn Văn Hoá Đông Nam 

của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net )   

Cuộc đấu tranh giữa Dân chủ và Độc tài  giữa Việt Nam và Trung cộng bao 

gồm  nhiều lãnh vực như Chính trị, Kinh tế, Ngoại giao, Văn Hóa nhất là Triết lý Nhân 

sinh . . . . 

Sở dĩ chúng tôi chọn cách đấu tranh bằng Văn Hóa, vì Văn Hoá chính  là  

mẫu số chung của mọi thành phần, mọi phe phái trong Dân tộc, nhờ đó mà tranh 

được cảnh phân hóa trầm kha như hiện nay.    

Nội lực Dân tộc là ở nơi sức Sống của toàn dân và Văn Hóa chính là cội nguồn 

của mọi hoạt động  trong các Cơ chế  Xã hội. 
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 Công trình Việt Nho và Triết lý An vi của Triết gia Kim Định là một tổng 

hợp Đông, Tây, Kim, Cổ vừa  rộng vừa sâu.    

 Rộng  là nó bao quát nhiều  lãnh vực của Đông, Tây, Kim , Cổ như  Triết 

Vô vi  (  Doctrine of the Void : Neti, neti ) của Ấn Độ , Triết Hữu vi ( Ontology ) 

của Tây Phuơng, Triết An vi  ( Philosophy of Harmony or  of reconciliation ) của  

Tổ Tiên do Triết  gia Kim định khai sáng, Kinh điển Nho  của Tàu, của  Việt,  Văn 

chương Truyền khẩu của Việt Nam ( Ca dao, Tục ngữ , Truyện Cổ mang tên  

Huyền thoại ,  gồm Thần  thoại  và Nhân thoại )  nhất là ngành Tân Nhân văn như 

Khảo cổ học ( Archeology ), Di truyền học  ( Genetics )  Nhân  chủng học ( 

Anthropology ), Dân tộc học ( Ethnology ), Cơ cấu luận ( Structurism ) Tâm lý 

miền sâu ( Deep Psychology  ). . . 

 Sâu là đi từ Ý thức  ( consciousness ) vào Tiềm  thức cộng thông  ( 

collective unconsciousness ) của Nhân loại thuộc  lãnh vực Tâm linh (  spirituality 

).  Tâm linh là nơi Nhân loại đồng  quy để yêu thương, kính trọng nhau, hành xử 

công bằng mà sống  Hòa với nhau.   

 Triệt Thượng là tìm về lãnh vực Huyền sử  của  Dân tộc, Triệt  Hạ là đi 

khắp mọi lãnh vực, nhờ vào tính  chất bao quát của ngành Tân Nhân văn.   

Triết lý An vi là  Minh triết  giúp  biết  làm sao cho cặp  đối  cực  Thượng 

Hạ giao hòa hay Lưỡng  nhất hợp thành nền Văn Hóa Thái  Hòa  Việt Nam. 

 Đề giúp những Độc giả mới đi vào lãnh vực Văn Hóa, ngoài bài viết mới, 

chúng tôi đã góp nhặt thêm những bài quan trọng rải rác trong  bộ sách, xếp lại thành 

hệ thống để giúp có cái nhìn tổng quát về nền Văn Hoá Tổ Tiên. 

 Sở dĩ chúng tôi chọn phương cách đấu tranh bằng Văn Hóa là vì Văn Hóa 

của Tổ Tiên là nền Văn Hóa Vương đạo với Chính Nghĩa Quốc gia,  nhờ đó mà có 

đủ nội lực đẩy lùi được Bá đạo.  

Lại nũa ” Văn Hoa là  Mẫu số chung “ của mọi thành phần trong Dân tộc,  

nền Văn Hóa lại có Chủ đào Hòa  để đoàn kết toàn dân, khi có đoàn kết toàn Dân  

thì mọi người mới  chung Lòng, chung Trí và góp sức cùng  nhau  Xây  Nhà, Dựng 

Nước và  Bảo vệ  Quốc gia.  

Với Chính lược Hòa để đoàn kết và phương cách  “ Phú chi Giáo chi  “ 

theo Dịch lý để  “ cải tiến Dân sinh và nâng cao Dân Trí, nhờ đó mà Dân khí được 

chấn hưng, “  đó là gốc Nội lực của Dân tộc,  hay tinh thần Bất khuất của Giống 

nòi, có làm được như vậy thì may ra mới lay chuyển được  sức Ỳ ngàn cân của Dân 

tộc’! 
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Nền Văn Hóa Tổ Tiên Việt  được thai nghén từ thời Văn Hóa Hòa bình, cách 

nay từ 12  đến 30 ngàn năm, còn thời gian cách nay gần 5 ngàn năm thì Vua Hùng  

mới xây dựng nên Đất nước Việt Nam. 

Hiện nay, nhiều Dân tộc chưa vượt qua được  ba chặng đường Tiển hóa của 

Tâm thức con Người, đó là Bái vật, Ý hệ và Tâm linh . 

Theo Triết gia Kim Định thì Tâm thức của Vua Hùng chúng ta thuở xưa đã  đạt 

tới  cả ba chặng, tuy đến nay vẫn còn có nhiều  Dân tộc tân tiến đang  còn ờ đợt Ý hệ.   

Thời gian từ khởi thủy đến Vua Hùng là giai đoan Khuyềt sử hay Huyền sử 

với những Huyền thoại nhất là Nhân thoại. Đó là  thời gian kết tinh Văn Hóa -Tinh 

hoa hay Tinh thần của Dân tộc Việt -.  Thời gian  này rất dài, phức tạp và rất quan 

trọng, vì Huyền sử là cái Gốc của nền Văn Hóa.   

Vì bị đô hộ và xăm lăng cũng như Âm mưu tiêu diệt Văn Hoá Tổ Tiên của Bắc 

phương và Tây phương qua một thời gian dài,  cũng như  bị ảnh hưởng tư tưởng Duy 

Lý, Duy Sử  của Tây phương, khiến con cháu quên Gốc, cụ thể là quên Huyền sử, cho 

Huyền sữ là những chuyên hoang đường, là chuyện trâu ma thần rắn!.   

Thời gian từ Vua Hùng tới nay là giai đoạn Lịch sử với những biến cố phế 

hưng  xác định của Dân tộc . 

Huyển Sử là Gốc, là  Hồn, Lịch sử là Ngọn, là Xác  của Văn Hoá, Khi mất 

Hồn Huyền sử,  thì cái Xác Lịch sử sẽ đi  hoang như hiện nay !   

Con dân Việt nay đã phiêu bạt ra tứ phương  mà chưa cùng nhau  tìm ra 

một Hướng chung để quay về. Chừng nào chúng ta  chưa quay về tinh thần Dân tộc 

thì chừng  đó chúng ta  chưa nhận ra nhau là Anh Em Đồng bào  thân thương với nhau, 

đồng cam cộng khổ với nhau, vùng Lên vực Dậy  mà cứu và dựng  Nước.  .    

Gốc Đồng bào của chúng ta ở nơi  cái Bọc Tình  Yêu thương bao la của Mẹ 

Âu  Cơ và  ngưồn Lý Công chính rạng ngời  của Cha Lạc Long .  

 Do đó mà không đi vào Huyền sử thì không bao giờ chúng ta gặp nhau . 

Cây có Cội, Nước có Ngưồn, con Người thì có Tổ Tông,Tổ Tông chúng ta đã 

sống  trong thời Huyền sử dài lâu..       Huyền sử là thời chưa có Văn tự để ghi chép, mà 

chỉ  có những câu chuyện truyền khẩu tam sao thất bản, vì là những nhận thức thuộc 

lãnh vực Trực giác, mang tinh chất u linh man mác, người thì cảm nhận được ( feeling ) 

, có kẻ lại không hiểu được bằng Lý trí ( thinking ) ,  khiến con đường tim về nguồn  

Dân tộc lại mờ mờ nhân ảnh như người  đi đêm.  
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May thay, là con Người có Lòng rộng, Trí sâu,  nhận thức mọi vấn đề rất tinh 

tế, cùng với cõi Lòng rộng  rãi nhìn được bao quát vấn đề  cả  Đông, Tây, Kim, 

Cổ,Triết gia Kim Định  đã để  ra 50 năm của cuộc đời để khai quật  nguyên liệu Triết 

Việt dưới lớp bụi Thời không suốt bao ngàn năm, mới để lại cho chúng ta công trình 

Việt Nho và  Triết lý  An vi rất đồ  sộ , trong đó Huyền sử  là sáng kiến nền tảng độc 

đáo rất quý giá, giúp chúng ta tiếp tục Sứ mạng về  Nguồn. 

Huyền sử thuộc lãnh vực Tri, Lịch sử thuộc lãnh vực Hành. Tri / Hành có được 

lưỡng nhất thi Sữ mới làm tròn Sứ mạng của mình. 

Lẽ tất nhiên cuốn sách phải bàn tới hai hãnh vực trên, nhất là Huyền sử rất phức tạp 

và mông lung, vì là phần nặng về Trực giác, nên : “ Khả dĩ hội Ý, bất khả dĩ Ngôn 

truyển “: Có thễ cảm nhận bằng Tình cảm, mà không thể  hiểu  bằng  Lý trí,  suy tư ).  

Do tinh thần Duy lý, (rationalism : Suy tư một chiều )  không cảm thông  ( feeling: Quy 

tư  ) nổi Huyền sử, nên  nhiều người Duy sử  chối bỏ Huyền sử ! 

Đó là nan đề của chúng ta . 

Hy vọng chúng ta sẽ  tiếp cận đuợc với Tinh thần Bất khuất của  Tổ Tiên Việt,  ( 

indomitable spirit ) cũng là Tinh thần Việt, Việt có nghĩa là phải vượt qua mọi khó 

khăn trờ ngại hàng ngày. nhất là phải vươn lên tới miền siêu việt Tâm linh: nguồn 

năng lượng Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ và điều hoà mọi  biến hóa trong Vũ trụ 

theo Tiết nhịp Thái Hoà  .  

 “ Còn Việt Nho ở đây là Đạo lý của những người biết vượt qua những cái bé nhỏ, 

biết siêu lên, biết đi mãi trên con đường tiến hoá, một cuộc tiến hoá không biên 

cương, không bờ bến, không nói ra được, nên nhiều khi dùng lời âm u co dãn là 

Thần thoại là Huyền thoại. “     

 (  Kim Định. Loa Thành đồ thuyết ) 

  . Đạo lý của Tổ Tiên  chúng ta  có  nền tảng từ cặp đối cực “ Tiên Rồng gặp nhau 

trên cánh đồng Tương  “ được Tổng quát hoá thành  “ Dịch lý Âm / Dương Hòa .” 
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LỜI  MỞ ĐẦU II 

Cùng chung Sức “ Lay Hồn Thiên cổ dậy” 

Thức “ Hồn Ta Mê Ngủ  ” Lúc  tàn Canh . 

  Cha  Mẹ Rồng Tiên tìm  nơi  Thanh Tú  

Núi cao vời  cùng Biển rộng  mênh mông 

 Xây đắp nên Cơ đồ  oai phong hùng vĩ         

  Hình / Tượng Núi  Sông   “ Nhân ái / Công bình “ 

                             Yêu mình sao thì yêu Người làm vây 

Nghĩa với nhau theo “ Công chính “  rạng ngời   

Ăn  với  Mình sao, thì ở người  y vậy  

Nhân Nghĩa giao hòa, Hùng Dũng kết đôi   

Bao dung là  bọc  bao  mà  che chở   

Chở che nhau theo Nhân Nghĩa đôi đường 

Sống Hòa cùng nhau, xây Gia đình Tổ ấm 

Đấng Tiên vương dựng nên Nước Việt Nam 

 Từ nền tảng Bao dung Nhân Nghĩa   

Suốt 5 ngàn năm vững chải  thạch bàn 

 Núi sông  trầm hùng đã từng dậy sóng    

Vượt qua bao nhiêu thứ thách  khổ nàn  

Sao lại có những phường lạc giống 

Chạy hùa theo Tây, Bắc, bỏ Đông Nam  ( 1 )  

Bán đoạn Hồn cho Ma vương  Qủy quái   

Đâu biết gì  đến Tinh hoa nhân loại 

Dựng xây lên nền Dân chủ, Nhân quyền  

Mê theo thói gian tham cường bạo  

Phá nát Nhà, tàn phá cả quê hương  

Cấm con Người  không được Ăn  được Nói    ( 2 ) 

Làm tôi đòi diếm nhuc Bắc phương  
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Trần Bình Trọng quát lời thề dõng dạc 

 

Ta, dân Việt, thà làm  Ma Nam quốc  

Đâu thèm làm Vương Đế tụi  Nguyên Mông! 

V.N. 

 

       ( 1 ) .- ( 4 – 1 ) : bộ Cơ cấu Tây Bắc của nền Văn Hóa Du mục của Đại Hán, 

                            ( 2 - 3  ):  là Cơ cấu của nền Văn Hoá Đông Nam thuộc Nông nghiệp của  Việt Tộc 

   ( 2 ) .-   Được Ăn : Nhân quyền.    Được Nói:  Tự do.   

  

 

( 1 )  
 Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa, có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông .  Chính trị đặt trên 

mẫu Du mục: có Giai cấp, liên hệ người là Chủ / Nô.  Còn thiên về số 1 là nghiêng về Thiên có thể gọi là duy 

Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn.  Ðây chỉ là sự phân loại Tiên thiên chưa được áp dụng. Ðó sẽ là việc được bàn 

trong toàn sách, chỉ cần nói rằng trong thực tế Văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  

Lại theo luật hai Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên Văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( 

nguyên lý Đồng nhất ), còn Văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4. Vì thế có những bộ số: 1 – 4 

hay  4 – 1. 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3. Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số cộng với nhau 

thành 5 , số Ngũ hành.  Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình Vũ trụ: Trời 3 , Ðất 2 . Vẽ ra là hình Thập tự nhai  ┼ 

gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành Ngũ hành là số 5. Hoặc cùng vẽ là hình  Tròn trên 

Vuông hay Tròn bao lấy Vuông.( Vòng Tròn ngoại tiếp của hình Vuông ) 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Văn Hóa Việt Nam của Dòng giống Tiên Rồng được kết tinh từ thời Văn Hóa 

Hoà binh tại Thái Bình dương, cách nay tư 12,000 đến 30,000 năm, Di vật Thao thiết 

Văn Qùy Long là kiện chứng cụ thể. 

Thao Thiết ( tiếng Trung: 饕餮; bính âm: tāotiè) là một hình tượng thường được tìm thấy trên 

các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương.[1] Thiết kế thường có hình dạng một gương mặt 

chính diện của thần thú, đối xứng hai bên, với cặp mắt to và thường là không có phần hàm dưới. Một số 

người cho rằng hình tượng này có thể được tìm thấy trong các mảnh ngọc ở thời đại đồ đá mới, chẳng 

hạn như trong văn hóa Lương Chử (3300—2000 TCN).[2] 

 

 

Thao thiết biến ra Rồng  

 

Văn Quỳ Long ( Rồng , Chim  Tiên ) 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_%C3%A2m_H%C3%A1n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Th%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thao_thi%E1%BA%BFt#cite_note-Woolf2007-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_L%C6%B0%C6%A1ng_Ch%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thao_thi%E1%BA%BFt#cite_note-Kesner-2
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Ngoài ra còn có Huyền thoại Thần Tanê ( Tane ở  Đa đảo  < Polynesian > 

ngoài Thái Bình Dương ) được biết khi Thần lên thăm kho Trời, thì đưọc ban cho 3 

thúng Khôn và 2 thúng Quyền lực.  

2 – 3 , 5 ( 2+3 = 5 ) là cơ cấu  của nền Văn hóa Việt Nam đưọc kết từ Huyền 

thoại Tiên Rồng. 

I.- PHƯƠNG CÁCH ĐI TÌM 

  

“ Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là khởi từ 

khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng mới tới từ 

hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết.  Vậy mà chính thời xa xưa đó mới 

là thời đích thực của Văn hoá, chứ từ Tần Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là Văn minh 

vòng ngoài.     

Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có Hình mà chưa hiểu Tượng theo 

câu Kinh Dịch: 

Tại Thiên thành Tượng 

Tại Ðịa thành Hình. 

 

Biết Hình tức là những cái hiện ra Hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, nhưng còn 

cái Tượng, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy Văn hoá thì chưa ngó tới.   

Như vậy là mới biết có Ngọn mà chưa biết đến Gốc, nói theo Việt Nho là mới biết Lịch sử 

mà chưa biết Huyền sử, mà Huyền sử mới quan trọng cho Văn hoá. Vì không biết Huyền 

sử thành ra cho là tất nhiên những cái chẳng có tất nhiên chút nào .. ( Kim Định )  

  

Dịch còn có câu: 

Thành tượng chi vị Kiền.  Hiệu pháp chi vị Khôn. 

成 象 之 謂 乾，效 法 之 為 坤 

 ( Dịch.   Tiết 7. ) 

 

Kiền chuyên sinh Tượng.  Khôn chuyên tạo Hình. 

 “ Khi sinh vạn Tượng, thời gọi là Kiền ( Thiên: Trời: Heaven ) , khi sinh vạn 

Hình, thời gọi là Khôn. ( Đất: Địa; Earth  ) “ 

Hay 

Tại Thiên thành Tượng:  “ Thiên ”: Nguồn Tâm linh  ( Tình ) “ còn là Tượng thuộc 

Lãnh vực Vô hình, Vô Thanh, Vô Xú  ( Tinh thần, Tâm linh )  
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Tại Địa thành Hình: “ Địa “ :  Thế giới Hiện tượng Hữu Hình: (  của Vật chất , Khoa 

học kỷ thuật )  

Hình  (  Hữu ) / Tượng  (  Vô ) lưỡng nhất  ( Dual unit ) → Vũ / Trụ ( Space / Time ) 

Từ Vô Hình hiện ra thành Hữu Hình:  Hình 

Từ Hữu Hình biến đi trở về Vô Hình: Tượng 

Vô / Hữu Lưỡng nhất thành Vũ  ( Space ) / Trụ ( Time )  

Time / Space - Continuum ( Einstein )  

Triết lý Hữu thể ( Tây )  / Triết lý Vô thể  ( Đông ) lưỡng nhất: Triết lý An vi ( Việt Nho )  

( Philosophy of Harmony, of Peace ) 

Triết lý An vi :Triết lý Hòa ( giải )  

Muốn hiểu nền Văn Hoá biểu tượng của Tổ Tiên xưa, chúng ta phải dò tìm hiểu 

Tinh thần của các Ngài qua cách Ăn Nói  Hành xử theo nhịp đôi ( two foldness ) 

như Trời / Đất , Sông / Núi, Vợ / Chồng, Âm / Dương . . .  tức là những nét Lưỡng 

nhất  ( Dual unit ) từ Dịch lý Âm Dương Hòa .      

Mọi nét Lưỡng nhất từ Dịch lý Âm Dương Hòa đều liên kết với nhau như hai mặt 

của một đồng Tiền không thể tách rời và được biến hóa theo kiểu “  Tại Thiên thành 

Tuợng, tại Địa thành Hình “, Hình / Tượng là cặp đối cực của Dịch lý như Hình  ( 

Năng lượng Sáng ) với Bóng ( Năng lượng Tối ) được liên kết chặt chẽ với nhau  như 

hai mặt cũa một đồng tiền không thể tách rời.   

Tìm hiểu hai chữ: Tượng, Hình  

Tượng :象 

Tượng: 象 :Cảnh tượng, tượng Thanh, tượng Hình. .. 

  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%A1


- 18 - 
 

Hình:形   

 Hình thể, Hình dáng., Hình dong, tưởng tượng ra rồi vẽ cho hết hình trạng người hay vật nào mà mình đã biết ra 

gọi là hình. 

Hình Tượng cũng luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời. 

  

 Hình hiện ra, theo cách  “ hữu ư Trung   ( Nội ) , tất Hình ư Ngoại “有於中形於外 : có gì  ở trong thì mới hiện 

ra ngoài được . 

 Việt Nam thỉ bảo: Người làm sao, bào hao ( Tiếng thét ) làm vậy. 

Tây phương có câu: The outward world ( Ngoại ) is the dime reflectionof the inward ( Nội) world 

  
 

 

    II.- VIỆT NHO 

 Trước đây người ta cứ tin Nho là của riêng của Tàu, qua sự Khai quật của T. G. Kim Định thì 

còn có Nho của Việt gọi là Việt Nho - Nguồn gốc của Nho, nhưng vì nạn Dĩ  Cường lăng 

Nhược của Bắc phương, nên đã làm bị tiêu trầm, nhờ “Học mướn viết nhờ” mà Nho của Tàu là 

Hán Nho bá đạo được khai sinh từ đó. .  

Lý do hai chữ Việt Nho 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 3. Kim Ðịnh )] 

 

“ Nền Triết lý mới của Việt được gọi là An Vi, nhưng khi xét vế nguồn gốc sử trình thì gọi 

là Việt Nho. 

Hai chữ Việt Nho nghe suôn sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày liên hệ 

Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt, trong tương quan đó thì 

Việt học với Tàu từ chữ viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật không sót cái chi. 

   Tàu học Việt 

Ðến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự tôn Việt lên 

“ làm Thầy ”, hạ Tàu xuống làm Trò có phải điên chăng ?  

Cả một rừng sách vở, cả một ngàn năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai 

như thế được !   

Thưa rằng  không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn 

Việt quên bẵng.   

Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là khởi từ khúc 

giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng mới tới từ hai Bà 

Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết.  

 Vậy mà chính thời xa xưa đó mới là thời đích thực của Văn hoá, chứ từ Tần Hán cũng như 

Trưng Triệu chỉ là Văn minh vòng ngoài.    Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay 

mới biết có Hình mà chưa hiểu Tượng theo câu Kinh Dịch: 

 

Tại Thiên thành Tượng 

Tại Ðịa thành Hình. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%96
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Biết Hình tức là những cái hiện ra Hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, nhưng còn 

cái Tượng, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy Văn hoá thì chưa ngó tới.   

Như vậy là mới biết có Ngọn mà chưa biết đến Gốc, nói theo Việt Nho là mới biết Lịch sử 

mà chưa biết Huyền sử, mà Huyền sử mới quan trọng cho Văn hoá.  

 

Vì không biết Huyền sử thành ra cho là tất nhiên những cái chẳng có tất nhiên chút nào . 

Hãy lấy một vài thí dụ cụ thể:  

  1.- TRƯỚC HẾT LÀ RỒNG 

Có phải đó là vật biểu của Tàu từ đầu như vậy chăng ?  

Vì cho là tất nhiên nên xưa nay chẳng ai đặt vấn đề chứ đừng nói đến giải đáp.   Nhưng nếu ta đi 

một đường  ngoi ngược về nguồn sẽ thấy: Vật Tổ của Tàu trước là chim Cú, rồi Hổ ( bạch hổ ) 

rồi Cá hay gì nữa, mãi tới quảng nào đó đời Hán mới nhận Rồng.   

 

Trái lại Việt tộc đã nhận Rồng ngay từ đầu, nên có câu “ Mẹ Tiên Cha Rồng ” ( Tiên Mẫu 

Long Phụ ).  

Tuy nhiên Rồng lúc ấy mới là Tượng như Rắn, Xà long hoặc Giao long tức là một loài cá sấu 

sau biến dần qua các hình thái như Ly, Bàn, Quỳ, cuối cùng mới ra Rồng.  Vậy Rồng, xét như 

hình ảnh rõ ràng như nay thì là của chung Tàu và Việt, còn Giao long, Xà long mới là 

Tượng: cái Tượng mập mờ thấp thoáng thì của riêng Việt.  

  2.- CHỮ VIẾT 

Chữ Nho hiện nay là chữ Lệ đã hiện ra hình thể rõ rệt từ đời Tần, nhưng trước đó mới là tượng 

gọi là chữ Con Quăng ( Khoa đẩu ) và trước nữa là chữ Chân Chim ( Điểu tích ) và rất nhiều 

loại chữ gọi là chữ kỳ dị ( kỳ tự )  hoặc phép Kết thằng: những loại chữ này mới là tượng theo 

nghĩa khá sát là biểu tượng hay Vật Tổ của Bách Việt là Tiên Rồng. 

  ( Tiên liên hệ với chữ Chân Chim, Rồng liên hệ với chữ Con Quăng ), những loại chữ này 

có lâu đời trước thuộc chi tộc này hay chi tộc khác trong toàn khối Bách Việt, còn chữ Lệ mới 

có về sau như hậu thân của nhiều đợt sửa đổi và thống nhất, mà đợt cuối cùng xẩy ra đời 

Tần với Lý Tư, và đã bắt buộc mọi nơi phải theo, cấm các chữ khác của Bách Việt.     

Có thể vì vậy mà chữ Việt Nam biến mất, và sau này lập lại thì không dám đọc rõ mà phải 

đọc trại ta Nôm.  Chữ Nôm là chữ Nam đó. 

  3.- KINH DỊCH 

Thí dụ thứ ba có liên hệ tới văn tự là Kinh Dịch. Ai cũng cho Kinh Dịch là của Tàu, nhưng nếu 

xét tới ngọn nguồn thì không phải như vậy, vì Dịch có 5 giai đoạn: 

 

 a.- Ðạo Dịch của Trời Ðất 

 b.- Ðạo Dịch của Phục Hy 

 c.- Ðạo Dịch của Ông Ðại Vũ 

 d.- Ðạo Dịch của Văn Vương 

 e.- Ðạo Dịch của Khổng Tử. 

 

Vậy Dịch của Tàu chỉ ở 2 giai đoạn sau ( d và e ) gọi được là hình tức là đã có chữ nghĩa, 

nhưng chỉ gọi là Hệ từ nghĩa là chữ buộc về sau.   Tức là sau khi sách đã có rồi, nhưng mới ở 
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thể tượng nghĩa là ở giai đoạn 2 ( b ) mới có quẻ với Phục Hy, còn trước nữa ở giai đoạn 1 ( a ) 

còn lờ mờ hơn nữa gọi là đạo Dịch của Trời Ðất thì mới có những Huyền thoại cặp đôi như 

Trời / Ðất, Núi / Sông, Tiên / Rồng, Đực / Cái, ông Cồ / bà Cộc, ông Ðùng / bà Ðà, bà Nữ 

Oa / ông Tứ Tượng . . .  

 

Ðó là những cặp đôi  ( twofoldness ) tuy lơ mơ, nhưng với Kinh Dịch lại là nền tảng vì làm 

nên cái gọi là Lưỡng Hợp tính hay nét Song trùng. Vậy nét Lưỡng Hợp này  ( Dual unit ) 

thấy nhiều nhất ở Ðông Nam Á, nên các học giả đều cho là nét đặc trưng của khu vực này 

mà trong đó Việt Nam là trung tâm, nên nói Kinh Dịch là của Việt Nho theo nghĩa đó.  

Cũng phải nói như vậy về giai đoạn Phục Hy, vì Tổ này ở miền Ðông là miền thuộc Di Việt. 

Lưu truyền nói Phục Hy là người Tàu là nói theo sự chiếm đoạt của Hán Nho.    

  

Chứ vào thời Phục Hy đã có Tàu đâu mà bảo Ông là người Tàu! 

Tàu chỉ xuất hiện dù chỉ trong Huyền thoại mới từ Hoàng Ðế ( sau cả họ Hồng Bàng  182 

năm ), còn chính thức mới từ nhà Hạ lối vài chục thế kỷ trước kỷ nguyên.    

Khoa khảo cổ mới tìm được dấu tích có đến nhà Thương Ân tức là vào lối thế kỷ 15 tr. c. n, 

còn trước đó toàn cõi nước Tàu còn như nhau, mà Văn hoá nổi lại thuộc Việt tộc, mãi đến thời 

Xuân Thu thì những chữ Nhung, Ðịch, Man, Di mới đèo theo nghĩa kỳ thị.  Chứ trước kia thì 

“ Bái Nhung bất hạ ” nghĩa là Tàu học với Nhung ( cũng là Di ) không có gì là xấu hổ như sách 

Tả truyện thuật lại.”  ( Kim Định)  
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PHẦN MỘT 

 

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN  

    

Từ Tại Địa thành Hình  (:thuộc Lịch sử  ) tìm về Tại Thiên thành Tượng (:thuộc Huyền sử ) 

 

Hình ư Ngoại, do Tượng ư Trung:  

 
  The outward world  ( Diachronic Hisstory ) is the dim reflection of the inward world ( Synchronic History )   

 

 

  PHẦN HỮU THỂ CỦA DÂN TỘC 

 

QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN HÙNG 

 ( Tại Địa thành Hình )  

 

Nguồn gốc Hữu thể quan trọng nhất của Văn Hóa Dân tộc là Quần thể Đền Hùng- nơi Tổ Tiên 

chúng ta đã khai sơn phá thạch, xây dựng nên cả một quần thể Đền đài tôn nghiêm hùng vĩ, 

chúng ta cần phải cùng nhau tìm về Hình và Tựợng  của Công trình  để tìm hiểu Tinh thần của 

Tổ Tiên  . 

Bản đồ đi thăm Quần Thể Đền Hùng; Từ Hà Nội đi tới Quần thể Đền Hùng ở Vĩnh Phúc , tỉnh 

Phú Thọ. 

 

 

 [ Nguồn internet ] 
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Quần thể Di tích Đền Hùng 

( Các Hình từ  internet, Đền Mẫu có nhiều nhà, nhiều nơi, không được ghi rõ ràng ) 
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Toàn cảnh Di tích Lịch sử Đền Hùng 
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 Quần thể đền Hùng nhìn từ trên cao 
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I.- NHÂN VẬT HUYỀN SỬ: NHÂN VẬT VĂN HÓA  

1.- ĐẾN THỜ HUYỀN TỔ MẪU ÂU CƠ 

 

MẸ TIÊN  ÂU CƠ: NON NHÂN 

“Đền Quốc mẫu Âu Cơ nằm giữa một cánh đồng lúa bên dòng sông Thao thuộc xã Hiền 

Lương, huyện Hạ Hoà. Ngày 3/8/1991, ngôi đền được Bộ Văn hóa - Thể thao cấp Bằng công 

nhận Di tích lịch sử quốc gia.” 

 “ Đền Thờ Tổ Mẫu Âu Cơ nằm ở phía Tây của tỉnh Phú Thọ, huyện miền núi Hạ Hòa vốn là 

miền quê sơn thủy hữu tình, nơi xưa kia, trong Huyền thoại, mẹ Âu Cơ cùng 50 người con đi 

khai thiên phá thạch, dạy dân trồng lúa nước, trồng dâu dệt vải. 

Theo quốc lộ 32C, men theo dòng sông Hồng, chúng tôi trở về và dừng chân tại xã Hiền Lương, 

nơi tọa lạc ngôi đền thờ Mẫu đúng vào thời điểm tết đến xuân về. Một phong cảnh thanh bình, 

trù phú hiện ra trước mắt.” 
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Nhà khách   ( Thuộc Đền Mẫu ) 
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Nhà Lưu niệm ( Đền Mẫu ) 
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Nhà Hữu Mặc 

Nhà Hữu Mặc thờ Đức Ông, Tam phủ Công đồng thuộc Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ 
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Đường vào Đền Mẫu Âu Cơ 
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Cổng Tam quan Đền Mẫu 
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Phía trong Đền Mẫu 

 

Trên Điện thờ có câu: 

“萬古英靈:VẠN CỔ ANH LINH “: Cái khí Thiêng muôn đời từ Trời sinh ra: 

MẸ NON NHÂN mang Tinh thần BAO DUNG 

 

 

 

 

Đền Thờ mái cong của Tổ Mẫu Âu Cơ tại Tỉnh Phú Thọ, Bắc Việt Nam 
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南國祖母鷗姬:Nam Quốc Tổ Mẫu Âu Cơ 

 

Hình: Điện thờ Mẫu Âu Cơ  ( Bọc 100 trứng 100 con ) với Cảnh Tế Lễ 

Tượng : Lòng Cung Kính và Biết ơn về Nguồn Tình Yêu vô biên ( Nhân ái ) 
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Mẹ Âu Cơ với 50 con  lên Núi  lập nước Văn Lang 

 

Ao  Sen 

 

 

Tại Đền Mẫu 
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Đền  Quốc mẫu Âu Cơ tại khu Di tích đền Hùng 

 

  

 

Khai Hội Đền Mẫu Âu Cơ 

 

Ngày Lễ ở Đền Mẫu 

 

Tế Lễ 

http://thamquandulichdenhung.blogspot.com/2014/12/den-quoc-mau-au-co-o-di-tich-den-hung.html
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Lễ Dâng Hương tại Đền Mẫu 
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Nghĩa Trang Tổ Mẫu 

                      

2 .- ĐỀN THỜ HUYỀN TỔ PHỤ LẠC LONG 

CHA RỒNG LẠC LONG : NƯỚC TRÍ 

 

Cổng Đền Thờ Lạc Long quân 
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  Đền Thờ mái cong của Tổ phụ  Lạc Long tại tỉnh Phú Thọ 

  
Điện thờ Huyền Tổ Phụ Lạc Long Quân 

 

Đền chính có diện tích 210m2, kiến trúc kiểu chữ đinh truyền thống, nội thất bằng gỗ lim, sơn son thếp vàng,  

mái lợp ngói mũi hài, nền lát gạch Bát Tràng, bó vỉa đá xanh. Hậu cung đặt tượng thờ 

 Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ( Huyền Tổ Phụ ) dáng vẻ uy nghiêm. Tượng được đúc bằng đồng, 

 nặng 1,5 tấn, cao 1,98m ở tư thế ngồi trên ngai, đặt trên bệ đá chạm khắc hoa văn theo mô típ  

văn hóa Đông Sơn. Hai bên là tượng Lạc hầu và Lạc tướng ở tư thế đứng có chiều cao 1,80m, mỗi  

pho nặng 0,5 tấn. 
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               Quốc thái Dân an              Đền Nội                Quốc Tổ Lạc Long quân ( Chữ Nho)  

國祖落龍君 : Quốc Tổ Lạc Long Quân 
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Tiên Rồng phân cực  (  Hình ảnh Thái cực : Tiên: Âm / Rồng: Dương  )  

Tiên:50 con                                      Rồng: 50 con 

 

 

 

Hình: Điện thờ  Cha Rồng Lạc Long  và các cuộc Tế  lễ:  

Tượng : Lòng biết ơn về  Nguồn Lý Công chính 

  

 

http://www.flickr.com/photos/21765621@N08/5071887784/
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Lễ  Hội 
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Khách tham quan Đền thờ  Huyền Tổ phụ Lạc Long   

 

Đền Nội.    Mộ Huyền Tổ Phụ Lạc Long 
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Cổng Đền Nội 

“ Đền Nội gắn liền với truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh 100 trứng, nở ra 100 người con. Đất Bình Đà bây giờ chính là 

nơi Lạc Long Quân lệnh cho các con dừng chân dựng trại xây dựng cơ nghiệp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, 

dệt vải, lấn biển, làm nhà, đuổi diệt thú dữ, khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi 

Đền tọa lạc trong khuôn viên 10.000m2 trên thế đất Lục Linh Triệu hội lưỡng phượng giao phi. Cửa đền nhìn 

ra hướng Tây, đồng điền nhô lên Ba Gò (còn gọi là Bảo Hoa, Tam Thai) mang dáng hình hổ phục, tương 

truyền là nơi táng mộ Lạc Long Quân. Đền được xây dựng theo kiểu chữ Đinh, có tường gạch bao quanh, hậu 

cung đặt long ngai Lạc Long Quân, cung đệ nhị đặt đồ thờ, tiếp đến là địa bái phương đình nơi đặt lễ. Hai bên 

tả mạc đường bệ bao lấy khu sân gạch rộng lớn, bốn mùa rợp bóng cây xanh. Trước tiền môn là sân ngoài kề 

bên ao sen rộng 500m2. Những công trình này đều được xây dựng khang trang mang đậm bản sắc phương 

Đông. Điều đáng quý trong đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý, tiêu biểu phải kể đến bức phù điêu giá 

tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân hơn 1000 năm tuổi, với nhiều lớp hình ảnh được chạm khắc, truyền 

ngôn… toát lên đầy đủ cảnh sinh hoạt của triều đại Hùng Vương. Cùng với đó còn có khu Ao sen, cây quéo, 

giếng ngọc, nhà bia, miếu ông, trống đồng Đông Sơn, gạch hoa văn xây mộ Quốc Tổ là các chứng tích cổ. 

Đặc biệt, từ 24/2 - 6/3 Âm lịch, Bình Đà mở hội và rước “bánh vía” để tưởng nhớ công ơn Đức Quốc Tổ Lạc 

Long Quân. Lễ hội hàm chứa hàng loạt biểu tượng văn hóa, khởi nguồn truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, 

tưởng nhớ công ơn Đức Quốc Tổ người có công với dân với nước, với làng xóm quê hương. Năm 2014, Lễ hội 

đền thờ Đức Quốc Tổ được Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. “  

      

              Giếng Loan (Âm )                    Chim Hồng Loan  ( Mái ) hót rất hay  
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            Giếng Phượng ( Dương )                          Chim Phượng Hoàng ( Trống )  

Loan/ Phượng huề minh  

1.-(Nghĩa đen) Chim loan, chim phượng cùng hót. 

2.- (Nghĩa bóng) Nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau. 

 

 

 

Đồ đồng : Hình Loan / Phượng   (Âm / Dương ) huề minh  

3.- Hình Tiên Rồng quần tụ:Tranh Phù điêu 

https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wiktionary.org/wiki/h%C3%B3t
https://vi.wiktionary.org/wiki/v%E1%BB%A3_ch%E1%BB%93ng
https://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt
https://vi.wiktionary.org/wiki/th%C6%B0%C6%A1ng_y%C3%AAu
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Tranh Phù điêu Âu Lạc  ( Mẹ Cha với 100 Con )  

Lắp đặt phù điêu về  Lạc Long Quân - Âu Cơ  tại Quy Nhơn 

 Phù điêu là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính 

ước lệ về khối. 

Cách sáng tạo tranh nghệ thuật phù điêu trang trí: 

 

Muốn triển khai, sáng tạo tranh phù điêu trang trí trước tiên phải triển khai bố cục trên mặt phẳng, nó có khả năng kiến tạo xa hay 

gần bằng các lớp không gian và có thể tạo nên các ảo giác về không gian (không gian ảo). 

 

Nghệ thuật Phù điêu cho phép triển khai những bố cục phức tạp bên trong đó có bố cục có nhiều lớp nhân vật thậm chí thể hiện 

những tác phẩm nghệ thuật qua công trình kiến trúc và tranh phù điêu phong cảnh. 



- 46 - 
 

 

Tranh Phù điêu Hoa Sen 

4.- Tiên Rồng phân cực  

 ( Vô cực phân cực ra Thái cực ( Bipolar ) 

Bức tranh Phù điêu tả cảnh Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long trước khi chia con tức là phân cưc  

(Vô Cực biến thành Thái cực ). Mẹ Lên Non, Cha Xuống Biển để có môi trường thuận lợi 

hầu phát triển Bản sắc riêng Tình / Lý  khác nhau:  

Mẹ lên chốn Núi yên tĩnh để tu Nhân thành Tiên ( Tình ) , Cha xuống Biển môi trường 

động  để luyện Trí thành Rồng ( Lý ).  

Tiên chỉ là biểu tượng của Tình hay Lòng Nhân ái hay Nhân.  

Rồng là biểu tượng của Lý hay Lý Công chính hay Nghĩa, Tiên Rồng, nhiều người 

còn lầm tuởng Tiên Rồng là con vật có thực, cũng như cho Cha Rồng Mẹ Tiên ly dị, nên 

cho Huyền thoại  Tiên Rồng là chuyện hoang đường !     

Khi phân cực hầu phát triển Bản sắc riêng để  tu Nhân luyện Trí xong , Cha Rồng Mẹ Tiên 

lại gặp nhau trên cánh đồng Tương  để tương giao, tương hợp, tương hòa  hầu ăn ở chia 

Tình sẻ Lý cho nhau để đạt Hùng Dũng mang tính chất Bao dung.  

Mục đích của Mẹ Cha lên Non xuống Biển để  un đúc Tinh thần Dân tộc: Nhân / Nghĩa Bao 

dung.  ( Bao dung = Hùng Dũng )   để giúp Dân tộc dựng Nước và giữ Nước.    

  Mẹ Âu Cơ đưa 50 con lên Non để dựng Nước Văn Lang theo Nguyên lý Mẹ “ trọng Tình 

hơn Lý “ theo Văn Hóa vương đạo , còn Cha Rồng đem  50 con khác xuống Biển thì biệt 

tăm, việc chia con để chỉ  Nam Nữ bình quyền, bình đẳng, còn Cha Rồng không lập Nước 

theo Nguyên lý Cha  “ trọng Lý hơn Tình  “ như Văn Hoá Du mục bá  đạo của Tàu.’  

Điều quan trọng là Văn Hóa của Tổ Tiên chúng ta là Văn Hóa Biểu tượng tức là Văn Hoá 

của Tượng / Hình, dùng cái Hình cụ thể ở bên Ngoài để diễn tả cái Tượng vô  thể ở  bên 

Trong ( cái vô hình như Tình cảm, Lý trí ) 
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Tượng Lạc Long Âu Cơ bằng đồng               Cảnh chia tay : Mẹ Non Nhân,  Cha Biển Trí 

TỔNG  KẾT 

KHÍ THIÊNG MUÔN ĐỜI ( VẠN CỔ ANH LINH )  

CỦA TỔ MẪU & TỔ PHỤ: 

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI  

 

MẸ TIÊN ÂU CƠ: NON NHÂN: TÌNH NHÂN ÁI: NHÂN 

CHA RỒNG LẠC LONG : NƯỚC TRÍ: LÝ CÔNG CHÍNH: NGHĨA 

TIÊN / RỒNG lưỡng nhầt: NHÂN ÁI /  LÝ CÔNG CHÍNH  lưỡng nhất: HÙNG / DŨNG 

CON HÙNG VƯƠNG: HÙNG / DŨNG  

TINH THẦN DÂN TỘC  

NHÂN / NGHĨA , BAO DUNG  ( HÙNG / DŨNG )   

 

Nhân  ( Nhân : “ Ái Thân, Ái Nhân “ là Lòng Yêu Mình và Yêu Người, có biết Yêu 

Mình thì mới biết Yêu Người.  

Nghĩa là trách nhiệm của Mình và trách nhiệm với Người Khác. Điều gì mình không 

muốn  thì đừng làm cho Người khác ( Kỷ sở bất dục ,vật thi ư nhân )  
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Hùng là sức mạnh của Thể chất để làm việc được hiệu quả cũng như không để dễ bị 

ăn hiếp . 

Dũng là sức mạnh Tinh thần giúp Tự chế không làm điều Bất công.  

Một Người Thân có Hùng,Tâm có Dũng thì mới có thể sống Bao dung. 

   Bao dung : Lòng Độ lượng, ( Đai độ ), dễ tha thứ và bao dung kẻ làm điều bất công 

với mình, nên khi một Người dã có lòng Nhân Nghĩa và Bao dung thì mới có thể hành xử 

công bằng mà sống Hòa với người khác.   

 Nghe ra thì  đễ, nhưng làm cho được thì khó, một người làm được đã khó, cả Dân tộc mà 

làm được thì  khó biết chừng nào?   “. Khó, không vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng 

Người ngại Núi ( Nhân) e Sông ( Nghĩa ) !  

Dân tộc chúng ta cũng như Nhân loại đang thất bại thê thảm trong cách Ăn Ở bất công với 

nhau! 
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II.-  NHÂN VẬT LỊCH SỬ 

CON:  HÙNG VƯƠNG HÙNG / DŨNG ( BAO  DUNG  ) 

ĐỀN THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 

 

CON HÙNG VƯƠNG : HÙNG / DŨNG 

 

TƯỢNG VUA HÙNG 
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KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỂN HÙNG 
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“ Con Người có Tổ có Tông 

“ Cái Cây có Cội, con Sông có Nguồn 

“ Cây có Cội thì Ngọn Ngành xanh tốt 

“ Nước có Nguồn thì Bể rộng Sông sâu 

“ Con Người  Nguồn cội từ đâu 

“ Tổ Tiên có trước, rồi sau có Mình “ 

( Ca dao ) 

“Bỏ Gốc Tổ, mới Lạc Hồn Dân tộc 

Bám Qủy vương làm Tôi mọi Ngoại bang 

Bỏ Tình Nghĩa theo đuôi phường Đạo tặc 

Diệt Đồng bào, phá Đất Nước tàn hoang !“ 

V.N. 
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Trong khi, Tôn giáo mỗi  ngày kính một vị Thánh, Dân Việt Nam có nhiều Vị Thánh Vương  cũng 

như Anh hùng liệt sĩ mà hầu như bị bỏ quên, đến nỗi  ngày Giổ Quốc Tổ có khi  cũng còn có 

một số quên nốt, thì làm sao mà không “ Lạc Hồn Dân tộc: “ Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng ( 

Bao dung ) “ !.   

 Một số đã quên Tình Nghĩa Đồng bào,  đã theo Tàu, theo Tây, theo Nga, theo Mỹ, biết nhiều 

Tiểu Dị hơn Đại Đồng, vì thiếu đức Bao dung, lại chỉ biết Duy Lý một chiều nên chê bai 

nhau,thù ghét nhau, tranh dành Hơn Thua với nhau, áp bức, bóc lột nhau , cướp tài sản và  sát 

hại sinh mạng của  Đồng bào, chỉ vỉ cái lý tưởng Cuồng Tín Bất Nhân, để dìm cả Dân tộc 

cùng chết chìm trong Vũng nước chân trâu!  

 Nguyên nhân là nhiễm phải cái Thói quen Duy Lý Ích kỷ : Khôn Đôc Dại Đàn, Tham Dĩa bỏ 

Mâm, nhiều Sãi không ai đóng cửa Chùa, nhất là “ Đảng nhi Bất quần “ !. 
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Điện Thờ Quốc Tổ Hùng Vương ; Vị Vua đầu Tiên trong Lịch sử Việt Nam  

 Hình: Nét Cong  đặc trưng  ( Vuông / Tròn lưỡng nhất  ) của  cấu trúc Điện Thờ. 

Tượng : Trên giữa Điện thờ có khắc hai câu chữ Nho  ( Đọc từ Phải qua Trái )  

迹 王 基 肇 : TRIỆU CƠ VƯƠNG TÍCH : 

( Di tích Cơ đồ  của vị Vua đầu tiên ) 

靈 英 濯 赫  : HÁCH TRẠC ANH LINH 

 ( Khí Thiêng lừng lẫy từ Trời: Hồn Thiêng Sông Núi  ) 

Hai bên có  câu: 

民生初晨 ? ( không rõ ):Dân sinh sơ thần: Dân sinh là việc ưu tiên (  Câu Bên Phải ) 

子孫保之:Tử Tôn bảo chi: Con Cháu phải bảo vệ lấy.< Lời khuyên > ( Câu Bên Trái) 

 

MẸ:NON NHÂN /  CHA: NƯỚC TRÍ →  CON HÙNG VƯƠNG:  HÙNG / DŨNG 

( Trinity: Tam Vị nhất Thể của Việt Nam ) 
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3 Đền Thờ: Thượng – Trung - Hạ tưọng trưng cho Tam tài   

 

Tiên / Rồng Lưỡng nhất → Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng ( Bao dung ) 

Tiên Rồng Không là chuyện Hoang đường mà là Biểu tượng của Tinh thân Dân tộc : 

 Nhân /  Nghĩa,   Bao dung ( Hùng / Dũng )  

hay Tình / Nghĩa Đồng bào 

 

Phỏng những công trình về  những Đền thờ nghiêm trang trên Núi cao  và Tinh thần Dân   tộc 

cao cả như thế là chuyện hoang đường hay là chuyện Trâu Ma Thần Rắn như Vua Tự  Đức đã 

phê phán?  Quả  là  Dân tộc đã bị Lạc Hồn từ đây ! 

 

 

 BA ĐỀN THỜ QUỐC TỔ 

 

Đền Thờ  Quốc Tổ  có  3 Toà :Thương – Trung - Hạ tượng trưng cho TAM TÀI  

  

 
 

Cờ vàng 3 sọc đỏ  

 
Màu Vàng: Trung cung Hành Thổ thuộc Nhân 

 

 Ba vạch đỏ tượng trưng cho Tam Tài: Thiên ( Vạch trên) - Nhân ( Vạch giữa - Địa ( Vạch dưới). 

 

Nhân giả kỳ Thiên  Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất . 

 

Thế mà có  thứ Con cháu dám Lạc Hồn gọi là   “ Cờ Ba que xỏ lá “ ! 
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Đền Thượng   

Hình: Đền Thờ  của Nước Trí 

Tượng : Hách trạc Anh linh: Khí thiêng lừng lẫy từ Trời hay Hồn Thiêng Sông Núi:  

Nhân / Nghĩa , Hùng / Dũng .(   Bao dung ) 
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Đền Trung 
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Trên nóc  Đền thờ có tô hình Lưỡng Long Triều Nguyệt tức là Quẻ Ly có 3 nét  

gồm 2  nét liền :  Long: Dương  và 1 nét đứt  Nguyệt : Âm ở giữa.  

Quẻ Ly  phương Nam hành Hỏa là  Viêm Để Thần Nông của Viêt Nam  ( Tổ 3 

đời  của Đế Minh ) 

 

 

 
Đền Hạ 

 
Hình: 3 Đền: Thượng, Trung, Hạ:  

Tượng : Tam Tài 
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Lăng Vua Hùng 
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Gương soi Mặt sáng Lòng  

 
Hình: Gương Nước soi  Mặt  

 

Tượng : Nhận ra cái Thể : Nhân phẩm: Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng ( Bao dung )  
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Cổng vào Đền Giếng 

 
Đền Giếng 

 

 
 

 

Cấu trúc “ Bên Ngoài / Bên Trong mái  “ của Đền Giếng: Biểu hiện nét Cong duyên dáng của Việt tộc 

Hình: nét Cong của kiến trúc nhà cửa , Áo quần. 

Tượng: Cái vẻ  thanh cao, duyên dáng, uyển chuyển, thướt tha  

Tương tự như vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha, thanh lịch, tao nhã, đoan trang, của Áo dài Nữ giới 
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( Nguồn. Internet ) 

 

 

Thành giếng làm bằng đá xanh đẽo nguyên khối. Ảnh: K.Việt Trường  

 

  

III.- VIỆT NAM VĂN HIẾN CHI BANG 

VĂN MIẾU: BIỂU TƯỢNG CỦA VĂN HIẾN 

 

 

“ Ta thấy thực chất xã hội cổ sơ của chúng ta, một nước đã tiến tới đợt Nhân bản Tâm linh, tức 

là thoát được hai trong bốn tai họa mà các sử gia lớn đều kể tới: Một là chế độ Nô lệ, hai là 

những quá đáng của Tăng lữ, ba là nạn chuyên chế, bốn là chiến tranh xâm lăng hay nạn 

đế quốc (Civ.I. 187 ). Việt Nho đã thoát được vòng luẩn quẩn đó nhờ đã bước tiến từ Thần 

thoại đến Nhân thoại, mà Văn Miếu là một bảo chứng Tâm linh. Đó là loại Đền Thờ đặc biệt, 

vì không phải để cầu kinh hay làm bùa phép ( Temple unique du monde: ni prière, ni magie ) 
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nhưng để ghi ơn Tiên Tổ, để khắc cốt minh tâm học đạo làm Người văn minh. Nói khác đi 

văn minh là một chứng tích của sự thành công đi lên tự Bái vật ( không qua Ý hệ ) đến Tâm linh 

không phải đổ máu và vẫn dành được quyền Nhân chủ cho con Người.”     

( Lược trích trong Cơ cấu Việt Nho. Tr. 110. Kim Định ) 

 

“ Văn miếu là một thứ nhà Thờ đặc biệt lấy  Văn hoá thay cho tin tưởng của Đền, Chùa, Miếu, 

Mạo, tức Thần Thánh không được gì cả, chỉ có con Người: những anh hùng liệt sĩ, nhất là các 

anh hùng  Văn hoá. Đó là chính những người dựng ra Nước ra Làng gọi là Văn Tổ. Đó là 

một nước không có Tôn giáo, không có Tin mà chỉ có Văn, nhưng là thứ Văn chơi nổi vai trò 

Tôn giáo, nếu Tôn giáo có Tu sĩ thì đây có Văn hiến. “         

( Gốc rễ triết Việt: Tr.118. Kim Định ) 

    

  Ngoài những Cơ đồ của Quốc gia như trên, cả nước và ba miền Bắc Trung Nam đều có 

Văn  Miếu  để thờ Khổng Tử, Khổng Tử chỉ thuật lại  nền Văn Hoá phương Nam của Viêm 

Đế, vị Thần Nông là  Tị  Tổ của Việt Nam.  Văn miếu là nơi thờ Văn Hiến. Văn Hiến là 

những  Hiền Nhân đã hy hiến Thân Tâm cho Dân tộc, như hai vị Huyền Tổ, bốn vị    Thánh 

bất  tử, các vị anh h ùng Dân tộc, cùng Tổ  Tiên mình,   do đó mà Lễ  Thờ cúng Tổ Tiên là 

thờ  Nhân Tính cũng là Nhân phẩm: Nhân  Nghĩa  Hùng Dũng, chứ  không  phải thờ  Hồn 

ma. 

 

Vài Hình ảnh về Văn Miếu Việt Nam 

  

 
Văn Miếu Việt Nam ở Hà Nội.  Nhìn toàn cảnh 

 

 
             Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hànội                Khuê Văn Các trong Văn Miếu  Hà Nội                        
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           Bia Tiến sĩ  trong Văn Miếu Hà Nội                             Văn Miếu Bắc Ninh                                                 

 

       

 
Văn Miếu Quốc Tử Giám Huế       Bia Tiến sĩ  trong  Văn Miếu Huế 
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               Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai                                              Văn miếu Vĩnh Long 

  

Các Văn miếu của Việt Nam: Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hà Nội.  Văn Miếu Quốc Tử Giàm  

Đống Đa. Văn Miếu  Bắc Ninh. Văn Miếu Quốc Tử Giám Hải Dương.  Văn Miếu Xích Đằng 

HưngYên.  Văn Miếu Vinh, Nghệ An. Văn Miếu Huế.Văn Miếu Diên Khánh Khánh Hòa.    Văn 

Miếu Trấn Biên Đồng Nai.Văn Miếu Vĩnh Long. . .  

Không những các Tỉnh đều có Văn Miếu mà các Xã cũng có Văn Thánh. 

Văn Miếu được ghi chép là nơi thờ Đức Khỗng Tử. Thực ra đức Khổng  đã Tổ thuật Nghiêu 

Thuấn về  nền Văn hoá phương Nam của Việt tộc về “ Đại học chi Đạo “, tức là Đạo làm Người  

với Nhân phẩm “ Nhân Nghĩa “ hay Hồn Thiêng Sông Núi  của Việt tộc với Tam cương : 

Nhân, Nghĩa , Bao dung  ( Hùng Dũng ).   

Việt Nam có tục Thờ Trời, thờ Thành Hoàng, thờ Ông Bà Tổ Tiên tức là thờ Nhân Tình ( human 

dignity ) được bẩm thụ từ Trời Đất. 

 

Việt Nam đã có Văn Miếu ở cấp Quốc gia, ở các Tỉnh thành, và Văn Thánh ở các Làng Xã khắp 

nước từ ngàn xưa. 

Trung cộng ngày nay mới hô hào xây dựng Viện Khổng Tữ, thực chất là phục hưng tinh thần Bá 

đạo Hán Nho,Hán Nho là Nguyên Nho được gọi là  Khổng giáo đã bị nhà Hán xuyên tạc, Hán 

Nho lại bị Mao Và Hồ phá tan từ ngày đầu cướp chính quyền, Sau cuộc Cách mạng Văn hoá của 

Mao, Trung Công lâm vào tình trạng “ khoảng trống Văn hoá “.  

Tuy  một sô yếu tố bạo động cuỉa Văn hoá Du mục xen dặm vào nhưng Hán Nho vẫn còn một số  

Luân thương đạo lý còn khả dụng, khi bị đả phá cho tận gốc, cảnh thương luân bại lý lan tràn 

rất nguiy hiểm. Đặng Tiểu Bình thấy được nguy cơ đó bèn âm thầm khôi phục lại Hán Nho, 

không còn kiên định lập trường Vô sản nữa, mới phát biểu đại loại : “ Không kể mèo Đen hay 

mèo Trắng miễn là bắt được Chuột “ !  Đó  là  lý do  ngày nay Trung cộng còn hối thúc CSVN  

lập Viện Khổng Tử, để lấy “ áo Cừu Khổng Tử để che lốt Tham tàn và Cường bạo của các nhà 

cầm quyền Tàu xưa nay” , mà tiếp tục gây Chiến tranh, cướp bóc và bành trướng,  mặt khác 

quyến dũ CSVN mất Gốc quay về với Nguồn gốc “ lộn ngược “ Trung hoa!. Lộn ngược là vì 

Thuỷ Tổ của Tàu khởi đầu từ lãnh tụ Du mục là Hiên Viên Hoàng Đế, sau Họ Hồng Bàng những 

182 năm, mà Văn Hóa Việt ( Việt Nho ) đã được kết tinh từ nển Văn hoá Hoà Bình cách nay từ 

12 ngàn năm đển ngàn năm! Còn Du mục suốt đời với cây gậy mục đồng  rong chơi trên đồng cỏ 

vơi đàn súc vật, làm gì có thì giờ suy tư mà có Văn mà Hóa. 

 

Quả thật Trung cộng đang chơi cái trò hề: “ Trái khoáy lịch sử “ 
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Đọc lại Tuyên ngôn của Tướng Lý Thường Kiệt trên sông Như Nguyệt, cũng như “ Bình Ngô đại 

cáo” của Vua Lê Lợi để thấy tinh thần  Độc lập của Văn hoá Việt Nam: 

 

Nam Quốc Sơn Hà 

 

“ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư 

 

Tiệt nhiện định phận hữu Thiên thư 

 

Như hà nghịch lộ lai xâm phạm 

 

Nhữ đẳng hành khan  thủ bại hư ! 

( Lý Thường Kiệt ) 

 

Sông núi nước Nam 

 

Sông núi nước Nam, vua Nam ở 

 

Rành rành định phận tại sách trời 

 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 

 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời! 
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IV.- TỨ BẤT TỬ VIỆT NAM 

1.- Đền Thờ Tứ bất tử 

Tứ bất tủ của Việt Nam là bốn vị Thánh tượng trưng cho 4 cột trụ của Văn Hóa Việt Nam.  

1.- Thánh Tản Viên với  Sách Ước với 2 trang Hỏa Mộc:  

Bộ số  2 – 3, 5  ( 2 + 3 = 5: Cơ cấu của Văn Hóa Việt Nam 

2.-Thánh Gióng : tượng trưng cho Trai hùng: Ngoại vương  có khả năng đoàn kết 

Dân tộc để  chống ngoại xâm hầu bảo vệ Tổ quốc.  

3 .-  Bà Chúa Thượng Ngàn hay Công Chúa Liễu  Hạnh: Mẫu Gái  đảm, là  Nội 

tướng đảm đang xây Tổ ấm Gia đình Việt Nam.  

4.- Chử Đồng Tử và Tiên Dung:  Nền tảng của Tổ Ấm Gia đình Việt Nam. 

Sở dĩ các Ngài  được  tôn lên là  “ Tứ bất tử  “ vì guơng sống về Văn Hóa, về Trai 

hùng, về Gái Đảm và về Tổ ấm Gia đình  của  các Ngài  vẫn tồn tại mãi mãi  với Dân tộc 

Việt Nam! 

1.- Đền Thánh Tản Viên 
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Đền Thánh Tản Viên ở Núi Ba Vì, Bắc bộ 

Huyện Kỳ Sơn thành phố Hoà Bình  

Sơn Tinh: Thánh Tản Viên với Sách Ước Gậy Thần 

2.- Đền Thờ Thánh Gióng:Phù Đổng Thiên Vương  

 

Đền Thờ Thánh Gióng 
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Đền Sóc Sơn Xuân Tảo thờ Thánh Gióng 

3.- Đền thờ Chữ Đồng  Tử 

Đền Chử Đồng Tử bao gồm 2 đền: đền Đa Hòa thuộc thôn Đa Hoà, xã Bình Minh, và đền Dạ Trạch thuộc thôn Yên 

Vĩnh, xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đặc điểm: Cả hai ngôi đền đều thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân. 

 

 

 

 

4.- Đền Thờ Thánh  Mẫu Liễu Hanh 
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Phủ Chính Tiên Hương trong Quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

 

Phủ Quảng Cung là một trong những nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7y
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 Đền Mẫu Liễu Hạnh Ở Đà lạt 

  

Hội Phủ Dầy được tổ chức hàng năm vào ngày 3 tháng 3 âm lịch.  

Lễ hội nhằm tổ chức nghi lễ, thắp hương biết ơn Thánh Mẫu Liễu Hạnh 
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Đền Bà Chúa Thượng Ngàn 
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2.- Bốn gương VĂN HIẾN VỊỆT NAM 

Định nghĩa Văn Hiến 

Văn là nền Văn Hóa Thái Hòa của Dân tộc, nền Văn Hóa dùng Văn để Cảm hóa, mà Cải 

hóa. 

Hiến là những Hiền nhân đã hy hiến Thân Tâm cho Dân tộc. 

Trải qua gần  năm ngàn năm Văn Hiến, nền Văn Hoá Việt Nam đã để lại cho Dân tộc  4 gương 

mẫu Bất Tử, đó là 4 Vị đưọc Dân tộc tôn lên bậc Thánh, các Ngài chính  là  Hồn Thiêng Sông 

Núi đã độ trì cho Dân tộc trong lúc nguy biến suốt dòng Lịch sử   Tinh thần của các Ngài đã 

được lưu truyền cho Dân tộc Việt Nam, cho Con Cháu muôn đời về sau. Đó là Bốn Vị: 

 1.- Thần Tản Viên   

 2.- Chử Đồng Tư. 

 3.- Phú Đổng Thiên Vương  

 4.- Bà Chúa Mẫu Thượng ngàn 
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1.- THẦN TẢN VIÊN 

 Với Sách Ước, Gậy Thần  

(  Cơ cấu Việt Nho: Sách Ước. . . Tr. 216 – 227. Kim Định ) 

 

Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam: 

 

VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

( 2 – 3,  5 ) 

Sách Ước  Gậy Thần 

“ Khi trở về nghiên cứu văn hóa nước nhà, chúng ta có thể lấy làm lạ lâu lâu lại nghe nói tới 

Sách Ước, gậy Thần, rồi tìm không thấy đâu bàn đến cách triệt để hay nói lên ý nghĩa thâm sâu, 

mà chỉ thấy xuất hiện trong bầu khí âm u của cõi tiên phi phàm.  Sau khi nghiên cứu so đo, 

chúng tôi mới nhận ra đó cũng là một điển chương quý báu của tiền nhân giối lại, và vì thế hôm 

nay ghi lại đây một hai két quả trong việc tìm hiểu.   Xin hãy khởi đầu bằng việc duyệt qua  một 

số truyện có liên hệ tới hai báu vật trên, trước hết là gậy Thần được thấy xuất hiện nhiều lần 

trong tay Tiên, hoặc Tiên cho để làm phép, như : 

 Công chúa Tiên Dung dùng gậy mà biến ra thành quách. . .cũng như gậy trỏ vào xác 

chết làm cho sống lại. 

 Ngọc Tâm trong truyện con muỗi ( Văn học II. Tr. 95 ) gặp được Tiên để xin cứu sống 

cho vợ. . . thì Tiên cũng chống gậy trúc. 

 Từ Thức cũng chống gậy trúc trên đường gặp Tiên. 

 Tú Uyên cũng gặp ông già chống gậy. 

 Thần lúa hay là Thần Nông đi đâu cũng chống gậy ( Văn học I. Tr.73 ). 

 Cây tre được nhận làm tiêu biểu cho người lý tưởng. 

Nhưng có lẽ không đâu có phép thần thông qua cái gậy được biểu lộ rõ cho bằng câu truyện Ra 

đê sau:  “ Thuở ấy, người miền Thượng đang sống ở theo Duyên hải. Ngày kia, có một con cá 

voi bơi sát bờ, trên lưng cá rộng lớn như bãi cỏ mọc lên một cây xoài.  Nhiều heo rừng đến ăn 

trái xoài rụng bởi gốc cây.  Một thằng bé đi đến thấy trái ăn ngon, trèo lên cây, không biết là 

đang ở trên lưng con cá khổng lồ. Cá voi bổng chuyển mình bơi ra biển khơi, mang theo thằng 

bé cùng bầy heo rừng. Thằng bé vẫn ở trên câu xoài, ăn trái cây mà sống và làm rơi quả xuống 

nuôi bầy heo rừng. Cá voi mẹ làm mọc thêm nhiều cây xoài nữa ở trên lưng để nuôi sống người 

và thú đi theo nó. Thằng bé lấy chiếc mền đã mang theo mắc làm võng trên cành cây xoài, rồi ở 

luôn trên đó, nổi trôi trên mặt biển, sống bằng trái cây.  Một hôm nó thấy một cây song mọc lên 

trên lưng cá voi, bèn nhổ lấy làm một chiếc gậy. . .Từ đó, phép tắc thần thông của cá voi đã 

truyền qua cho đứa bé.   Con cá voi nghĩ rằng đứa bé có nhiệm vụ cứu giúp loài người khốn khổ 

trên mặt đất nên mới truyền phép thần thông cho.  Đứa bé ngủ mơ nghe cá voi nói với nó rằng:  

Giờ đây mày đã thành người anh hùng có quyền phép nhiệm màu rồi, mày hãy bước xuống 

nước, nước sẽ đặc lại dưới chân mày đi,  mày lên mặt đất mà trừ diệt hết thảy những kẻ oai 

quyền độc ác, chỉ một mình mày là hùng mạnh lớn lao. . .    Thằng bé ở trên cây tuột xuống biển, 

đi đến đâu nước cứng đến đấy. Nó lạnh lùng bước đi, tất cả bầy heo theo như một lũ chó ( vì thế 

nên từ đó loài heo, mà thủy tổ là heo rừng, cứ chiều tối nghe tiếng gọi là  kéo nhau về nhà ).   

Bấy giờ ở trên mặt đất Quạ, Rắn, Kên Kên và Cọp là lũ quyền thế độc ác vô cùng làm chủ loài 

người. Chúng buộc phải đem mạng người dâng cho chúng ăn thịt, nếu không thì chúng phá hại 

cả các làng.     Đến ngày đã định vào đêm trăng rằm dân các làng phải tụ họp để dâng sinh vật 
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cho chúng ngự ở trên cao.    Mỗi gia đình phải đem đứa con đầu lòng, không hạn kể tuổi, miễn là 

khỏe mạnh cho ngon miệng các giống quyền thế .   Những trai trẻ bị hy sinh, mặc áo quần tốt 

đẹp sặc sỡ, người ta ép chúng uống rượu say rồi đem quay đế cho lũ quái ác khoái trá trước khi 

ăn.  Đúng lúc sắp dâng lễ vật cho lũ quái ác thì thằng bé cá voi đặt chân lên mặt đất, ngay chỗ 

đang sửa soạn quay sống đám trai trẻ.  Nó liền cất tiếng bảo mọi người:  “ Các người việc gì mà 

chịu hy sinh đám trai trẻ khôi ngô như thế kia?   Này đây (nó trỏ vào bầy lũ heo rừng đi theo ) là 

một bầy heo, hãy làm một cái chuồng để nhốt chúng lại, các người học cách nuôi heo rồi dùng 

heo mà tế thay cho người ta “.    Đám đông ngạc nhiên sửng sờ.   Thằng bé cá voi nói lớn:  

“ Đem tôi ra mà cúng thay cho đám trẻ khôi ngô này! “.  Lũ quái ác gạt đi: “ Chúng tao không 

muốn ăn thịt mày vì mầy gầy lắm, lũ trẻ kia béo tốt mới thích miệng chúng tao “ 

“ Thằng bé cá voi mình gầy trơ xương sau cuộc phiêu lưu ngoài biển khơi, nó cầm một miếng 

chăn tung về phía Tù trưởng Quạ: tức khắc đôi cánh mọc ngay lên mình, Quạ vôi vàng bay trốn. 

Tù trưởng Kên Kên  cũng bị thằng bé làm cho mọc cánh, bay trốn luôn theo Quạ.  Thằng bé thổi 

khói thuốc ở ống điếu vào Tù trưởng Cọp, lông mọc đầy khắp cả người, cọp xấu hổ lủi mất vào 

rừng. Còn lại Tù trưởng Rắn. Thằng bé dẫm lên làm cho nó mất cả tay cả chân, phải bò mà trốn.  

Dân chúng được giải thoát khỏi ách các tù trưởng độc ác, đồng thanh hoan hô thằng bé thần 

đồng, yêu cầu nó lên cầm đầu.   Thằng bé  không nhận, sống chung với mọi người như anh em.  

Nó không muốn lấy vợ và gọi đàn bà  là “ Bà Nội “.  Có xẩy ra việc gì khó khăn thì một mình nó 

đi dàn xếp là xong.   Mọi người được sống  một cuộc đời êm thắm. “ ( Trích trong Văn học ) 

 
“ Đọc xong truyện trên ta nhận ra gậy Thần chính là nền Minh triết nông nghiệp, giúp cho con 

Người đạt độ Tâm linh, và nhờ đó cứu gỡ khỏi những nanh vuốt của thời Bái vật và Ý hệ.   

Trong truyện nhắc tới Bái vật ở chỗ “ Quạ, Kên Kên, Cọp là lũ quyền thế độc ác vô cùng làm 

chủ loài người “.   Đó là lúc con người còn bị các thế lực ngoại tại sai sử, và con người trở nên 

hùng mạnh có quyền phép nhiệm màu, khả dĩ trừ diệt hết thảy những kẻ oai quyền độc ác “ từ 

lúc “ có được cây gậy.   Từ đó phép tắc thần thông của cá voi đã được truyền qua cho đứa bé. 

Quyền phép cá voi là những khả năng thuộc lý trí kỹ thuật, nếu ở lì lại thì ra Ý hệ , còn nếu vượt 

lên đợt Tâm linh thì nó thăng hoa lên cùng.    Đó là đại để ý nghĩa câu truyện: Cũng nói lên quá 

trình tiến hóa của dân tộc.  Bây giờ  chúng ta đọc một câu truyện khác có tính cách tổng hợp văn 

minh Mẹ ( gậy Thần ) với văn minh Bố ( sách Ước ) “. 

 

  Sách Ước, gậy Thần 

“ Sách Ước là sách huyền diệu có sức màu ban cho người gặp được quyền ước gì được nấy, 

giống cái đèn của Aladin. Tìm vế nguồn gốc chúng, ta chỉ gặp thấy có nói đến sách Ước có lẽ là 

câu truyện Thần núi Tản Viên sau đây:  “ Thần xưa kia là một đứa con bị bỏ rơi giữa rừng được 

một người tiều phu gặp đem về nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng.  Sở dĩ Thần có tên này là vì trước khi 

gặp cha nuôi đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Kỳ 

Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi. Một hôm Kỳ 

Mạng đốn một cây đại thọ. Cây to lớn quá chặt từ sáng tới chiều mà vẫn chưa hạ nổi. Bỏ dở ra 

về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sức ngạc nhiên thấy những vết chặt đã dính liền 

lại khắp thân cây. Kỳ Mạng lại xách rìu chặt nữa, suốt ngày rang hết sức không xong, đến ngày 

thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề đụng tới. Không nản chí, Kỳ Mạng lại 

ra công chặt nữa, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thế. Vào 

khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh 

cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ, Kỳ Mạng nhảy ra khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão 

sao lại phá công việc làm ăn của mình. 
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Bà lão nói: “ Ta là Thần Thái Bạch, ta không muốn cho cây này bị chặt, vì ta cứ nghỉ ngơi trên 

cây “.  Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống ?   Bà thần đưa cho Kỳ mạng  cái gậy rồi 

biến mất. Được chiếc gậy Thần, đời sống của cha con Kỳ Mạng từ đấy có phần dễ chịu lắm, và 

chàng đem vật ra cứu giúp những người bệnh tật ốm đau. Một hôm Kỳ Mạng đi chơi gặp xác 

một con rắn nước bị trẻ chăn trâu đập chết vứt ở bờ sông, mới dùng gậy Thần chỉ cho con rắn 

sống lại, bò xuống nước. Vài ngày sau có một người lại tới tự xưng là Tiểu Long Hầu, đem nhiều 

châu báu tạ ơn Kỳ Mạng đã cứu sống hôm rồi, nhân lúc đi chơi bị trẻ đánh chết. Thần Tiểu Long 

lại mời Kỳ Mạng xuống chơi dưới thủy phủ.   Kỳ Mạng nhận lời theo con Long Quân rẽ nước 

xuống biển chơi, được Long Quân mời ở lại 3 hôm, bày yến tiệc tiếp đãi nồng hậu và dẫn chàng 

đi xem khắp thế giới dưới nước. 

Khi về Kỳ Mạng lại được Long Quân biếu cho một cuốn sách Ước, có thể nhờ sách mà cầu 

ước chuyện gì cũng đều được thực hiện cả. Kỳ Mạng sung sướng đem sách về trần. 

Cuốn sách Ước chỉ gồm có 3 tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa, 3 trang sách mỗi trang chứa 

một tính chất: Kim, Mộc, Hỏa. . ., chỉ thiếu một trang về Thủy mà Long Quân đã giữ lại. 

Kỳ Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra, đặt tay vào trang Hỏa khấn khứa, 

được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh. Tức thì chỉ trong nháy mắt trên trời vần vũ 

dày đặc, rồi chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời. Kỳ Mạng mỉm cười đắc ý, đặt 

tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tức thì những cây ở trước mặt chàng tự nhiên 

bổng tiến bước lên như một đạo quân. Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình từ đấy uy quyền, sức 

mạnh không còn ai sánh kịp. Rồi từ đấy lang thang đó đây, giúp đời.  Cuối cùng chán cảnh trần 

tục, Kỳ Mạng lên núi Tản Viên ở luôn tại đấy. Với cuốn sách Ước, chàng dựng len những lâu 

đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng hoang vu. Từ đó tiếng đồn đi rằng núi Tản Viên do một 

vị thần pháp thuật thần thông cai quản “  ( Văn Học ) 

3.- Giải nghĩa 

“ Câu truyện trên cung cấp cho ta nền tảng giải nghĩa cả sách Ước lẫn gậy Thần, cả hai không là 

chi khác hơn là hai khía cạnh của Kinh Dịch.  

 Vì sách Ước giống Kinh Dịch ở chỗ không có chữ: Những chữ hiện nay chỉ là hệ từ 

thêm vào sau.  

 Còn gậy Thần chẳng qua là những con số của Kinh Dịch trong đó số 5 là quan trọng.  

Gậy Thần làm bằng cây trúc có 9 đốt chia hai đầu sinh tử (Âm Dương ), ai biết cầm trúng đốt 5 

mà xoay thì tử sinh biến hoá: chết có thể làm cho sống lại v. v. . . 

 

( 1   2    3    4     5       6       7     8      9: 

 

Vòng Trong : 1 /  2   5   3  /  4 

 

 Vòng Ngoài: 6  /  7  -   5  - 8 / 9  

 

 của Ngũ  hành ) 

 

Xem thế đủ biết đó là những con số của Lạc Thư, của Hồng Phạm. Sách Việt sử lược bảo 

Hùng vương biết dùng ảo thuật thì có nghĩa là biết ứng dụng  nền Minh triết Lạc Thư: đem 

đạo ( Tròn ) Tản vào đời sống ( Vuông ) đó la Tản Viên, tức Tròn Vuông xoắn xuýt, Trời 

Đất tổng hợp. 
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Gậy Thần đi với Mẹ với nông nghiệp, nên gây ra được nhiều ơn ích thiết thực, còn sách Ước 

là do Bố , Lạc Long quân tuy cũng có thần thông nhưng mang nhiều tính  vu nghiễn như khi Kỳ 

Mạng đặt tay vào trang Hỏa khấn được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh tức thì có 

sấm sét nổi lên rung cả bầu trời, để tay vào trang Mộc, thì thấy cả một rừng cây đi. . ., đó toàn là 

những kiểu nói bóng về khả năng biến hoá của Kinh Dịch, nhưng về sau vì bị hiểu theo lối vu 

nghiễn, nên không ơn ích cho đời sống như gậy Thần. Gậy Thần biểu thị Minh triết nông 

nghiệp, nên mỗi lần chặt cây là biểu thị chối bỏ nền Minh triết đó.  

4.- Ý nghĩa gậy Thần 

“ Vậy gậy Thần không chi khác hơn là nền Minh triết nông nghiệp.  Khi người nào đạt độ 

Minh triết đó thì không cần đến tôn giáo vu nghiễn nữa, còn khi chì có triết học duy niệm như 

trong văn minh Cha thì không đủ thỏa mãn Tâm linh nên cần đến vu nghiễn, như phần nào đã 

thấy xẩy ra trong Hán Nho có pha nhiều chất tai dị.    Đã là Minh triết thì nó biểu lộ ra trong nét 

Nhất quán tức như sợi dây xỏ xuyên qua hai bờ Âm Dương, mà không Duy bên nào.  Nói bóng 

là gậy Thần.   Gậy là để xỏ qua, Thần là khắp hết, tức đem đạo ( tròn ) tản ra mọi việc ( vuông ).  

Vậy trong nền văn hoá Việt Nam ta thấy cái gì cũng Lưỡng nhất tính kể từ vật tổ trở đi là Tiên 

Rồng cho đến thể chế, làng nước, mẹ cha, cách tính tuổi, cách đặt tên. . ., và vì thế tiếng nước ta 

rất nhiều danh từ đi đôi: Mặt trời, chiếu chăn, non nước, bàng bạc, mênh mông. .   Tưởng không 

ngôn ngữ nào trên thế giới diễn đạt nét gấp đôi rõ như vậy, tiếng ngoài rõ rệt, tiếng trong lờ mờ.   

Lối nói lại đặt chữ Kỳ tức lấy mình làm trung tâm: Ta nói xe chạy ngoài đường là quy chiếu vào 

mình tức con đường ở ngoài mình.  Đó là hậu quả Tam tài, lấy con người làm trung tâm “ Trời 

che Đất chở ta thong thả “ và do đó hiện thực được sứ mạng của mình ( Kỳ Mạng ), tức là của 

con người đại ngã Tâm linh mà các nền văn minh khác chưa đâu thực hiện nổi ( xin  xem Nhân 

chủ ) “ 

5.- Sách Ước gậy Thần với Dịch Kinh 

“ Như trên đã nói cả hai là một, một trong nội dung cũng như trong lối bày tỏ.  Nội dung 

của nền Minh triết hòa Âm Dương, còn trình bày là những gạch, đó là những gậy và chỉ có 

vậy chứ không có chữ, y như sách Ước không có chữ mà chỉ  có những trang Thủy, Hỏa, 

Mộc, Kim. . . tức Ngũ hành: nghĩa là gồm hết mọi sự nên nói bóng là Ước gì được nấy.  

Như thế cả hai là một, nhưng tên gọi khác nhau, có lẽ vì đó là lối biến hóa nên thay đổi tên, 

để nói lên cái sức biến thông cần thiết phải có khi dùng tới, tức là phải đạt độ quyền biến 

(đợt thứ 4 sau Học, Thích, Lập ).  Nếu không thì Dịch chẳng là cái chi cả, như sau này đã bị 

Hán Nho chiếm đoạt đánh mất tinh hoa, nên chỉ còn có chất “ bát quái “ mà không biết đến 

“ Cửu trù “, có sách biến mà thiếu sách hóa. Có số Phá mà không biết số Hoá.   Sách Ước 

thiếu hai trang nhất là Thủy và Thổ, cho nên từ đấy Kinh Dịch trở thành đề tài tán dóc 

bằng biểu tượng đồ thị trong hơn 20 thế kỷ vừa qua.   Có thể vì thế mà tiền nhân đã đặt ra 

tên khác để chỉ phần tinh hoa của Dịch đã được thiết lập từ đời Phục Hy.    Lúc ấy chưa có 

chữ mà chỉ có gạch liền gạch đứt đẻ cái nhiệm màu của nó trong con người nên gọi là Kỳ 

Nhơn, Kỳ Dịch, y như cái hay của cây đàn Kinh nằm trọn vẹn trong người biết gảy đàn 

vậy.  Thế nhưng ” Kỳ Nhơn “ quá hiếm, nên thánh hiền thêm vào ít lời ( Hệ từ ) để giúp 

nhiều người hơn nắm được then chốt, không may về sau nó rơi vào tay Hán học lấy Hệ từ 

làm trọng hơn cái tinh hoa. 

Vì thế mà người ta cứ tưởng Kinh Dịch là của riêng Tàu.   Tin như thế cho đúng chữ nghĩa 

Hệ từ, nhưng xét về cấu tố uyên nguyên thì là làm hư Kinh Dịch, biến nó thành sách có 

chữ, có nghĩa mà hết là một điển chương. 
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7.- Cây đàn Kinh 

Tinh thần HÒA của nền Văn Hóa 

 

 

“ Nếu hỏi trên hoàn cầu có cây đàn nào giàu chất triết nhất thì phải thưa là cây đàn bầu hay đôc 

huyền.  Huyền có nghĩa là dây cũng có nghĩa là huyền bí, huyền nhiệm, nhiệm màu. Có rất nhiều 

lý do để gọi như vậy: 

 Trước hết chỉ có một dây mà làm nẩy ra đủ mọi cung trong âm giai. 

 Thứ đến lạ lùng hơn nữa là cung nào cũng là cung Hòa.  

Các đàn khác chỉ có tiếng đơn ( Soni ), một hai cung là hòa ( harmonique ): một mình đàn Kinh 

thì cung nào cũng là hòa.  Nói khác đi nó là âm thanh thứ ba phát sinh ra bởi “ Tiếng Sống “ và 

“ Tiếng Chết “. ( * )  Khi đánh thì dùng cái nạy gảy vào dây, đó là “ Tiếng Sống “, nhưng 

đồng thời cạnh bàn tay lại đè xuống dây, đó là “ Tiếng Chết “, cả hai tiếng phát ra một trật 

làm nên tiếng thứ ba “ không Sống , “không Chết “  mà là “ Tiếng Hòa “. 

 Thứ ba đây không phải là hòa thường mà là hoà cùng cực ở chỗ không tìm ra được 

kẽ hở, như trong các đàn khác, ở dương cầm thí dụ tự Do đến Re là một quảng cách có thể 

chia ra 9 hoặc 27 coma, nên nếu không kép cung vào để làm nên một âm thanh hòa thí dụ Do Mi 

Sol  thì vẫn còn quảng cách giữa Do - Mi và Mi – Sol. Đàng này ở đàn huyền dù một coma cũng 

không thể có, vì tự đó lướt êm sang Re. 

 Thứ bốn nhờ cung nào cũng là âm hòa nên có thể diễn tả cả một bản nhạc toàn bằng 

âm hòa trọn vẹn.     Đức tính hòa hợp là tính chất thâm sâu của triết lý Việt Nho có thể 

hàm ngụ trong những huyền thoại về quả bầu trăm hột hay cái bọc trăm trứng Âu Cơ.   Đó 

là tính chất Tổng Hợp hay là Cơ cấu. Nhớ lại Cơ Cấu là Tổng Hợp.  Càng có lý do nghĩ 

như vậy nên đàn bầu có nơi gọi là đàn Kinh, vì Kinh có nghĩa là sợi dây xâu tất cả yếu tố lẻ 

tẻ lại làm thành một nét nhất quán hay là mạch lạc nội tại, mà đó là dấu hiệu của Minh 

triết. 

Cái bọc Âu Cơ cũng là nền Minh triết tổng hợp và được biểu lộ ra bằng những điển chương đầy 

chất tổng hợp. Vì thế mà đàn bầu quả là một trong những điển chương của nền MINH TRIẾT 

VIỆT NHO nằm trong sự hoà hợp giữa Âm và Dương: Đạo không phải nhất Âm, Đạo cũng 

không phải là nhất Dương. Nhưng là cả Âm lẫn Dương hòa hợp: Nhất Âm nhất Dương vị 

chi Đạo. 

 

Tiếng Đàn chính cũng là tiếng Đạo vậy. 
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Và như thế còn một điểm cuối cùng cần được nhấn mạnh, đó là vai trò quan yếu của con 

người: mọi yếu tố khác như bị xoá nhòa đi để cho vai trò Người nổi bật. Vì rằng hay hay dở 

là ở nơi Người.   Với các đàn khác thì Người không biết động tới ít ra cũng làm phát sinh được 

âm thanh chẳng hạn trên piano người nào cũng có thể kéo ra một âm giai. Còn với đàn Kinh mà 

không biết thì chẳng kéo ra được gì ngoài mấy tiếng phèng phèng vô duyên.  Trái lại nếu giỏi thì 

làm nảy sinh ra những tiếng tuyệt vời u linh man mác.  Vì thế có thể nói đàn bầu biểu lộ linh 

hồn người gảy hơn bất cứ cây đàn nào khác, nên có thể nói nó là cây đàn người hơn hết, 

cũng như biểu lộ nền triết lý nhân bản Tâm linh  là một triết lý Người hơn bất cứ nền triết 

lý nào trên thế giới.  Vậy mà cây đàn này lại là của Việt Nam, vì thế ta có thể coi là một di 

sản nhiệm màu và mong mỏi cho nó vẫn âm vang mãi mãi dưới bầu trời của Việt tộc.   Và 

đấy là sứ mạng của Văn Triết, của Văn hoá Việt Nam.   Hiện nay nền văn hoá này đang 

như con thuyền không lái xoay quanh tứ phía đấy hiểm nguy. Nếu các nhà  làm văn hoá  

biết dùng triết Việt làm kim chỉ Nam thì rồi nó sẽ trở nên cây đàn bầu kinh nghiệm: quy tụ 

tất cả vào thống nhất. 

Kinh Đức bỉnh Triết là vậy.” 

 ( Kim Định ) 

__________________________________________________________________________ 

 2.- CHỬ ĐỒNG TỬ 

TRUYỆN ĐẦM NHẤT DẠ  

MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

 

“ Hùng vương truyền ngôi đến vua cháu 3 đời, có sinh được một người con gái tên là Tiên Dung 

Mỵ Nương, tuổi vừa mười tám, dung mạo tú lệ, nguyện không lấy chồng, chỉ thích ngao du thiên 

hạ. Vương chiều mà nghe theo. Mỗi năm khoảng tháng 2 tháng 3, nàng sửa soạn thuyền ghe, 

lênh đênh ngoài biển, vui chơi quên cả ngày về.  Lúc bấy giờ Chử Xá Lang ( 2 ) có người tên là 

Chử Vi Vân sinh được một người con trai tên là Chử Đồng Tử, hai cha con tính vốn hiền lành, 

nhà nghèo lại gặp nhà cháy, của cái khánh tận, chỉ còn cái khố vải, cha con ra vào thay đổi nhau 

mà mặc. Bị bệnh già, cha bảo con rằng: “Ta chết thì chôn lỗ cũng được, để cái khố lại cho con 

mặc kẻo xấu hổ ”  Cha chết người con không nỡ làm thế, cứ để cả khố mà chôn. Chử Đồng Tử 

bây giờ thân hình trần truồng, lạnh đói khôn xiết, mới cầm cần câu đi đến bờ sông câu cá, trông 

thấy thuyền buồm đi qua, đứng vào giữa nước mà xin ăn. Nào ngờ thuyền của Tiên Dung bổng 

đến đó, nghe thấy tiếng chuông trống đàn sáo, thấy những nghi trượng cờ xí, Đồng Tử sợ hãi, 

không biết trốn tránh vào đâu, trông thấy trong bãi phù sa, có chòm lau sậy, lơ thơ năm ba gốc, 

bèn ẩn thân vào đó, đào cát thành huyệt để dấu mình, lại lấy cát vùi lên trên. Giây lát thuyền của 

Tiên Dung ghé vào đó, nàng dạo chơi trên bãi cát, truyền lấy mùng màn vây kín cả chỗ lau sậy 

để tắm; cát chảy làm thân hình Đồng Tử lộ ra, hồi lâu Tiên Dung biết là con trai, Tiên Dung nói :  

“ Ta đã không thích lấy chồng, nay gặp người này ở trong huyệt cát, có lẽ trời khiến thế chăng ? 

Thôi ngươi hãy dậy mà tắm rửa đi “. 

Rồi ban cho áo quần, cùng nhau xuống thuyền ăn uống hoan lạc; người trong thuyền đều cho là 

một sự gặp gỡ tốt lành xưa nay chưa từng có.    Đồng Tử nói sự tích cho Tiên Dung nghe; Tiên 

Dung thương xót bảo làm vợ chồng, Đồng tử cố từ , Tiên Dung nói : “ Việc này tự Trời tác hợp, 
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việc gì mà từ chối ”!     Những người tháp tùng đem việc ấy tâu lên với Hùng vương, Hùng 

vương giận bảo rằng :  

“ Tiên Dung không biết trọng danh tiết, không biết tiếc tiền của ta, đi chơi giữa đường lại hạ giá ( 

3 ) với người nghèo, còn mặt mũi nào mà thấy ta nữa ” . 

Tiên Dung nghe tin, sợ không dám trở về, mới cùng với Đồng Tử mở chợ búa, lập phố xá, cùng 

nhân gian mậu dịch, dần dần nơi ấy thành một ngôi chợ lớn ( nay là chợ Hà Lỗ ); thương nhân 

ngoại quốc qua lại buôn bán; kính sự Tiên – Dung Đồng - Tử làm chủ; có một nhà đại thương 

nói với Tiên Dung rằng : “ Quý nhân xuất ra một thoi vàng, năm nay cùng với người nhà buôn ra 

ngoài biển mà mua vật quý, sang năm sẽ lời được một thoi . ”  

Tiên Dung bảo Chử Đồng Tử rằng : “ Vợ chồng ta do Trời định khiến, ăn mặc là của Trời cho, 

bây giờ nên lấy một thoi vàng cùng với người nhà buôn đi ra biển mà mua hàng đem về làm kế 

sinh nhai  

” .  Đồng Tử cùng đi với người nhà buôn; ngoài biển có một hòn núi tên là Quỳnh Viên Sơn, trên 

núi có một chiếc am nhỏ, người đi buôn ghé thuyền ở đấy mà múc nước; Đồng Tử lên chơi trên 

am, có một tiểu tăng tên là Phật Quang truyền phép cho Đồng Tử, Đồng Tử mới lưu lại am nghe 

thuyết pháp, giao vàng cho người đi buôn mua hàng, dặn lúc nào trở về thì ghé lại am để chở 

Đồng Tử về. Nhà sư tặng cho Đồng Tử một cái gậy và một cái nón, bảo rằng : “ Linh thông tại 

đây đó ” 

Đồng Tử trở về đem chuyện đạo Phật nói hết với Tiên Dung, từ đó giác ngộ bỏ chợ búa, nghề 

buôn bán đem nhau đi tìm thầy học đạo . Một hôm trời đã tối mà chưa đến nhà trọ, họ mới ở lại 

giữa đường, cắm gậy úp nón lên trên để che. Đêm đến canh ba thấy hiện ra thành quách, lầu son 

đền báu, đài các lăng miếu, kho tàng miếu xã, vàng bạc châu ngọc, chiếu giường mùng màn, tiên 

đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ la liệt đầy ở trước mặt. Sáng ngày ai trông thấy cũng lấy làm kinh 

dị, tranh nhau đem đến vật hoa hương ngọc thực đến dâng hiến và xưng thần. Văn võ bá quan 

phân quân túc vệ, biệt lập thành một nước. 

Hùng vương hay tin,cho con gái mình làm loạn mới phát binh đi đánh, quan quân đến rồi, quần 

thần xin phân quân án ngự.  Tiên Dung cười rằng : “ Chuyện này không phải tự ta làm ra, cũng là 

trời dun dủi, sinh tử tại thiên, ta đâu dám chống cha, phải thuận chịu điều chính, chờ lệnh chém 

giết.  Lúc bấy  

giờ những người mới tập hợp sợ hãi mà chạy tán loạn, chỉ còn bọn người cũ ở lại với Tiên Dung. 

Quan quân kéo đến đóng doanh ở bãi Tự Nhiên, chỉ còn cách một con sông lớn; ngày sắp tối nên 

chưa kịp tiến binh.   Chừng nửa đêm, hốt nhiên gió lớn thổi làm nổi sóng đổ cây; quan quân đại 

loạn, bộ đảng thành quách của nàng Tiên Dung nhất thời nhổ đi bay lên trời; đất ở chỗ ấy sập 

xuống thành một cái đầm lớn. Sáng ngày dân gian không thấy thành nữa, cho là linh dị, bèn lập 

miếu đường, thời thường đến tế, gọi đầm ấy là Nhất Dạ Trạch, châu ấy là Man Trù Châu ( hoặc 

gọi là Tự Nhiên châu ), chợ ấy là chợ Hà Lỗ Thị .”   
( Lĩnh Nam chích quái : Trần Thế Pháp , bản dịch của Lê Hữu Mục , trang 51 – 53 ) 

 Chú thích  

( 1 ) : Đầm Một Đêm. 

( 2 ) : Làng Chử Xá. 

( 3 ) : Lấy một người dưới. 

 

Chử Đồng Tử 

Bổ di ( 1 ) còn chuyện trích Tiên ( 2 ) 

Có người họ Chử ở miền Khoái Châu , 

Ra vào nương náu Hà Châu, ( 3 ) 

Phong trần đã trải mấy thâu (4 ) cùng người. 
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Tiên Dung gặp buổi đi chơi, 

Gió đua Đằng Các ( 5 ), buồm xuôi Nhị Hà, 

Chử Đồng ẩn chốn bình sa ( 6 ) 

Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên ( 7 ) 

Thừa lương nàng mới dùng thuyền, 

Vây màn tắm mát kế liền bên sông, 

Người thục nữ, kẻ tiên đồng, 

Tình cờ ai biết vợ chồng duyên ưa. 

Giận con ra thói mây mưa, 

Hùng Vương truyền lệnh thuyền đua bắt về . 

Non sông đã trót lời thề, 

Hai người một phút hoá về Bồng Châu ( 9 ) 

Đông An Dạ trạch đâu đâu, 

Khói hương nghi ngút truyền sau muôn đời. 

(Đại Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

 Chú thích  

( 1 ) : Thêm vào chỗ thiếu. 

( 2 ) : Tiên ở trên trời, vì có lỗi, nên phải đày xuống trần. 

( 3 ) : Bãi cát ven sông. 

( 4 ) : Mấy Thu là mấy năm, ý nói Chử Đồng vốn nghèo khó vất vả. 

( 5 ) : Khoái Châu cũng là Đằng Châu, chỉ sự may mắn thành vợ chồng. 

( 6 ) : Bãi cát. 

( 7 ) : Duyên kiếp từ trước. 

( 8 ) : Hóng mát. 

( 9 ) : Cõi Tiên.  

Kinh Chử Đồng 

“ Thời vua Hùng, có nàng công chúa Tiên Dung, dầu đả tới tuổi cập kê, nhưng chỉ thích dùng 

thuyền du ngoạn đó đây. Cũng vào thời ấy, có chàng Chử Đồng sống vất vưởng bên bờ sông, 

nghèo đến nỗi không có cái khố che thân.   Một hôm Chử Đồng thấy thuyền của Công chúa ghé 

vào nơi chàng ở, nên sợ hãi vuì mình dưới cát. Không ngờ đó là nơi Tiên Dung vây màn để tắm. 

Khi nước làm trôi cát, Tiên Dung phát giác ra Chử Đồng, và rồi hai người kết duyên với nhau .  

Từ đó Tiên Dung đem tiền của để lập phố xá. Chử Đồng thì ra biển đi buôn. Ở biển Chử Đồng 

học được phép thần thông, rồi trở về dạy lại cho dân chúng . Nhờ vậy đời sống vùng đó trở nên 

sung túc phồn thịnh .  Nhưng cuộc sống phồn thịnh đó làm vua quan nghi ngại, đem quân đến 

đánh, nên hai người hoá phép đem cả dân chúng và làng mạc về trời.” 
( Nam Thiên : Kinh Việt , Hoa Tiên Rồng , trang 47 – 48 ) 

  Khai triển 

1 .- Nòi giống Tiên Rồng 

Tiên Dung là con vua Hùng ở trên núi cao hay trên đất liền, chắc chắn là thuộc dòng Tiên rồi  

Còn Chử Đồng quanh năm lây lất ở ven sông, nên cũng thuộc nòi Rồng. Nòi Tiên đi tìm giống 

Rồng là đúng sách truyền rồi đó. “ Lấy vợ xem tông , lấy chồng xem giống ” là lời nhắn nhủ 

của Tổ tiên.  Gái Tiên đi tìm trai Rồng là đúng cách Việt tộc! 



- 81 - 
 

2.- Ra công tìm chồng, kén vợ 

Tiên Dung đến tuổi cập kê, không chịu ngồi trên lầu khuê các của vua cha tung quả cầu để vua 

cha kén Phò mã cho, mà nàng tự ý dùng thuyền ngao du trên lãnh hải của vương quốc Rồng để 

ngao du sơn thuỷ, tuy lòng dặn lòng không có ý định lấy chồng, nhưng trong thâm tâm không 

khỏi có tiếng réo gọi xa xôi của tuổi lứa đôi. Dầu không có ý, nhưng đến chốn ba quân của nước 

Rồng, tất phải gặp người ưng ý.  Lại nữa trong lòng đã sẵn tư tưởng biết vâng mệnh trời, nên 

khó thoát cái giây của ông Tơ bà Nguyệt.  Chử Đồng cũng vậy, tuy chẳng phải trèo non lội suối 

cho xa, vì không có khố, nên cũng chịu ra khỏi mặt nước, bèn chôn mình trong tùm lau sậy trên 

bãi cát, tức là lên đất liền là lãnh vực của Tiên mà may mắn gặp được người bạn vàng.  Hai bên 

đều có thiện chí cất công đi tìm, và tìm đúng chỗ: “ Trai khôn tìm vợ chợ đông ( chợ của non 

Tiên ), gái khôn tìm chồng giũa chốn ba quân “( chỗ ba quân của nước Rồng ), nên mới xẩy ra 

cơ sự ! 

3.- Tìm hiểu chân tướng của nhau 

Khi cập bến, Tiên Dung căng màn, tắm gội cho hết mùi gió biển trong mình. Những gáo nước 

Tiên Dung tắm cũng giúp Chử Đồng xói sạch hết cát bụi trong người.  

Hai bên trần truồng trở nên sạch sẽ, trắng trong, không có một thứ gì để che lấp, nói một cách 

bóng bẩy là không có thứ gì che lấp chân tướng của nhau, như địa vị, giàu nghèo, giai cấp, nghề 

nghiệp . . , nhờ thế mà mỗi người đều thấy rõ được chân tướng của người kia. Chứ không phải 

để truồng để chỉ xem nhau có thân hình đẹp đẽ hay không.  Có thấy rõ được như thế mới thực sự 

chấp nhận nhau, mới chắc chắn ăn đời ở kiếp với nhau được.   Mặt khác cũng là duyên kỳ ngộ 

nữa, tại sao Tiên Dung không ghé chỗ khác, và không vây màn tắm chỗ khác, để phải cụng đầu 

với Chử Đồng, thật là Trời xui Đất khiến nên cái chuyện phận đẹp duyên ưa này rồi!   Vì không 

giải thích được tại sao, cha ông ta gán cho đây là dây Tơ Hồng của ông Tơ bà Nguyệt xe tơ kết 

tóc chàng và nàng lại !  

Nghĩ thân phận nghèo hèn, Chử Đồng nhất mực chối từ về đề nghị kết duyên táo bạo của nàng 

Tiên, nhưng Tiên Dung lại càng quyết chinh phục cho kỳ được con người kỳ ngộ. Thật là có Trời 

mà cũng có Ta. Đó là quyết định sáng suốt và chắc chắn. 

Lối tự do kết hôn này là lối riêng của Việt tộc, vì cho là việc riêng của tôi ( my own business ), 

tôi lấy chồng lấy vợ cho riêng tôi, không cho ai khác, tôi lấy người tôi yêu, người thích hợp với 

tôi để mưu tìm hạnh phúc là đủ rồi.  Người Tàu thì văn minh hơn, lễ nghĩa hơn, lễ nghi đủ thứ, 

có khi cha mẹ lại dành việc kén vợ kén chồng thay cho con cái nữa, và cho việc tự do kết hôn của 

Việt tộc là bôn, còn thêm chữ dâm nữa thành dâm bôn để hạ nhục!  Nhất là thời này là thời mậu 

hệ mới chuyển qua phụ hệ, nên các bà còn nhiều quyền lắm, nên con gái các bà có đi ve trai 

cũng là sự thường.  

4 .- Kết duyên vợ chồng : cuộc Hôn phối có một không hai ! 

Con vua “ giàu sang cao qúy, cành vàng lá ngọc ” dường ấy mà lại đi lấy thằng chồng “ không 

khố sống lây lất ven sông ” !  Không có lễ hỏi, không có lễ cưới, không chút tài sản, không có lễ 

nghi, không có sự chấp thuận của cha mẹ, Tiên Dung chỉ lấy vỏn vẹn được chàng Chử Đồng trần 

trụi, một xu dính tuí cũng không !   Còn Chử Đồng lấy được Tiên Dung là có tất cả những gì 

chưa bao giờ dám mơ tới. Bên Có bên Không nhập lại với nhau, hòa hợp với nhau, để xây dựng 

gia đình, xây dựng thị tứ, kỳ diệu thật.  Đây là chỗ hoà hợp siêu việt giữa Giàu sang và nghèo 

hèn, giữa Hữu và Vô. Đây là lối sống mà Nho gọi là “ chấp kỳ lưỡng đoan “ của Tổ tiên Việt.  

Trời xui Đất khiến nên cảnh lạ lùng !  Điều này nghe ra hơi quá đáng, nhưng Tổ tiên ta muốn 

nhắn gởi cho con cháu rằng là: Lấy Vợ lấy Chồng là lấy người mình yêu, phải tìm cho được 
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người có khả năng và tư cách xứng hợp với mình, để sống với nhau trọn đời, cùng nhau xây đắp 

gia đình và xã hội, sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không nên dựa vào những lý do phụ khác 

làm chính. Lương nhiều, nhà cao cửa rộng, xe đẹp, mà không hợp, cứ cắn xé nhau hàng ngày thì 

hạnh phúc ở nơi đâu?  

5.- Xây dựng gia đình, xây dựng Thị tứ yên vui 

Phát triển Thị trấn, thương nghiệp 

Sau khi kết hôn, Chử Đồng ra biển đi buôn, học được phép thần thông, trở về dạy cho dân chúng 

cách lảm ăn. Ta nên nhớ, trước đó đã có nền văn hoá Hoà bình rực rỡ ở Thái Bình dương, đã có 

thuyền bè di chuyển khắp nơi, đi lên phía Bắc đến Trung hoa Đài Loan, Nhật Bản, đi về phía tây 

qua Ấn độ, qua Điạ trung hải, Tây Âu. . . ( xem cuồn Địa đàng Phương Đông của Stephen 

Oppenheimer )  Chử Đồng ra biển, tức là Chử Đồng phải tìm mọi cách để phát triển hết khả 

năng Rồng của mình trong công việc thương nghiệp, tìm cho ra kế sách làm ăn để hưng Gia đình 

, thịnh Thị tứ. 

Khi đã tìm ra lối làm ăn rồi, thì không những làm cho nhà được giàu, mà đồng thời phải giúp 

dân làng xóm làm ăn chung cho được trù phú. Nhà, Làng xóm cũng như Thị tứ phải được thăng 

tiến cùng một trật.  

Trong danh từ Gia Đình, thì Gia là nhà gồm cha mẹ con cái, còn Đình là nhà chung nghĩa gồm 

thêm cả bà con, họ hàng, và có lẽ cả hàng xóm nữa, vì cả dân tộc ta đều là anh em.  

Chử Đồng đã đem hết khả năng tài cán của mình để làm phát triển thương nghiệp nơi vùng biển, 

để cho gia đình và xóm làng được trù phú.  Là con người tác hành, Chử Đồng rất tự lực, tự 

cường , tìm  

sáng kiến trong công việc làm ăn, Chử Đồng là trai hùng, đã đem khả năng và công sức ra mà 

xây nhà dựng làng.  Vì xứng đôi vừa lứa, nếu Chử Đồng đã là trai hùng, thì Tiên Dung cũng là 

gái đảm. Chử Đồng góp công thì Tiên Dung cũng góp của và sáng kiến và công lao trong phạm 

vi của mình.  Tiên Dung xuất tiền của ra lập phố xá, cùng nhân dân xóm làng ra sức làm ăn. 

Công của Chử Đồng, Của của Tiên Dung, hai bên đều cùng sức đóng góp của mọi người 

trong thôn xóm đã làm cho các gia đình, thị tứ thăng tiến cùng một trật. 

Sự đồng tiến này làm cho xóm làng yên vui, không gây ra cảnh ghen tuơng giàu nghèo sang hèn, 

cảnh đố kỵ trong thôn xóm.  Cảnh lá lành đùm lá rách này làm cho mọi người yên vui.Sự yên vui 

bắt đầu từ cá nhân, hoà trong gia đình, hòa nhập vào làng xóm. Phe đảng làm gì, gangster làm 

gì có lý do mà ngóc đầu lên được?  

6 .- Kẻ thù ngoại nhập 

Tiên Dung, Chử Đồng, cùng nhân dân thị tứ lập nên một cảnh địa đàng nho nhỏ, mọi người đều 

được hạnh phúc, nhưng làm sao thoát khỏi được cảnh ghen tỵ của xung quanh, nhất là vua quan. 

Vua quan là người có quyền có thế, tự cho mình là hơn hết, sao có kẻ lại dám qua mặt mình 

trong công việc xây dựng gia làng xóm thị tứ, là thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Việc này 

làm thương tổn vua quan, nên bất cứ giá nào vua quan cũng phải dẹp.  Việc này, nhắc chúng ta 

không những phải xây dựng nhà, làng xóm cho phồn vinh, mà còn phải làm cho nước cùng hưng 

thịnh một trật, thì khi đó lòng đố  

kỵ, cảnh cướp dật tất không có đất dung thân .  Cha ông chúng ta đã sớm biết lấp “ cái hố Giàu 

Nghèo ” từ đấy!  

7.- Cả thị tứ về Trời : nơi vắng bóng đố kỵ 
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Vua quan có bắt tội thì bắt tội hai nhân vật chủ chốt là Tiên Dung và Chử Đồng. Tiên Dung có 

thể có cả hai lỗi: một là tội bất hiếu vì tự do kết hôn, không xin phép Cha mẹ, tuy thuở đó, có tục 

chơi hát Trống quân để cho trai gái có dịp gặp gỡ nhau để tự ý chọn vợ kén chồng, hai là cùng 

Chử Đồng xây dựng thị tứ qua mặt triều đình.  Tội này to lắm đối với vua cha và triều đình, vì 

việc xây dựng thị tứ là công việc của triều đình, sao vợ chồng Tiên Dung lại dám qua mặt, làm 

thương tổn đến Vua cha và triều đinh, nhưng đối với các gia đình trong thị tứ thì công việc của 

Tiên Dung và Chử Đồng lại là công cực kỳ to lớn, là đem lại hạnh phúc và yên bình cho mọi 

người.  Theo Tiên Dung và Chử Đồng thì công việc xây dựng xóm làng cũng như các thị tứ là 

công việc chính của dân cư nơi đó. Chấu chấu đâu đấu được với voi, thông thường thì hai vợ 

chồng Tiên Dung và Chử Đồng tìm cách lảnh trốn, nhưng Tiên Dung vẫn vui vẻ ở lại chịu tội, và 

một số dân chúng trong làng không chạy trốn mà ở lại với hai vợ chồng Tiên Dung, nhưng nhờ 

phép Tiên mà mọi người ở lại cùng hai vợ chồng được thiên di tới nơi mà không có cảnh ghen 

ghét tỵ hiềm, mà ta quen gọi là lên trời, là lên thiên đàng. Đây là cung cách thăng hoa đời sống, 

người Việt gọi là siêu việt.    

Trong việc kết hôn, Tiên Dung bị đặt vào tình thế khó xử, hoặc vâng theo thiên ý ( duyên tao ngộ 

) hoặc vâng thuận theo ý của vua cha ( mẹ ), Tiên Dung đã chọn vâng theo mệnh Trời trước, mà 

cái mệnh trời này lại không thể thoả đáng với ý của vua cha, mà thực lòng Tiên Dung không 

dám qua mặt vua cha. Đến lúc quân triều đình đến vây, Tiên Dung vẫn vui vẻ ở lại chịu hình 

phạt của vua cha của triều đình, để tỏ lòng hiếu thảo, để phục mạng, nhưng Tiên Phật lại cám 

cảnh giải thoát cho khỏi cảnh tai ương chém giết.  Đó là cách ăn ở cho được “ Mẹ tròn Con 

vuông, có  Trời mà cũng có Ta “. 

Phải chăng đó cũng là ý tưởng mới chớm của “ Phép Vua thua lệ làng ”.  

8 .- Tóm lại 

 a.- Trong việc kén vợ kén chồng, hai đương sự phải tự tìm lấy, để tìm cho ra con người 

trong mộng của mình, là người có tài đức tương xứng, để “nồi nào úp đúng vung ấy ” . 

 b.- Tiêu chuẩn kén chọn là chính con người phối ngẫu của mình, cái cốt cách của con 

người, cái tư cách, cái khả năng của người nào thích hợp với mình, còn tiền của, địa vị , . . . chỉ 

là thứ yếu.  

 c.- Mục tiêu của việc vợ chồng là ăn đời ở kiếp với nhau để xây dựng gia đình, làng nước 

cho được yên vui, hạnh phúc, chứ không phải là một thứ khế ước tạm bợ, muốn chấm dứt khi nào 

cũng được.  

 d- Công việc xây dựng Gia Đình, Làng, Nước phải được thăng tiến cùng một trật, để 

tránh cái cảnh bất công hiềm tỵ ghen ghét, gây bất ổn cho gia đình xã hội.  

 e .- Điểm nổi bật nhất là trong lúc khó khăn và nguy biến, Tiên Dung và Chử Đồng lúc 

nào cũng vững tin vào lòng Trời và tính chất tự lực tự cường của mình để dẫn dắt mọi người 

trong thị tứ vượt qua bước gian nan . 

Còn phần cuối của câu truyện, có thêm vào chuyện Chử Đồng học được phép tiên với Phật 

Quang ngoài đảo Quỳnh Viên Sơn, được nhà sư tặng cho một cái cái gậy và một cái nón . Nhờ 

có gậy và nón đó mà chỗ hai vợ chồng khai phá đã trở thành thị tứ trù phú, rồi sau đó lại được 

biến vào Tiên cảnh.   Có lẽ cái gậy đây là cái gậy Thần 9 đốt , mà ai biết cách bấm vào đốt thứ 5 

thì biết được cả sự tử cũng như sự sinh. Số 9 là Lạc thư của Lạc Việt,  là cốt tuỷ của Cửu trù 

Hồng phạm  ( xem Gậy Thần ở chương lâu đài Văn hoa 5 tầng ).  

Còn cái Nón chóp là một vật dụng để che đầu người sống, nên Nón chóp  được tượng trưng cho 

Trời che .( Sứ điệp Trống Đồng. Cảnh Thái hoà trên mặt Trống. Trời Che . Kim Định )  
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9.- Tục ngữ , ca dao 

 

Vừa đôi, phải lứa. 

 

Nồi nào úp vung nấy. 

 

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn 

 

Trai khôn kén vợ chợ đông 

Gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân . 

 

Đó vàng đây cũng đồng đen, 

Đó hoa thiên lý , đây sen nhi hồ, 

Đấy em như tượng mới tô, 

Đây anh như người ngọc hoạ đồ trong tranh. 

 

Trai tứ chiếng, gái giang hồ, 

Gặp nhau ta nổi cơ đồ từ đây. 

 

Chồng giận thì vợ bớt lời, 

Cơm sôi nhỏ lửa , một đời không khê. 

 

Chồng giận thì vợ làm lành, 

Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì? 

 

Thưa anh, anh giận em chi? 

Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho . 

 

Con vua lấy thằng bán than, 

Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo, 

Con quan Đô Đốc, Đô Đài, 

Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui. 

 

Thương nhau mấy núi cũng trèo, 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua . 

 

Lên non em cũng lên theo, 

Xuống thuyền, em cũng ngồi leo mạn thuyền. 

 

Hai ta như rắn liu điu ( rắn nước ), 

Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau . 

 

Dầu ai nói ngả nói nghiêng, 

Thì ta cũng vững như kiềng ba chân. 

 

Tối trời chẳng quản chi ma, 
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Thương nhau chẳng quản hói ( suối ) hà ( sông ) cạn sâu . 

 

Dầu mà trời đất phân chia, 

Đôi ta như khoá với chìa đừng rơi, 

Xa mình thở chẳng ra hơi, 

Chồng Nam, vợ Bắc, trời ơi là trời ! 

Đưa tay phân chứng với trời, 

Người này gá nghĩa ở đời với tôi, 

Nước ròng ( rút ) sông cái chảy xuôi , 

Trời đà xây định : Mình với Tôi Vợ chồng. 
( Hò cấy lúa ) 

 

Có con gầy dựng cho con, 

Có chồng gánh vác giang sơn nhà chồng. 

 

Đã sinh ra kiếp đàn ông, 

Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản chi . 

 

Trượng phu không nhiễm thói trần, 

Không sợ nghèo khó, không phân sang giàu. 

 

Râu tôm nấu với ruột bầu, 

Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon. 

 

Yêu nhau vạn sự chẳng nề, 

Dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. 

 

Chồng giận thì vợ bớt lời, 

Cơm sôi nhỏ lửa , một đời không khê. 

 

Thuyền ơi ! Có nhớ bến chăng? 

Thuyền thì một dạ khăng khăng đợi thuyền! 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, 

Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người ! 

Mua thịt thì chọn miếng mông, 

Lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi. 

 

Hoa sen mọc bãi cát dầm, 

Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen. 

 

Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, 

Đã vo nước đục, lại vần than rơm . 

 

Mạnh mà mềm dẻo mới nên, 

Khác gì dòng nước chảy trên sông ngòi . 

 

Tiếc thay cây quế giữa rừng, 
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Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo . 

___________________________________________________________________ 

3 .-  TRUYỆN THÁNH  GIÓNG  

hay 

 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG 

 

TINH THẦN “BẢO QUỐC “  

VỚI 

 MẪU TRAI HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

  

  

 

“ Đời Hùng Vương thứ 3, thiên hạ thái bình, dân vật đầy đủ. Ân Vương lấy sự thiếu triều cống, 

giả đi tuần thú để xâm chiếm nước ta.  Hùng Vương nghe được mới triệu quần thần hỏi về kế 

hoạch đánh hay giữ. Có nhà phương sĩ dâng lời nói rằng: Không gì bằng cầu Long Quân để xin 

âm phù.  Hùng vương nghe theo, mới lập đàn trai giới, đặt vàng bạc lụa là ở trên bàn, đốt hương 

cầu tế 3 ngày thì trời cảm sấm mưa, thoắt thấy một ông già cao hơn 6 thước, mặt vuông, bụng 

lớn, râu mày bạc phơ, ngồi ở ngả ba mà nói cười ca múa, người ta trông thấy, ngờ là người phi 
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thường, mới tâu với Vua. Vua thân hành ra bái yết, rước vào trong đàn, ông già không ăn uống, 

không nói năng gì cả. Hùng Vương đến trước hỏi rằng : Nay nhà Ân sắp sang đánh, hơn thua ra 

sao, nếu có kiến thức gì, xin bày cáo cho.  Ông già mò thẻ ra bói, thưa với Vua rằng: Sau 3 năm 

giặc mới qua đánh. Vua lại hỏi kế hoạch để đánh giặc, ông già đáp rằng : Nếu có giặc đến,thì 

phải nghiêm chỉnh khí giới, tinh luyện sĩ tốt để cho nước có uy thế, rồi tìm khắp thiên hạ có ai 

dẹp được giặc, thì phong cho tước ấp, hễ được người ấy thì dẹp được giặc ngay. Nói đoạn bay 

lên không mà đi, mới biết đó là Long Quân.  Mới đến 3 năm, biên binh cáo cấp có quân Ân sang, 

Hùng Vương y theo lời nói của lão nhân, sai sứ đi khắp thiên hạ để tìm người dẹp giặc. 

Sứ giả đến làng Phù Đổng, huyện Vũ Ninh, trong làng có một ông nhà giàu đã hơn 60 tuổi, mới 

sinh được một người con trai 3 tuổi, không biết nói, chỉ nằm ngửa, không ngồi dậy được. Bà Mẹ 

nghe sứ giả đến, nói bợn với con rằng : Sinh được thằng này chỉ biết ăn uống, chớ không biết 

đánh giặc để lĩnh thưởng của triều đình, mà đền ơn bú mớm. 

Đứa trẻ nghe mẹ, thình lình nói lên rằng: Mẹ hãy gọi sứ giả vào đây, con hỏi thử xem là việc gì? 

Bà mẹ cả kinh, bảo với xóm làng, con tôi đã biết nói . Xóm làng lấy làm lạ, mới rước sứ giả về 

nhà. Sứ giả hỏi rằng : Mày là đứa trẻ mới biết nói, mà bảo kêu ta đến làm gì ?  

Đứa trẻ mới ngồi dậy : Lập tức về tâu với Vua đúc cho ta một con ngựa sắt cao 18 thước, một 

gươm sắt dài 7 thước, một cái nón sắt, trẻ này cưỡi ngựa, đội nón đi đánh giặc cho, giặc phải tan 

tành, nhà Vua việc gì phải lo.  Sứ giả chạy về, trình cáo với Vua, Vua mừng bảo rằng : Thế thì ta 

không lo gì vậy.  Quần thần đều tâu: Một người đánh giặc làm sao phá nổi. 

Vua nói: Đó là Long Quân giúp ta, lời lão nhân đã nói trước không phải là lới nói không, các 

ngươi không nên ngờ.  Rồi sai người tìm sắt cho được 50 cân, luyện thành ngựa sắt, gươm sắt và 

nón sắt . Sứ giả đem tất cả đến, bà mẹ thấy cả kinh, sợ hoạ đến cho mình, lo sợ hỏi con. 

Đứa trẻ cả cười nói rằng: Mẹ đem cơm thật nhiều cho con ăn, con đi đánh giặc, mẹ đừng lo sợ.  

Rồi đứa trẻ lớn rất mau, áo cơm hàng ngày bà mẹ cung cấp không đủ hàng xóm nấu thêm cơm, 

làm thịt trâu, rượu, bánh trái, thế mà đứa trẻ vẫn không no bụng, vải lụa gấm vóc, mặc chẳng kín 

mình, đều phải lấy thêm hoa cây, hoa lau mà che nữa. 

Đến khi quân nhà Ân kéo đến Trâu Sơn, đứa trẻ mới duỗi chân đứng dậy, mình cao hơn 10 

trượng, nghểnh mũi mà nhảy, nhảy mũi hơn 10 tiếng, rồi tuốt gươm nói lớn lên rằng : Ta là 

Thiên Tướng  

đây!   Bèn đội nón nhảy lên ngựa, ngựa phi như bay, múa gươm xông đến trước, quan quân theo 

sau đến sát luỹ giặc, dàn trận dưới núi Trâu Sơn. Quân Ân cả vỡ, trở giáo chạy lùi, Ân Vương 

chết ờ Trâu Sơn, còn dư đảng thì la liệt sụp lạy mà hô rằng : Thiến tướng, chúng tôi hết thảy xin 

đầu hàng.  Đứa trẻ đi đến núi Việt Sóc mới cởi áo mặc rồi mới cưỡi ngựa bay lên trời, chỉ lưu 

dấu chân trên đá ở dưới núi mà thôi.  Hùng Vương nhớ đến công lao, không biết lấy gì đền báo 

mới tôn làm Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ ở vườn nhà làng ấy, cho ruộng 100 khoảnh, để 

làm lễ hưởng tế Xuân Thu.  

Đời nhà Ân 27 vua, trải qua 640 năm, không dám đem binh sang đánh nữa . Man di bốn phương 

nghe được như vậy cũng đều thần phục, về phụ với vương. Sau Vua Lý Thái Tổ phong làm 

Xung Thiên Thần vương, lập miếu tại làng Phù Đổng, nay ờ huyện Tiên Du, bên chùa Kiến 

Phúc, tạc tượng ở núi Vệ Linh, Xuân Thu đều có lễ tế vậy . 

Có bài thơ rằng :  

Vệ Linh năm tháng đám mây nhàn, 

Muôn tía ngàn hồng chói thế gian, 

Ngựa sắt ở trời, danh ở sử, 

Uy linh lừng lẫy khắp giang san. 
( Lĩnh Nam chích quái: Trần Thế Pháp ,bản dịch của Lê Hữu Mục ,trang 55 – 57 ) 
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Phù Đổng Thiên Vương 

 

Sáu đời Hùng vận vừa suy 

Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài 

Làng Phù Đổng có một người 

Sinh ra chẳng nói chẳng cười trơ trơ 

Những ngờ oan trái bao giờ 

Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân ( 1 ) 

Nghe Vua cầu tướng ra quân 

Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang ( 2 ) 

Lời thưa mẹ : “ Dạ cần vương ( 3 ) 

Lấy trung làm hiếu , mọi đường phân minh 

Sứ về tâu với triều đình 

Gươm vàng ngựa sắt đề binh tiến vào ” 

Trận mây theo ngọn cờ đào 

Ra uy sấm sét nửa chiều giặc tan 

Áo nhung cởi lại Linh San ( 4 ) 

Thoắt đề thoát nợ trần hoàn lên tiên 

Miếu đình còn dấu cố viên ( 5 ) 

( Đại Nam quốc sử diễn ca ) 

 

 Chú thích  

( 1 ) Gió mây : Dịp tốt để thi thố tài đức  

( 2 ) Khảng khái . 

( 3 ) Đánh giặc giúp vua . 

( 4 ) Núi Sóc Sơn , còn có tên là Vệ Linh Sơn , thuộc tỉnh Phúc Yên. 

( 5 ) Vườn cũ : tức là làng Phù Đổng , tỉnh Bắc Ninh  

 

 Kinh Phù Đổng 

“ Vào thời vua Hùng, có giặc Ân xâm lấn nước ta. Vua Hùng làm đủ cách nhưng vẫn không 

ngăn được giặc. Nhà vua liền lập đàn cầu Tổ về giúp. Trong một cơn mưa to gió lớn , bổng có 

một cụ già mặc áo đỏ, hình dung cổ quái, đến đùa dỡn với đám trẻ con ở ngả ba đường. 

Dầu thấy lạ vua Hùng cũng đến xin Cụ chỉ cách để cứu nước.   Cụ cười bảo: Nhà vua hãy sai sứ 

đi khắp nơi mà tìm. Theo lời Tổ dạy, vua Hùng liền sai người chia nhau đi khắp nơi để loan tin 

Tổ về và tìm người cứu nước.  Đang khi đó, tại làng Phù Đổng có một em bé đã 3 tuổi mà không 

biết đi đứng nói cười gì cả. Nhưng khi nghe sứ vua rao tin. Cậu liền bật nói. Cậu xin sứ cho cậu 

một con ngựa sắt, một cái roi sắt để cậu phá giặc.  Từ đó láng giềng đem gạo vải tới giúp cậu ăn 

mặc, và cậu lớn như thổi.  Khi sứ vua đem ngựa và roi sắt tới, cậu bé Phù Đổng vươn vai thành 

người cao lớn. Khi cậu nhảy lên ngựa sắt, ngựa liền cử động và phun lửa.   Với ngựa lửa roi sắt, 

cậu đánh giặc một trận tơi bời. Khi roi sắt gãy, cậu nhổ tre mà đánh. Ngựa cũng phun lửa cháy 

mất mấy làng. Giặc tan, cậu bỏ gốc tre lại, và cưỡi ngựa lên núi mà về trời. Cả một gốc tre bỏ lại 

sau hoá thành tre lá ngà. Vua Hùng phong cậu là Phù Đổng Thiên vương. “     
( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 271 – 272 ) 

  Khai triển 

Đây là đề tài chống giặc giữ nước của Vua Hùng. 
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1.- Sự chuẩn bị xa 

Khi phát hiện ra ý đồ xâm lược của giặc Ân, Vua Hùng liền triệu tập quần thần lại để thống nhất 

ý kiến của quần thần về việc chống giặc giữ nước. 

2 .- Hội nghị triều đình 

Đây một thứ hội nghị Diên Hồng cấp cao gồm những tay mưu sĩ, để tìm ra phương kế hay để 

chống giặc và trước hết để tìm cách huy động sự nhất trí của triều đình và nhân dân. 

3.- Lập đàn cầu Tổ 

Vua Hùng đắp đàn trai giới, dâng lễ vật và đốt hương cầu tế 3 ngày đêm. Tại sao phải cầu đảo 

Vua lạc Long và để làm gì? Vua Hùng còn nhớ rõ bên tai, khi Mẹ Tiên chia tay với Cha Rồng, 

đem con lên núi lập quốc, Cha Rồng đã căn dặn : “ khi cần thì gọi, Ta về ngay ”.  

Cầu Tổ trước hết là vâng lời căn dặn của Tổ, vì Tổ chính là niềm tin, là Hồn thiêng Sông Núi, và 

là trụ bám của cả dân tộc. Tổ Lạc Long là loài Rồng, là Tổ tiên của việt tộc đã khai sáng ra 

nước Văn Lang, một nước rất thịnh trị .  

Rồng là loại mưu trí biến hoá khôn lường, ẩn nhận vô song và hùng dũng khôn tả . Cầu xin Tổ là 

để được tiếp hợp với sức sống dũng mạnh của Tổ tiên, để làm tuôn trào mạch sống của dân tộc. 

Tổ là gốc, là khởi điểm và cũng là tụ điểm của toàn dân, có kết hợp được với sức sống Tổ thì mới 

quy tụ con dân về một mối, để có sức mạnh tổng hợp của toàn dân. “ Ba anh thợ dày làm thành 

một Gia cát Lượng ”, thì toàn con dân Việt nhất trí dưới sự phù trợ của Tổ tiên, chắc chắn sẽ có 

sự biến hoá khôn lường và hùng dũng khôn tả của Vua Lạc . 

Làm được việc đó thì giặc nào cũng bị ta đánh bại. Cầu Tổ để được soi sáng để được phù trợ là 

vậy.  

4.- Tổ hiện ra 

Sự thành khẩn của Vua Hùng đã đem lại cảnh “ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ” 

giữa con cháu và Tổ tiên, lẽ nào Tổ chẳng hiển linh mà phù trợ .   Quả nhiên, sau khi cầu đảo, 

trời chớp sấm mưa, Tổ mới hiện ra dưới dạng của một ông già, tướng mạo kỳ dị, ngồi ở ngả ba 

đường nói cười, ca múa.  Tổ hiện ra trong lúc trời mưa sấm chớp là dấu chỉ cho Vua Rồng để 

cho con dân Việt nhận ra Tổ là Lạc Long đó, chứ không phải quỷ ma hiện hình.  Tổ có hình 

giáng dị kỳ để cảnh tỉnh mọi người kể cả Vua, đây là việc hết sức nghiêm trọng, không được vì 

khiếp nhược hay vô trách nhiệm mà để mất nước cho giặc.  Tổ không hiện ra nơi lập đàn, mà 

hiện ra nơi ngả ba đường, là nơi tụ họp của người dân, đó là lời nhắn nhủ với nhà Vua là phải đi 

ra vận động với toàn dân mà cứu nước.   Tổ nói cười ca múa là dấu chỉ Tổ muốn an ủi con cháu 

là phải lạc quan, phải tin tưởng, vì có  

ta phù trợ, mọi người đừng có lo sợ, mà quyết tâm cứu nước.  Khi dạy bảo xong, Tổ lại biến mất 

vào không trung như Rồng. 

5.- Lời dạy bảo của Tổ 

Khi vấn kế, Tổ bảo với Vua Hùng: 3 năm nữa giặc mới tới đánh, nay phải nghiêm chỉnh khí giới, 

tinh luyện sĩ tốt, tìm khắp trong thiên hạ cho ra người có tài cứu nước.  Còn 3 năm nữa giặc mới 

tới đánh, thì Vua Hùng mới đủ thời gian để sắm sửa khí giới và huấn luyện binh sĩ. Điều này 

chứng tỏ Vua Hùng biết lo xa.  Rảo khắp thiên hạ mà tìm người tài ba ra cứu nước. Thực ra là 

công cuộc vận động toàn dân, kẻ góp công người góp của, những thanh niên trai tráng, phải 

chuẩn bị sẵn sàng để chống giặc, khi cần, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh.  
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6 .- Kế sách chống giặc của Vua Hùng 

 a.- Thống nhất ý chí chống giặc của các vua quan.  

 b.- Cầu xin Tổ để được soi sáng, phù trợ, để chuẩn bị kế sách sẵn sàng chống giặc, nhất 

là phương cách quy kết toàn dân về một mối. 

 c.-Vận động toàn dân, kẻ góp công người góp của, và các thanh niên trai tráng sung vào 

binh lực và sắm sanh khí giới mà chống giặc. 

7.- Công việc chuẩn bị và tổng phản công giặc 

 a.- Kế sách Vua Hùng đã có, nay chỉ cho các sứ giả đi khắp thiên hạ trong nước vận 

động toàn dân góp công, góp của, mà nuôi sức người Phù Đổng. 

 b.- Đi tìm mỏ sắt đúc khí giới, đúc ngựa sắt, đúc nón sắt, tức là chuẩn bị quân nhu và 

quân cụ . Triều đình nhất trí, toàn dân kết thành một khối, binh sĩ đã được tôi luyện, khí giới đã 

sẵn sàng, thì tới giai đoan Tổng phản công. 

8.- Lệnh tổng phản công 

Khi đã nhập vào được nguồn sống qua Tổ, toàn dân đã lấy lại được niềm tin, toàn dân kết thành 

một khối, vua quan và quân dân một lòng, trăm người như một quyết tâm đuổi giặc, mọi người 

đem hết khả năng, phương tiện cho công cuộc cứu nước. Với sức mạnh tổng hợp của toàn dân, 

thì những đòn sấm sét đó không giặc nào chống đỡ nổi. Chỉ chờ quân giặc tới, nhà Vua ra lệnh 

tổng phản công là toàn quân toàn dân toàn diện vùng lên mà phản công giặc, đó là con nhà trời 

vùng lên tiêu diệt giặc.  Toàn thắng đã nắm chắc trong tay nhân dân rồi.  

9.- Con người Phù Đổng 

 a.- Em bé Phù Đổng đã 3 năm mà chỉ nằm ngửa, không nói, không cười, là hiện thân của 

Vua Lạc khi còn ẩn nhận nằm sâu dưới lòng biển khơi, còn đợi cho đến lúc được sung mãn về 

mọi mặt, nên chưa tỏ rõ mình ra.  Đây là con người anh hùng còn “ khi ,gặp khúc lươn ”, nên 

đang ẩn nhận “ cuộn lại cho vắn ”.  ( Số 3 chỉ con Người Nhân chủ: tự Chủ, tự Lực, tự Cường .) 

 b.- Gặp khi cần thiết, nhất là khi quốc gia lâm nạn, thì mới đến giai đoan “ Khi vươn thì 

dài ”.  Thật ra con người Phù Đổng không chỉ là em bé lạ lùng, đến 3 tuổi mà không nói, không 

cười, không đi, rồi đột nhiên được cung cấp mọi thứ cần thiết là lớn lên như thổi, có sức mạnh 

phi thường, nên đó phải là một em bé dân tộc Việt, được toàn dân đóng góp mọi thứ để cho lớn 

lên, thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn dân Việt trở thành một Phù Đổng .  

Phù Đổng là tập hợp của những con Người Nhân chủ ( sổ 3 ), hết sức tự Lực tự Cường.  Để 

toàn dân trở thành Phù Đổng thì thời gian chuẩn bị ít nhất cũng 3 năm. Phù Đổng thật là 

con dân của Lạc Long và cũng miêu duệ của Bàn Cổ, nên có tài biến hóa : 

 

Anh hùng khi gặp khúc lươn, 

Khi cuộn thì vắn , khi vươn thì dài. 

 

 c.- Vì không là Phù Đổng cá nhân, mà là Phù Đổng tập thể, nên khi đã đánh xong giặc 

thì ai về nhà nấy, nào đâu phải là người đánh giặc thuê mà ngồi đợi chức tước và hưởng bổng 

lộc một mình .  Nhưng tất cả Phù Đổng của dân việt đều chạy đến núi Việt Sóc, cởi áo ( làm 

xong nhiệm vụ ) mà siêu về miền An việt, tức là cuộc sống an bình hạnh phúc trong mọi xóm 

làng .   Quả thật Phù Đổng là những trai hùng gái đảm của Việt tộc, những con người Nhân 

chủ, đầy nhân trí dũng, luôn luôn biết tự lực tự cường.  
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10.- Bộ Huyền số của việt tộc 

“ Có bản chỉ nói Hùng Vương, có bản lại nói là Hùng Vương thứ 6, thế là sai với toàn bích nói 

đến số 3 năm lần: Cầu đảo 3 ngày,Ngồi ở ngả 3 đường, 3 năm giặc mới đến, 3 năm sau, Trẻ 3 

năm mới nói .   Như vậy thì ẩn ý trong số 3 đã quá rõ. 

Có bản nói ông già cao hơn 9 thước thì đúng hơn, vì tự 3 tới 9 là bộ huyền số đi đôi. 

50 cân sắt làm sao đủ để đúc ngựa , kiếm, mũ ?  Trẻ đứng lên cao hơn 10 trượng, nhảy mũi hơn 

10 tiếng:  Ta có 2 lần: 10 = 2 . 5 .    Vậy quả ta có bộ huyền số: 2 , 3 , 5 , 9 , đó là bộ số của văn 

hoá Việt tộc “ .                                      
( Kim Định : Kinh Hùng khải triết, trang 186 ) 

11.- Ca dao tục ngữ 

Gương Trai hùng 

 

Trong dậy, ngoài lậy. 

 

Lạt mềm buộc chặt hơn mây. 

 

Anh hùng khi gặp khúc lươn 

Khi cuộn thì vắn , khi vươn thì dài. 

 

Đã sinh ra kiếp đàn ông, 

Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi. 

 

Mạnh mà mềm dẻo mới nên, 

Khác gì dòng nước chảy trên sông ngòi. 

 

Trượng phu không nhiễm thói trần, 

Không sợ nghèo khó, không thân sang giàu. 

 

Làm trai quyết chí tu thân, 

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo, 

Khi nên trời giúp công cho, 

Làm trai năm liệu bảy lo mới hào. 

Trời sinh trời chẳng phụ nào, 

Công danh gặp hội anh hào ra tay, 

Trí khôn rắp để dạ này, 

Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

 

Đã sinh ra ở trong Trời Đất, 

Phải có danh gì với núi sông. 
( Nguyễn Công Trứ ) 

 

Huyết khí chi Dũng, bất khả hữu. 

Nghĩa khí chi Dũng, bất khả vô. 

Cái Dũng của huyết khí, không nên có, 

Cái Dũng của Đạo lý, không thể không ). 
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Mẫu gái đảm 

Canh một dọn cửa dọn nhà, 

Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm, 

Canh tư bước sang canh năm. 

Trình anh dậy học chớ nằm làm chi, 

Nữa mai chúa mở khoa thi 

Bảng vàng chói lọi, kìa đề tên anh 

Bỏ công cha mẹ sắm sanh, 

Sắm nghiên, sắm bút cho anh học hành. 

 

Xin chàng kinh sử học hành, 

Để em cày cấy, cửi canh kịp người. 

Mai sau xiêm áo thảnh thơi, 

Ơn giời lộc nước, đời đời hiển vinh. 

 

Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, 

Nay anh học gần, mai anh học xa, 

Tiền gạo thì của mẹ cha, 

Cái nghiên cái bút, thật là của em. 

 

Em là con gái Phụng Thiên, 

Bán rau mua bút, mua nghiên cho chồng, 

Nữa mai chồng chiếm bảng vàng, 

Bỏ công tẩm tưới vun trồng cho rau. 

 

Rủ nhau đi cấy đi cày, 

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu, 

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa . 

 

Đôi bên bác mẹ cùng già, 

Lấy anh hay chữ để mà cậy trông, 

Mùa Hè cho chí mùa Đông, 

Mùa nào thức ấy cho chồng ra đi, 

Hết gạo thiếp lại gánh đi, 

Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao, 

Hỏi thăm đến ngỏ thì vào, 

Tay đặt gánh xuống, miệng chào thưa anh. 

Từ khi em về làm dâu, 

Anh thì dặn trước bảo sau mọi nhời, 

Mẹ già dữ lắm em ơi, 

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha, 

Nhịn cho nên cửa nên nhà, 

Nên kèo nên cột, nên xà tầm vông 

Nhịn cho nên vợ nên chồng , 
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Thời em coi sóc, lấy trong cửa nhà, 

Đi chợ thì chớ ăn quà, 

Đi chợ thì chớ rề rà ở trưa. 

Dù ai bảo đợi bảo chờ, 

Thời em nói dối con thơ em về. 

 

Anh ơi ! phải lính thì đi 

Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi, 

Tháng chạp là tiết giồng khoai, 

Tháng hai giồng đậu, tháng ba giồng cà , 

Tháng ba cày vở ruộng ra, 

Tháng tư gieo mạ thuận hoà mọi nơi, 

Tháng năm gặt hái vừa rồi, 

Giời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng, 

Anh ơi! giữ lấy việc công, 

Để em cày cấy, mặc lòng em đây. 

 

Anh đi, em ở lại nhà, 

Hai vai gánh vác, mẹ già con thơ, 

Lầm than bao quản ( muối dưa ) nắng mưa, 

Anh đi, anh lựa chen đua với đời . 

 

Vì thế chúng ta cần xét tới như một điển chương tức một dấu hiệu tác động. Và chính trong 

ý đó mà tôi gọi Kinh Dịch là của Lạc Việt, tức Dịch đã xuất hiện như một điển chương ngày 

tự đời khuyết sử của Việt Nho và nước Việt đã thấm nhuần trong nền Minh triết của nó 

hơn là người Tàu ( tức có Lưỡng nhất tính phong phú hơn người Tàu ), nên bảo Dịch là 

của người Việt là theo ý đó.  Người Việt đã thâu hóa nó và khi gọi là sách ước, khi là gậy 

Thần, khi là cột Trụ Trời.   Đó là thứ cột chỉ có sức chống đỡ trời khi được vun tươi bới 

con người.  Nếu để cột hư thì trời sụp làm chết cả muôn loài như kể trong tần hoại Rađê.        

( Văn học I. 166 ). 

 

Đó là một niềm tin chung, nên ta thấy trong truyện người đàn bà Việt chặt cây Cam xe của 

Chiêm Thành làm cho nước đó sụp, vì người Chiêm Thành đã không biết gìn giữ cột Trụ Trời. 

Đấy là biểu lộ niềm tin chung phát xuất từ tiềm thức cộng thông của Viêm Việt cổ đại.  Biết đâu 

rằng chính vì đang vận hành trong bầu khí đó mà có truyện Mã Viện trồng cột với câu: “ Đồng 

Trụ chiết Giao Chỉ diệt “   Mã Viện hiểu theo vòng ngoài ý thức là nếu cây cột ông ấy dựng mà 

đồ thì nước Việt Nam sẽ mất, nhưng ý sâu trong tiềm thức cộng thông thì là lời Trời sai Mã Viện 

nhắc nhở cho người Việt rằng ngày nào họ không còn chăm sóc cho cây Trụ Trời nữa thì Giao 

Chỉ diệt, tức hai nét Trời Đất giao thoa, mà dân nước đi vào thứ Duy đấy phân hóa.  Có lẽ vì thế 

mà Tổ tiên đã đặt lệ trồng “Cây Nêu “ ngày Tết để trong giờ trọng đại nhắc nhở tới bổn phận 

chăm sóc cây Trụ Trời .  Đấy là những truyện không có thực, nhưng lại nói lên một sự thực lớn 

lao, to bằng cái chiến tranh huynh đệ tương tàn đã làm sụp đổ Việt Nam tự ngày cây Trụ Trời 

Việt Nho bị đốn ngã, làm cho Trời Đất hết giao hòa.  Làm thế nào? Thưa cần đến cây đàn Kinh.” 

  

______________________________________________________________________________  
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  4 .- BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN 

 

Hay 

 

  CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH 

 

  TINH THẦN “ KIẾN QUỐC “ VỚI  

 

MẪU GÁI ĐẢM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

  

 

  

 

Liễu Hạnh là bà Chúa Thượng ngàn, bà là con gái của Thần Tản Viên tức là Sơn tinh, Bà là      

mẫu Gái đảm thuộc dòng Mẹ Âu Cơ của nền Văn Hoá Nông nghiệp, Bà Chúa  rất thương yêu 

dân, dạy dỗ dân , lo cho đời sống  của con dân Việt. Bà đã kế tục thể hiện Tinh thần Hồn Thiêng 

Sông Nui Từ Sách Ước gậy Thần  của  Thân phụ  Thần Tản Viên. 

 

Dưới đây là  truyền thuyết về Mẫu Thượng Ngàn   

( Nguồn intenet ) 

 

Lâm Cung Thánh Mẫu (林 宮 聖 母) hay Mẫu Thượng Ngàn hay Bà Chúa Thượng Ngàn  

(Princess of the Forest) is ruler of the Forest Palace among the spirits of the Four 

Palaces in Vietnamese indigenous religion. In legend the Princess of the Forest was the daughter 

of prince Sơn Tinh and Mỵ Nương, công chúa Quế Mỵ Nương King Hung's daughter from the 

legend of the rivalry between Sơn Tinh and the sea god Thủy Tinh. Many natural features 

around Vietnam feature shrines to her, such as the Suối Mỡ thermal springs area near the town 

of Bắc Giang. ) 

___________________________________________________________________________ 

 

Thân thế  

Con ông Trời   

Mẫu Thượng Ngàn là người con gái đầu tiên của Ngọc Hoàng, vì tính tình thẳng thắn khó bảo 

nên bà được cha giao cho cai quản vùng núi rừng hoang vu, trái với Mẫu Thoải là người hay thay 

đổi nhưng rất nghe lời cha nên được cha giao cai quản vùng sông nước. Từ ngày Mẫu Thượng 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Palaces
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Palaces
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_indigenous_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Son_Tinh_%E2%80%93_Thuy_Tinh
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Hung
https://en.wikipedia.org/wiki/Son_Tinh_%E2%80%93_Thuy_Tinh
https://en.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng
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Ngàn về vùng núi cai quản thì người dân nơi đây đều được vụ mùa bội thu, đợt đi săn nào cũng 

bắt được thú lớn cả. Ngoài ra bà còn dạy dân cách dùng lửa và nấu ra những món ngon làm say 

mê lòng người cũng vì thế dân trong vùng hết lòng tôn kính bà, những lời mà bà khuyên bảo đều 

được họ nhất mực nghe theo. 

Thu phục Mộc Tinh  

Sự tích cây ngàn quả và con ruồi   

Sau khi bị Kinh Dương Vương đánh đuổi, Mộc Tinh sợ hãi chạy về hướng Tây Nam, tại đây nó 

vẫn giở trò cũ thường xuyên bắt người dân trong vùng làm lễ tế người. Mẫu Thượng Ngàn biết 

chuyện giận lắm, định dùng rìu để chặt đổ cây, nào ngờ thân cây quá cứng dù chặt bao nhiêu lần 

cũng không sứt mẻ tí nào. Mẫu Thượng Ngàn bèn dùng phép hóa thành một con sâu tinh rồi chui 

vào trong thân cây khiến Mộc Tinh đau đớn vô cùng vội vàng xin tha. Nó hứa rằng sẽ không ăn 

thịt người nữa và tặng bà một giống thần sau đó hóa thành một con hổ rồi chạy mất. Mẫu 

Thượng Ngàn đem hạt giống này về trồng, không lâu sau nó lớn thành một cái cây to thật là 

to, cành lá xum xuê che phủ một nửa bầu trời, hàng năm đều mọc ra hàng trăm thứ quả khác 

nhau. Bà thu hoạch tất cả và đem cho cha mình và các vị thần cùng ăn, ai nấy dùng xong đều tấm 

tắc khen ngon chỉ trừ một tiên nữ chê dở. Nghe vậy Mẫu Thượng Ngàn quyết định không bao 

giờ cho mọi người được ăn loại quả này nữa. Về phía cô gái kia thì bị các vị thần phạt hóa thành 

con ruồi để suốt phần đời còn lại chỉ được ăn đồ thừa của con người mà thôi. 

Sự tích vua hóa Hổ   

Hùng Vương thứ IX là một vị vua anh minh, thương dân như con, cũng vì vậy mà được trời 

phù hộ giúp cho con đàn cháu đống. Nào ngờ trong một lần đi săn, ông vô tình bị Quỷ Xương 

Cuồng ăn thịt. Nó nhân cơ hội này dùng phép hóa thành ông để trở thành vua. Từ ngày làm vua 

thì Quỷ Xương Cuồng không màng việc nước, chỉ đam mê rượu chè và gái đẹp, những người 

chống đối đều bị nó ăn thịt cả. Lần này Mẫu Thượng Ngàn quyết không để cho Quỷ Xương 

Cuồng có thể chạy thoát được nữa nên hóa thành một cô gái xinh đẹp có tài thổi sáo. Chẳng 

bao lâu danh tiếng của bà truyền tới tai nhà vua nên được mời vào cung giúp vui. Quỷ Xương 

Cuồng biết bà là Mẫu Thượng Ngàn bèn bảo một khi tiếng sáo mà dừng thì bà sẽ bị giết. Khi 

tiếng sáo của bà vừa cất lên thì ai nấy đều cảm thấy thư thái, mọi âu lo đều bị quên lãng, thời 

gian trôi qua lúc nào không hay. Tới đêm thứ bảy khi tiếng sáo vừa dứt thì Quỷ Xương 

Cuồng đã hiện nguyên hình thành một con hổ khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Mẫu 

Thượng Ngàn dùng phép nhốt con hổ vào lồng và luôn giữ nó bên mình. Từ đó về sau 

phàm những ai phạm tội phá rừng đều bị bà đem cho hổ ăn thịt cả. 

Nhận nuôi Sơn Tinh   

Một lần khi đang đi dạo trong rừng, Mẫu Thượng Ngàn phát hiện thấy xác một đứa trẻ chỉ còn 

lại bộ xương khô bên gốc cây. Tiếc thương vì cậu bé đã chết khi còn quá nhỏ nên Mẫu 

Thương Ngàn đã dùng phép hòa lẫn xương cậu cùng gan hùm, tay gấu, ruột ngựa, mắt 

diều hầu, chân báo cùng quả tim của bà để hồi sinh cậu. Mẫu vốn không có con cái gì, lại 

thấy cậu bé lanh lợi nên đã quyết định nhận cậu làm con nuôi, đặt tên là Sơn Tinh, giao cai 

quản vùng núi Ba Vì. 

Cái chết  

Một số truyện đề cập rằng bà mất trong cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sau khi mất 

thì bà trở lại Thiên Phủ sống cùng cha mình nhưng vì quá thương con nên bà đã cầu xin cha 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
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được phép trở lại trần gian. Ngọc Hoàng đồng ý bèn cho bà được đầu thai trở lại làm con gái 

của Sơn Tinh. 

Con vua Hùng Định Vương  

Theo truyền thuyết này, bà vốn là con vua Đế Thích, lần đầu hạ phàm, bà là Mỵ Nương Quế 

Hoa, con vua Hùng Vương. Theo sự tích thì khi sinh bà ra, hoàng hậu đau quá phải vịn vào cành 

quế mới sinh hạ được bà nên vua Hùng Vương mới đặt tên cho bà là Quế Hoa công chúa. Lớn 

lên, Quế Hoa luôn nhớ thương mẹ nên đã đi vào rừng sâu để tìm dấu vết người mẹ hiền. Nàng 

được ông Bụt ban cho phép thuật nên đã cùng mười hai thị nữ ra sức tu tiên luyện đạo, cứu 

giúp dân lành. Bà dạy người dân cách trồng trọt, làm nương rẫy, xây nhà, chăn nuôi và săn 

bắt thú dữ, còn mười hai thị nữ của bà thì trở thành các bà mụ chăm lo việc sanh đẻ của 

người dân để không ai phải chịu nỗi đau mất mẹ vì sanh khó giống như bà nữa. Khi nhân 

dân các bản mường đã có cuộc sống no ấm, Mỵ Nương Quế Hoa cùng 12 thị nữ bay về trời 

trên đám mây ngũ sắc. Từ đó về sau bà được người dân tôn thờ làm Bà Chúa Thượng Ngàn 

cai quản vùng rừng núi còn mười hai thị nữ trở thành Mười hai Bà Mụ cai quản việc sanh đẻ của 

trần gian. 

Con nhà họ Cao   

Lần thứ 2 bà giáng sinh vào cửa nhà họ Cao, một người tù trưởng trên đất Yên Bái. Sau đó nhiều 

lần bà hiển linh, dạy dân trồng trọt, làm ăn, lên rẫy làm nương, đi rừng, làm ruộng bậc 

thang nên được nhân dân suy tôn là: ‘Bạch Anh Trưởng Quản Đỉnh Thượng Cao Sơn Thần 

Nữ Cao Mường Sơn Triều’. Sau này bà lại linh ứng giúp vua Lê Thái Tổ nên được gia phong là 

‘Lê Mại Đại Vương’. Trong văn thỉnh mời Đức Thánh Mẫu có hát rằng: 

‘Thỉnh mời Đệ Nhị Chúa Tiên 

Vốn xưa giá ngự trên đền Đông Cuông 

Hình dung nhan sắc khác thường 

Giá danh đổi một hoa vương khôn bì 

Biết đâu lá thắm thơ bài 

Lòng trinh chẳng động một vài giá xuân. 

 

Vợ Hà Văn Thiên  

Đông Quang Công chúa là Lê Thị Kiểm. Bà là vợ của ông Hà Văn Thiên, người Tày Đông 

Cuông được triều đình giao cho cai quản Đông Cuông. Ông Thiên, hậu duệ của Hà Đặc Hà Bổng 

(trại chủ Quy Hóa) bị hi sinh trong chiến tranh chống quân Nguyên. Ông bà sinh hạ được 1 đứa 

con trai. Khi ông tạ thế, bà Kiểm cùng con trai ở lại Đông Cuông rồi mất tại đấy. Dân lập miếu 

thờ ông bên Ghềnh Ngai (hữu ngạn sông Hồng) và thờ hai mẹ con bên tả ngạn, đối diện với 

miếu. Người mẹ Rừng chung chung, đến đây đã được lịch sử hóa, gắn với lai lịch cụ thể của một 

con người trần thế. 

Con Sơn Tinh  

Bà là con gái của Sơn Tinh (tức Tản Viên Sơn Thánh) và Mỵ Nương Ngọc Hoa (chữ Hán: 媚

娘玉花) trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh (Mỵ Nương là danh hiệu gọi con gái của 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%BF_Th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_M%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Tinh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A3n_Vi%C3%AAn_S%C6%A1n_Th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_N%C6%B0%C6%A1ng
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Hùng Vương, tương tự như "Hoàng Nữ" hoặc Công Chúa"). Khi còn trẻ, Mẫu là một cô gái đức 

hạnh, lại tài sắc vẹn toàn, được cha mẹ đặt tên là La Bình. 

Học tập  

La Bình thường được cha cho đi cùng, đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền 

trung du đồi bãi trập trùng. Trong địa hạt mà Tản Viên Sơn Thánh cai quản, ông đã dạy dân 

không thiếu điều gì, từ săn bắn thú dữ đến chăn nuôi gia súc, từ trồng cây ăn quả, 

trồng lúa nương đến việc đắp ruộng bậc thang, trồng lúa nước v.v. hay dựng nhà dựng cửa, hái 

cây thuốc chữa bệnh. Ông cũng thường cùng các vị sơn thần, tù trưởng luận đàm thế sự và bàn 

soạn công việc. Do luôn luôn được theo cha như thế nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều 

điều. Vốn thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. 

Những khi Sơn Tinh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến thì La 

Bình thường được cha cho đi thay. Những lần như thế, La Bình luôn tỏ ra là một người đầy 

bản lĩnh, biết tự chủ trong giao tiếp, lại cũng biết thành thạo trong mọi công việc. 

Các sơn thần, tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn 

Thánh. Còn bản thân nàng, chẳng những hòa hợp, ân cần với mọi người, mà còn rất thân thuộc, 

quyến luyến với phong cảnh, từ cây cỏ hoa lá đến hươu nai chim chóc... 

Cai quản  

 

Động tối ở chùa Bái Đính (Ninh Bình), nơi thờ bà chúa Thượng Ngàn 

Khi Tản Viên và Mỵ Nương, theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế trở về trời thành hai vị thánh 

bất tử thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc 

dưới trần, nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung 

du đồi bãi trập trùng của nước Nam. 

Trở thành chúa tể của miền núi non và trung du, công chúa Thượng Ngàn vẫn luôn luôn 

chăm chỉ, hàng ngày hết sức làm tròn các trọng trách của mình. Bà bảo ban các loài cầm 

thú phải biết sống hòa hợp với nhau, dạy chúng đừng ăn những loài quả độc, nấm độc, biết 

tránh khỏi những cây cối đổ, những cơn lũ quét... 

Bà dạy bảo con người cũng thật chu đáo, tỉ mỉ. Những gì cha bà đã dạy, bà đều đem ra áp dụng. 

Khi tiếp xúc với các tù trưởng, bà cũng học thêm ở họ được nhiều điều. Thế là bà lại đem những 

điều hiểu biết mới đi truyền bá ra mãi. 

Bà cải tiến và hoàn thiện thêm những gì mà trước kia, ở cha bà mới chỉ là bắt đầu. Làm 

nhà không những đã chắc chắn, lại còn phải biết chạm trổ cho thật đẹp đẽ. Ở mũi các 

thuyền độc mộc cũng thế, có khắc cả hình hai đầu rồng chạm hẳn vào nhau. Cách nấu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ru%E1%BB%99ng_b%E1%BA%ADc_thang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ChuabaidinhcoB6.jpg
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nướng thức ăn, chẳng những chỉ có kho, luộc mà còn chế thêm ra được nhiều món mới. Rồi 

công việc đồng áng, bà dạy mọi người cách lấy ống bương để dẫn nước từ khe núi xuống. 

Lại đi phân phát hạt giống, cho nên nơi nào cũng có cơm dẻo nếp thơm. Trong các con vật 

nuôi trong nhà, bà đem về thêm nhiều giống gia súc mới. Lại trồng xạo thêm nhiều giống 

cây ăn quả. Rồi trồng cả những hoa thơm cỏ lạ lấy từ trên rừng núi về... 

Ngọc Hoàng Thượng đế còn ban tặng cho bà thêm nhiều phép thuật thần thông, đi mây về 

gió, và trở thành vị Thánh bất tử để luôn luôn gần gũi, gắn bó với cõi trần, vĩnh viễn ở 

miền trung du và núi non hùng vĩ. Khi dân chúng sinh sôi nảy nở ra thêm, từ miền núi non và 

trung du tràn xuống các miền đồng bằng và ven biển, đã mang theo những cách thức làm ăn và 

phong tục tập quán từ hồi còn ở trong rừng, dưới sự bảo ban dìu dắt của công chúa Thượng 

Ngàn. 

Cùng với nhiều vị thần thánh khác, công chúa Thượng Ngàn vẫn ngày đêm lặng lẽ âm phù 

cho sự bình yên của mọi người dân nước Việt. Nhiều người gọi bà là Mẫu, một cách vừa 

trìu mến gần gũi mà cũng vừa tôn kính. 

Phù hộ   

Người ta cho rằng các chiến công quân sự của nhiều triều đại Việt Nam đều có sự phù hộ 

của bà. Vì thế, các triều đại này, sau khi thắng lợi đều có lễ tạ ơn và có sắc thượng phong 

cho bà là công chúa. 

Một truyền thuyết cho rằng hồi đầu thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn, lúc ấy lực lượng nghĩa quân 

còn yếu, đang đồn trú ở Phản Ấm thì quân Minh kéo đến bao vây. Nghĩa quân người ít chống cự 

không nổi, phải tan tác mỗi người mỗi nơi. Trong đêm tối, công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép 

thành bó đuốc lớn, soi đường cho quân sĩ, tập hợp và dẫn dắt họ đi vào đất Mường Yên, về cơ 

sở núi Chí Linh. Ánh đuốc thiêng của bà, chỉ quân sĩ của Lê Lợi biết được, còn quân Minh 

không thể nào nhìn thấy. 

Ở Chí Linh, nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tập luyện và tập hợp, phát triển thêm lực lượng. Thật 

gian khổ, lắm phen không còn lương thực, phải lấy củ nâu củ mài thay cơm, nhưng nhờ sự che 

chở của công chúa Thượng Ngàn, quân đội của Lê Lợi vẫn ngày một thêm lớn mạnh. Quân Minh 

nhiều lần đến bao vây cũng đành phải chịu rút về. Từ Chí Linh, quân Lê Lợi tiến vào giải 

phóng Nghệ An, Thuận Hóa. Sau đó, với những trận thắng oanh liệt ở Tốt Động, Chúc 

Động, Chi Lăng và cuối cùng, bao vây quân Minh ở Đông Quan để kết thúc cuộc chiến, lập lại 

hòa bình cho nước Việt. 

Thờ phụng  

Thánh Mẫu Thượng Ngàn, cũng như nhiều vị thần thánh khác, được nhiều người tôn thờ, 

và chính là hồn thiêng của sông núi, bao nhiêu đời nay dẫn dắt con cháu vững bước đi lên. 

Bà có mặt ở khắp nơi, theo bước chân của dân chúng, khi ở miền rừng núi rồi xuống miền 

đồng bằng. Vì vậy, ở nhiều nơi người dân lập đền thờ phụng bà. Tuy nhiên, đại bản doanh của 

bà vẫn là vùng núi non và các cửa rừng. Những người đi rừng, muốn được bình yên, vạn sự tai 

qua nạn khỏi, thường đến cầu xin sự che chở, phù trợ của bà. Ai muốn săn bắt hay khai thác thứ 

gì trong rừng, cũng đặt lễ, thắp hương, cầu xin để được bà chấp thuận. Đôi khi Mẫu Thượng 

Ngàn cũng được hiểu chính là người Mẹ của Đức Thánh Tản Viên, theo cách hiểu này thì Đền 

thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Mẫu Đợi ở làng Dụ Đại xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Lam_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ch%C3%AD_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91t_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%BAc_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%BAc_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A2i_Chi_L%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i#Th%C4%83ng_Long,_%C4%90%C3%B4ng_%C4%90%C3%B4,_%C4%90%C3%B4ng_Quan,_%C4%90%C3%B4ng_Kinh
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Bình để tưởng nhớ công ơn của Mẫu Ma Thị Cao Sơn - người mẹ có công ơn nuôi dưỡng Đức 

Thánh Tản Viên. 

Tuy nhiên, có ba nơi được coi là trụ xứ chính của bà, gồm: 

Thứ nhất là đền đông Cuông, xã đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Thứ hai là đền Bắc Lệ, xã Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Thứ ba là đền Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Lý giải về tên gọi khác nhau  

Thánh Mẫu Thượng Ngàn có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc của Mẫu, địa 

danh đền của Mẫu, sắc phong của các triều đại phong kiến: 

-  Mẫu Đông Cuông được gọi theo địa danh Đông Cuông nơi ngôi đền Mẫu ngự. 

-  Lê Mại Đại Vương theo sắc phong của vua Lê lúc bà hoá phép giúp vua đánh giặc. 

- Sơn Mẫu theo tên của Mẹ hoặc Con Sơn Tinh. 

-  Mỵ Nương Quế Hoa Công chúa, La Bình công Chúa theo tên gọi của nguồn gốc xuất thân 

lúc giáng trần. 

- Lâm Cung Thánh Mẫu chính là tên gọi khi hiển thánh tại đền Đông Cuông, Yên Bái. 

Tam tòa Sơn Trang  

Nhạc Phủ mà Mẫu Thượng Ngàn cai quản vốn xuất phát từ tín ngưỡng thờ Sơn Trang của đồng 

bào miền núi phía Bắc. Vì vậy nên còn thấy sự xuất hiện của Tam tòa Sơn Trang. Có người cho 

rằng Mẫu Thượng Ngàn chính là vị đứng đầu Tam tòa Sơn Trang. Cũng có người cho rằng toàn 

bộ Tam tòa Sơn Trang nằm dưới quyền Mẫu. Hoặc cả ba vị Tam tòa Sơn Trang đều là những 

hóa thân của Mẫu. 

Thanh Sơn Chính Phái Đệ Nhất Thượng Ngàn, sắc phong Lê Mại Đại Vương, hiệu viết 

Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Lâm Công Chúa 

Đệ Nhị Thượng Ngàn Cao Sơn Công Chúa Diệu Tín Thiền Sư 

Đệ Tam Thượng Ngàn Sơn Trang Tàng Hình Diệu Nghĩa Thiền Sư 

Tránh nhầm lẫn Tam tòa Sơn Trang với Tam tòa Thánh Mẫu và Tam vị Chúa Mường (bao gồm 

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ và Chúa Đệ Tam Lâm Thao). 

  

Khi sống Bà bôn ba lo mọi mặt cho đời sống con dân Việt Nam. 

Khi chết Bà  hiển linh về Trời phò trợ cho Dân tộc Việt Nam! 

  Bà chính là  Quan Thầy  Bổn Mạng  ( God Mother )  của Dân tộc Việt Nam! 
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TÓM LẠI 

  Tứ Bất Tử là Bốn vị Thánh của Việt Nam, các Ngài đã để lại những gương Sống  tạo nên 

Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam , đó là những Vị: 

 1.- Thần Tản Viên  với  Sách Ước và Gây Thần là Cơ cấu( 2 – 3, 5 ) của  nền Văn 

Hóa Thái  Hòa mang  tên  Việt Nho và Triết lý An vi.  

 2.- Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung  là Gương Mẫu xây dựng gia đình.   

 3.- Phù Đổng Thiên vưong:Mẫu người  “ Trai  hùng Cứu quốc “  với tinh thần Đoàn 

kết  Dân tộc.( Nam ngoại ) 

 4.- Bà Chúa Thượng ngàn: Mẫu người Gái đảm kiến quốc, cũng là Quan Thầy bổn 

mạng của Dân tộc, khi sống thì bôn la lo mọi mặt cho đời sống nhân dân, khi chết thì hiển 

linh bảo trợ cho Dân tộc.   ( Nữ nội )  

Tứ Bất Tử chính là  “ Hồn Thiêng Sông Núi “, cũng là  “ tinh thần Bất khuất của Dân tộc 

Việt Nam “. 

 Trên cùng  còn có Quốc mẫu Âu Cơ, Quốc phụ Lạc Long với  Vua Hùng, sao lại có thứ  

con Dân  Việt  bỏ Tổ Tiên oai hùng, rước  hồn ma vương quỷ sứ  Mác Mao về thờ làm  

giáng cấp con người, rối ren Gia đình và nát tan Dân tộc ! 
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  NÉT ĐẸP DUYÊN DÁNG, TRANG NHÃ CỦA  DÂN TỘC VIỆT NAM 

QUA TRANG PHỤC ÁO DÀI 
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Đẹp Người, Đẹp Nết : Mỗi người một vẻ , mười phân vẹn mười ( Kiều )   
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PHẦN  HAI 

I.- CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ VIỆT NAM 

1.- Thời đại đồ đá 

2.- Thời kỳ cổ đại (2879-111 TCN) 

2.1 Kỷ Hồng Bàng (2879–258 TCN) 

2.1.1Nước Xích Quỷ 

2.1.2Nước Văn Lang 

2.2  Nhà Thục (257-208 hoặc 179 TCN) 

2.3  Nhà Triệu (204-111 TCN) 

 

3.- Thời kỳ Bắc thuộc (111 TCN–938 SCN) 

3.1 Bắc thuộc lần 1 (111 TCN–40 SCN) 

3.2 Hai Bà Trưng (40–43) 

3.3 Bắc thuộc lần 2 (43–544) 

3.4 Nhà Tiền Lý (544–602) 

3.5 Bắc thuộc lần 3 (602–923 hoặc 930) 

3.6 Ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam 

3.7 Thời kỳ tự chủ (905–938) 

3.7.1Họ Khúc (905–923 hoặc 930) 

4.- Thời kỳ quân chủ (939-1945) “ 

  

 5.- Thời kỳ CSVN miền Bắc ( 1945 - 1975 ) 

                           6.-Thời Kỳ VNCN miền Nam ( Năm 1954 – 1975 ) 

                        7.-Thời kỳ CHXHCNVN ( `1975 -  ?    ) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i_(2879-111_TCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#K%E1%BB%B7_H%E1%BB%93ng_B%C3%A0ng_(2879%E2%80%93258_TCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#N%C6%B0%E1%BB%9Bc_X%C3%ADch_Qu%E1%BB%B7
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#N%C6%B0%E1%BB%9Bc_V%C4%83n_Lang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh%C3%A0_Th%E1%BB%A5c_(257-208_ho%E1%BA%B7c_179_TCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh%C3%A0_Tri%E1%BB%87u_(204-111_TCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_(111_TCN%E2%80%93938_SCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_1_(111_TCN%E2%80%9340_SCN)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng_(40%E2%80%9343)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_2_(43%E2%80%93544)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%BD_(544%E2%80%93602)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_3_(602%E2%80%93923_ho%E1%BA%B7c_930)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#%E1%BA%A2nh_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_%C4%91%E1%BA%BFn_v%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_t%E1%BB%B1_ch%E1%BB%A7_(905%E2%80%93938)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#H%E1%BB%8D_Kh%C3%BAc_(905%E2%80%93923_ho%E1%BA%B7c_930)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_(939-1945)
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  II.- LIÊN HỆ GIỮA TÀU VÀ VIỆT 

1.- LÝ CHỨNG KHẢO CỔ VÀ LỊCH SỬ:    

DI CHỈ LONG SƠN, NGƯỠNG THIỀU, GẠO, NGỌC LONG TOẠI 

Mấy thí dụ trên đây tuy rất nền tảng nhưng có thể nói mới là tiên thiên thuộc lý thuyết, nên sau 

đây xin thêm mấy thí dụ về lịch sử và khảo cổ và chỉ xin đan cử một thí dụ về Di Việt. 

Ta biết người Tàu chỉ “ rợ ” mạn Tây và Bắc bằng “ Nhung, Ðịch ”, còn mạn Nam và Ðông là 

“ Man, Di ” tức là ngành tiến mạnh nhất trong Văn hoá mà sau này Tàu theo học, nên sách 

Xuân Thu Tả truyện có câu “Hoa Hạ diệc tân Di Ðịch ”, nghĩa là dân Trung Hoa ( Hoa Hạ) 

cũng chính là dân Di Ðịch mới.   Ðó là câu sách thoáng qua, nhưng lại phản ảnh một lưu truyền 

xa xưa mà ta có thể xác định vào đời Thương Ân lúc xâm chiếm Văn hoá Di Việt xẩy ra ở 

vùng Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc miền Dương Tử giang, An Huy, Giang Tô miền Bắc sông 

Hoài . . . mà ấn tích là di chỉ Long Sơn rất nổi tiếng ( xem Cradle tr. 188 và 313 ).   Việc này xảy 

ra vào những thế kỷ 15 – 12 tr. c. n.       

Nhà Thương lúc chiếm Long Sơn mới chỉ là một bộ lạc nổi hơn về binh bị, chứ về Văn hoá 

thì thua Di Việt rất xa.  Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn mà “ nước Tàu ” mới nhô lên bật ra 

khỏi tình trạng bộ lạc ( xem The birth of China của H. G. Creel ).     Xin nhắc lại Long Sơn là 

một di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật năm 1923, với 3 cái lịch, ( nồi 3 chân 

rổng ) rất thời danh cũng như đồ sứ đen, Long Sơn đã có làng xã, có thờ cúng Tổ Tiên, 

cũng như vòng xoáy ốc Tả nhậm ( ngược kim đồng hồ ), cùng ríu có vai và đồ gốm có hoa 

văn y như Văn hoá Ðông Sơn.      

Khi mới khám phá ra ai cũng cho là của Tàu và từ đó tỏa ảnh hưởng xuống phía Nam, nhưng dần 

dần các cuộc khai quật kế tiếp chứng tỏ ngược lại, như được đúc kết vào quyển The cradle of the 

East của ông Bỉnh Thế Hà mới xuất bản năm 1975 với câu kết thúc đại khái của sách là nước 

Tàu được làm nên do những người không phải là Tàu.  

Thế không phải là Việt, thí ai vào đấy ?   Việt tộc đã để lại dấu Văn hoá mãi từ giai đoạn Hoà 

Bình ít nhất trước đây 8000 năm.   Ðấy là về phía Ðông, còn phía Tây thì phải kể di chỉ danh 

tiếng Ngưỡng Thiều trong tỉnh Thiểm Tây.   Thoạt tìm ra ai cũng tưởng là của Tàu, nhiều học 

giả Tây Âu còn cho là cho có chịu ảnh hưởng của Tây Âu, nhưng đến nay thì dần dần nhận ra là 

do phía Nam.   Nói vậy có nghĩa là trước đây lối 6, 7 ngàn năm, Ngưỡng Thiều và Long Sơn 

là chưa phải là của Tàu, thế mà đó là 2 di chỉ then chốt đã được nghiên cứu thấu triệt, thì 

đủ biết hai chữ Việt Nho có đầy đủ lý chứng không những trong huyền sử mà luôn cả trong 

khảo cổ.   Thí dụ Gạo mới có ở Long Sơn trước đây lối 6000 năm và rất hiếm, chỉ hàng quyền 

quý mới được ăn.    Ðang khi đó gạo đã có ở Việt ngay từ đợt Văn hoá Hoà Bình, ít nhất 

trước đây lối 8000 năm.    Ông Solheim cho rằng Gạo đã có ở hang Thần và Non Nok Tha 

( cùng thuộc Văn hoá Hoà Bình ) lâu trước bên Tàu. 

 

Xin kết luận bằng câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân có ghi trong Huyền sử nước ta, 

mà trước đây sử cũ coi như truyện hoang đường, nhưng nếu đọc theo lối Huyền sử dưới ánh sáng 

của khảo cổ thì sẽ thấy nó không phải hoang đường, vì nhà Thương cũng gọi là nhà Ân, sau khi 

đã chiếm Long Sơn còn tiếp tục mở mang bờ cõi thêm mãi xuống vùng Giang Tô, Chiết Giang, 

Kinh Sở . . . ( xem Cradle tr.344 ) .  Trong quyển State Craft ( tr.198 ) học giả Creel có nhận 
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xét là từ đấy Tàu mới khởi đầu khinh thị Di vì hay bị Di đánh bại.     Vậy sự đánh bại này 

phản ảnh truyện Thánh Gióng, phản ảnh luôn cả vụ nhà Ân hợp nhập Văn hoá Di Việt. 

\Truyện kể rằng vua nhà Ân bại trận nên ôm ngọc Long Toại mà chết vùi ở đất Việt.    

Ðó là huyền sử không có thật ở cái Hình, tức là vua nhà Ân không có chôn ở đất Việt, nhưng có 

thật ở cái Tượng tức là vua nhà Ân đã học được với Việt tộc tính chất Lưỡng hợp mà ở đây 

kêu là ngọc Long Toại.    

Huyền sử nói là thứ ngọc châu từ thuở Trời Ðất mới khai tịch đã có một cặp Trống /Mái từ 

đời Hoàng Ðế trải đến đời Ân làm của thế bảo, cho đến lúc nhà Ân sang xâm lăng đất Việt 

bị Thánh Gióng đánh tơi bời bỏ thân và ngọc lại bên đất Việt.  Vậy ngọc Long Toại là chi?   

Thưa chính là đạo Dịch của Trời Ðất cũng như đạo Dịch của Phục Hy mà vua nhà Ân học 

được, nhưng chưa trút hết máu Du mục nên còn ham đi chinh phục, thành thử phải chết và ôm 

ngọc đó trả lại cho chủ cũ có họ Rồng ( Long Toại là hạt ngọc có đóng con chấm của chủ là 

Tiên Rồng nằm trong chữ Long Toại đó. Toại có nghĩa là làm ra lửa, hàm ngụ trong chữ 

Viêm Việt, nhận Hoả đức làm nền ).   Vì vậy mà Huyền sử nói vua Ân chết chôn ở đất Việt, 

còn Kinh Dịch nhà Ân gọi là Dịch Quy tàng, tức Dịch ẩn tàng trong đất, liên hệ với ngọc Long 

Toại bị chôn.    

Nhưng vì Long Toại bị chôn nên chính chủ là Việt tộc cũng chẳng còn biết đâu mà lần, hoá 

nên truyện kết bằng một câu rất bí ẩn  là “ giếng bị bỏ dơ ”, tức không ai còn biết múc nước cam 

tuyền từ giếng Việt nữa ( Việt tỉnh cương ) nghĩa là không ai thấy cái Tượng hay nền móng của 

Kinh Dịch là nền Minh triết có nét lưỡng hợp nữa, thành ra phải đi ăn nhờ của Hình hiện của 

người là 64 quẻ dùng vào việc bói toán vậy thôi.  

  2.- KẾT LUẬN 

Việt Nho muốn điều chỉnh lại một số điểm thuộc lịch sử của cả Tàu lẫn Việt, do cả người 

Tàu lẫn người Việt, đồng thời thức tỉnh học giả Việt muốn biết Văn hoá dân tộc một cách 

đích thực thì phải ngoi ngược về quá khứ rất xa xưa, chữ Nho gọi là Tố nguyên.     Và đấy 

là tên sách đã khai mạc thuyết Việt Nho với cái tựa đề mập mờ thấp thoáng” Việt Lý Tố 

Nguyên ” để vẽ lại hình ảnh lung linh về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc cũng như về nguồn gốc 

Nho.    

  3.- VIỆT NHO: NGUỒN GỐC ĐÍCH XÁC CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC   

Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra danh xưng mới, vừa để chỉ rõ cái nguồn gốc đích xác của 

Văn hoá Dân tộc, vừa để gột rửa Nho giáo, một nền Nhân bản trung thực, nhưng đã bị 

xuyên tạc đến độ lu mờ, nhờ vậy chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra một nền Triết lý hợp 

cảm quan thời đại về hình thức lẫn nội dung.  Về hình thức là dùng rất nhiều Huyền số, 

Huyền thoại cũng như Nghi lễ Thói tục.    

Ðó là nền Triết  lý đang được thế giới mong cầu đến độ triết gia người Ðức ông Ernest Cassirer 

đã muốn định nghĩa là con vật có khả năng biểu tượng ( symbolicum ).  Ðiều này được quảng 

diễn khá đầy đủ trong quyển Philosophy in a new key ( A study in the symbolism of reason, rite 

and art của Suzanne K. Langer , Havard university press 1942 ).    

Ðó là một sự phản đối lại nền triết học cổ điển Tây phương quá khô khan trừu tượng, nên phải 

mở một hướng mới cho Triết xuyên qua nghệ thuật và biểu tượng.  Trong chiều hướng đó 

Việt Nho sẽ là tay quán quân phong phú vì cái rừng Huyền thoại mênh mông của Việt lẫn 

Nho, tha hồ khai thác . 
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    4.- HÁN NHO & VIỆTNHO 

  Hán Nho là xã hội nặng về Lý Việt Nho là  xã hội nặng hơn về Tình.  

a.- Xã hội Lý, Xã hội Tình 

( Ở Đời: Sứ Điệp Trống Đồng. Kim Định ) 

“ Hãy nói theo danh từ xã hội cho rộng ý. Ta sẽ gọi Cộng đồng là xã hội Lý theo nghĩa lý là lý 

sự. Còn Công thể là xã hội Tình theo nghĩa Tình là Tình Người. Mỗi bên có một số nét đặc 

trưng tạm quy tụ vào 5 điểm sau:  

A.- Xã hội Lý  

1. Là xã hội vòng Ngoài, đặt cơ sở trên Sức mạnh. 

 2. Lấy sự chiếm đoạt làm đầu, gây nên kẻ có người không, người Nô kẻ Chủ. 

  3. Cuộc sống được định nghĩa là cuộc đấu tranh, đấu tranh giữa các Giai cấp, tức giữa 

kẻ Có với người Không, giữa Tư bản với Vô sản, Vô sản làm Nô lệ, Hữu sản làm cCủ.  

  4. Liên hệ xã hội chỉ còn là Chủ Nô, dưới nhiều hình thức mà quan trọng hơn hết là kẻ 

Thống trị và kẻ Bị trị, giữa Thống trị và Phục tùng. 

  5. Đây là lối tổ hợp gọi là đoàn lũ hóa kiểu Du mục gồm những cá nhân trơ trụi, liên hệ 

với nhau chỉ bằng Luật pháp với Quyền lợi, trên nữa không còn chi. Hạ tầng chỉ huy thượng 

tầng, homo homini lupus. 

B.-  Xã hội Tình  

1. Đặt nền ở vòng Trong tức đặt cơ sở trên Tình người.  

2. Lấy sự san sẻ làm hướng đi, lấy Bình sản làm tôn chỉ: lẽ sống là Liên đới nằm giữa 

hai thái quá là Thống trị và Phục tùng. Còn đây là Cai trị và Tự trị.  

3. Cuộc sống được quan niệm như một cuộc hòa Nhạc, một bản ca vũ mà những hội 

hè đình đám là sự thể hiện cụ thể.  

4. Vì xây trên Tình người nên có tới 5 mối liên hệ là: 

    a /  Vợ  Chồng,  

b/  Cha / Con, 

c/  Vua /  Tôi, 

d/  Anh /  Em,  
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e/ bạn bè.     

  5.- Đó là lối sống Công thể: tất cả coi nhau như trong một Gia đình, liên hệ đựơc điều 

động bằng lễ: homo homini deus. Người coi người như Thần như Linh (nhân linh ư vạn vật). Đối 

chiếu mấy nét định tính của hai loại xã hội trên sẽ thấy xã hội lý vâng theo bộ định đề sự vật nên 

trọng về Lượng (sức mạnh) với lối Tổ hợp kiểu đoàn lũ: bên Trên thiếu Đạo theo nghĩa thiếu bộ 

định đề riêng cho con Người, đành mượn bộ định đề của Sự vật, được cụ thể hóa bằng Pháp, 

bằng Hình. Còn xem ngang thì thành viên chỉ là dân trơ trụi thiếu Nhân, tức chỉ là Cá thể, coi 

nhau như Thù địch. Thù địch lớn nhất là Chính quyền dưới hình thức khổng lồ và Chuyên chế 

cùng cực để đè bẹp cá thể cô đơn, bất lực, không được một vòng đai nào lót giữa, y hệt đoàn vật: 

mỗi con liên hệ trực tiếp với cái Gậy của người chăn.  

Xã hội Tình vâng theo bộ định đề riêng của con Người, khác hẳn sự vật, nên coi trọng những 

định đề của Nhân linh, nói vắn tắt là trọng Đạo. Vì thế phải tổ hợp theo lối đoàn thể tức mối liên 

hệ giữa các thành viên vâng theo lối Cơ thể là cộng tác đồng đều. Người đói mọi phần thân thể 

đều còm.  

Con Người  mọi phần đều nảy nở, không có chuyện chỗ còm chỗ béo. Đó là ý nghĩa 

Công thể: không những đồng đều về Tài sản mà cả về tự do Nhân phẩm. Thành viên không chỉ là 

Dân mà trứơc hết là Nhân, gọi vắn tắt là Nhân Dân, tức Dân vẫn còn là Nhân: Dân không bị tứơc 

đoạt phần Nhân, cụ thể là tự do Nhân phẩm; mình vẫn có Chủ quyền trên cá nhân mình, vì vậy 

cần nhiều đoàn thể cỡ nhỏ hợp tầm kích của con Người để tham dự cách tích cực, vừa làm cái lót 

giữa chính quyền (vua, quan, đẳng) để tránh nạn bị đè bẹp bởi những cái khổng lồ như Nhà 

nước. Giữa Vua và Dân còn nhiều công thể trung gian, đợt cuối cùng là Làng và Nhà. Cả hai 

được coi như thiết yếu cho nước nên nói làng nước, nhà nước.  

Nhà là nơi con người sinh ra, hiện thực liền những mối Nhân luân khác nhau, để trở nên người 

tức là nơi có những bứơc quan trọng hơn hết của đời người sinh ra, đặt tên, lớn lên, học tập để 

thành nhân được biểu thị bằng lễ “thành Đinh”, rồi lập Gia đình, tất cả kéo dài khoảng 20 năm. 

Vì thế mà tự nền Minh triết (biểu thị bằng Nữ thần mộc dạy làm Nhà) cho đến thể chế bao giờ 

cũng coi trọng nhà đến độ đặt Nhà trước Nước cũng coi trọng Nhà đến độ đặt Nhà trước Nước, 

để Nhà trở nên mẫu cho Nước. “ 

 

  5.- NỘI DUNG: TRIẾT LÝ GẮN LIỀN VỚI ĐỜI SỐNG 

Về Nội dung, người ta mong cầu một nền Triết lý gắn liền với cuộc sống, với tác hành, và 

hơn nữa một nền cho Triết lý cho thế giới đệ tam theo nghĩa không Cộng sản cũng không 

Tư bản, nhưng một nền Triết Nhân bản có tính chất phổ biến bao la.   

  

Cho tới nay biết bao thử thách đã được hiện thực nhưng có thể nói chung là chỉ đạt được những 

thành quả vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện được một nền Triết nào có tính cách 

bao quát được như lòng mong cầu kia .  Vậy đó là việc mà Việt Nho đã cố găng đi theo từ hơn 
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hai mươi năm.  Thế giới con người không có cái gì tuyệt đối và hoàn bị, mà chỉ có cái tương đối 

cao thấp khác nhau.  

Trong cái thang giá trị đó, Việt Nho hẳn phải có một chỗ đứng, cũng như có khả năng đặt 

tận cùng cho một sự tủi hổ của người Việt tới nay  khi phải tiếp xúc với các nền Văn hoá 

thế giới, là Việt không có nền Triết lý nào cả. Từ nay bắt đầu trám lỗ hổng đó và sẽ tiếp tục 

trám mãi trong các thế hệ nối tiếp. “ 

 6.-BẢN CHẤT TRIẾT VIỆT   

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 4. Kim Định ) 

 

“ Ðể nối Việt với Nho cho thành Việt Nho thì cần một điểm móc nối rất đích đáng có thể gọi là 

phương trình : Việt = Nho  hoặc Nho = Việt. Nói khác đi cần phải biết bản chất Việt là gì, bản 

chất Nho ra sao mới nối được.  Ta hãy bàn về bản chất Việt:    

A.- HỌ MẸ TIÊN 

Nói đến bản chất là nói đến cái Tượng vòng trong hay là đức tính trổi vượt, mà không nói tới 

vòng ngoài như chủng tộc, đất đai.  Như vậy là có nghĩa trong cụ thể phải vượt sử địa để đi vào 

miền sử mệnh của Huyền sử với các di vật khảo cổ làm điểm tựa, thí dụ nếu hỏi đức tính Việt 

là chi, ta có thể căn cứ trên các sách Kinh Hùng, Sơn Hải Kinh với các Huyền thoại cổ xưa đã 

biến thể và hiện còn nằm rải rác đó đây.  Còn khảo cổ thì như Trống Ðồng, các đồ gốm ở 

Ðông Sơn, Ngưỡng Thiều, Long Sơn, Hang Thần ở Miến Ðiện, Non Nok Tha ở Bắc Thái 

Lào. . . căn cứ trên những tài liệu như thế để tìm ra bản chất người Việt lúc chưa chịu ảnh 

hưởng Tàu . Vậy xin hỏi bản chất đó là gì ?  Từ xa xưa cho tới tận nay người Việt nào cũng 

xưng mình là con cháu của Mẹ Tiên / Cha Rồng.    Nói thế vì quen miệng cũng có, vì tin tưởng 

là thật cũng có, mà để chế nhạo cũng có.   Ai trong ba loại ấy là đúng?   Thưa chẳng ai đúng hết, 

tuy rằng những người tin tưởng là có thực bớt sai hơn nhưng chưa đúng hẳn.    

 

Muốn đúng sự thực phải đi theo lối Cơ cấu, tức là so đọ với bao chuyện cổ khác, của các chi 

tộc khác trong Bách Việt, và trước hết là xem vào khảo cổ mà Trống  Ðồng Ngọc Lũ là một lâu 

đài rực rỡ.  Vậy xin hỏi trong Trống Ðồng có dấu vết chi về Tiên Rồng chăng.  Và lúc ấy 

chúng ta mới kinh ngạc mà nhận ra rằng toàn diện Trống Ðồng chỉ nói lên nguyên có chuyện 

Tiên Rồng mà thôi.    Cái mặt nói truyện Tiên, cái tang nói truyện Rồng.    

Tuy nhiên vì lối nói quặt quẹo đó là lấy Chim thay cho Tiên, muốn vẽ Tiên thì người xưa vẽ 

Chim.   Người nào tu đắc đạo thành tiên thì huyền thoại nói là hoá ra con Bạch Hạc, có khi 

nói vắn tắt là mọc cánh Chim: “ vũ hoá ”  và nhiều hình Tiên tìm được trong di tích cổ đều là 

người có đeo lông Chim.   Theo đó, thì những người mang lông Chim đang múa trên Trống 

Ðồng có thể gọi là Tiên theo nghĩa rộng. Tại sao lại như vậy?     

Thưa vì Việt tộc nhận Chim làm vật biểu.  Nói vật biểu ( heraldic animal ) mà không nói vật 

Tổ (  totem ), vì vật Tổ là của riêng một bộ lạc, còn Bách Việt gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc gồm 

hàng trăm bộ lạc.   Học giả ngày nay dùng chữ liên bang các dân để chỉ Cửu Lê và Tam Miêu, 

một danh xưng xưa nhất của Bách Việt ( confraternities of people , Needham II , 117 ).    

Nói vật biểu thì phải hiểu là Bách Việt, ít ra những chi tiến bộ nhất đã vượt qua giai đoạn vật 

Tổ để lên đợt trên.   Ðợt trên đó có thể là ý hệ, có thể là tâm linh.  Ý hệ thì như các dân tộc Tây 

Âu từ bỏ dứt khoát thần thoại ( hơn kém cùng bản chất với đợt vật tổ ) để bước lên đợt lý trí suy 
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luận khách quan, nhưng vì Lý trí độc tôn đốc ra Duy Lý, nên ý hướng là ý thức hệ lại đốc ra ý 

hệ, tức là tư tưởng bít kín, độc chiếm, thí dụ Mác Xít không là ý thức hệ, mà là một ý hệ.    

Việt tộc trái lại đã vượt cả giai đoạn Lý trí để lên đợt Tâm linh, nên không mắc kẹt lại ở Ý 

hệ mà vươn lên đợt Nhân chủ.   Ðó là lối tiến hoá ( evolution) nhẹ nhàng không đoạn giao với 

giai đoạn trước, dấu hiệu cụ thể đã lên Tiên mà vẫn giữ Chim, còn Tiên là tiếng rất hàm hồ vừa 

là Tiên vừa là Tiền ( trước ) nên quen gọi là Tiên hiền, Tiên thánh, Tiên nhân , Tiền nhân.  Vì thế 

có thể vẽ lại đường tiến hoá như sau:  Chim → Tiên = Tiên nhân = Tiền nhân = Tiên hiền = 

Tiên thánh.   Nói khác đi Tiên cũng là Người, nhưng là người đã đạt Nhân, đã đạt Nhân 

chủ, nói đơn sơ là người khôn ngoan, hiền triết, thánh nhân mà ta có thể biểu thị bằng vật bay 

cao là chim.   Do đó trong truyện cổ hễ thấy Chim thì cũng hiểu là Tiên, Tiên nhân, Tiền nhân. 

Các nghi mẫu ta mang tên chim là do vậy: Âu Cơ là con Hải âu, Vụ Tiên là Ngỗng hay Vịt 

trời, Lộ là Cò trắng, Lạc cũng như Việt đều là Chim, và nổi hơn hết là chim Trĩ là lông 

chim Trĩ của Lạc Việt.   Ðó là lông ngũ sắc mà Tổ tiên xưa quen mang trong mình mỗi khi ca 

vũ.   Phụ nữ Việt xưa quen mặc áo vẽ hình chim Trĩ, hoặc mang đồ trang sức bằng lông ngỗng là 

tục phổ thông.   Mẹ Âu Cơ còn đi xa hơn nữa khi đẻ con theo lối Chim ( tục điểu ) là thể hiện 

Văn hoá Chim đến cùng cực.  Tạc tượng có ngón chân xoè ra như chân Chim là để nói lên sự 

giống Chim từ đầu đến chân.   Nên nhớ 4 chân con Rồng là 4 chân Chim Phượng Hoàng 

thường được vẽ như Chim Trĩ (đã bàn trong Triết lý cái Ðình , tr. 174 )  

 

Nhờ Cơ cấu để móc nối Tiên với Chim rồi, bây giờ hãy xem vào mặt Trống Ðồng Ngọc Lũ 

mới kinh ngạc nhận ra không những cả Tiên lẫn Rồng, mà còn hơn thế nữa là cả hai đàng 

trong thế giao thoa thâm sâu và chói chang hơn hết: đó là Chim đang lao đầu vào miệng 

Rồng đã ngửa mặt sẵn sàng đón nhận cái hôn của Tiên.  

 Ðó là cái hôn Giao chỉ của mẹ Tiên đến với cha Rồng.    

Cụ thể là những người đội lông chim đang đứng trên thuyền Rồng.    

 Ðội lông Chim là giòng máu Mẹ, Mẹ Tiên.   

 Ðứng trên thuyền Rồng là giòng máu Cha, Cha Rồng.    

 Tất cả hiện đang sống đúng “  điểu tục ” tức là ca múa.    

Chim thì hót, người thì hát. Hát mà chưa thoả hết tâm tình thì phải múa, múa điệu múa 

đầy hoạt lực nhất thì phải gồm miệng ca, chân nhún nhẩy, tay vung xoè.   Các luồng cảm 

hứng sơ nguyên tạo nên những bức tranh Rồng bay Phượng múa đều phát xuất từ hai chữ 

Tiên Rồng này đây. 

 

Thế là ta nắm được bản chất Việt hiện hình ra trong hai chữ Tiên Rồng ở Huyền sử, nay lại 

được kiện chứng bằng nghệ thuật khảo cổ .  

Bản chất Văn hoá hay đức tính căn bản nằm trong cặp đôi nọ.   Ðó là nét đặc trưng của miền 

Ðông Á mà Việt Nam là ngả ba hội tụ, nên ở Việt Nam cặp đôi nọ xuất hiện cách rất thi vị và 

nhân chủ dưới hai chữ Tiên Rồng. 

Tiên hay Chim đều nói lên đức tính siêu việt, còn Rồng nói lên sự biến hoá phi thường.  Ðó 

cũng là câu định nghĩa của con người Ðại Ngã của Việt Nho là “ Nhân giả, kỳ Thiên  Ðịa 

chi đức ”, còn ở đây nói cách thi vị là Tiên Rồng. Ðó là nét “ Song trùng sơ thuỷ ” sẽ đẻ ra 

các đức tính khác rất nhiều nhưng quy vào một mối lưỡng hợp tính để diễn tả đức tính 

uyển chuyển lưỡng thê là đức tính căn bản, mà hễ nền Văn hoá nào thiếu nó thì sẽ nghiêng 

ngả trước khi gieo vô vàn tai hoạ như Duy vật là thí dụ. 

Thế là ta đã nắm được đức tính dân tộc rồi đó, cả trong Hình trong Tượng  lẫn trong Bản 

chất sâu xa. 
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Bây giờ ta dùng nó làm đuốc soi vào nhiều Truyện cổ sẽ lần ra ý nghĩa ở những chỗ mà cho 

tới nay không ai hiểu được, thí dụ tại sao mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi ?   Thưa vì núi  là nơi ở 

của Tiên, của chim.  Tại sao lại ở Bạch Hạc thì xin hiểu theo liên hệ “ Vũ hoá ” nói trên; tu 

Tiên đắc đạo hoá ra chim Hạc trắng, nên Bạch Hạc là cứu cánh.    Tại sao sách Sơn Hải 

Kinh nói dân nước Kinh ( Kinh Việt ) có chân chim là do vậy.  Tại sao lại nói ông Cao Dao 

Bá Ích có họ Việt ? Thưa vì ông Cao Dao có mỏ chim, còn ông Bá Ích được mẹ sinh ra kiểu 

điểu tục ( D 372 ).    Tại sao có thành ngữ “ Việt điểu ”, tại sao Việt Nho có câu ngạn ngữ : 

“ Tuỳ dương Việt Trĩ ” ( con Trĩ của Việt tộc theo hướng mặt trời ) cũng là đó. 

 

Thế là ta biết Chim là giòng máu Việt. Hễ đâu có Chim là thuộc Văn hoá Việt tộc dù sách 

có nói là của nhà Hán hay nhà Chu cũng biết vậy. Cần thử máu mới biết đích xác mới biết 

của Việt hay của Tàu, và lúc ấy sẽ thấy dễ dàng chỗ xuyên tạc, vì Tàu khởi đầu không có chi, 

trừ chim Cú được kính trọng lắm, người ta ngờ là vật Tổ của Hoàng Ðế và còn truyền đến nhà 

Thương, nhưng về sau thì bị khinh rẻ và ai bị chửi là chim Cú ( Kiêu Dương ) thì cảm thấy bị 

nhục không thể tả.   Vì cuối cùng Cú bị mang tiếng như loại chim có tên là Phá Kinh cũng 

giống Cú, cả hai có tội quay lại ăn thịt bố mẹ.   Từ địa vị Vật Tổ mà bị trụt xuống đó hẳn là 

phải có căn nguyên, và căn nguyên đó nằm trong cái toàn thể là “ Văn hoá Hiên Viên Ðế ” 

thuộc Du mục đã thua Văn hoá Nông nghiệp Việt tộc.  

 Chim của Việt tộc nếu không là Thiên Địch tức là “ chim mặt Trời ”, loại “ tuỳ dương Việt 

trĩ ” thì loại chim nước nói lên nét song trùng: bay lên trời mà vẫn có thể ăn dưới nước nên có 

thể giao chỉ với Rồng cách thâm tình nhất.     Ðàng này chim của Hoàng Ðế thuộc loại duy 

dương ( cú ngày tỉnh đêm ) chẳng có nét song trùng chi hết, nên bị giết bằng tên cong ở trục chí.   

Ðó là nói kiểu Huyền sử: tên cong là của Việt tộc, còn trục Chí ( Hạ chí, Ðông chí ) thường chỉ 

bái vật hay ý hệ thiên về một bên, không phải trục Phân ( Xuân phân, Thu phân ) chỉ nét Thiên 

quân của con người Ðại ngã với ngầm ý là Triết lý trục vật Du mục của Hoàng Ðế bị loại trừ 

do Triết lý Nhân chủ của nông nghiệp.  

Nông nghiệp lúc ấy kêu là họ Hữu Miêu ( nghĩa đen là người có ruộng nước ) tức cũng là Tam 

Miêu cùng “ họ máu ” hàng dọc với Việt tộc vì cùng sinh ra bởi Tiên Rồng.   Ðiều này không 

được nhận ra vì sách nói sinh ra bởi ông Quỳ Và bà Huyền Thê. Thế nhưng đọc theo lối cơ cấu 

sẽ nhận ra Huyền Thê cùng họ Huyền với Huyền điểu, với bà “ Cửu Thiên Huyền Nữ ” tức là 

Tiên đó. Còn Quỳ cũng là Rồng đang trong quá trình biến thể, nên có đầu người mà mình lại là 

mình rắn.  Họ hàng thực xa mà hoá ra gần là vậy.   Tam Miêu cũng có tên là Cửu Lê vì căn số 

hai của cửu ( 9 ) là tam ( ba ) . Tam Miêu và Cửu Lê ăn với nhau theo số cơ cấu là thế.  Nhà 

lãnh đạo của Tam Miêu là Si Vưu, sau này bị Tàu khinh rẻ, y như khinh rẻ Man Di, nhưng ban 

đầu Si Vưu là thủ lãnh rất nổi tiếng, nên chữ Vưu cũng có nghĩa là người đệ nhất phi thường ( le 

premier extraordinaire ) vì thế đáng mặt làm thầy của Hoàng Ðế và Hoàng Ðế là sinh viên du 

học tiên khởi đến học trường Si Vưu, mà khóa trình là Thiên đạo.  ( Tích nhật Hoàng Ðế đắc Si 

Vưu nhi minh ư Thiên đạo ), ngày xưa Hoàng Ðế học với Si Vưu thì sáng trí ra về đạo Trời.  

Nói thế có nghĩa là trước khi gặp được Si Vưu thì Hoàng Ðế hoàn toàn Duy vật, có tiến lắm cũng 

quanh quẩn ở đợt Bái vật, Pháp môn, mãi sau tiếp xúc với Si Vưu mới thâu nhập thêm “ nhiều 

sàng khôn ” trong đó đáng kể nhất là sáng mắt ra về Thiên Ðạo Thế là bàn xong về họ Mẹ. 

B.- HỌ CHA RỒNG 
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Bây giờ bàn thêm ít lời về họ Cha là Rồng.   Rồng có hai loại: loại miền Nam là Giao long 

( thuồng luồng )  có 4 chân, con loại không chân kêu là Xà long thuộc Việt miền Bắc từ Sơn 

Ðông toả xuống Sở Ngô Việt ( cả 3 nước này hồi xưa có một thời gọi là Kinh và Dương ) về sau 

cộng cả Thuồng luồng lại với Rắn để làm nên Rồng, nên Rồng vừa có mình dài như rắn, vừa 

có 4 chân của thuồng luồng nhưng móng là móng của phượng hoàng.     

Còn một loại Rồng nữa ở biển gọi là Ly. Loại ở đầm hồ và sông gọi là Quỳ.  Loại này hòa hợp 

với chim quá nhiều hoá ra văn Quỳ long, một hợp loại chim Rồng, nhưng Chim nổi hơn nhiều .   

Còn một loại chim rồng nữa gọi là Phi Liên cũng thuộc loại chim Rồng giao thoa nên có chỗ kêu 

là Long Tước ( rồng có mỏ chim sẻ ).  Hình dáng và tên gọi thì nhiều nhưng tất cả đều thuộc 

Tiên Rồng, tên gọi và thể thái khác nhau là do địa vực rất rộng, với thời gian lâu hàng nhiều chục 

ngàn năm không thể nào quy định được niên đại và bờ cõi, chỉ biết là của Việt tộc nên câu 

“ nhất điểu nhì xà” phải hiểu theo đồng văn lớn này.  

  

Tục quen nói “ nhất điểu nhì ngư ” chưa biết căn cứ vào đâu, không thể căn cứ vào cá Côn, 

chim Bằng trong sách Trang Tử vì đó hoàn toàn là dụ ngôn, cả cá lẫn chim đều dài mấy ngàn 

dặm. Ngư là thứ hoa văn nhà Hán dùng rất nhiều vì một thời cá là vật Tổ của Tàu, rõ nhất là 

đời nhà Tần.  

Tàu mới có Rồng từ nhà Hán, có lẽ từ đó có câu “ Cá hoá long ”, cá có học với Si Vưu để ra 

Long, nhưng xem ra không đủ điểm, nên hoá lưng chừng không ra Rồng mà chỉ đủ vây cánh để 

chở Táo Quân vào cuối năm, còn quanh năm thất nghiệp. 

Nói tóm lại khởi nguyên Tàu không có Rồng, nhưng vụ sách nói có Rồng chỉ là ngụy tạo từ 

đời Hán, mà nhiều vụ không ổn rõ ràng.  

Hoàng Ðế bắt Rồng quỳ lột da bưng trống, lột tí da thì ăn nhằm chi, còn trống bịt da mà bưng 

cả hai đầu là kín chứ có trống đâu.  Vì thế trống đó gọi là cái Cao để nằm ngang và chỉ dùng 

cho việc kiện tụng  hoặc đánh trận.  Khác hẳn trống Lạc Việt để trống một đầu, đặt dựng đứng 

để biểu thị đức Trung ương tổng quát.    

Nhà Chu dùng khẩu hiệu quân sự là “ hùm, beo, sói, rồng ”.  Có một rồng giữa 3 con kia toàn 

du mục, tức mới học được ¼  bài học nông nghiệp về Tiên Rồng. Vậy toàn thể Rồng xưa kia là 

của Việt tức là toàn cõi nước Tàu. 

 

Việt tộc có rất nhiều tên như Cửu Lê, Tam Miêu, Di, Tứ Di, Cửu Di, Nhung, Ðịch, Man, Di, 

Bách Việt và bao nhiêu chi tộc khác nhau với những nền nghệ thuật khác nhau.  Nhưng 

đứng về Triết học, Văn hoá tổng quát thì có thể quy về một nền Văn hoá Nông nghiệp và 

do đó trong nhiều tên chỉ Việt Tộc, tôi gọi tên là Bách Việt, vì xét về cơ cấu thì không số 

nào lớn hơn số trăm ( 100 : Bách Việt  ).   

 

Còn chữ Việt cổ  ( 粵 )viết với bộ Mễ nói lên nền Nông nghiệp lúa Mễ,  (米) nên bao trùm 

được cả Tam Miêu (苗:miêu là mạ ), còn tên Di theo tự dạng là người có nỏ, mà nỏ là môn sở 

trường của Lạc Việt ( nhớ truyện cái nỏ của thần Kim Quy ), và cũng hay đi liền với Việt gọi là 

Di Việt, cũng như Man thành Man Di : tất cả đều tham dự vào nét chung như “ Cắt tóc, xâm 

mình, Tả nhậm nhất là hoá trang chim khi múa.  Những nét đó là dấu bên ngoài của đại 

chủng Việt mà ban đầu đã cư ngụ khắp cõi nước Tàu, sau rồi dân tộc Tàu cũng là một hai 

chi tộc trong đại khối Việt nhờ một hai thuận lợi mà nổi lên và dần dần Tàu hội nhập và 

hoàn chỉnh Văn hoá Chim Rồng, rồi đẩy Việt ra tứ phía gọi là Tứ hải.  Nhưng “ Tứ hải giai 

huynh đệ ” tức cùng một gia đình Văn hoá, nên đều là anh em cùng giòng máu huynh đệ là 

Tiên Rồng. 
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7.- TÀU ĐUỔI VIỆT RA BỐN BÊN: TỨ DI 

Sau đây xin phác lại lại những đợt Tàu đẩy Việt tộc ra ngoài bốn bên : 

 

     a .- Ðợt đầu Hoàng Ðế chiến Si Vưu. 

     b.- Ông Vũ tiến xuống mạn Nam  

Ông Vũ  tiến xuống miền Nam sông Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn hoá 

Việt . 

     c.- Nhà Thương tiến chiếm Di Việt  

Bao gồm Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang  v . v. .  

.  

d.- Ðời Chiến Quốc nhà Tần nuốt Sở, Ngô, Việt. 

e.- Ðợt năm là cuộc chiến Nam Chiếu, Dạ Lang, nước Ðiền. 

g.- Cuối cùng chiếm cả Lạc Việt 

Gồm hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, trước kêu là Lưỡng Việt, nay đổi ra Lưỡng Quảng .  

 

Về đàng khảo cổ, ta có thể lấy Ngưỡng Thiều làm như ngành Tiên, từ tỉnh Thiểm Tây đổ xuống 

Thái Bình Dương gồm những chi Chàm, Indônê, Mã Lai, Thái, Miến, Assam, các nhà khảo cổ 

chỉ bằng rìu chữ nhật.   

Ngành Rồng chỉ bằng rìu có vai tạm lấy Long Sơn làm điểm khởi kéo xuống qua Ngô, Việt, 

Quảng Ðông và Việt Nam ( 1).    

Cả hai dòng Văn hoá Tiên Rồng đó hội tụ lại nơi Việt Nam vì thế Việt Nam được gọi là một 

nước hợp chủng ( hiện nay có gần 60 sắc dân thiểu số ( có thể coi như đại diện cho những người 

đã bị đuổi ra khỏi địa bàn Tổ của mình và trở nên những di dân đời đời đại diện cho Tứ hải, tứ 

Di, Bách Việt.    

Nói là đại diện vì phần lớn ở lại đất cũ và bị đồng hoá để trở nên Tàu. thí dụ rõ nhất vì 

muộn nhất là Tần, Sở, Ngô, Việt.   Họ đã trở nên Tàu đến độ vài ngàn năm sau không ai 

dám gọi họ là Việt hay đúng hơn là Tàu gốc Việt, chỉ đến nay khi ta đi theo lối cơ Cấu và 

đo máu Văn hoá mới nhận ra họ hàng Văn hoá thực rõ ràng. 

 

( 1 ) .- Chỗ này viết theo cuốn The making of South East Asia của ông Coedes, được dịch sang 

tiếng Anh do ông H. M. Wright Berkeley and L. A 1966. 

 

Ðó là mấy sự kiện thuộc lịch sử nhưng đã bị quên nên cần ôn lại dưới ánh sáng của những cuộc 

nghiên cứu mới ngày nay.    

Theo đó nước Tàu mới ra khỏi trạng thái bộ lạc từ nhà Thương và nhà Thương rất nhỏ.   

Mãi cho tới Tần Hán mới chính là hình ảnh Tàu như nay do nuốt được Sở, tức cũng là nuốt 

được Ngô Việt, cả ba là do Ðông Di miền sông Hoài và mạn Nam miền đồng bằng Dương 

Tử.    

Hầu hết học giả phải nhận Sở là khu nữu ( The world axis ) là cuống họng ( The throat of the 

world ) của Tàu.  Vậy mà đó chính là địa bàn tổ của Man Di tức Bách Việt.  Khi nói là thủ chỉ 
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và là đại diện cuối cùng của nền Văn hoá Tiên Rồng là nói theo toàn bích siêu hình, nhưng cũng 

có thể thật cho tới hai ngành chủng tộc:  

 

Một Tiên từ phía Ngưỡng Thiều ( Thiểm Tây ), một Rồng từ Long Sơn ( Thái Sơn ), cả hai 

đổ xuống gặp nhau nơi Việt Nam.    

 

Theo đó thì ngoài Việt Nam không còn chi nào nữa, vì hầu hết đã bị đồng hoá, còn lại thì không 

đủ điều kiện, Hàn, Nhật thì xem ra có Rồng mà không có Tiên và dầu sao thì cũng quá cô lập 

vì đã bật ra ngoài những dòng sông của địa bàn Tổ, không tiện lãnh đạo.  Các nước miền Tiên 

thì đã bị hút quá mạnh vào qủy đạo của Ấn Ðộ là loại có cơ cấu Du mục nên bẻ quặt Văn 

hoá Tiên Rồng. 

Còn lại có Việt Nam tuy chịu ảnh hưởng của Tàu, nhưng Tàu đã hội nhập của Việt trước, 

nên tuy dạng thức Văn hoá có biến đổi nhưng bản chất không bị bẻ quặt nhiều, mà chính 

ra là giúp Việt đi hết đường công thức hoá nền Văn hoá chung mà trước kia Việt là chủ, 

Tàu là khách, nhưng khi xét toàn bộ thì phải nói Việt Nam là bộ tộc duy nhất trong Bách 

Việt có khả năng cũng như sứ mạng trùng tu lại nền Văn hoá cao cả nọ.  Bàn về con chấm 

chủ quyền có khắc hai chữ Tiên Rồng như vậy kể là tạm xong, chúng ta sẽ dùng con chấm đó 

đi nhận diện những di sản nào là của nhà, nhưng trước hết chúng ta cần phải xem về nguồn gốc 

Nho là chi mà lại nói đồng bản tính với Việt trong thành ngữ Việt Nho.”      

Nguồn gốc Việt Dịch được kết tinh từ  hai Huyền  thoại: 

  III.- NGUỒN GỐC  CỦA VIỆT DỊCH 

Qua hai Huyền thoại trên chúng ta có thể nhận ra nền tảng của Dịch Việt trong hai Huyền thoại: 

 1.-  Viên Ngọc Long Toại với cặp Trống / Mái trong Truyện Việt Tỉnh .  

 2, Truyện Tiên / Rồng cũng là cặp Vợ / Chồng. 

  Trong ngôn ngữ Việt thì còn có vô số  tiếng nói nhịp đôi  hay  nét  “ Gấp đôi Song trùng 

lưỡng hợp “ như Trời / Đất, Núi / Sông, Ông Đùng / Bà Đà, Ông Cồ /  Bà Cộc , Bà Nữ Oa / 

Ông Tứ Tượng,  Vợ /Chồng, Đực / Cái, Trống /Mái, Nhụỵ Cái /nhụy Đực, Ăn /Nói, Đi / 

Đứng, Học / Hành. . Đây là nét Gấp đôi  (two foldness ) , nét đặc trưng của Văn Hóa Việt . 

Đó là những cặp đối cực mang tính chất Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất  tương tự như Thái cực 

Âm /  Dương Hòa . Âm / Dương hòa là Lưỡng cực nhất nguyên.   

Có một số vị viết về Dịch cho cặp đối cực Dịch là Nhị nguyên đối kháng  thuộc Mâu thuẩn 

thống nhất thuộc Triết lý Triệt Tam ( Tiers exclu, non contradiction ) của Tây phương ( nhất là 

CS )!, đây lá  sự nhầm lẫn  giữa Lưỡng cực Nhất ngưyên  ( A/ B : Dual unit: 2 →1  ) với Nhị 

nguyên  ( A ≠ B ). 

Những cặp đối cực rất phổ biến và được Nho tổng quát thành cặp Âm / Dương .Khi Âm / 

Dương lưỡng nhất  ( Dual unit: 2 →1 ) thì  đạt trạng thái Âm / Dương Hòa.  

Những bảo chứng trên  chứng  tỏ  Kinh Dịch đã  được Tổ Tiên Việt kết tinh từ thuở xa xưa,    

Việt Dịch tuy chưa được viết thành Kinh điển nhưng đã được hiện thực trong nhiều lãnh vưc của 

cuộc sống dân Việt ,  

 

 



- 117 - 
 

Duality:( Nhất Nguyên Lưỡng cực ) Lưỡng nhất  

[ Alteration; diversity; conflict; dependence. Two is a static condition. It is rooted, seen as balance (two sides); 

stability; reflection. Two are the opposite poles. Represents the dual nature of the human being. It is desire, 

since all that is manifest in duality is in pairs of opposites. As One represents a point, two represents a length. 

The Binary is the first number to recede from Unity, it also symbolizes sin which deviates from the first good 

and denotes the transitory and the corruptible.Two represents two-fold strength--that is symbolized by two of 

anything, usually in history, by animals in pairs. ] 

 

 

 

  IV.- NGUỒN GỐC CỦA DỊCH VIỆT VÀ DICH TÀU 

Dịch Việt được kết tinh từ Viên Ngọc Long Toại,   Theo T. G. Kim Định  thì Vật biểu kép Tiên 

Rồng của Việt Nam đã được thai nghén từ  nền Văn Hóa  Hòa bình cách nay từ  12 ngàn năm 

tới 30 ngàn năm, vết tích  được tìm thấy nơi  Thao thiết Văn Qùy Long ( Đồ cổ đởi nhà 

Thương )  

 

        Hình Thao thiết đã biến ra Rồng. Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao thiết     Rồng   Tiên ( Chim ) 

 Tàu  có vật Tổ đơn là chim Cú đời Hiên Viên Hòang Đế, tới Bạch mã đời nhà Thương  rồi 

nhận vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. Lại nữa, Rồng  “ Cô Dương bất sinh “, nên  

làm gì mà có Dịch, tuy nhiên  Tàu vẫn có Dich với 64 Quẻ  để bốc phệ rất đồ sộ!.     

 Dịch có 4 mục  tiêu:   

1.- «  Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 2.- Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 3.- Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

4.- Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp «  

 Dịch 64 Quẻ  đồ  sộ  của  Tàu chỉ có mục tiêu cuối cùng là Bốc phệ ( Bói toán ), còn Việt Nam  

từ xưa chưa dám nhận mình là có Dịch, nhưng theo sự khai quật của T. G. Kim Định thì Viêt 

Nam không những có Dịch mà Dịch còn mang nặng mục tiêu quan trọng nhất là Minh Triết . 

11.- Thái cực  

Hình Thái cực ( Ultimate Supreme } 
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  “ Có giả thuyết cho rằng hình ảnh của Thái Cực đồ được tạo lập từ quan sát thiên văn thông qua 

đo bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que thẳng trên mặt đất và đánh dấu tất cả khu vực mà 

bóng của que quét trong một năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ .  ( Từ internet  )  “.  

Chúng ta có thể kiểm chứng sự xác thưc của hình trên qua thời tiết 24 Tiết của một Năm và thời 

Tiết của các  mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Hình trên được chia ra làm 24 phần gồm 360 độ, mỗi phần có 15 độ, mỗi phần được gọi là một  

Tiết 15 ngày, như vậy một năm có 24 Tiết, khi qua một Tiết hay qua một mùa 3 tháng thì khí hậu 

thay đổi rõ ràng.  

Có ý kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn của Phật gia là có chung 

một nguồn gốc. Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà khác nhau trong vũ trụ.  

a.- Tính chất của Âm / Dương 

  Âm Dương đối lập:Cặp đối cực ( opposite term ) 

Khi quan sát các hiện tượng, luôn thấy từng cặp đối nghịch nhưng gắn bó nhau : Sáng / Tối - 

Động / Tĩnh... Tuy đối nghịch nhưng luôn gắn bó nhau, do đó, đây chỉ là 2 mặt của 1 quá 

trình thống nhất. 

Người xưa đã biểu thị quan niệm trên bằng đồ hình Thái Cực : Một Âm (màu đen) và 1 Dương 

(màu đỏ hoặc trắng) trong 1 vòng tròn không bao giờ tách rời nhau. Thiếu 1 trong 2 yếu tố Âm 

Dương, không thể hình thành sự vật. 

Thí dụ : Vấn đề dinh dưỡng trong cơ thể. 

Cơ thể cần dinh dưỡng (Âm) và hoạt động (Dương). Muốn có chất dinh dưỡng (Âm), cần tiêu 

hao 1 số năng lượng (Dương). Ngược lại, để có năng lượng cung cấp cho hoạt động (Dương) cần 

tiêu hao 1 số chất dinh dưỡng (Âm)... 

 Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm 
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Hình Thái cực  với Thái Âm ( màu đen ) và Thái Dương ( màu trắng ) 

Thái Âm màu đen có Thiếu Dương màu trắng: Âm trung hữu duơng căn: “ The principle 

masculine within the Woman. Carl Jung: Deep psychology )  

Thái Dương màu trắng có Thiếu Âm màu đen: Dương trung hữu Âm căn: “The principle 

feminine within the Man.  Carl Jung ) 

 ‘” Đào sâu vào từng hiện tượng, từng vật, người ta thấy : Mỗi mặt Âm hay Dương lại có  

mặt đối lập ở trong, người xưa gọi là trong Âm có Dương và trong Dương có Âm. 

Nhờ vậy, vũ trụ chia nhỏ dần thành 1 chuỗi 2 mặt Âm Dương vô cùng tận. 

Có thể lấy thời gian 1 ngày 1 đêm làm thí dụ : 

- Thiên "Kim Quỹ Chân Ngôn Luận" ghi : "Bình đán chi Nhật trung, Dương trung 

chi Dương giả, Nhật trung chi hoàng hôn, Thiên chi Dương, Dương trung chi Âm 

giả, Hợp dạ chí kê minh, Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả, Kê minh chi bình Đán, 

Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả" ( : Từ sáng sớm đến giữa trưa là Dương trong ngày, 

Dương trong Dương, từ giữa Trưa đến sẫm Tối, là Dương trong ngày, Âm trong Dương; từ 

chập Tối đến gà Gáy là Âm trong ngày. Âm trong Âm, từ gà Gáy đến Sáng sớm là Âm trong 

ngày, Âm trong Dương) (T. Vấn 4)”     ( Nguồn internet) 

b.- Âm / Dương Hòa 

Nho bảo :  Khi Cặp đối cực  “Âm / Dương “ tương thôi “ với nhau để  đạt trạng thái Âm   

Dương Hòa. Tương thôi nghĩa là cùng nhau thúc đẩy, chống đối nhau, lựa chọn,nhường nhau, 

tìm tòi   ( Tương tranh / tương hỗ ) để  đạt được thoả thuận hài hoà với nhau ở từng thời điểm 

một, đó là trạng thái Quân bình động, được gọi là  Âm Dương Hòa.   

Đây cũng là luật Bù ( + )  / Trừ  ( - ): Laws  of Receiving and Giving . 

Theo Nho thì Âm Dương Hòa là khi cặp đối cực được lưỡng nhất  ( Dual unit : 2→1 )   

 

Lão Tử có nói: 

 “ Họa hề Phúc chi sở ỷ. Phúc hề Họa chi sở phục  ( Lão ): Họa là nơi Phúc cậy dựa . Phúc là 

nơi Họa ẩn náu “.     Phúc / Họa Thiện /  Ác, Phải / Trái  liên kết với nhau như hai mặt của một 
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đồng tiền,nên khi hai bên muốn Hòa giải với nhau thì mỗi bên trước tiên phải có cái Tâm  muốn 

hòa với nhau, phải có nhận thức chỉ có hòa với nhau thì  hai bên mới sống yên ổn được, nên 

đừng quá cố chấp vào lập trường của mình mà phải uyển chuyển nhường qua nhịn lại với nhau 

theo lẽ Chính trung tức là tinh thần Dân tộc, hai bên  bù trừ Phúc Họa cho nhau, với lòng  Bao 

dung, hai bên phải vượt lên trên Phúc Họa mới mong tìm ra được giải pháp ổn thỏa, nên nhớ rõ 

điều này khi có nhận rõ phải có cả Phúc Họa lưỡng nhất,nghĩa là hai bên đều phải chia sẻ 

Phúc Họa tương đối Công bằng với nhau  thì mới hòa được , chứ chỉ có một bên Phúc hay Họa 

thì vẫn luôn bị bất Hòa, do đó chúng ta mới hiểu Âm Dương Hòa là Vi Ngôn Đại Nghĩa và 

cũng mới hiểu rõ; Khi làm thương tổn nhau mà Tha thứ cho nhau được là rất khó còn như  

hành động Bao dung lại  khó khăn và cao quý biết dường nào ! Cái Bọc của Tổ Mẫu Âu Cơ 

là Bọc Vũ trụ, nên có sức Chứa sâu rộng mênh mông! 

Trong chế độ Dân chủ khi có vấn đề bất đồng thì hai bên phải dựa trên tinh thần Hiến pháp mà 

đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp Hòa.  Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam là Nhân Nghĩa, 

Bao dung,  còn tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ là  Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 

Do đó mà cuộc hòa giải giữa  người Hữu thần và Vô thần thì khó mà thực hiên vì hai bên không 

có tiêu chuẩn chung để y cứ mà phân giải. 

Trên trường Quốc tế khi các nước đối thoại để hòa giải với nhau thì dựa trên những tiêu 

điểm:Nhân quyền, Dân chủ và Tự do. 

Cũng do đó mà chúng ta mới nhận rõ Hoà bình thế giới là vấn đề phức tạp và khó khăn    dường 

nào, nhất là khi nhân loại chưa cùng nhau quay về nguồn Tâm linh hay cách khác là tìm về 

Tiềm thức cộng thông của Nhân loại ( collective unconsciousness ) để thông cảm nhau mà sống 

chung an bình với nhau.  

 

c.- Âm Dương biến đổi ngược chiều và tuần hoàn 

 Nếu ta lấy x  là Âm và y là  Dương  thì  Âm / Dương   =  xy = Âm X Dương = 1 → y = 1 / x 

Âm = 1 / Dương ( Hàm số ngược Hyperbol : nên  Âm thăng Dương giáng; Âm thịnh Dương 

suy và  ngược lại . 

Nho bảo: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một vật hoặc một sự việc biến 

đổi đến điểm cực độ tất sẽ quay trở lại.   

Lão tử bảo : “Phản giả Đạo chi động  “ :  Biến hoá quay ngược  lại  là  cái động của Đạo là 

luật quan trọng nhất, đây là luật Tuần hoàn, khi hoạt động thì làm tiêu hao năng lượng nên phải 

quay về nguồn  (  Tâm linh ) để  “ sạc “ lại năng lượng . Đây là nguồn của luật Tuần hoàn. 

d.- Tỷ lệ Âm / Dương Hòa 

 

  Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 
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Theo Nho thì  “ Thể / Dụng nhất nguyên, Hiển / Vi vô gián “ : Cái Thể bên Trong  và 

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

Nhất nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

Dụng  ( bề  Ngoài  ) của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể ( mặt  Trong )  của Thái 

Dương là Thiếu Âm màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái 

Dương có Gốc Âm,  Tây phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     

  

Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng ( 3 ) . 

Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: The 

masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

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

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

nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

 

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

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

  

 Trong Xã hội Tàu theo Nguyên lý Cha thì tỳ lệ  Âm / Dương = 2 / 3  → 2 Tình 3  

lý,nên trọng Lý hơn Tình, nên hành động dùng bạo lực gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành 

trướng . 

e.-  Giải pháp Hòa theo tinh thần Trung Dung 

Theo T.G.Kim Định thì tỷ lệ Hoà giữa Âm Dương phải y cứ  theo hai Tiêu chuân: 

   Chấp kỳ lưỡng đoan:  ( Trung dung. Thiên 6.  Câu 4 ) 

Phải giữ lấy hai đầu mối, nghĩa là khi hai bên có điều bất đồng, xích mích, mâu thuẫn với nhau  

thì tiên quyết là hai bên không phủ nhận nhau,chấp nhận ngồi  lai đối thoại với nhau mà tìm giải 

pháp Công chinh  mà Hòa giải với nhau. 

   Doãn chấp kỳ Trung ( Thư. Đại  vũ mô. 15 ) 
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Hai bên bằng lòng cùng nhau tìm cho ra giải pháp  “ Công chính “ ( theo Tinh thần Dân tộc ) 

làm  thoả mãn tình trạng của hai bên gọi la giải pháp Hòa giải, nói cụ thể  là hai bên  phài dựa 

theo Tinh thần Dân tộc ”Nhân Nghĩa Bao dung < con dân nào của nước cũng công nhận và 

phải noi theo >  “ mà tìm ra giải pháp thích hợp cho cả hai bên, bên nào gần với tinh thần đó 

tức là lẽ Công chính thì có được phần lợi hơn, nhưng không ai thất bại hoàn toàn, vì trong hai 

bên chẳng ai có được hoàn toàn trong cách hành xử của mình , đó là giải pháp lưỡng lợi ( win – 

win solution ). 

 Vấn đề đối thoại theo cách này có hai cái khó:  Mỗi ngưòi phải có tinh thần Dân tộc để tìm 

cách Giải Hòa với nhau chứ không dùng Lý cực đoan để dành Hơn Thua với nhau. Khi Hòa với 

nhau thì hai bên không ai bị thiệt hoàn toàn, chỉ có những người có tinh thần Hùng Dũng mới 

vượt qua được, còn khi hai bên cố ăn thua với nhau thì cả hai bên chỉ đem nhau tới bế tắc lớn 

hơn !       Đó 1à cái nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo :  “ Khôn Độc Dại Đàn và Tham  Dĩa bỏ 

Mâm “  mà không ai có lợi hết, chỉ khiến cho Dân tộc mang thêm cái Dại cá nhân, cái Họa Dân 

tộc bị phân hóa !   Cái lối sống Anh hùng một cõi này đang vây khổn Dân tộc chúng ta trong 

giấc Mê vong Nhân, vong Quốc!.  

Còn khi hai bên không chấp nhận nhau  không có tiêu chuẩn y cứ chung của Dân tộc thì có tiêu 

chuẩn Nhân quyền và phương pháp đấu tranh Bất bạo động để hai bên đấu tranh với nhau, 

gương Thánh Gandhi đang còn đó. 

CSVN đang kêu gọi Thành phần Quốc gia Hoà giải Dân tộc  thì xin  y cứ theo cách Hòa giải Âm 

Duơng Hoà trên mà tiến hành,  chứ không đem  tinh thần “mâu thuẫn thống nhất” Mao Mác ra 

tranh biện thì không những  không bao giờ đạt tới mối Hòa mà chì làm tăng thêm cường độ đấu 

tranh bạo động.  

e.-Tinh thần Âm Dương Hòà  theo Tỷ lệ : 3 / 2 

Tỷ lệ Tình /Lý  3 / 2  là  tỷ lệ 3 Tình  2 Lý. Tình Lý là trừu tượng không có đơn vị nào để cân 

lường đong đếm được,mà là con số rất co dãn. Khi hai bên mâu thuẫn với nhau thì phải nên 

dùng Tình BAO DUNG ngồi lại với nhau tìm giải pháp Hoà “ một vừa hai phải “để sống yên 

vui với nhau là thượng sách, chứ cứ tìm cách cực đoan để Hơn Thua với nhau thì chỉ dắt nhau 

xuống hố cả hai, nên nhớ Văn hóa của Tổ Tiên chúng ta là “ Dĩ Hoà vi quý “,   muốn Hòa 

theo Lý công chính thì phải mỗi bên phải có tinh thần Hùng Dũng mới đạt được, có Hùng thì 

không để đối phương dùng Lực bắp thịt  để hiếp đáp, có Dũng thì hi bên không dùng sự bất công 

để thủ thắng, nên hiếu hòa không là khiếp nhược.  

g.- Vi Ngôn Đại Nghĩa 

Vi Ngôn Đại Nghĩa là lời nói có  4 chữ nhưng rất vi diệu và kín nhiệm, phải có trí óc tinh tế mới 

nhận ra được ý nghĩa  của Đại Nghĩa Âm Dương Hòa, mọi người phải hiêu rõ Dịch lý Âm 

Dương Hòa  mới  có thể hiện thực được đại Nghĩa .  

Đại Nghĩa là trách nhiệm hai chiều của  “ mọi người có Lòng Nhân “ để thực hiện Công bằng 

trong Gia đình và  ngoài Xã hội.  Có thiết lập được  công bình Xã hội  thì Xã hội mới có Hoà 

bình.   Xã hôi ngày nay càng ngày càng chồng chất Bất công do con Người  bất Nhân thiếu tinh 

thần “ Hiếu hòa của Nhân Nghĩa, Bao dung  “ nên mới làm ra những chuyện Bất công .  Muốn 
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sửa Xã hội thì trước tiên phải canh Tân con người cho có Tư cách và khả năng, nên cần phải 

có một “ nền Văn Hóa Thái hòa “đẻ toàn dân y cứ vào đó mà Tu dưỡng để ăn ở công bằng với 

nhau, mới đoàn kết với nhau mà xây dụng và  bảo vệ nước. 

 Khi Xã hội đã loạn thì phải sửa cái Gốc Văn Hóa, Văn Hóa là  kho Minh triết giúp mọi 

người trau dồi  Tư cách và Khả  năng  rất cần cho các Vị làm Chính trị và Truyền thông. Làm 

Chính trị  không thể chỉ sửa cái Ngọn nơi các Cơ chế xã hội rối ren mà Xã hội yên bình được. 

Các nhà làm Chính trị không quan tâm đến Tư cách và Khả năng của con người Dân tức là làm  

Chính trị bỏ Gốc Công chính mà ôm Ngọn Bất công - nguồn rối ren Gia đình và Xã hôi-, họ 

còn cao rao thưc hiện Dân chủ Tự do và Nhân quyền, rõ là Bất Chính rồi, thì làm sao mà giúp 

Quốc gia được Yên Trị ?!. 

 

h.- Tình thần Dịch lý ( Âm Dương Hòa ) nơi Con Người 

Chúng ta hãy nhìn Thiên lý hay Dịch lý nơi Cơ cấu của con Người: Cơ thể con Người được cấu 

tạo bởi nhiều cặp đối cực : Não với hai Bán cầu não: Não Phải / Não Trái, Mắt Phải / Mắt 

Trái.,Thân Phải / Thân Trái, Tay phải / Tay Trái., Chân Phải / Chân Trái.. .  

          Não Phải < chủ Tình > / Não Trái < Chủ Lý > phải trao đổi với 

nhau  qua Corpus collosum  để sao cho Tình Lý tương tham mà Hòa với nhau. 

   Hệ Thần kinh cũng có Thần Kinh cảm giác và Thần kinh vận 

động giúp các Cơ có thể co duỗi  để cho con Người Vận động được ăn khớp nhịp nhàng,cũng 

như có cảm xúc Hàn Nhiệt .   

 Cơ quan Hô hấp trong mỗi con người cứ tuần tự đưa khí Oxy vào 

máu và khí carbonic  được thải ra đều qua  phổi giúp duy trì sự Sống.  

 Nhờ Qủả Tim co bóp nhịp nhàng mà  Máu được  lưu chuyển trong 

Động và Tĩnh mạch giúp cho hệ thống Tuần hoàn được điều hòa. 

 Nhờ Cơ quan Tiêu hóa  qua Miệng, Dạ dày và Ruột  mà  chất dinh 

dưỡng của Thực phẩm được  hấp thụ vào mạch máu mà nuôi cơ thể, và thải ra ngoài những chất 

không cần cho Cơ thể giúp cho Cơ thể sinh tồn và mạnh khỏe.   

 Các hệ Hô hấp ,Thần kinh, Tuần hoàn, Tiêu hoá, Bài Tiết đều 

được  hoạt động theo Chu kỳ. 

     Mắt Phải / Mắt Trái:  Khi nhìn một vật thì mỗi mắt cho một hình 2 chiều, khi hai  hình của 

hai mắt có giao thoa với nhau thì mới có một hình nổi ba chiều. 

     Thân phải / Thân Trái có kết hợp với nhau mới che chở được các Cơ quan. 

     Tay phải / Tay Trái tuy có chức năng riêng nhưng hai tay phải phối hợp với nhau theo nhiều 

cách mới  làm được nhiều việc khác nhau.  
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    Chân phải / Chân Trái.  Khi một chân có đứng yên ( Tĩnh )  thì chân kia mới có điểm tựa mà 

bước tới  ( Động ), hai chân có thay đổi cách Tĩnh / Động nhịp nhàng mới  Đi, Bò, Chạy, Nhảy,  

Leo trèo được, nhưng  có Động được  là nhờ  có Tĩnh và ngược lại,  điều này giúp chúng hiểu   

lời Hữu sinh ư Vô.  

Tiểu Diễn  ( bài tiết ) /  Đại  Diễn (  Sinh thực khí: Tinh trùng / Noãn sào ) nơi con Người  được 

điểu hòa giúp loài người sinh tồn và  tiếp tục tồn tại lâu dài. 

 

i.- Tinh thần Dịch lý trong thế giới Hiện tượng 

 Nhờ sức Ly tâm  và Quy tâm được quân bình mà Quả đất vừa tự xoay quanh và vừa xoay 

quanh Mặt Trời mà ngày, đêm, năm,  tháng và 4 mùa  cứ thế mà được chuyển vần theo chu kỳ 

rất chính   xác .và thời tiết nóng lạnh bốn mùa cũng thay đổi điều hòa . 

Mọi chuyển động trong Vũ trụ  đều do sự biến đổi của các dạng năng lượng  từ công thức: E 

= mc2: Nguồn Năng lượng Tình yêu từ Thiên Chúa.   

Năng lượng này - nguồn sống của  vạn vật -  được tỏa ra từ Mặt Trời tạo ra mọi vật và điều 

phối mọi sinh hoạt trong Vũ trụ.    Viêm Đế của Việt Nam đã thờ Mặt Trời, một trong hàng tỷ 

Ngôi sao như mặt Trời , thờ Mặt Trời của những Mặt Trời là thờ Trời để giúp giòng dõi con 

cháu biết cách  bám vào nguồn Tâm linh mà sống còn và phát triển. 

Mặt Trời đã tỏa ra năng lượng với nhiều làn sóng có tần số cao thấp khác nhau, làn sóng có 

tần số cao thuộc Tinh thần và làn sóng có tần số thấp thuộc Vật chất.   Khi Suy tư Não bộ 

phát ra nhiều làn sóng tạo nên những Tần số khác nhau, nhờ có cùng tần số Tư tưởng  mà 

con Người hiểu nhau, thông cảm nhau. 

Nếu chúng ta thực sự sống theo Nhân Nghĩa Bao dung, chắc chúng sẽ bắt gặp được Hồn 

Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân )  của Tổ Tiên!          

Đấng tạo ra năng lượng để sáng tạo ra hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ  và vạn vật  và điều phối 

các dạng năng lượng vận hành trong Vũ trụ được điều hòa chính là Thượng Đế toàn Năng, 

toàn Thiện, toàn Mỹ!   Nguồn Năng lượng từ Mặt Trời chính là Nguồn gốc của Ba luật lớn 

về Tâm linh và những Định luật Khoa học trong Vũ trụ. Ba luật lớn về Tâm linh là: 

a.-Luật Biến động bất biến của Âm Dương,  ( Law of Ying / Yang’s Change ) 

b.- Luật Gía sắc  ( Law of Sow and Reap )  

c.- Luật Loại tụ ( Law of Classification )  

V.- TINH THẦN  DỊCH LÝ NƠI VĂN  HÓA VIỆT 

1.- VŨ TRỤ QUAN 
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Vũ : Tứ phương Thượng Hạ  ( Bốn phương trên dưới ) vị chi Vũ : không gian.     

   Trụ : Vãng cổ lai kim  ( Từ Xưa tới Nay ) vị chi Trụ: Thời gian    

Vũ /  Trụ  lưỡng nhất →1 (  Dual unit  ) 〜Time = Space – Continuum ( Einstein ) 

 

A.- KHÔNG GIAN 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 

 

 

Vũ : Nam / Bắc +  Đông / Tây →1 

 

B.- THỜI GIAN 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

Trụ: Xuân / Hạ + Thu / Đông →1 

 

Thời gian /gian  lưỡng nhất →1 : Vũ / Trụ 

 

2 .-  NHÂN SINH QUAN 

Thiên / Địa lưỡng nhất →1= Nhân ( Trinity ) 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng →1: Nhân Hoàng 

 

3.- LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ, BÌNH 



- 126 - 
 

1.- TU 

Ngũ Thường 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

  Nghĩa / Lễ  - NHÂN - + Trí / Tín lưỡng nhất →1 :  Hùng / Dũng: Bao dung 

Nhân là nền tảng của Ngũ Thường ( Ở vị trí Trung cung hành Thổ )   

2.- TỀ 

Ngũ luân 

 

Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

Cha Mẹ / Con cái – VỢ CHỒNG – Anh Em / Đồng bào lưỡng nhất →1: HÒA 

Vợ Chồng  (Ở Trung cung hành Thổ ) là nền tảng của Gia đình, và Xã hôi 

3.- TRỊ BÌNH 

 
 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân →1> 

↑ 
   Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền →1 > ←VĂN HÓA THÁI HÒA>→ Xã hội < Dân sinh / Dân trí →1> 

↓ 
Kinh tế < Công hữu / Tư hữu →1> 

 

Kinh tế / Giáo dục – VĂN HOÁ THÁI HÒA - Chính trị / Xã hội →1: Cơ chế  Xã hội Tiến bộ, ồn định . 

Văn Hóa Thái Hòa  ( Ở  vị trí hành Thổ,  là nền tảng của các cơ chế Xã hội ) 
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Để giúp cho các Cơ chế Xã hội được Tiến bộ và luôn ổn định, Tổ Tiên chúng ta đã đem các 

cặp đối cực Dịch lý tương ứng vào Cơ Chế Xã hội. Để đạt thành quả thì các cặp phải được 

điều hành sao cho lưỡng nhất: 

Kinh tế thì thực hiện chính sách Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất ( Dual unit : 2 →1 ) 

Giáo dục thì đào luyện sao ho con Người Thành Nhân ( Tư cách)  / Thành Thân  ( Khả 

năng) lưỡng nhất. 

Chính trị thì phải  điều hành sao cho Nhân quyền  ( Tự do ) / Dân quyền ( Dân chủ )  lưỡng 

nhất. 

Xã hội thì phải điều hành cho Dân sinh  ( Vật chất ) / Dân Trí  ( Tinh thần ) lưỡng nhất. ( 

Phú chi / Giáo chi )  

4.- ĐẠT QUAN 

Phong  ( Trời  ) / Lưu ( Đất ) →1 : AN VI ( Không Lợi hành & Cưỡng hành mà An hành ) 

     VI.- TẠI SAO CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỞ VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC 

Muốn hiểu thế nào là Văn hóa dân tộc và tại sao chúng ta phải vận động cho sự lớn mạnh của 

nền Văn hóa đó thì cần xét tới mấy yếu tố sau đây: trước hết nên phân loại các thứ Văn hóa để 

nhận diện nền Văn hóa truyền thống, sau nói tới tình trạng hiện nay và khả năng hướng vọng 

tương lai như thế nào.Có thể phân Văn hóa ra ba loại chính và một loại tuỳ. Ba loại chính là 

tôn giáo, ý hệ và tâm linh, còn loại tuỳ là tập hợp cả ba loại trên. 

 

1.-LOẠI NHẤT LÀ VĂN HÓA TÔN GIÁO  

Như các xã hội cổ xưa hầu hết trải qua nền Văn hóa này. Thí dụ rõ rệt là Âu Châu Trung cổ và  

các nước thuộc Ấn Độ giáo. Sở dĩ gọi là văn hóa Tôn giáo vì các thể chế trong nền Văn hóa 

 nàybao giờ cũng y cứ trên những niềm tin, thí dụ thể chế chia dân ra bốn loại bên Ấn Độ:  

tăng lữ, chiến sĩ, thương gia và lao động là y cứ trên niềm tin rằng có nhữn người sinh ra do 

Brahma và do đấy được xếp cao thấp tuỳ sinh ra bởi miệng, tay, bụng, chân của Brahma. Hễ sinh 

ra từ miệng thì làm tăng, bởi tay là quý tộc, bởi bụng là thương gia v.v... Bên Âu Châu thời tiền 

cách mạng tôn giáo không còn mạnh bằng bên Ấn Độ nên phẩm trật xếp quý tộc trên giáo sĩ, 

rồi mới đến đệ tam cấp (noblesse, clergé, tiers état). 

Một nét khác đặc trưng của nền Văn hóa này là thần quyền, tức niềm tin rằng mọi quyền cai trị 

đều phát xuất do nguồn gốc Tôn giao nên một là giáo sĩ trực tiếp cai trị, hai là uỷ quyền cho 

thế quyền. Sự uỷ quyền này thường được diễn ra bằng trao triều thiên, thí dụ khi vua đăng 

quang thì nhận triều thiên từ đại diện giáo quyền. 

 

2.- LOẠI HAI LÀ VĂN HÓA Ý HỆ HAY LÀ TRIẾT HỌC.  

Ý hệ thường là sự phản ứng lại niềm tin cho là vô lý hay ít ra không thể kiểm chứng, vì vậy 

người ta lập ra một nền Văn hóa chống lại tôn giáo và thường có tính cách vô thần, thí dụ rõ 

nhất là ý hệ Mác xít. Cũng có khi không do óc bài tôn giáo, nhưng vì ích lợi quốc gia, thí dụ để 
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tránh những xích mích do các tôn giáo cùng sống trong một nước thì người ta nghĩ đến việc thiết 

lập một nền tảng dân sự hay là độc lập y cứ trên những cái mọi người có thể kiểm chứng như sự 

kiện khách quan và lương tri, thí dụ một số lớn Văn hóa Âu Châu hiện đại. 

 

 3.- LOẠI BA LÀ VĂN HÓA TÂM LINH  

Là loại tham bác cả Tôn giáo lẫn Triết học. Nó giống Triết học vì căn cứ trên những yếu tố 

mà lý trí có thể kiểm chứng hay ít ra có khả năng thể nghiệm được. Tuy nhiên lại giống tôn 

giáo vì nó vận dụng cả tình cảm và ý chí đến cùng tột gọi là tâm linh nên sâu hơn triết và vì 

thế giàu khả năng thống nhất con người như kiểu tôn giáo. Loại này vì giàu yếu tố Tâm linh 

có tính chất siêu việt nên tôi cũng gọi là Minh Triết (Sagesse) tức là tinh hoa của triết lý nhân 

sinh. Gọi là triết lý tức là triết học gắn liền với Minh Triết nên ăn vào đời sống. Bởi thế 

cũng gọi là triết lý nhân sinh để phân biệt với triết học thường chỉ là chuyện trường ốc hàn lâm. 

Như thế đây là loại Văn hóa rất cao quý.  

Và xin nói ngay rằng Việt Nho đã đạt được trình độ này. 

Dấu hiệu là sự phân công: “sĩ, nông, công, thương”, khác với Âu, Ấn chỉ có “tăng, quý, dân” mà 

không có sĩ đại diện cho Tâm linh. Vì sĩ không phải như trí thức chuyên chú về lý trí, giáo sĩ 

chuyên về tình cảm, còn kẻ sĩ thì chú ý đến cả lý cả tình. Vì thế đó là nét đặc trưng ít có ở nơi 

khác; ngoài Nho giáo nguyên thuỷ thì Âu hay Ấn đều đang vương vấn nơi tôn giáo hay ý hệ. 

Nhưng vì cả hai không ổn nên gây ra một loại: 

 

4.- LOẠI THỨ TƯ: PHA TẠP 

Gồm ba loại ảnh hưởng của Tôn giáo, Ý hệ và công cảm hay Lương tri. 

 . Loại này đã muốn vượt ra khỏi vòng tay tôn giáo, nhưng về triết mới đạt đợt ý hệ mà bất 

lực như đã nói trên nên phải dùng công cảm (le sens commun) cũng gọi là lương tri (le bon 

sens) hoặc là công luận (hậu quả của lương tri) cả ba đều là những khía cạnh của một bình diện 

trí thức thông tục ban ra cho con người xài đỡ, nhất là trong việc sinh sống với chiều hướng 

thông thường biểu lộ bằng ca dao tục ngữ hay là minh triết thường dân, thường nghiệm (sagesse 

populaire or sagess empririque). Nó tạm đủ cho đời sống hàng ngang trong xã hội, chứ không 

thể giải quyết được những vấn đề lớn lao như nguồn gốc vũ trụ, cứu cánh con người, 

những vấn đề thời gian không gian nên nhà Phật chỉ gọi là “tục đế” (cái biết thông tục), 

Nho không gọi là “lí trí”. Vì không bao quát toàn thể con người gồm cả thân xác lẫn tâm linh. 

Bởi thế phải nói là nó thiếu hướng thiếu Hồn, chỉ có tính cách chấp và: chọn một ít luân lý của 

tôn giáo, với kinh nghiệm thông thường và một chút lý luận của triết học làm thành loại văn hóa 

tạp nham, và đó là nền văn hóa Âu Mỹ hiện đại. Vì Âu Mỹ lãnh đạo thế giới nên nó cũng đang 

trở nên Văn hóa của chung thế giới với nhiều sắc thái khác nhau tuỳ liều lượng các chất pha, 

nhưng đều gặp nhau ở chỗ bác tạp nông cạn, nên gây ra phân hóa trầm trọng khắp nơi. 

Đó là đại để bốn loại văn hóa.  

Bây giờ xét sâu hơn về phương diện” 

 

V.- MỤC ĐÍCH CỦA VĂN HÓA. 

Sứ mạng Văn hóa là phải Cải hóa bằng Cảm hóa. 

Muốn thế cần có một Chủ đạo, một cơ sở tinh thần với những giá trị nền tảng. Dấu hiệu 

của những cái đó là thống nhất và lâu dài.  

Vì thế ta có thể dùng sự thống nhất và lâu dài làm hai tiêu chuẩn đo lường sự xâu xa của một nền 

Văn hóa.  
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Một nền văn hóa càng được thống nhất và càng được bền lâu thì càng mạnh càng cao.  

Theo đó ta có thể nói như thế này.  

Xuyên qua lịch sử loài người, ta chỉ nhận ra được có hai loại văn hóa mạnh nhất: một là 

tôn giáo, hai là tâm linh.  

Vì cả hai hàm chứa một cái gì siêu việt nên huy động toàn thể con người, gây nên những văn 

hiến hay Tôn hiến (tức tu sĩ) và cũng huy động toàn thể một nhóm người cấu kết với nhau. vì thế 

khi cần chọn văn hóa thì chỉ có thể tìm trong hai loại này. Loại Tôn giáo có phần mạnh hơn 

nhưng gặp cái bất tiện là chỉ hiện thực được trong nước có một Tôn giáo. Còn khi nước có đa 

giáo, 2, 3 trở lên, thì nền thống nhất Văn hóa không thể thực hiện được nữa.  

Bởi vì tôn giáo nào cũng kéo theo một số tập tục riêng, thí dụ Hồi giáo không ăn thịt heo, Ấn 

giáo không ăn thịt bò. Có tôn giáo ăn chay, tôn giáo khác lại ăn mặn thả dàn. Đó là những tập 

tục tư riêng mà nếu không bỏ đi thì đấy là nguồn chia rẽ.Người xưa nói: “tính tương cận, 

tập tương viễn”: khi người ta chú trọng đến Tính con người thì sẽ thân cận hòa hợp với 

nhau. Còn khi chấp nê vào những tập tục thì sẽ chia lìa nhau.  

Đó là chân lý muôn thưở và đã hiện thực trải qua nhiều đời như thấy đầy gương trong lịch sử và 

hiện còn đang xảy ra đó đây như giữa Kitô giáo và Hồi giáo bên Phi Luật Tân (tỉnh Coxabato), 

bên Irlande từ mấy năm nay hai bên Công giáo và Tin lành không ngớt đánh nhau, bên dân 

Biafra ở Phi châu năm xưa giữa Công giáo và Cổ giáo, bên Ấn Độ giữa Ấn giáo với Hồi giáo... 

Tóm lại nếu đưa mắt nhìn xuyên qua lịch sử nhân loại thì bao giờ cũng thấy nghi ngút khói 

chiến tranh tôn giáo, không bộc lộ thì âm ỉ... điều ấy chứng minh cho câu “tập tương viễn”. 

Muốn thống nhất thì phải làm thế nào cho các tôn giáo từ bỏ những tập tục tư riêng kia, 

nhưng đấy cả là một điều diệu vợi vì những tập tục đó đã gắn liền với tôn giáo từ lâu nên 

được coi là linh thiêng hoặc như tín điều bất khả thay đổi, không dễ gì bỏ đi được như ta 

thấy rõ trong vụ giết bò cái đã làm xôn xao dư luận Ân Độ năm xưa. Thế mà duy trì tập tục 

thì lại là mầm mống chia rẽ dân con trong nước, vì thế những người sáng suốt muốn để tôn 

giáo vào phạm vi riêng tư cá nhân. còn phạm vi quốc gia thì cốt phát huy một nền chủ đạo 

dân sự, tức độc lập với tôn giáo, hầu làm chỗ đứng chung cho mọi người dân bất cứ thuộc 

tôn giáo nào. Đó là điểm cần cho hết mọi nước đa giáo mà cũng là điều mà các quốc gia Tây 

phương đã nhận thức và khởi công từ hai thế kỷ nay, nên dẫn đến cái mà tôi gọi là: 

Nền văn hóa ý hệ hay là triết học xây dựng hoàn toàn trên lý trí bên ngoài ảnh hưởng của 

tôn giáo.  

Lý do thì chính đáng nhưng không may đó lại là một lối cụt, bởi chưng triết học căn cứ trên lý 

trí và lương tri. Nhưng vì đó là những cơ năng hạn hẹp nên dễ sinh ra độc hữu. Với con 

người tư riêng là dùng có Lý gẩy bỏ Tình nên không gây nổi văn hiến tức cán bộ hay tông đồ 

trung thực mà chỉ tạo ra được có trí thức ít đi được vào đời. Còn đối với tha nhân thì là thiếu 

thống nhất vì có quá nhiều ý hệ, thí dụ Âu Tây hiện nay là Mácxít, Hiện sinh, Hiện tượng, Cơ 

cấu v.v... Đó là cạnh thập nhị sứ quân tất nhiên sẽ đưa đến chỗ bơ vơ không biết theo hướng nào, 

vì quá nhiều hướng, quá nhiều ý hệ.  

Nếu như ý hệ nào nhờ hoàn cảnh mà nắm được chính quyền thì sẽ giở trò độc quyền như 

Phát xít hay Cộng sản là bóp nghẹt tự do cá nhân bằng công an vòng trong vòng ngoài, 

bằng những trại giam đồ sộ để cầm tù không ai muốn tín nhiệm nữa.Thế là dẫn đến cái thứ 

Văn hóa tạp hợp. Gọi thế vì nó vô hồn vô hướng, và có gọi là Văn hóa chẳng qua vì thói quen 

chứ không phải Văn hóa, mà chỉ là Văn học, văn chương, văn nghệ, bởi để được xứng danh là 

Văn hóa thì phải có Chủ đạo, có cơ sở tinh thần, có những giá trị nền tảng. Vì không thể thì 

làm sao mà cảm hóa để mà cải hóa. Văn hóa Tây Âu hiện thiếu cái đó nên mắc cả ngàn thứ 
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bệnh (nói như Jung: Our own western culture sickens with a thousand ills). Đó là lý do tại sao 

Nietzsche gọi Văn hóa Tây Âu là sự trống rỗng tinh thần (Nihilisme occidental). 

Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng tri hô của giới thức giả rất hiếm họa. Còn đại chúng kể cả giới trí 

thức thì vẫn đi theo nền Văn hóa tạp hợp này. Sở dĩ như vậy vì các nước Âu Tây cường thịnh 

không bị nước nào đe dọa về kinh tế, chính trị, lại có khoa học tiến bước huy hoàng khiến cho 

hầu hết tưởng Văn hóa Âu Tây đã là lý tưởng. Nhưng đó là một niềm tin tai hại. Vì khi không 

đủ những điều kiện giàu sang như Tây Âu mà cũng đòi theo lối Văn hóa Tây Âu thì sẽ phơi 

trần bộ mặt thực phũ phàng tàn tệ như thấy ở vài nơi chẳng hạn El Salvador: tài sản trong 

nước thu dồn vào tay một thiểu số may mắn khiến cho đại chúng lâm cảnh sống bần cùng 

nên đâm ra đủ các tệ đoan: trộm đạo, tham nhũng, và các tội ác đến độ trầm trọng.Xét tới 

xét lui thì chỉ còn thể đặt hy vọng vào nền Văn hóa Tâm linh và đó cũng chính là nền Văn 

hóa dân tộc ta: chỉ có hướng đó là có thể giúp Văn hóa tránh được những bất tiện và bao gồm 

được những ơn ích. Nhưng hiện nay chúng ta đã để mất vì mấy lý do thuộc thời thế sau:Thứ nhất 

vì Nho giáo là cột trụ nền Văn hóa Tâm linh đó lại không còn chính truyền vì đã bị Hán 

Nho xuyên tạc nên bị ngộ nhận rất nhiều và do đó đã không được chú ý đến. Cho được chú 

ý đến, cần phải khám phá ra Nho giáo nguyên thuỷ mà tôi cũng gọi là Việt Nho, nhưng đó 

là điều cho tới nay chưa ai làm được.Thứ đến vì nền văn hóa Tâm linh chỉ xuất hiện bên Á 

Châu nên không được chú ý săn sóc là vì Á Châu đã thụt lùi trong nền văn minh cơ khí nên 

tất cả nền đạo đức cổ truyền cũng bị đánh tụt giá xuống theo. Chính vì thế mà ngay những 

nước thuộc Văn hóa Nho đã không còn thiết tha đến Nho nữa.  

Có nói tới thì cũng chỉ như một môn cổ sử trong Văn học dành cho một số rất nhỏ nhà chuyên 

môn. Vì thế mà đi đến một thứ Văn hóa tạp nham.Hiện tình văn hóa Việt Nam 

Như trên đã nói, Văn hóa tạp nham có nhiều tiểu loại, nên ta cũng cần biết Văn hóa ta hiện nay 

thuộc Tiểu loại nào. 

Muốn nhận diện một nền Văn hóa thì có hai tiêu chuẩn khá trung thực: 

 

:a.- Một là xét Nội dung chương trình giáo dục. 

b.- Hai là xét việc định giá các Thành phần xã hội. 

Về Chương trình giáo dục thì nội dung sâu thẳm là nền Chủ đạo hướng dẫn chương trình đó. 

Thí dụ nước ta xưa là Nho giáo mà vì Nho giáo đã đạt Tâm linh mà tôi cũng gọi Văn Tổ tức là 

thứ Văn cao cả huy động toàn Thân Tâm con người nên có những người  hiến Thân Tâm cho thứ 

Văn hóa đó và gọi là Văn hiến, n ước ta xưa kêu là “Văn hiến chi bang” là vì thế. 

Còn tự khi mất nứơc vào tay Pháp thì ta cũng mất luôn nền độc lập Văn hóa và tự đấy chúng 

ta đã đi theo Văn hóa Pháp nghĩa là tạp hợp vì không có chi gọi được là Chủ đạo. Chỉ có 

một số ý kiến Triết được cho học ở lớp đệ nhất trung học thì phần lớn chỉ là luận lý (logic) vô 

sắc thái, còn khoa luân lý (morale) thì là lịch sử những học thuyết về luân lý: ông nói thế này, 

bà nói thế khác, học xong không biết theo cái nào. Cho nên phải kết luận đó là nền Giáo dục 

vô Chủ đạo và bộ Giáo dục thực ra chỉ là bộ Học vấn lo truyền thụ một số tri thức bất kỳ nào 

cũng được miễn là tri thức. 

Bây giờ bàn đến điều hai là việc định các thành phần xã hội. Khi nước ta còn độc lập, còn là 

Văn hiến chi bang thì đẳng cấp giá trị thành phần xã hội là Sĩ, Nông, Công, Thương. Quan 

trọng nhất là Sĩ nhì Nông.Đấy là một bậc thang giá trị lý tưởng thuộc Nông nghiệp lúa mễ của 

Văn Lang quốc. Vì là Văn Lang hay sau này là Văn hiến nên đặt kẻ Sĩ làm đầu. Đó là bậc 

thang duy nhất trên hoàn cầu ở hai điểm: một là kẻ sĩ đứng đầu, liền sau là nông đúng vị trí 

Văn hóa nông nghiệp vốn trọng Minh Triết.  

Các văn minh Âu Ấn vì gốc Du mục nên đặt Quý tộc đứng đầu, nhì đến giáo phẩm... 
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 Bên Ấn thì Tăng lữ đứng đầu nhì đến quân đội... Ở cả hai nơi không có Sĩ, cũng không có 

Nông: quả là Du mục, rõ nhất là Ấn với những cấp Tăng, Võ, Tài, Công.  

Bên Âu thì quý tộc nổi nhất, rồi đến giáo sĩ, sau đến đệ tam cấp gồm phần nhiều thương gia.  

So vậy mới thấy bảng Sĩ, Nông, Công, Thương là nét đặc trưng cao quý của ta xưa là Minh 

Triết hay Tôn giáo.  

Nông là nền tảng kinh tế xã hội với nền tảng Dân chủ không tên nhưng chân thực vì không 

có quý tộc truyền dòng mà chỉ có kẻ Sĩ do dân xuất hiện. 

Thứ tự trên đã được hiện thực là kẻ Sĩ vẫn làm quốc Sư, cố vấn, và làm quan cai trị. Đó là 

những người như Bá Lý Hề, Lã Vọng, Nguyễn Trãi v.v... Platon đã ước ao triết gia làm vua 

nhưng không bao giờ hiện thực được. Là bởi Triết lý đã không đạt, lại còn mong ước quá cao ở 

chỗ đòi làm vua.  

Bên Nho chỉ xin làm cố vấn, làm quan, Triết lại đạt thân nên đã hiện thực suốt mấy ngàn 

năm tự ngày khai quốc. Mãi cho tới thời kỳ Pháp thuộc thì mới bị xếp xó để chỗ cho thứ tự 

mới là “dân Thầy, dân Thợ, dân Chợ, dân Quê”. 

Thầy đây chỉ là thầy thông thầy phán, một thứ công chức tuỳ phụ giúp chính quyền bảo hộ chứ 

không có đạo lý nào như kẻ sĩ. 

 Còn vai chánh là thợ, với dân chợ tức thương gia. Đúng là Du mục. Nông thì bay mất, chỉ còn 

lại nơi chữ Dân quê, hiểu là quê mùa so với tỉnh thành Văn minh (được gọi là dân 

chợ...).được hưởng chút tự do nhưng lại nằm trong tình thế vô hồn vô hướng, thường gọi là 

sự trống rỗng tinh thần, hay còn gọi kiểu sang trọng là đa phương: thực tế là những nhà lãnh 

đạo chẳng biết theo hướng nào. Thôi thì mặc ai nấy lo, nên là lung tung đủ hướng. Vì thế “đa 

phương” đang được nhân loại theo chẳng đáp ứng được gì cho những nhu yếu thâm sâu 

của con người: như Chiều hướng đi lên, hoặc nhu cầu Hòa giải giữa Khoa học với Tôn giáo 

cũng như Thống nhất con người, thống nhất giữa Đông Tây kim cổ... mà đó là một nhu yếu 

cần thiết rất mực ngang với khao khát Tự do vậy.  

Cho nên ta thấy người Âu Tây có một mối cảm tình thâm sâu với cộng sản, là vì nó có một 

cái mà họ thiếu đó là có Hướng, chẳng may đó là Hướng đi vào ngọ cụt, thành ra không 

dám theo. Vấn đế là làm thế nào tìm ra cho nhân loại một hướng đi, để có thống nhất mà 

lại vẫn giữ được Tự do. 

Đó là vấn đề cần thiết nhưng xưa nay không được đặt ra cách minh nhiên, nhưng cách mặc nhiên 

thì vẫn có sự náo nức đi tìm nền Thống nhất, và nếu tìm ra được nền Triết nào có thể gây 

được Thống nhất mà vẫn chấp nhận các Triết khác thì chắc chắn họ sẽ đón nhận, họ còn 

nóng lòng đón nhận là khác, đến nỗi trong thực tế họ đã tôn vinh triết Nho lên địa vị ưu 

thắng mặc dầu chính Nho giáo còn rất thiếu sót không làm được gì để đáp ứng sự đề cử 

kia, vì chưa nhận thức ra vấn đề cũng như chưa nhận thức ra được cả nét đặc trưng của 

mình với những khả thể của nó.  

Thành ra coi việc chọn kia như một biến cố hàn lâm văn học, không biết làm âm vang vào 

đời sống.  

Nếu thực nhận thức ra thì biết nhân loại hiện đang cần một nền Triết lý ưu việt, tức nền 

triết có sức đem lại thống nhất cho con người mà đồng thời không bóp chết Tự do của nó. 

Chính vì không nhận thức được như thế nên đã có ghế sẵn để trống cho Triết ưu Việt và đã 

gọi ra tên Triết đó rồi, chỉ còn đợi Triết đó ra nhận chức, nhưng Nho đã không ra cả đến 

như không nghe biết đến việc đề cử quan trọng kia nữa. 

Đó là đại lược tình trạng Văn hóa loài người cũng như tình trạng của Nho mà tôi có liên hệ 

đến theo chiều hướng Việt Nho. 
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 Theo đó thì Nho chỉ là sự công thức hóa của Việt đạo, cho nên việc gì liên can đến Nho 

cũng là liên can đến Việt.  

Vì thế mà tôi đã chọn đề tài trong hướng nọ với tự đề tại sao Nho đã đựơc chỉ định là Triết lý 

hướng đạo mà lại không ra nhận chức. Và câu thưa là tại Nho học tới nay chưa khai thác 

hết khả thể của mình.  

Nói theo sách vở là Nho học từ trước tới nay cả Tàu lẫn Tây mới đi được có đợt Từ còn ba 

đợt nữa là Tượng, Số, Chế thì bỏ bê. Điều đó ngầm hiểu rằng cần phải có Nguyên Nho mới 

làm nên chuyện. 

 

  VI.- NGUYÊN NHO LÀ GÌ? 

Thưa đó là thứ Nho khác với Hán Nho đã bị bẻ quặt, Nguyên Nho còn giữ tính chất chính 

truyền của nó. Để nhận diện Nguyên Nho chia nó ra ba giai đoạn là Hoàng Nho, Di Nho và 

Việt Nho. 

Hãy khởi tự mới đi lên xưa đó là Việt hay Bách Việt mà trước kia người Tàu gọi Man là Di, 

“Tứ Di”. Tổ tiên của “Tứ Di” là Tam Hoàng (Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông).  

Vì thế thay vì nói Việt Nho suông tôi chia ra Việt Nho, Di Nho, Hoàng Nho cho dễ chứng 

minh... Tôi biết bài hai này sẽ gây hoang mang rất nhiều nơi người Việt và hơn nữa nơi người 

Tàu, nhưng với học giả quốc tế về Nho thì không có gì lạ lắm. Vì sau những công trình nghiên 

cứu nghiêm chỉnh của các đại học giả Chavannes, Cranet, Creel, Bishop, Owen Lattimore, 

Eberheard, Wang-Kuo-Wei, Kuo-Mo-Jo v.v... thì đã được chứng minh rõ nước Tàu chỉ 

xuất hiện từ tộc Thương mà cũng mới về chính trị, chứ về Văn hóa mới có khác với Di Nho 

có tự nhà Ân Khác cũng chỉ chừng 30%. 

 Còn bao “ Vua” bao “Đế ” trước đều là mới tạo ra về sau đời nhà Ân. Ông Đại Vũ tạo 

dựng do nhà Ân. Nghiêu Thuấn là “Đông Di chi nhân”, Ngũ Đế cũng là thế. Tộc Thương nhà 

Ân đều tự Đế Cốc mà Đế Cốc là người Tứ Di (cho nên dòng dõi là Văn Vương cũng là “Tây 

Di chi nhơn”). Quách Mặc Nhược cho rằng Đế Cốc có bốn vợ: con bà vợ cả là Tổ nhà Ân, con 

bà vợ thứ hai là Tổ tộc Thương, con bà vợ ba là Nghiêu, con bà vợ tư là Đế Chí ( trưng theo 

Owen Lattimore trong Inner Asian frontiers of China p.287). Có thể nói tất cả các Đế đều là Di 

nên tên cũng đọc theo lối Việt là Đế Cốc, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, mà không là Thuấn 

Đế, Cốc Đế theo kiểu Tàu. Còn trên nữa như Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông thì toàn là người 

Hoài Di, tức Di Việt mà huyền sử Việt gọi là Châu Dương. Trên cùng Bàn Cổ là người Lưỡng 

Việt. Mộ  phần còn đâu đó trong rừng núi Quảng Đông, có họ Bàn, cũng đọc là Bàng như Hồng 

Bàng và Bành như Bành Tổ. Tóm lại Tàu chỉ có tự tộc Thương lối thế kỷ 15, 16 cùng lắm là 

đến thế kỷ 20 gồm cả “tộc Hạ”. Nghĩa là đến rất muộn sau khi Nho giáo nguyên thuỷ đã 

hình thành đâu vào đấy với ba bộ số 2, 3, 5.  

Tuy Nho nguyên thuỷ cũng nói được là Tổ của Tàu, nhưng Tàu đã tự tách mình ra khỏi Tổ 

chung, khi gọi Tổ bằng tên khinh rẻ là Tứ Di, và sự thực thì đã từ bỏ linh hồn Nguyên Nho khi: 

 :a. Từ bỏ Lưỡng nhất tính của số 2. Dấu hiệu là chỉ nhận có một vật biểu: trước là bạch 

Hổ sau là Rồng (bỏ mất chim = Tiên) ghé sang Du mục. 

 b. Từ bỏ số 3 Nhân chủ khi thiết lập xã hội có nô lệ, hạ đàn bà 

 .c. Từ bỏ Tâm linh số 5 khi Sử ký hóa Huyền thoại hoặc giải nghĩa theo ma thuật dị 

đoan.  Vì thế nếu Việt không nhận Nguyên Nho là Tổ mình thì té ra Nguyên Nho trở nên vô 

thừa nhận hay sao. Các điều trên đã được các khoa Tân Nhân văn phanh phui. Bây giờ chỉ còn 

cần biết Nguyên Nho đã đóng góp những gì. Câu thưa nằm trong ba bài III-IV sau. 
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Bài III nói về Cơ cấu uyên nguyên của Hoàng Nho là Ngũ hành như được biểu lộ trong các 

tên sách của Hoàng Nho đã mất là “Tam phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu”. Ngũ hành ở 

đây khác hẳn với Hán Nho, tức Ngũ hành được coi là Cơ cấu uyên nguyên và được dùng để 

giải nghĩa “5 Huyền thoại sáng thế ký” của Nho mà cho tới nay chưa ai giải nghĩa đúng:  

Chu Nho thì gạt bỏ Huyền thoại bằng Lịch sử hóa (Euhemerization). 

 Âu Nho thì giải nghĩa kiểu ma thuật vong thân.  

Tây Nho thì chê hai lối trên là sai nhưng không đưa ra được lối giải nghĩa nào gọi là trúng.  

Việt Nho đưa ra lối giải nghĩa vừa hợp Cơ cấu, vừa hợp môi sinh tinh thần là Nhân chủ An 

Vi. 

 

 VII.-  KINH DỊCH 

Việt Nho đưa ra một điều chưa hề ai dám nghĩ đến bao giờ là lên án Chu Dịch coi như ấn 

tích của sa đọa làm cho Nguyên Nho bị bẻ quặt.  

 Muốn có Dịch chính truyền phải tìm trong ba giai đoạn đầu của Kinh Dịch: một là Dịch 

Trời Đất trong các Huyền thoại có tính cách Lưỡng hợp như Sơn Tinh Thuỷ Tinh hay Tiên 

Rồng.  

 Hai là Dịch Phục Hy trong “tiên Thiên bát quái” với sự đối đáp của bốn mặt dọc 

ngang và xéo: Đất đối Trời, Lửa đối Nước, Gíó đối Sét, Núi đối Hồ. 

 Thứ ba là Dịch của Đại Vũ trong Cửu Lạc tức là số 5 hợp với số 4 mà thành nên số 9 

xếp đặt hết sức cân đối, nên người đời gọi là “ma phương” vì cộng chiều nào cũng được 15, ý 

nói cộng chiều nào cũng xuyên qua lý Thái Cực (biểu lộ bằng số 5). Cho nên những người đem 

hậu Thiên bát quái lồng vào Lạc Thư là tiếp nối cái tầm bậy của hậu thiên, vì sự đối đáp 

của hậu Thiên bát quái không đi qua Thái cực (được có 1 lần là Li Khảm). 

 

    

 

 VII.- TRỐNG ĐỒNG 

DI SẢN VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT TỘC 

( Kim Ðịnh: Việt triết nhập môn, An Việt Houston 1988 , tr. 93- 104 ) 

 

MỞ ĐẦU 

Trống Đồng vừa là một Cổ nghệ  vừa là Việt lý với lối Cơ cấu đặc biệt của Việt Nho.   

( Kim Định ) 

Để mở đầu chúng tôi xin trich dẫn lời TỰA của cuốn “ Sứ Điệp Trống Đồng “ của Triết gia 

Kim Định.  
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“ Trống đồng là một biểu tượng theo nghĩa uyên nguyên nhất tức một cơ quan của thực thể u 

linh, một sự chỉ đạo cuộc tiến hóa con người, vì thế cũng chính là bản tóm lược đầy đủ nền văn 

hóa Việt tộc. Trên mặt trống ta gặp được những hình ảnh chạm trổ một cách nghệ thuật kèm 

theo những hoa văn, những diễn đề đặc biệt, tất cả hàm ngụ một lý tưởng mà bao lâu con 

cháu sống theo thì đạt hạnh phúc, ngược lại là khổ luỵ. Chính vì thế xưa kia Trống Đồng 

được tôn thờ, dùng làm chứng giám cho những lời thề nguyện trọng thể.  

Sách này muốn nói lên cái lý tưởng nọ, nên lấy tựa là Sứ Điệp. Trống đồng xuất hiện vào 

quãng thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, suy tàn vào lối vài trăm năm sau. Vì lâu đời 

cũng như nhiều nguyên nhân ngoại tại tất cả đã bị lãng quên: từ sự thờ phụng cho tới lý tưởng 

hàm ngụ bên trong.  

Mãi tới đầu thế kỷ này mới được nghiên cứu tới, nhưng mới như đối tượng khoa học khảo cổ, 

quyển này muốn nghiên cứu Trống như đối tượng của Triết lý. Cái Triết lý ấy chúng tôi lại 

nhận ra nó có cùng một Cơ cấu với Nguyên Nho nên nói được muốn tìm ra tinh hoa của 

Nguyên Nho phải đi qua Việt Lý, hay nói kỹ lưỡng hơn phải đi qua nền Văn hóa Việt tộc xa 

xưa mà Trống đồng là bản kết tinh siêu tuyệt. Sở dĩ dám nói như vậy vì Việt Lý có được hai 

điều đặc trưng:  

Một là các vết tích về Cơ cấu đã xuất hiện lâu trước như được chứng minh bằng khảo cổ mà 

Trống đồng là đại biểu chói chang.  

Hai là có những Huyền thoại nói lên đạo lý một cách quán xuyến hơn hẳn các Huyền thoại 

nhiều nơi như đã bày tỏ trong quyển Kinh Hùng Khải Triết.  

Tập Sứ Điệp sẽ là phần hai, phần chính cốt của cùng một sách nhắm thám quật ra nền Triết lý 

nọ. Đây là việc đào sâu cần thiết để duy trì Văn hóa dân tộc.  

Vấn đề có cần duy trì nền Văn hóa ấy chăng, xin thưa ngay là rất cần, trước là cho dân tộc đang 

cần một Chủ đạo hướng dẫn công cuộc Phục quốc Kiến quốc mà ngoài Gốc nguồn bản địa 

không tìm đâu được chủ đạo ứng hợp hơn.  

Sau là hy vọng giúp vào con đường xây đắp Văn hóa Nhân tộc: hiện nay Văn hóa hoàn cầu 

đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng từ nền móng. Gần đây người ta khám phá ra một 

sự thực hãi hùng là các nền Văn hóa lớn đang lèo lái con thuyền nhân loại xây trên nền tảng 

vong Thân, nay không còn được loài người tín nhiệm nữa. Hiện sự mất tín nhiệm này đang gây 

ra một sự trống rỗng tinh thần rất trầm trọng, gọi được bằng tên khác như sự mất niềm tin, nhân 

đấy các nhà làm Văn hóa đổ đi tìm nền mới ở cùng khắp các nẻo đường, trong đó Nho Giáo 

được chú ý đặc biệt. Tuy nhiên chưa bao giờ Nho Giáo được nghiên cứu và giới thiệu cách 

thấu triệt cho tới tận Cơ cấu.   Vậy đó là điều chúng tôi muốn đóng góp trong sách này bằng 

khởi đi từ Việt Lý với lối Cơ cấu đặc biệt của Việt Nho như đã trình bày sơ qua trong Kinh 

Hùng (bài IV) và sẽ bàn thêm trong quyển này (bài III, VII và VIII) để chỉ tỏ Nho sai ở đâu và 

muốn chính tông phải trở lại nguồn gốc đã đẻ ra Nho là Việt Lý. Thiếu Cơ cấu không ai dám 
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nói như vậy. Phần ba những suy luận chung về sự hiện thực Việt nho trong dĩ vãng, hy vọng sẽ 

soi sáng cho những bước kiến tạo tương lai. 

 

 

Hình Trống Đống Ngọc Lũ 

    TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ 

1.- Tổng quát 

“ Trống Ðồng là một lâu đài Văn hóa chung cho các nước Ðông Á và Ðông Nam Á, mà Việt 

Nam có duyên may là nơi ký thác, nên cũng có sứ mạng tìm hiểu và truyền bá cái Minh triết tàng 

ẩn trong di vật nọ.  Các nhà nghiên cứu chia trống ra làm 4 loại.  

Loại I tiêu biểu hơn hết : các hình người vật còn hiện thực chưa bị kiểu thức hóa như các 

loại sau . Loại I tìm được nhiều nhất ở Việt Nam hơn 100 chiếc, Tàu mà cũng chỉ có 30, 

Thái 10, Lào 4, Mã Lai 2 .  

Cái đẹp nhất gọi là Ngọc Lũ được dùng để phân tích trong bài này, xuất hiện ước đoán vào đầu 

thiên niên kỷ trước Tây lịch .   Trống cao 63 cm, mặt rộng 79 cm, tang rộng 85 cm.  

2.- Mặt trống 
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Ở giữa là mặt Trời được bao quanh bằng: 

 Mặt Trời là vòng A.  14 Tam giác gốc, hãy gọi là vòng B.   

 Rồi tới vòng C có hình người đang ca vũ chia ra làm 2 nửa như nhau, nhưng trên mái nhà 

thì một bên có 2 chim đậu, bên kia 1 con.   

 Vòng D cũng chia đôi, mỗi bên có 10 Hươu, nhưng Chim thì bên 3 cặp bên 4 cặp  Vòng 

ngoài cũng gồm 36 chim : 18 con nhỏ đứng xen kẻ 18 con lớn . 

3.- Tang trống 

Chia làm 3 phần : Tang, thân, chân.   

  Tang có 6 hình Thuyền, trên có Người.   
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Thuyền Rồng 

 Thân có hình Người đang ca múa . 

 Chân không có trang hoàng . 

 Ðây là một biểu hiệu kép tàng chứa toàn bộ nền Minh triết Việt Nho, sẽ được trình bày tóm tắt 

qua 5 cái nhìn sau:  

4.- Năm cái nhìn 

A.- Cái nhìn Lên Sổ 

Liệt kê các yếu tố liên hệ đến triết Việt : 

a.- Yếu tố Vầng nhật 

Vầng nhật ngự giữa mặt trống và có trên mọi loại trống. Ðây là ấn tích thời thờ Thái Dương 

Thần nữ, được suy tôn là nguồn mạch mọi sự sống, nên đi với đạo “ Phong nhiêu “, có làm “ 

nghi lễ truyền sinh “, để được tham dự vào luồng Phong nhiêu vũ trụ do mặt Trời ban phát. Vì 

thế ta thấy có 4 đối tượng nổi đang làm Tình trên nắp thạp Ðào Thịnh .   Những tượng này 

sau được biến thể ra những Tam giác gốc. Ban đầu người ta không hiểu, tưởng là lông Công, kỳ 

thực là sự giao hợp Âm Dương vật, mà truyền thuyết kể rằng khi ông Ðại Vũ đào sâu xuống 

sông thì gặp hai ông bà Phục Hi, Nữ Oa đang ôm nhau . Cũng thuộc thời này là tên huyền sử 

Viêm Bang. Chữ Viêm ( 炎) kép bởi 2 căn hỏa chỉ mặt Trời lúc cao độ ( mồng 5 tháng 5 ) . Vua 

gọi là Viêm đế ( Thần Nông ), dân gọi là Viêm Việt hoặc Viêm tộc, nhà Phật dịch là Nhật chủng, 

nay có sách gọi là Ðại chủng Xích đạo .  Cũng vì thời này nước Việt chọn sắc đỏ và quẻ Li . 

Kinh Dịch nói “ Li vi nhật “ : quẻ Li chỉ mặt trời. 

b.-Yếu tố Tiên Rồng 

 Tiên được biểu thị bằng Chim. Có đủ loại Chim và ở cùng khắp trên mặt Trống, chim 

To chim Nhỏ, chim Đứng chim Bay, Người cũng hóa trang Chim Nhà thuyền, đồ vật đều hóa 

trang Chim hết, cho nên phải nói là yếu tố nổi bật và chói chang là Chim, mặt Trời là yếu tố 

Trung ương, còn yếu tố bao trùm là Chim tức nói lên nét nổi của mẹ Tiên ( Chim ) của 

Trống.   

 Rồng được biểu thị bằng những thuyền Rồng tạc ở dưới tang Trống . Thuyền đã biến 

thể ra Rồng đang cong lưng, há miệng để đón cái hôn sâu thẳm tới cổ họng của Tiên chim để 

sinh ra 100 con đang đứng lô nhô trên lưng cha Rồng .   Kinh Hùng nói 50 con theo cha xuống 

bể, ở đây cho xuống tang trống, nên yếu tố Rồng không nổi bật trên mặt như yếu tố mẹ Tiên.  
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→  

 

Tiên hoá Chim, Chim hoá Tiên: Vũ hoá. 

Giao long ( 4 chân ) & Xà long ( mình dài ) hợp lại thành Rồng 

 

c.-Yếu tố Tả nhậm 

Tả nhậm đây là tiến ngược kim đồng hồ. Ðó là thời của cổ Việt, khi còn gọi là Di . “ Tứ Di tả 

nhậm “ ( Kinh Thư 56 11 ).   Ðây là dấu phân biệt Di Việt với người Tàu, người Tàu trọng 

hữu ( Hữu nhậm ), Di Việt trọng Tả.   Tục này nhắc lại thời tổ tiên Việt còn thờ mặt Trời, nên 

các con Trĩ tiến theo hướng mặt Trời mọc, sách xưa gọi là “ Tùy dương Việt Trĩ “ : con Trĩ của 

việt tộc đi theo hướng mặt Trời, hoặc câu “ Phượng minh triêu dương “, con Phượng ( tên khác 

của chim Trĩ ), đang hót chào mặt trời buổi mai. Vì Trĩ cũng là Tước và gắn liền với mặt Trời, 

nên sau có tên là chu Tước : con Tước đỏ. 

.  

Phượng minh triêu dương 
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Chim Việt Trĩ ( Chu tước:con Tước đỏ ).  Bạch Trĩ  ( Bạch hạc ? ) 

  

d.- Yếu tố Nông nghiệp 

Ðược biểu thị bằng 4 cái cối, mỗi bên nửa mặt Trống, với 4 người đang giã gạo chày đứng. Ðây 

là lối giã gạo tiêu biểu cho việc truyền sinh hơn hết, nên các nhà nghiên cứu suy đoán rằng 

Trống đã được khởi hứng từ lối giã gạo chày đứng này: cái cối biến ra cái Trống, còn chày giã 

gạo thì là Dùi trống luôn. Nên có lối đánh trống y như giã gạo .  Ðây là tiêu biểu cho Nông 

nghiệp thuộc văn hóa của Thần Nông, và con cháu là Li Vưu, đối ngược với văn minh du 

mục của Hoàng Ðế. 

e.-Yếu tố Ca vũ 

Vũ lan tràn 3 cõi: Trời, Ðất, Người, nói lên lối sống phong lưu, thanh thản như Cá ( Rồng ) 

lượn Chim bay, coi như hậu quả của nông nghiệp, ngược với chiến tranh sản phẩm của Du mục. 

Vậy những đoàn người đang ca múa là đoàn vũ công, chứ không phải đoàn quân ra trận.  

Cần lưu ý yếu tố Vũ có đeo lông Chim này vì có gặp cùng khắp trong các lối vũ xưa từ trường 

Bích Ung đến các bản vũ như Hàm trì . . . đặng dễ nhận diện dòng tộc Văn hóa.  

B.- Cái nhìn Cơ cấu 

Là cái nhìn để tìm ra ý nghĩa ẩn tàng trong sự xếp đặt các yếu tố vừa liệt kê trên .  

Có 2 lối xếp đặt: 1 Ngang, 1 Dọc .   Lối nào cũng nói lên sự hòa hợp.  

  Lối Ngang nói lên Lưỡng hợp tính được bày tỏ trong sự đối đáp giữa Đực Cái ( hươu 

Đực, hươu Cái ), chim To chim Nhỏ, con Bay con Đứng, số Chẵn số Lẻ . . . và nhất là hai 

đường chỉ chạy song song, mà tôi gọi là nét Song trùng ( dual unit ) . Ðây là sự xếp đặt hàng 

Ngang có thể gọi là thuộc cõi Người ta, nói lên số 2 cách tràn ngập.  

 Còn hàng Dọc nói lên số 3 chỉ Thái hòa tức là cái Hòa bao la như vũ trụ gồm cả : Trời, 

Ðất, Người:   

 Trời đại diện do mặt Trời ngự giữa mặt trống.    

 Ðất đại diện do nước với Rồng ở Tang trống, cũng như do 2 vòng Ngoài cùng trên mặt 

trống, 1 vòng gồm Hươu và Chim, còn 1 vòng toàn Chim những 36 con lận.  

 Người ở 2 vòng B, C : Vòng C là các Người đang ca múa, ta hãy cho đó là những con 

người Tiểu Ngã.   Còn Ðại Ngã là những hình tam giác gốc đặt chung quanh mặt Trời . Hình 

tam giác số 3 ( tam ) bao hàm số 3 bên trong làm nên số 5 là thập tự nhai, chỉ con người Ðại 

Ngã được bồng trong tay Nữ Oa Thái Mẫu . .  
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 Ðó gọi là Thái hòa, do đấy Trống đáng tên là “ nhạc cụ của Vũ trụ “ và được dùng để biểu 

thị Ðức Thái hòa trung ương.   Với cái nhìn Cơ cấu này: 

Mặt Nhật không còn là mặt nhật nữa, mà đã hóa ra mặt Trời, nghĩa là thay mặt cho Trời. 

Vì đạo Trống là đạo thờ Trời, chứ không còn trong giai đoạn thờ mặt Nhật ( Thái dương Thần nữ 

). Lúc đó mặt nhật đối đáp với mặt Trăng ( chỉ bằng 2 tuần trăng là 14 cánh ) và đi với chim trĩ 

cũng gọi là Chu tước. Thờ mặt Nhật cũng có thể gọi là Thái hòa nhưng chưa bao la được như đợt 

thờ Trời. 

Thờ Trời là thờ cả Trời, Ðất, Người. 

Còn thờ mặt Nhật mà đối đáp là mặt Trăng, thì chưa bao gồm Ðất và Người .      

 Ở giai đoạn thờ mặt nhật các chim mới là duy Dương như con Trĩ, con Tất phương đều 

gọi là “ dương Địch hay thiên Địch “ .     

 Sang giai đoạn thờ Trời thì các chim đều là chim Nước tức bao hàm nét Song trùng 

trong mình ( Lưỡng thê ) : bay trên trời mà lại ăn dưới nước. Các chim nước này gồm nhiều loại 

như : Hồng, Hạc, Vụ, Cò . . . , nổi nhất là Hồng Hộc cũng gọi là Thiên nga là vật biểu của họ 

Hồng Bàng lập ra nước Hoàng Việt.      

Ðấy cũng là thêm một dấu hiệu chỉ trỏ nước Việt có đủ điều kiện để trở nên kẻ kế thừa cái 

gia bảo thiêng liêng là nền triết Việt Nho.     

Ðạo thờ Trời được kết tinh vào 2 chữ “ Thuận Thiên “, tức là thuận theo mệnh Trời : những 

con Chim ở vòng Ngoài cũng chính là đang diễn tả cái đạo “ thuận Thiên “ tức theo hướng mặt 

Trời mọc, gọi là “ Phượng minh triêu dương “ . Tất cả 36 con là để biểu lộ 4 chiếc hoa Qùy 9 

cánh ( 4 . 9 = 36 ) .   Gọi là hoa Qùy mà không hoa khác là tại tính hướng Dương của nó. Ca dao 

có câu: Hoa Qùy chăm chắm hướng về Thái dương. 

C.- Cái nhìn thấm thấu 

Là cái nhìn để tìm ra căn do gây nên được cảnh Thái hòa vừa tả trên. Hỏi đâu là lý do ? Thưa 

rằng bí quyết nằm ngay trong tên của di vật gọi là cái Trống.   Trống là tên chỉ sự hòa hợp ở 

đợt cùng tột có thể Có, tức là hòa Có với Không. Nói ở cùng tột cũng là nói siêu hình ở đợt cao 

nhất.  

Bên dưới là đợt Nhất với Ða, Ðộng với Tĩnh, trên cùng là Có với Không . 

 Ðây là vấn đề siêu hình cùng tột, ít có nền siêu hình đạt tới.   Vì nó là vấn đề kép: trước hết phải 

là Vô, sau phải là Vô thứ thật gọi là Chân Không, chứ không là cái Vô bị hạn chế, bị hạn chế 

bởi cái Hữu, nhưng phải là cái Vô kiêm được cả Hữu, vì nếu không kiêm được Hữu thì cái Vô 

đó có cùng: nó bị giới hạn do chính cái Hữu mà nó không bao được đó, nên là duy Vô, mà hễ đã 

là duy Vô thì tất bị hạn chế y như duy Hữu .   

Hữu chân thực phải kiêm được Vô, Vô chân thực phải kiêm được Hữu. 

Ðó là trạng thái hàm hồ cùng kỳ cực, vì không thể nói là Có ( Hữu ) cũng không thể nói là 

Không ( Vô ), mà phải gọi là Trống viết hoa.   

 Ta quen đi rồi không ngờ rằng chữ Trống bao gồm cả Có lẫn Không. Thí dụ phải có cái 

Hang, mới có cái Hang trống Không, phải có cái Nhà mới có cái Nhà trống Không.  Phải có 

cái Trống mới có cái Trống Không, và xin nói ngay rằng đó là nền tảng của Minh triết Việt bao 
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giờ cũng có cái gì Trống kèm theo.   Thí dụ cái nôi Văn hóa Việt là Ðộng Ðình Hồ, thì chữ 

Ðộng là cái Hang Trống .  

Lão nói “ Cốc thành bất tử “ là đấy và đấy là chữ Không đi với Trầu Không cũng là nó. Vì nó 

chỉ thị đạo Vợ Chồng, mà để đáng tên là Ðạo thì phải có Không đi kèm thành ra Trầu Không. 

Chính chữ Không đem lại cho Trầu chiều kích cao cả .  

Vì thế Trống phải để một đầu trống tức là không bịt kín để cho có sự giao thông giữa Trời 

Ðất .    

Bởi vậy lối đánh Trống có ý nghĩa hơn hết còn giữ được trên Mường là treo Trống trên 4 cái cọc, 

cách mặt đất 20 phân, liền dưới đào một lỗ tròn sâu 30 phân, để chỉ Trời Ðất giao thoa: Trời chỉ 

bằng 30 phân đâm xuống lỗ sâu, Ðất chỉ bằng 20 phân lại vươn lên sát chân Trống, Kỹ lượng 

như vậy vì đây vì đây là cảnh Thái hòa tức cảnh hòa bao trùm, mà Văn hóa nào đạt được thì sẽ 

tránh được bao sự nghiêng lệch gây ra do sự ngưng trệ vào một góc, mà ta quen gọi là Duy .   

Rất ít văn hóa thoát được duy nền tảng này. 

 Triết Tây Âu thì nghiêng sang cái Có đặc sệt, cái Có duy Hữu, nên siêu hình gọi là 

Hữu thể học ( ontology ).   

 Triết Ấn lại nghiêng sang Không, Không : neti, neti, nhà Phật gọi là Thái Hư : sunyata 

.  

 Duy Hữu hay duy Vô đều là căn để cho các nghiêng lệch khác trong Văn hóa, như duy 

Hữu đẻ ra các thứ duy Thần, duy Vật . . . và ngược lại duy Vô đẻ ra các thứ duy Tâm, duy 

Linh . . . Trong thực trạng thì bờ cõi hai thứ đó khó phân ranh vì luật “ mạnh chống mạnh chấp 

“ : hễ chống chống cái gì quá thì lại chấp vào đó ( abyssus abyssum invocat ).  

Tây Âu chống Vô bằng duy Hữu số 4, thì lại ngả hẳn vào nguyên lý Đồng nhất ( 1 ) , mà Đồng 

nhất là một thứ thái nhất được Công lý hóa, nên Đồng nhất có họ máu với duy Vô .  

Ấn Ðộ chống Hữu bằng duy Vô số 1, thì lại nghiêng sang số 4 ( 4 phuơng ).  Số 4 là đầu các số 

Đất, các số chẵn : 4 , 6 , 8 , 12. . .   

Ðạo Trống gồm cả Có lẫn Không, nên đạt được nét Trung hòa siêu diệu. 

Cho nên khi hiểu thật đúng thì liền biết được rằng Ðạo Trống đã là cao tuyệt vời, rồi không thể 

đi xa hơn về đàng Đạo lý.   Ðó là Ðạo viết hoa gọi là Minh Triết rồi, chỉ còn phải cố hiểu thấu 

đáo để thực thi mà thôi . 

D.- Cái nhìn đâm thủng 

Ðặt tên này theo lối nói của người Mường gọi đánh Trống là đâm Trống ( chàm thau ). Ðây 

dùng hai chữ Đâm Thủng để chỉ sự hiện thực Tâm linh ngược chiều để đối với cái nhìn 

Thấm thấu thuộc Trí học đi xuôi: càng học càng biết nhiều .  Ở cái nhìn Tu học càng tiến tới 

càng ít đi, càng nhọn hoắt có thể đâm sâu vào nữa cho đến Tâm đến Tính .   Lối đi ngược kim 

đồng hồ này được biểu thị bằng hình xoáy ốc ngược chiều để cuối cùng đâm thâu qua các 

trở ngại bé nhỏ, đặng phối hợp cùng Trời Ðất như được chỉ trỏ bằng một định nghĩa Hoa 

Quỳ là “ nơi 9 đại lộ đều quy vào một mối “, ( Quỳ: cửu đạt chi Đạo ): tức khi tâm hồn nào 

hướng theo Trời một cách bền bỉ được như hoa Quỳ, thì sẽ đạt được sự thông suốt với 

Thiên, Ðịa, Nhân: ba cõi .    
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Xem thế đủ biết đó là chân lý rất quan trọng phát xuất từ chữ Trống. Trống bao gồm cả Có lẫn 

Không. Vậy việc tu học cũng phải bao hàm cả sự chinh phục cái Không nữa. Tất nhiên lối 

đó ngược với sự chinh phục cái Có.  

  Cái Có đi xuôi chiều được hiện thực bằng Lý luận, Suy diễn .      

 Ðến lượt cái Vô phải hiện thực bằng Bỏ hẳn Suy luận, phải xả bỏ hết để đi vào Nội 

tâm, tức càng đi càng tới chỗ Bé Nhỏ. Khi đến chỗ Nhỏ cùng cực là đắc Ðạo.  

Chữ đạo ( 道 ) kép bởi bộ xước và chữ thủ, ngầm chỉ Ðạo là đi về Nguồn gốc, mà gốc muôn vật 

là Vô, thứ Vô chân thực nên sinh ra các thứ Hữu : “ Hữu sinh ư Vô “ là vậy.  Nhưng phải là thứ 

Vô thực mới là nguồn mọi sự Hữu .  Ðường về Vô cực thì có thể thi hành bằng ca múa như trên 

mặt Trống: Tất cả các chim đều múa để chào mặt Trời, tức hướng mặt trời mọc, gọi là “ Phượng 

minh triêu dương “.     

Còn một lối khác gọi là Thiền. Chữ Thiền ( 禪 : Yên lặng ) chính là chữ Thiện ( 禪 : Quét đất 

mà tế ), mà Thiện là một lễ đối đáp với lễ Phong. 

 Ðây là 2 lễ mở đầu văn hóa Việt tộc. 

Phong là tế Trời trên núi, rồi đến tế Ðất gọi là Thiện.   Muốn tế Thiện thì phải quét sạch Ðất, 

muốn Thiền cũng phải xả bỏ khỏi Tâm Trí hết mọi ý nghĩ về Hữu thể, để Tâm hồn Trống rổng 

đặng thông suốt 3 cõi : Trời, Ðất, Người .    

Dịch Kinh gọi phương pháp này là “ An thổ “, mà bước đầu tiên là “ vô tư dã, vô vi dã “ . Ðó là 

tâm kiện mà Tổ tiên ta gọi là Trống.  

Có tạo ra được trạng thái Trống rổng trong Tâm hồn thì mới mong đón nhận được tia sáng 

bao la về Ðạo .   

 Người xưa quen nói Tâm hồn có An nhiên Tĩnh lặng thì chân lý mới chịu lộ diện xuất đầu.   

Có hai lối gây sự “ trống rỗng Tâm hồn “, một bằng Hành động, một bằng Im lặng. Bên Ấn 

Ðộ nghiêng về Tĩnh lặng nên có phép “ Tọa Thiền “, bên Việt dùng lối Hoạt động ( karma / 

yoga ), nên gọi là “ Hành Thiền “ hay là “ An hành “, nền tảng “ triết lý An vi “.  

Trên mặt Trống là lối Hành Thiền: tất cả đang ca vũ để chào mặt Trời ban mai, được gọi bằng 

“ Phượng minh triêu dương “ : con Phượng hót chào mặt trời buổi mai.  Con người cũng đi theo 

hướng đó mà chào mặt trời mới mọc, Khuất Nguyên gọi là “ Ðông Quân “ : vua phương Ðông. 

Ðó chính là lối “ Phối thiên, phối địa “.    

Phối Thiên được chỉ bằng chim Hồng hộc ( Hồng Bàng ) cũng gọi là Thiên nga bay đầy trên mặt 

Trống.    

Phối Địa chỉ bằng Rồng tận đáy biển, đây là tang Trống. 

Thế là có cả “ triệt Thượng lẫn triệt Hạ “.  Có làm được như thế mới trông đâm thủng 

được các phân biệt bé nhỏ để nhìn ra nền tảng chung của toàn thể mọi vật, mọi người, để 

nhìn ra Ðại ngã Tâm linh.  

Ðó là nguồn mạch của thống nhất cũng như của yêu thương cùng khắp. Hỏi rằng các điều suy 

luận trên đây có thực chăng ? Thưa rằng có, như sẽ trình bày trong cái nhìn toả lan sau . 

E- Cái nhìn toả lan 
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Người Mường truyền tụng rằng khi Trống được đánh đúng kiểu, thì tiếng sẽ lan ra khắp 

hàng huyện. Ðó cũng là ý nghĩa huyền thoại ở U Việt rằng nơi của Nam thành Cối Kê có treo 

một cái Trống bự. Khi nào có con Bạch Hạc bay qua chạm phải thì Trống phát ra tiếng vang mãi 

tận Hàm Dương ( kinh đô Tàu ). Nói vậy có nghĩa là khi Tâm hồn nào giữ được sự trống rổng 

( gọi là Bạch Hạc ) thì sẽ hòa hợp với vũ trụ, lan toả khắp nơi. Ðến đâu ?   Thưa lan toả vào 

cùng khắp ngỏ ngách Văn hoá của Việt tộc, đâu đâu cũng có ấn tích và khi biết được những ấn 

tích đó là gì thì sẽ thấy ảnh hưởng đạo Trống lan xa và rộng vô kể.  

Vậy Ðạo ấy được biểu thị bằng các số : 2 , 3 , 5 , 9 , nên ta có thể tìm theo dấu vết các số đó để 

biết Ðạo đi tới đâu.  

Số 2 là cặp đôi làm nên nét Song trùng cơ bản, như Tiên / Rồng, Núi / Sông, ông Cồ / bà Cộc . . . 

, Ăn thì dùng đôi đũa số 2, Nói cũng tiếng đôi : Làm / Lụng, Học / Hiếc, Lai / Rai . . . Kể ra vô 

cùng. 

Số 3 như ba cấp bàn thờ, vái 3 cái, rót 3 chén rượu, thắp 3 nén hương , nhà sàn có 3 cấp : nóc, 

sàn, nền . . .  

Số 5 cũng thấy cùng khắp ngay tư thời Phùng Nguyên đã gặp 5 hòn sỏi, mà 3 mài nhẵn, 2 để thô.  

Rồi các bình Đèn bao giờ cũng có 3 chân 2 tai . Áo mặc thì 2 cúc trên vai , 3 cúc dưới nách . . 

Mâm cơm là Vuông ( số 4 ), thì giữa có một Bát nước chấm thành số 5, hoặc mâm Tròn thì hình 

Vuông là chiếc Chiếu, bánh Dầy tròn số 3, bánh Chưng vuông số 4 .  Trên mặt trống nét Song 

trùng ( 2 hàng song song, giữa có chấm ) chạy cùng khắp. Rồi đến hoa văn “ răng cưa “, gọi thế 

chứ thật ra 2 hàng tam giác gốc lan tỏa ra cùng khắp mặt Trống , đúng câu “ Nội hàm càng 

nhỏ, Ngoại toả càng to “ ; Nội hàm rút nhỏ vào đến 2+3=5 , đặt giáp mặt Trời, nên Ngoại 

toả lan ra cùng mặt Trống.  

Ta hãy chú ý đến 3 cái kết tinh nổi bật của sự toả lan này :   

Ðó là bộ 3: Tam Hoàng, Lạc thư và Kinh Dịch.  

Ðấy là bấy nhiêu kết tinh của Ðạo Trống.   Mới nhìn chẳng thấy chi ăn chịu vào nhau, nhưng xét 

tới cơ cấu thì lại là một . Ta hãy lược qua:   

 Trước hết về Tam Hoàng thì cặp uyên ương Nữ Oa, Phục Hy quấn đuôi nhau . Ðó là 

số 3 Trời, 2 Ðất, với Bà cầm cái Quy số 5, Ông cầm cái Củ số 4.    

 Sau đến Kinh Dịch cũng thành bởi các số 2 , 3 , 5 ( Lưỡng nghi, Tam tài. Ngũ hành làm 

nên “ Tiên thiên bát quái “ để nói lên đường đi ngược chiều : “ Dịch nghịch số dã “, Kinh 

Dịch được gọi bóng là con chim Lạc Dịch có 8 cánh, 1 chân. Chim Tất phương cũng 8 cánh 1 

chân đều chỉ dịch Tiên thiên Bát quái là 8 quẻ bao quanh Thái cực viên đồ. ( 8 +1 = 9 : Bát Quái 

+Thái cực ).   

 Sau nữa đến Lạc thư cũng bằng ấy số và tiến theo chiều ngược.  Chưa cần xem nhiều 

chỉ mới thấy bước đi Tả nhậm của đoàn vũ là đã nhận ra sự đồng tính giữa Lạc thư với Trống 

Ðồng rồi : vì Lạc thư cũng tiến theo Tả nhậm, như vậy tức tự 1 tới 2 , 2 tới 4 . . . , nhưng ít người 

thấy vì giữa các số 1 , 2 , 4 có xen kẻ số 6 , 7 , 9 , nhưng nếu biết đó là những số thành cần vượt 

qua để theo dõi các số sinh ( từ 1 tới 5 ) , thì dễ thấy Lạc thư cũng là một Ðiển chương như 

Trống Ðồng hay Kinh Dịch, đều đi theo chiều ngược, đến nỗi muốn đặt Trống đúng hướng thì 

phải theo Thái cực viên đồ của Dịch, và ngược lại phải coi Trống Ðồng mới đặt đúng được chiều 

hướng Kinh Dịch .  Có thể nói 75% xếp đặt Thái cực đồ trong các sách là sai, còn đúng chỉ được 

25%, nhưng là đúng theo cú ngáp phải ruồi chứ không do sự hiểu biết như đã trình bày ở bài 
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Kinh Dịch ( xem bài từ Hoàng Dịch đến Chu Dịch trong Việt triết nhập môn ).  Ðó là đại để cái 

nhìn toả lan được chứng minh bằng số. 

5.- Cuộc sống phong lưu 

Bây giờ xin hỏi các số đó có nội dung trung thực không ? Thưa rằng có, đó là nếp sống an vui 

đầy ca múa, mà tiền nhân gọi là “ phong lưu “, tức sống thanh thoát ví được như “ ngọn gió 

thoảng trên ngàn, như làn nước lửng lờ dưới suối trong “, an nhiên tự tại, đáng gọi là bài ca múa 

của Tiên trên cung Quảng Hàm: Nho gọi là: “ Nghê thường vũ y khúc “.  

Truyền thuyết nói rằng: Ðường Minh Hoàng trong một giấc mơ đã được cho lên chơi cõi Tiên để 

chứng giám khúc Nghê Thường nọ. Ðó là lối lịch sử hoá vô nền ( cái nền chỉ là giấc mơ, mà 

ngay giấc mơ cung là truyện giả thuyết ).    

Còn trên mặt Trống có đủ sự thực đi với tên của bài Vũ : Nghê thường có nghĩa là váy màu ráng 

đỏ. Ðó là màu đỏ lửa thuộc hành hoả số 2 của phương Nam. Vũ y khúc là bài vũ người có đeo 

lông chim. Vậy 2 điểm trên thì không đâu được bày tỏ nhiều hơn trên mặt Trống.   Còn cung 

Quảng Hàm chính là mặt Trống chia ra 2 nửa thành 2 vòng bán nguyệt. Bán nguyệt là vòng 

trăng khuyết hình lưỡi liềm; trong mặt Trống có 2 tuần trăng là 14 ( 2 . 7 = 14 ) tam giác gốc.  

Tóm lại Nghê thường vũ y khúc là tên gọi cảnh sống an vui đầy ca múa được tạc trên mặt 

Trống, nó phản ảnh lại đời sống theo Ðạo Trống, ngậm ý rằng : ai biết sống theo Ðạo Trống thì 

đều có cuộc sống an vui như vậy, vì đó là hiệu quả của nền triết lý Thái hoà.  Bởi thế bức vẽ 

này không là “ bánh vẽ “, mà đích thị là sự thực được thể hiện hết đời nọ đến đời kia trong cái 

làng Việt Nam mà đời sống cung diễn lại y chang cái cảnh sống như trên mặt Trống: cũng hát 

xướng chèo ca, cũng hội hè đình đám ( xem bài Làng Việt Nam ). 

Bây giờ ta phải tìm ra căn do siêu hình của đời sống an vui nọ. Lúc ấy ta sẽ hiểu nó ở tại quan 

niệm Trống về con người.  Theo đó con người gồm cả Có lẫn Không mà đã bao gồm cái Không 

chân thực, thì phải trở nên bao la như Vũ trụ, nói bóng là như Trời với Ðất: Ðất biểu thị bằng số 

2, Trời bằng số 3; 2 + 3 = 5 ( Ngũ hành ). Ngũ hành chính là con người Ðại Ngã được bồng 

trong tay Nữ Oa, hoặc hiện hình vào các tam giác gốc .   Ðó là quan niệm bao la về con người 

mà ta đã thấy xuất hiện ngay tự trang đầu triết Việt với hình ảnh oai hùng cùng cực của Bàn Cổ: 

tự mình xuất hiện với tác động đầu tiên là phân định Trời Ðất.  Tiếp theo là Tam Hoàng cũng 

diễn lại chiều kích bao la đó như lấp biển vá trời.    Tất cả đều mênh mông như vũ trụ tức là nói 

lên chiều kích nhân chủ cao sâu bằng những nhân thoại huy hoàng cùng cực, tất cả nói rõ 

lên cái bản tính con người toàn vẹn, vượt xa Tiểu ngã của ta vô cùng, cho nên con người 

muốn sống an vui cần phải hiểu biết bản tính của mình là chi và thứ đến phải sống thuận 

theo bản tính đó.   Nhưng không may hầu hết chỉ biết theo có đời sống bé nhỏ của Tiểu ngã.  

Tất cả khốn đốn của loài người cũng như sự thất bại của hầu hết các nền triết lý hay thuyết 

lý đều nằm trong chỗ đó : trong chỗ không biết được bản tính con người bao la để mà tìm 

cách nuôi dưỡng tài bồi, thành ra câu nói “ thiên địa vị yên, vạn vật dục yên “ không được 

hiện thực, tức chính bản thân con người không được nuôi dưỡng, vì thiên địa không có vị 

yên : không duy thiên ( duy tâm ), thì lại duy địa ( duy vật ), đều vấp phải tội “ xúc Bất Chu 

chi sơn “: như Cộng Công là húc đầu vào núi Bất Chu, hiểu là cắm đầu vào cái biết không 

Tròn, cái biết duy Lý, Ý hệ hay duy tín Bái vật, nói cụ thể là chỉ biết có một Chiều : không 

chiều Hữu thì lại chiều Vô, chiều nào cũng là ngõ cụt gây ra mọi tai họa .   Sư vụ xảy ra như 

được trình bày sau. 
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6.- Căn do khổ lụy 

Bản chất con người là vô cùng, nhưng chiều kích này không được nuôi duỡng bằng chất vô 

cùng, nên con người mãi mãi bị đói khát.  Vì đói hoài nên phải ăn thêm, ăn thêm mà không 

sao no thỏa, bởi đó là những đồ ăn hữu hạn như tiền của, chức quyền, chúng có chất vô 

cùng, nên không thỏa mãn được con người có bản tính vô cùng, thế là đưa đến cái nạn 

tham dục vô đáy . Nho gọi là “ nhân dục vô nhai “. Vô nhai là không giới mốc, vì chính quyền 

cũng như tư nhân không có cái tự chế trên con đường chao vét, nên cuối cùng đốc ra cướp đoạt 

và chuyên chế. Thế là gây nên chia rẽ cùng khắp.  

Cho nên muốn cuộc sống an vui thì đời sống phải được thành nên bởi cả Không lẫn Có: 

phải có yếu tố Không để cân bằng với yếu tố Có . 

 Nói bằng số thì Ðất chỉ được chiếm 2, còn phải để cho Không cho Trời được 3.  Ðời người chỉ 

có ý nghĩa khi để được 3/2 Tâm Trí vào cái Vô thể, cái linh thiêng, những việc cứu dân độ thế, tế 

thế an bang.   Vì đó là những việc bao hàm cái Vô ( vô tư lợi ) nó mở vào chân trời bao la miên 

viễn. Ðấy là đề tài được quảng diễn về sau . . .  

Ở đây chỉ cần nói rằng Đạo lý hay Triết lý mà chưa thành công, thì căn do then chốt là tại 

chưa có ý niệm bao la về con người, nên suy tư cảm nghĩ toàn xoay quanh những cái hữu 

hạn. Cho nên dầu thấy con người lâm cảnh thiếu hướng thiếu hồn cũng đành bó tay.   Vì 

bao hướng đưa ra đều cụt. Bao phương thức giải cứu được đề nghị đều thành bởi chất Có 

Cùng, cả đến Thần linh hay Linh thiêng cũng làm toàn bằng chất Hữu hạn, thì sức mấy mà 

thoả mãn nổi con người có bản tính Vô cùng, và như vậy hiểu được tại sao cả Trống Ðồng 

lẫn Kinh Dịch và Lạc thư đều đặt nổi quan niệm bao la về con người.    

Và đó phải là nền triết lý cho con người đời mới, đời hậu kỹ nghệ, đời mà triết lý lao động 

của thời công nghệ hết xài rồi, vì nó chỉ có hàng ngang không vươn lên được, bởi thiếu 

chiều bao la như vũ trụ, nên cuộc sống toàn làm bằng những chiều kích bò ngang trên mặt 

đất: đó là Sản xuất và Tiêu thụ đánh nhau . . . , chưa có gì nuôi dưỡng chiều kích bao la nơi 

con người cả.  Muốn tránh tai họa nọ đời sống hậu kỷ nghệ phải là đời sống như chơi, làm 

ít chơi nhiều, để con người được thanh nhàn mà lo đến cái chiều kích bao la như vũ trụ của 

mình . . Thời đại đang đến con người cần phải có một nền triết lý mới hẳn và nền triết lý đó 

chính là triết lý bao gồm chiều kích trống rổng .  

Hội nghị quốc tế triết ở Honolulu đã hé thấy điều đó khi đề bạt Khổng Tử, nhưng Khổng học đã 

không tiếp thu được lời chỉ định kia bằng đưa ra đạo lý Nho chân thực là cái phải gồm có chiều 

Vô, như chúng tôi thử trình bày trong Hoàng Nho, Việt Nho . 

` Tất cả đều đặt nền trên chữ Trống  

Ðó là hành Thổ của Hoàng Nho  

Thái cực nhi vô cực của Di Nho  

Trống Ðồng của Việt Nho . . . 

Người đại diện cuối cùng của Nguyên Nho là Khổng Tử. Ít ai để ý rằng chữ Khổng chính nghĩa 

là Trống không . Vì thế truyền thuyết nói rằng Khổng tử sinh ra bên cây dâu Rổng gọi là “ 

Không Tang “ . Có nghĩa là cái Đạo ông truyền lại đặt nền tảng trên cái “ Trống Rổng “. 
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GIẢI MÃ TRỐNG ĐỒNG  

  TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ 

( Sứ Điệp Trống Đồng. Kim Định )  

I.-Cấu tạo 

“ Xin tả sơ qua chiếc trống Ngọc Lũ được coi là đẹp nhất, phong phú nhất trong 4 chiếc thời 

danh, được dùng làm then chốt suy tư trong sách này. Nó lớn hơn ba chiếc kia một chút:  

 

Mặt rộng: 79cm cao: 63cm 

Tang: 86cm 
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A.- Mặt trống: 

Ở giữa là mặt trời nổi cao có 14 tia. Giữa các tia sáng là các hình Tam giác gốc.  

Liền đó đi ra có 16 vòng hoa văn chia thành 3 tổ xin ghi là a, b, c; giữa các tổ có lồng hai đường 

chỉ nổi chạy song song.   

Tổ a 

Ở trong cùng gồm toàn những chấm nhỏ, những vòng tròn có chấm ở giữa và có tiếp tuyến, hoặc 

những hình chữ S gẫy khúc gần giống hoa văn. Nổi nhất ở tổ này là chữ S kéo coi như đàn chim 

bay đã được kiểu thức cao độ. H.20: Đàn chim (dưới) biến ra đường chỉ (trên) (Trống Hoàng Hạ)  

Tổ b 

 Gồm vòng hoa văn quan trọng hơn cả, đó là vòng 6, tả các cảnh sinh hoạt và lễ hội chia ra hai 

nửa thành 2 vòng bán nguyệt với những hình hai bên gần giống nhau gồm:  

Một nửa 7 người hóa trang chim cầm lao, giáo, kèn.  

Một giàn 4 chiếc trống với 4 người đang đánh bằng chày đứng.  

Một giàn cồng chia 2, một bên 7 một bên 8 (?) và một người đánh.  

Ba người hóa trang chim trong đó có 2 người giã cối với chày đứng và một con chim đang bay.  

Một nhà sàn mái hình thuyền có một chim đâu ở trên và hai người ở trong giao tay nhau gọi là 

“cài hoa kết hoa” tức hát Lý liên.  

Nửa khác trên nóc nhà có hai chim, đoàn người chỉ có 6, giống nửa kia, tuy vậy với hai sự khác 

về số chim và người, ta có thể nhận ra hai mặt chẵn lẻ. (H.21: Trên nóc nhà 1 chim và 2 chim)  

Tổ c 

 Gồm vòng 8, 10 và các vòng kỷ hà giống tổ a.  
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Vòng 8 cũng chia hai: một bên gồm 5 đôi nai (1 đực 1 cái), 6 chim mỏ ngắn đang sà bay, nửa kia 

cũng 5 đôi nay rồi đến chim như vậy nhưng 8 con.  

Vòng 10 gồm 36 chim chia thành 18 đôi, cứ một con mỏ dài, đuôi dài đang bay lại xen kẽ với 

một con ngắn mỏ, ngắn đuôi đang đứng.  

Gồm các vòng kỷ hà giống tổ nhất, khác ở chỗ hoa văn chính là hai hàng tam giác có chấm đối 

đầu.  

B.- Thành trống 

Gồm ba phần là tang, thân, chân.  

1.- Tang: có 10 vòng hoa văn. Vòng 7 là chính gồm hình 6 thuyền cong, mỗi thuyền chở từ 4 

đến 5 người.     

 Dưới giàn để một hoặc hai trống, bên trên có người cầm một cái nỏ bự.  

2.- Thân trống: chia thành 6 khung, mỗi khung có 2 người hóa trang chim cầm rìu và mộc.  

3.- Chân: không có trang trí. 

 Chú ý: Nhiều học giả nói hai nhà đều có mặt chim hoặc hai đàn chim đều 8 con hoặc chỉ cho 

hình một nửa mặt trống, hoặc lảy lấy một hai hình v.v… đều tỏ ra không thấy đường vào Triết lý 

và lấp lối vào luôn. “     Kim Định 

 

Thuyền Rồng, trên có người mang Lông Chim chèo thuyền 

( Hình ảnh Tiên / Rồng ) 

II.- Giải mã Trống Đồng 

( Việt Nhân ) 

1.- Vào Đề 
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  Trống Đồng là Di sản Văn hoá của Tổ tiên Việt, chứ không là của Trung Hoa. Mặt Trống có 

những người mang lông Chim nhảy múa tượng trưng cho Tiên, thành Trống có thuyền Rồng, nên 

trống Đồng là Di sản Văn hoá của dòng Tiên Rồng Việt Nam. 

Triết gia Kim Định đã viết rất nhiều về Di sản này, nhưng xem ra ít ai chú tâm tìm hiểu cho đến 

nơi đến chốn, nên chưa nhận ra chính các Diễn đề trên trống Đồng là quảng diễn Cơ cấu Việt 

Nho và Tinh thần Triết lý An vi.  

 Việt Nho và Triết lý An vi chính là nền Văn hóa lâu đời nhất của Việt Nam. Triết lý An vi 

chinh là Tinh thần Bất khuất của dân tộc Việt Nam, nhờ Tinh thần bất khuất này mà Dân tộc 

Việt Nam vẫn hiên ngang  tồn tại cạnh một nước khổng lồ không bao giờ bỏ ý đồ thôn tính , 

nhưng không sao làm nổi trong trường kỳ Lịch sử  4715 năm của Tàu. 

Chúng tôi làm việc này để xin những vị làm Văn hóa chúng ta lưu tâm tới nền Văn hóa của 

Dân tộc để nhận lại Chủ quyền Di sản “ Việt Nho và Triết lý An vi “của Tổ tiên, hầu không 

còn ngộ nhận mà  chửi rủa xa lánh Việt Nho, có chê bai dè bỉu thì xin nhằm vào các yếu tố bá 

đạo của Hán Nho mà đả kích.. 

2.- Giải mã  

Nhìn vào Hìmh Trống Đồng, chúng ta thấy có 5 Vòng chinh: 

A.- Vòng Thiên: 3 Vòng chính giữa : Số 3  

 Ở Trung Tâm  có 3 Vòng:  Vòng chính giữa, có ngôi sao 14 cánh, giữa hai cánh sao có 

hình Tam giác gốc ( tượng trưng cho Âm vật : Lingam  ) , ở đáy Tam giác có hình cái bọc với 

hai chấm như Lông công, chính là hình của Ngọc hành ( tượng trưng cho Dương vật: Yoni ) , 

đó là Biểu tượng của Âm / Dương: nguồn sinh sinh hóa hóa cao nhất trong Vũ trụ. 

Còn 14 cánh tượng trưng cho Tuần trăng trong một tháng, Một tháng có hai tuần trăng, một 

tuần trăng Khuyết ( Waning ) có 14 ngày và một tuần trăng Tròn  ( waxing) có 14 ngày . Ngôi 

sao 14 cánh tượng trưng cho mặt Trăng : Nguyệt.( 1 )  

2 vòng tiếp theo cùng với vòng trung tâm là 3 vòng,  3 Vòng ở Trung tâm mang số 3 là số Lẻ 

tương trưng cho Nhật.( theo Văn hoá Việt: số Lẻ là số Trời,( mặt Trời )  số Chẵn là số Đất )  

Như vậy, 3 Vòng  tương trưng cho Nguyệt / Nhật , tức là hình ảnh Mother - Father God cùng 

với Nguyên Động lực Lingam / Yoni hay Âm / Dương.( 2 )  

Vậy 3 vòng ở giữa trống Đồng tượng trưng cho  Nguyệt / Nhật cũng là Thái cực Âm / Dương. 

Hay Tạo Hóa Lư hay Lò Cừ.   

( Mystery of The Divine Father- Mother God  . <1 > 



- 150 - 
 

 Đó cũng là nguồn của nét Gấp đôi quan trọng của Văn Hóa Việt ( two fold ) như trong tiếng 

nói: Nguyệt / Nhật ( Việt ), Nhật / Nguyệt ( Tàu )  Thực tự / Hư tự : Học / Hiếc, Làm / Lụng  và 

Hợp Nội / Ngoại chi Đạo: “ Nữ Nội, Nam Ngoại”. Do đó mà Văn hoá Việt Nam được đặt trên 

Nguyên Lý Mẹ: Mẹ Âu Cơ. 

B.- Vòng Địa: 2 vòng ngoài: Số 2   

Vòng trong gồm 6 / 8 chim bay lượn theo vòng Tả nhậm  ( 3 ) đối xứng qua Tâm. 

Vòng tiếp gồm 10  hươu lộc < Lộc tục > đang chạy theo vòng Tả nhậm cũng đối xứng nhau qua 

Tâm Trống. 

C.- Vòng Nhân: Người,  Chim ( Sinh vật )  

1 Vòng gồm  :  (  3 + 2  → 5 : Dual unit  : I ) 

. 

Các Diễn đề trong Vòng Nhân được chia ra làm những phần đối xứng nhau qua Tâm, tạo ra  

nhiều hình Bán nguyệt: ( Các hình được nêu lên theo thứ tự  chiều Tả nhậm tức ngược chiều kim 

Đồng hồ )  

 1.- Nhà mái Cong < phía Trên > ( Hướng Thiên )  theo kiểu nhà sàn, phía trên có 

 1 Chim ( Mặt hướng về Tả nhậm ) , dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) giao tay giao chân gọi là 

cài hoa kết hoa hay hát Lý liên, đối xứng với:  

 Ngôi nhà mái Cong < phía Dưới > ( Hướng Địa ) có 2  Chim ( hướng Hữu nhậm ) . 

dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát Lý Liên.   

 

1 Chim / 2 chim, Gái / Trai, Tả nhậm / Hữu nhậm đều là các cặp đối cực theo Dịch lý hay 

cũng là các Tiểu Thái cực. 

 

 2.-  Tiếp theo là : 

 Nhà sàn mái Vòm ( hướng Địa ) phía trên có:1 Người , dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát 

Lý liên ( Giao Tay Chân với nhau ), đối xứng với:  

 Nhà Vòm ở dưới, trên có 2 người,, dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát Lý liên.  

 

 c.- Giữa hai nhà sàn Mái Cong và mái Vòm, có:  

   1 người đang đùa vui với Chim bay trên đầu và Cặp Gái Trai ( 2 )  giã Gạo chày đứng  

đối xứng qua Tâm cũng có: 

    1 người vui đùa với Chim bay trên đầu, và Cặp Gái Trai ( 2 ) giã Gạo chày đứng. 

 

Các cặp:  1 / 2, Gái / Trai, Cối ( Âm ) / Chày ( Dương ) đều là các Tiểu Thái cực.  
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 d.- Cạnh nhà mái Cong ở trên về phía Trái có: 

  2 cặp Gái / Trai ( cặp Gái ở giữa: tóc dài )  đang đánh Trống, cũng đối xứng qua Tâm 

với: 

  2 cặp: 1 Gái / 1 Trai đánh Trống. 

 

Tiếp theo có: 

 6 người Nữ hoá trang Chim cầm Lao, Giáo, Kèn đang Ca vũ, cũng đối xứng với: 

  7 người Nữ hóa trang Chim cũng cầm Lao Giáo kèn Ca vũ. 

 Những ngưòi Nữ  hoá trang Chim trên đầu tượng trưng cho Tiên đang ca vũ, 6 / 7 là 

cặp đối cục Chẵn / Lẻ hay Tiểu Thái cực của Dịch . 

Tiếp nữa là :Ngôi nhà Vòm hướng Thiên trước cữa có 1 người Nam đứng đối xứng với trước cữa 

có  2 người Nữ đứng.    1 / 2 là Tiểu Thái cực. 

D.- Kết luận 

1.- Hình ảnh Thái cực  

 1.-  Các Vòng trên mặt Trống  gồm: Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho Nguyệt, số 3 ( số 

Trời ) của 3 vòng tương trưng cho Nhật. Vậy 3 vòng ở trung Tâm Trống tượng trưng cho Nhật.  

Nguyệt /. Nhật hay Âm / Dương chinh là Thái cực. 

2.- Tam tài 

Mặt khác: 

   3 vòng ở Trung Tâm, số 3 là số Trời tượng trưng cho Thiên 
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  2 vòng ngoài cùng, số 2 là số Đất, tượng trưng cho Địa    

  1 Vòng ở giữa vòng Thiên và vòng Địa, tượng trưng cho Nhân ( =Thiên + Địa: 

Dual unit ) . 

Vậy các Diễn đề trên mặt Trống Đồng diễn tả thuyết Tam Tài của Nho: 

Thiên  ( 3 ) + Địa ( 2 ) = Nhân ( I :Dual unit )  

Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất  

 Vòng Thiên gồm Diễn đề  Nguyệt / Nhât  hay Âm / Dương  là nguồn Động lực Sinh sinh Hóa 

hoá của Vũ trụ.    

Vậy 3 Vòng ở Trung Tâm tượng trưng cho Thái cực , Einstein đã phát hiện ra đó là nguồn: 

 E = MC2 ( Nặng lượng tạo nên Vũ trụ hay Nguồn Tình Thương . 

3.- Tiểu Thái cực hay các cặp Đối cực  của Dịch  

Đó là : Các cặp đối cực Người :( Gái / Trai ) mang lông chim, các cặp chim ( Mái / Trống, To / 

Nhỏ, đang Bay / Đứng yên, đoàn hươu lộc đang chạy. 

4.- Nguồn sinh sinh hóa hoá cũa Vũ trụ  

 Tất cả đểu là Tiểu Thái cực đang chạy nhảy, bay lượn, ca vũ quanh Thái cực theo hướng Tả 

nhậm, tức là thuận Thiên tạo nên Tiết nhịp hòa của Vũ trụ, ( Cosmic rhythm ) tất cả chỉ mô tả 

cảnh “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà “ của Nho. 

Cuộc Ca vũ Thiên Địa Nhân hướng vào Trung tâm  Thái cực  là tinh thần “ Chí Trung Hoà “ 

của Triết lý An vi có gốc từ các cặp Đối cực của Dịch gọi là Dịch lý , Lý của Nghịch số ( Dịch: 

Nghịch số Âm / Dương hòa ) 

5.- Nhân diện nguồn gốc của Cơ cấu ViệtNho và Triết Lý An vi 

Các Tiểu thái cực chính là nền tảng Dịch của Nho, khởi từ Thái cực  Âm / Dương được chi 

tiết thành 2 cặp Thủy / Hỏa.  Mộc / Kim của Ngũ hành, tới Bát quái rồi tới 64 quẻ kép. Đó là  

chi tiết Cơ cấu  của Nho, mà Ngũ hành chính là Cơ cầu nến tảng của Việt Nho. 

Cuộc Ca vũ tưng bừng của  Thiên - Nhân - Địa  theo hướng Tả  nhậm chính là Tinh thần Thái 

hòa của Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( Cosmic rhythm ) , cũng  chính là  Tinh thần Triết lý An Vi ( 

Philosophy of Harmony  hay Philosophy of Reconciliation, nhờ vào tinh thần: Chấp kỳ Lưỡng 

đoan, Doãn chấp quyết Trung  )  

Tóm lại các Diễn để trên mặt Trống Đồng Ngọc Lũ chính là Diễn đề của Triết lý An vi và 

Việt Nho. 
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Tuy có Hán Nho, nhưng chắc chắn người Tàu không sáng tạo ra Nho, lại nữa Hán Nho 

không mang tính chất Hoà bình mà là Chiến tranh cướp bóc. 

MINH TRIẾT TRỐNG ĐỒNG. 

Trống Đồng cũng có một Cơ cấu y như Ngũ hành và Kinh Dịch. 

Điều này chứng tỏ địa bàn Tổ của Triết Việt rộng mênh mông vì những lâu đài Văn hóa xa 

cách nhau như Kinh Dịch, Lạc Thư, Trống Đồng mà vẫn ăn khớp với nhau trong Cơ cấu.  
Ăn khớp rõ rệt hơn cả nằm trong chữ Trống đưa lại cho Việt Nho một sự bình quân cao độ 

cần phải phân tích mới nhận ra đại khái như sau: 

 Văn minh Tây Âu căn cứ trên Có, trên Hữu. Khoa siêu hình là Hữu thể học.  

 Ấn Độ căn cứ trên Không (advaita) nhà Phật gọi là Thái Hư.  

 Việt căn cứ trên Trống tức cả Có lẫn Không. Đó là ý chữ Trống.  

Vì Trống là phải có cái gì mới trống không được. 

 Phải có cái Hang mới có Hang trống không  

 Phải có cái Động mới có cái  Động trống không  

 Phải có cái Trống mới có cái Trống trống không... 

Cha ông ta thờ Trống và gọi là Trống Thần chính vì chỗ Có mà Không đó, bởi Không mới là 

Thần vì đây là thứ Không chân thực phải không đó, bởi Không mới là Thần vì đây là thứ Không 

chân thực như Diệu hữu.  

Vì Hữu chân thực phải gồm Vô, Vô chân thực phải gồm Hữu thì Hữu với Vô mới có tính 

cách Vô biên. Nếu Vô mà không bao gồm được Hữu thì bị cái Hữu nó giới hạn. Hữu cũng 

thế, nếu không bao gồm được Vô thì bị Vô nó giới hạn.  

Chính điều vi tế này (Vô bao hàm Hữu, Hữu bao hàm Vô) có trong cả ba lâu đài Văn hóa 

Nguyên Nho là Ngũ Hành, Kinh Dịch, và Trống Đồng. 

 Trong Ngũ Hành là hành Ngũ gọi là “hành vô hành, địa vô địa” tức Có mà như 

Không. 

 Trong Kinh Dịch với Thái Cực Đồ (Có) bao hàm vô cực (Vô) với câu thời danh “Thái 

cực nhi Vô Cực”. 

 Còn Trống thì như đã phân tích trên phải Có cái gì mới Trống không được. 

Tóm lại cả ba lâu đài đều hàm tàng cái Không cũng như cái Có chân thực. 

Đó là điểm hầu như khó tìm thấy trong các Triết lý khác. 

Điểm đặc trưng này đem lại cho Nguyên Nho một chiều kích mới tôi gọi là Tâm linh. 

Chính yếu tố này làm thành nét Dọc đi lên chốn cao siêu để tạo điều kiện cho nó trở nên ưu 

thắng, đang khi các Triết học ý hệ chỉ có hàng ngang lý trí không đạt được vị trí ưu thắng.  

Như vậy chỉ còn phải xem xét Việt Nho có lấy lại được phong thái nguyên thuỷ tức lấy lại 

được chất Tâm linh chăng, vì Tâm linh làm cho nền Triết nào có nó trở thành một hệ thống 

rộng lớn có thể dung nhiếp được hầu hết các Triết học khác, là những thuyết chỉ xuất hiện 

như những phần mớ của nền Triết ưu việt.  

Bởi thế mà nó gặp rất ít chống đối. Vì các Triết khác đã được bao hàm trong nó, chỉ còn lại một 

thiểu số không đáng kể tuy có chống, nhưng phần lớn là chống trong một vài điểm lẻ tẻ 

không thể làm sứt mẻ nổi cái nội lực thâm hậu của nền Triết ưu việt, nên nó khỏi cần đối 

thoại. Vì thế mà nó tạo được nền thống nhất mà vẫn không bóp chết Tự do suy tư của 

người khác. Cái thắng của nó gọi là ưu thắng, tức một thứ thằng không cần chiến: “bất 

chiến tự nhiên thành” như trường hợp triết Nho không hề tranh đấu thế mà các triết học 

gia hội tại Honolulu khi không bầu lên chức ưu Việt ngay khi Nho chưa chuẩn bị. 
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Các Triết học khác như của Tây Aâu thiếu chất Tâm linh vì còn nằm trong đợt ý hệ. 

Mà dấu của Ý hệ là Duy nào đó. Đã duy thì đâm ra tính độc hữu rồi chuyên chế nên vừa 

không bao quát rộng đủ, vừa bóp ngạt Tự do người khác, nếu không thì lại rơi vào loại đa 

Phương vô tích sự. Đó là gọng kìm của Văn hóa Tây Âu không tìm ra lối thoát giữa Đồng 

nhất chuyên chế một bên và Tự do vô Hướng vô Hồn một bên, thành ra họ bỏ bê Triết mà 

theo Lương tri thông thường: kết quả là đưa Văn hóa vào chỗ trống rỗng.  

Đại để đó là căn bản của quyển Triết Việt nhập môn.  

Bây giờ chỉ còn phải thêm vào ít bài để giới thiệu khuôn mặt của triết Việt Nho cho thêm đầy đủ. 

Những bài đó sẽ là: 

 

  Quan niệm An vi về cứu cánh con người 

 Quốc Tuý quốc Hồn trong ba ngày Tết. 

  Văn hóa Dân tộc. 

  Thư gởi anh em bốn bể... 

Những bài trên đây đều chứng minh rằng nền Triết đã hiện thực trong dân gian Việt chính là nền 

Triết đã ăn tự thắng của Hoàng Nho, Di Nho nên nó có đủ đức tính ưu thắng gây dựng được một 

lối sống thanh thoát như chơi, đầy ca nhạc, vũ, với quan niệm về cội gốc muôn loài như “ Hóa 

nhi đa hí lộng”. Theo đó thì việc tưởng như nghiêm chính cực kỳ mà vẫn được coi như trò chơi, 

nên rất uyển chuyển không có chi đáng phải bi thảm, khắc nghị, độc chuyên...  

Dọc dài qua năm ngàn năm lịch sử không bao giờ người Việt thấy phải cần tranh đấu cho 

quyền Tự do tư tưởng, tự do tôn giáo... Cho nên khi những người học Tây đem điều đó nói 

cho dân chúng nghe thì dân chúng coi như một chuyện lạ lùng có lẽ cần cho bên Tây hay 

đâu chăng chứ ở đây thì đó là chuyện đương nhiên không thành vấn đề bao giờ. 

Có thể một đôi người đưa vụ Phật Giáo bị bách hại ra làm vấn nạn, cho rằng Nho còn đàn áp 

Phật như vậy thì không xứng danh là Triết ưu việt. Bởi Triết lý cũng như Đạo lý nào bất cứ, nếu 

đó phải dùng đến độc chuyên đàn áp thì tự biểu lộ mình ra là Triết lý tồi không xứng danh Triết 

lý ưu việt. Vì ưu việt bao giờ cũng dung nhiếp tức để cho người ta sống với, và không nghĩ 

đến chỗ cao thấp chi cả.  

Về điểm này chúng tôi đã viết tự năm 1969 trong quyển Định Hướng Văn Học tự trang 183-

187 xin được trích ra ở đây. 

“Có người cho rằng sở dĩ Viễn Đông không tiến triển, Triết lý Đông phương còn trong giai 

đoạn ấu trĩ thì tại “Trăm nhà đều nín tiếng nín hơi ở dưới ách chuyên chế của học thuyết 

Khổng Mạnh mà thế lực nó đã hầu như là một thế lực tôn giáo, do các vua chúa cầm quyền 

che chở. Vì vậy mà sau đời tác giả (là Đổng Trọng Thư, người đã đề nghị lấy Nho giáo làm 

quốc học) trăm nhà đã hợp nhau đấy! Đã hợp nhau lần vào núi, rừng mà luyện thuốc, tu 

tiên, để nhường chỗ cho đạo thuật của các kẻ sĩ ở Trâu Lỗ đấy.” (Nhượng Tống, Nam Hoa 

Kinh tr.515). 

Những lời trên đây phản chiếu một tâm trạng hốt hoảng của giới trí thức Viễn Đông vì đau xót 

thấy mình thua kém Tây Âu nên hễ thấy ai hoặc hoặc thuật nào liên hệ đến tình trạng này thì đều 

lên án gắt gao. Riêng với vấn đề thống nhất đang bàn ở đây thì đổ cho ách chuyên chế của Nho 

giáo. Vụ án này gây nên do giả thuyết làm việc của một hai học giả Tây phương rồi được Hồ 

Thích dựng lên làm như chủ thuyết để truyền bá ra, gây ảnh hưởng vào các người trí thức Viễn 

Đông. Từ đó mọi người đều lặp lại những ý nghĩ của Hồ Thích như vừa trưng trên kia: chưa có 

đủ an tĩnh để xét lại vấn đề.Nói rằng Triết Đông còn ở trình độ ấu trĩ thì phải nói “ấu trĩ” về 

phương diện nào, cần chỉ rõ ra.  
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Vì quả thật có một hai khía cạnh ấu trĩ nhưng hầu hết là của các Nho gia hạng nhì chứ nếu 

xét đến những tay tổ thì không ai dám nói thế, ít ra những nhà nghiên cứu danh tiếng nhất. 

Bảo Triết Đông là ngây thơ chỉ là việc của những người nghiên cứu nửa vời, rồi được tiếp 

tay do những trí thức loại Hồ Thích, toàn dùng phạm trù Triết Tây bàn về Triết Đông thì 

tất nhiên là thấy nó ấu trĩ.  

Thế rồi thổi phồng vụ án áp chế bách gia, mà không xét đến các sự kiện lịch sử khác. Chúng ta 

cần nêu ra ở đây một hai điểm để độc giả thấy sự làm việc của giới trí thức trước hời hợt 

như thế nào.  

Thí dụ trước hết đạo sĩ vào rừng tu tiên có ngay từ đời Tần và Hán sơ, nghĩa là lúc đạo Lão 

còn nắm then chốt của nền Văn hóa, chứ không phải đợi đến lúc “bãi bỏ” Bách gia chư Tử 

không còn đất sống mới phải vào rừng. Đời Hán đã có hối lỗi vì đạo Tiên rồi... 

Thứ đến là vụ án do Hồ Thích thổi phồng lên chứ trong lịch sử không có chuyện ức chế, trái 

lại Tam Giáo đồng nguyên mới là chuyện nổi vượt hơn.  

Còn chọn đạo này theo đạo kia hoàn toàn do khuynh hướng tư riêng. Thí dụ: Tống Nho, Minh 

Nho, Trình tử, Chu Hy hay Vương Dương Minh có ai bó buộc họ phải theo đường nào đâu. Trái 

lại hầu hết đều có nghiên cứu cả ba đạo giáo và trong chương trình hầu hết đều ghi tử (Kinh, Sử, 

Tử, Truyện) nghĩa là có dành chỗ cho Bách gia. Nếu như nhà nào không đứng nổi là tại nội chất 

không đủ sức sống như trường hợp nhóm Công Tôn Long, Huệ Thi theo Mặc Địch. 

Đừng nói đến Phật Triết, Lão Trang Triết, ngay đến Phật giáo, Đạo giáo cũng vẫn được Tự do, 

đôi khi có sự đàn áp thì hầu hết do hai phe kình chống nhau. Lấy thí dụ 4 lần Pháp nạn của 

Phật giáo mà nói thì: 

  Lần thứ nhất đời Hiếu Võ Đế (446) do đạo sĩ Khấu Thiên Chi xúi giục, Nho sĩ Thôi 

Hạo chỉ có một phần.  

 Lần thứ nhì, Võ Đế, Bắc Chu năm 561 do đạo sĩ Trương Tân. 

 Lần thứ ba, “Hội Xướng pháp nạn” đời Võ Tôn (năm 842) do đạo sĩ Phó Tụy 

 .Lần thứ tư Thế Tôn nhà Hậu Chu (944-960) thì pháp nạn gây nên phần lớn không vì 

sự va chạm ý hệ nhưng do vấn đề kinh tế, có lúc đến ¾ ruộng đất đứng tên nhà chùa được miễn 

thuế: chính quyền chỉ còn thâu thuế trên ¼ đất ruộng, đã vậy tiền thuế thu được còn phải dùng 

đến 1/5 để nuôi hơn 20 vạn sư ni.. 

 .Lần pháp nạn thứ năm là do Hồng Tú Toàn (1850) chịu ảnh hưởng độc chiếm của 

ngoại lai, thì đả phá tất cả Tam giáo, chưa không riêng chi Lão Thích mà thôi.  

 Xét trong năm lần pháp nạn, chỉ có lần đầu tiên có môt Nho gia, còn tất cả do Đạo 

sĩ.  

Nhưng do Nho sĩ hay Đạo sĩ thì đó cũng chỉ là hạng thấp chứ không phải việc của Nho học, Đạo 

học. Chúng tôi chỉ có ý nói lên sự thong dong không những dành cho sự học “bách gia chư 

tử” nhưng còn cả cho những hình thái biến thể của các đạo giáo đó nữa: tất cả đều được 

sống mạnh, mạnh đủ để chửi nhau, đánh nhau huỳnh huỵch rộn ràng qua hai ngàn năm 

chứ có bị đàn áp đâu? 

Sở dĩ phải nói hơi dài đến chuyện này vì Thống nhất rất quan trọng cho vận mạng nước nhà 

đang lúc cần phải mạnh mà thực tế lại quá phân hóa, nên muốn sống còn chúng ta phải tìm 

phương thế thống nhất lại, nay nếu vì một hai e ngại không đủ nền móng mà không thiết 

lập nổi thì tổ quốc chúng ta trở nên miếng đất trống mặc sức cho triết thuyết nào đi lại thao 

túng tuỳ ý, kể cả những triết thuyết tiền hô cho cộng sản. 

Đấy là điều ta cần nhận thức rõ rệt để có thể thoát ra khỏi tệ trạng “đa phương” hiện nay. 

Hậu quả của cảnh “đa phương” thì như Việt ngày nay đã mất nước.  

Rõ ràng đã mất nước chính bởi mất Đạo. “Đạo mất trước nước mất sau”. 
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Cũng phải nói như thế về Tàu và cả Tây Âu nữa. Tàu tuy không mất đất đai, nhưng bị 

hướng dẫn do Triết ngoại lai thì còn tệ hơn xưa khi Mãn Châu bắt Tàu để đuôi sam. Nước 

Tàu lớn là thế mà có cái đầu không giữ được: hết Mãn bắt để đuôi sam thì đến Các Mác 

bắt phải đội Đất (duy vật). Hậu quả là người dân Trung Quốc bị mất hết tự do, không được 

suy tư như Tiên Tổ.  

Như vậy có nước cũng kể như mất nước. Tây Âu cũng vậy, tuy đất nước không mất, nhưng 

chỉ còn đó như một thực thể kinh tế, chính trị, chứ thiếu Đạo lý để làm thành quê hương 

tinh thần.  

Những tâm hồn đại trí tức những người có khả năng làm Văn hiến để biết rõ điều đó nhưng 

không sao thoát ra được. Vì một đàng không dám chọn một Triết nào làm Chủ đạo: bởi có quá 

nhiều, mà xem ra hơn kém như nhau. Đàng khác nếu đánh liều chọn một thì sẽ lâm vào tai họa 

rất khó gỡ ra đó là tai họa “Thượng Đồng”: người trên bảo là phải thì mọi người buộc cho là 

Phải; người trên cho là Trái là trái, bất kể sự thực ra sao, Các Mác đã nghĩ sao thì cứ thế không 

được thay đổi. Thay đổi chăng là trong những đường lối cai trị, chứ còn độc hữu chuyên 

chế thì vẫn y nguyên tức thực sự không có sửa sai, nên không có đường thoát ra khỏi tai 

họa.  

Cộng sản vô tình đã hiện thực câu truyện ẩn dụ về Triết gia rơi xuống giếng mà không biết 

đường thoát ra khỏi giếng. 

Như vậy muốn thoát ra khỏi cảnh bầy nhầy vô Hồn vô Hướng chỉ có thể tìm về nẻo Triết lý 

ưu việt. Thứ này vừa chỉ ra Đường lối vừa vẫn để cho mọi người Tự do. 

 Chính vì đức tính bao dung quảng đại này nên người ta không sợ mà lại tự nguyện chọn 

như hội nghị Honolulu 49 đã làm đối với Triết Nho.  

Bây giờ chỉ còn chờ ngày nào Nho đưa ra được một tập đại thành mới “a new body of teaching” 

hợp cảm quan thời đại thì nhân loại sẽ dần dần có được nền Thống nhất, để gây nên cảnh Tứ hải 

giai huynh đệ.Một tình huynh phổ biến đáng lẽ ra phải có rồi giữa loài người với nhau, 

nhưng cho đến nay đó chỉ là chuyện mơ ước suông chứ trong thực tại toàn thấy máu chảy 

thịt rơi giữa những con người đồng bản tính mà lại coi nhau như địch thù, không 

phươngnào chấm dứt được.  

Đưa mắt tinh thần nhìn bao trùm toàn thể nhân loại từ xưa tới nhay ta thấy đã có ba loại đường 

lối được đề ra để giải quyết:  

 Một là Bái vật,  

 Hai là Ý hệ,  

 Ba là Tâm linh.  

Thời Bái vật đựơc thay thế bằng Tôn giáo nhưng nhiều Tôn giáo hiện thực những lễ nghi rùng 

rợn, như cảnh giết từng trăm trẻ trong lòng tượng đang cháy đỏ... và năng xảy ra các cuộc chiến 

thánh cho mãi tới nay dầu đã là thời ý hệ lý trí mà vẫn chưa sao chấm dứt được, như đang thấy 

bên Ireland, Phi Luật Tân hay Ấn Độ nơi mới xảy ra vụ mưu sát thủ tướng Gandhi... Biết bao 

người muốn cho nhân loại vượt qua giai đoạn này vì cái tai họa do nhiều tôn giáo gây ra làm tâm 

trạng duy ngã độc tôn. Tâm trạng độc hữu này tất dẫn đến sự muốn tiêu diệt những người không 

tin tưởng như mình. 

Chính vì thế mà phần lớn nhân loại đã bước vào giai đoạn Y hệ mong giải quyết mọi việc theo 

lẽ phải, theo lương tri để cứu tự do cho con người. Nhưng lại lâm nạn đa phương “cá đối bằng 

đầu” chẳng biết đâu là Hướng tiến. Thế là lại nảy ra những chủ thuyết chuyên chế đưa đến 

nạn đồng nhất kéo theo tai họa chuyên chế toàn triệt còn trầm trọng hơn thời toàn tôn giáo, tất 

nhiên vẫn xảy ra chiến tranh lạnh hay nóng như ta thấy giữa con người ngày nay, nhân loại vẫn 
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phải đong đưa giữa hai gọng kìm đó: một bên là Đồng nhất chuyên chế, bên kia là đa 

phương vô Hồn vô Hướng.  

Hội nghị quốc tế triết học Honolulu 1949 đã đề cử Nho giáo đứng ra lãnh vai trò hòa giải 

nhân loại để thiết lập nền Thống nhất.  

Câu tuyên bố trên chứng tỏ lương tâm nhân loại đã không còn đặt tin tưởng được vào hai 

giai đoạn trên nữa, nên không một tôn giáo hay một Triết gia nào được đề cử mà lại đi đề 

nghị Khổng Tử, một người coi như sút kém hơn nhiều vị trên thế giới, nhưng lợi được một 

điểm, một điểm thôi là ông đại diện cho nền Triết lý ưu việt tức là nổi vượt xa hơn tất cả 

những phương thức của hai đợt trên ở chỗ vừa tránh được tai họa Chuyên chế độc tôn, 

cũng như tai nạn Đa phương thiếu hướng, mà lại đưa ra được nền Thống nhất.  

Làm được thế là nhờ nó là nền Triết lý nổi vượt xa các thuyết trái ngược, nên chinh phục được 

có lẽ tới 70,80% bậc đại trí, chỉ còn lại thiểu số dị thường làm thành một ít môn phái được gọi là 

Bách gia chư tử, nhưng Nho vẫn nổi vượt quá xa nên Bách gia có đả kích sao cũng không quy tụ 

đủ đồ đệ để lung lay được nền Thống nhất, mà chỉ đưa ra được những lời cảnh cáo nhiều khi rất 

cao sâu nên có ích để nhắc cho bên Nho đừng có rơi vào tâm trạng độc tôn duy ngã, không còn 

biết coi ai ra gì, và Nho đã giữ được.  

Đó quả là cảnh Thống nhất đã ngự trị trong các xã hội Việt Nho. 

Tuy không phải được thế là hết chiến tranh, nhưng ít ra tránh đựơc những cuộc thánh 

chiến hay chiến tranh vì ý hệ. Và con người có được hưởng nền thống nhất tinh thần đem 

lại cho tâm hồn trạng thái an nhiên tự tại xa hẳn tâm thức xao xuyến bất ổn ngày nay.  

Nhưng chẳng may Đạo đó mà tôi gọi là Việt Nho nay đã mất, nên chúng ta cần làm phục 

hoạt trở lại. 

 

   TRỐNG ĐÔNG SƠN ( NGỌC LŨ  ) GỌI HỒN AN VIỆT 
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Bài nói chu+yện trên Oregon cuối tháng ba năm 1985 Chúng ta mất nước tại ai? Tại Pháp tại 

Mỹ hay tại Việt? Đó là điều đã được bàn cãi nhiều mà chưa hẳn ngã ngũ, và giả có biết rõ tại ai 

cũng không mấy ơn ích.  

Việc ơn ích và thiết thực hơn là tìm ra căn cơ sâu xa đã làm chúng ta mất nước để ta có thể 

tác động vào đó được.  

An Việt cho rằng vấn đề cuối cùng phải xét trên bình diện ý thức hệ hay là triết lý đó là điều 

mới nghe có vẻ xa lạ.  

Vì nói về Triết chẳng mấy ai muốn nghe. Vậy mà nay lại nói là chúng ta mất nước vì thuyết 

lý cộng sản. Nhưng đó là điều dễ hiểu khi chúng ta thấy cộng sản bao giờ cũng mở đầu cuộc 

chinh phục bằng truyền bá Triết.  

Cho nên kết luận được rằng chúng ta mất nước là tại thiếu Triết đủ mạnh để chống lại 

thuyết lý cộng sản.  

Tóm lại nó gọn được rằng “Đạo mất trước Nước mất sau”. 

Cho nên nay muốn cứu nước thì trước hết phải cứu Đạo. 

Có cứu được Đạo chúng ta mới có Chủ đạo để cứu quốc, kiến quốc. 

 Còn nếu không thì chưa nói đến cứu quốc mà hãy nói ngay đến việc bé nhỏ hơn vừa tầm tay hơn 

là xây dựng cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng chưa đạt.  

Mà chưa có cộng đồng thì nói chi đến duy trì cộng đồng. Người ta chỉ duy trì cái đã có.  

Nay chúng ta chưa có cộng đồng Việt Nam hải ngoại.  

Tuy rằng số di tản đã lên tới cả triệu nhưng chỉ là một lũ đông vô tổ chức, vô Hướng vô 

Hồn. Tuy có Hội đoàn, có Báo chí, nhưng chưa có một Cơ chế ràng buộc những Hội đoàn 

hay những cộng đồng địa phương lại với nhau thì phải kể là chưa có cộng đồng Việt Nam 

hải ngoại.  

Ta quen nói làng nước. Hiện chúng ta mới có Làng chưa có Nước. Nước bên nhà đã mất 

vào tay thuyết ngoại lai, còn Nước hải ngoại thì chưa có, tức chưa có Cơ chế nào chung cho 

cả mọi người để gọi được là thay mặt người Việt và khi người ngoại bang muốn nói chuyện 

với Việt Nam thì biết đâu là đại diện.  

Đó là đề tài tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay.  

 

Trước hết hãy nói về Đạo. 

Đạo đây là Việt Đạo, tức nền đạo lý mà Tổ Tiên ta đã sáng nghĩ ra và duy trì qua nhiều 

ngàn năm để kiến quốc và bảo quốc. Đạo đó đã được kết tinh trong nhiều điển chương Văn 

hóa, mà nổi vượt hơn hết là Trống đồng Đông Sơn.  

Đó là một lâu đài Văn hóa hàm tàng tất cả đạo lý Tiên Tổ ta. Hôm nay tôi xin rút ra một bài 

học lớn lao hơn hết mà lại có thể giúp vào việc đoàn kết chúng ta đó là cảnh Thái Hòa.  

Xem trên mặt trống ta thấy cảnh hài hoà vui sống: tất cả người cả vật đều đang ca vũ trong một 

tinh thần hoan lạc, an vui khói đất mù trời.  

Xét cả hàng ngang lẫn hàng dọc đều thấy có sự hòa hợp thống nhất trọn vẹn. 

  Hàng Ngang là những con vật đều theo thứ lớp tề chỉnh và luôn luôn cân đối: chim 

Đứng chim Bay, con To con Nhỏ, số Chẵn số Lẻ (trên mái nhà bên này 1 con bên kia 2 con) 

hươu Cái hươu Đực v.v…  

 Còn hàng Dọc là Trời, Đất, Người.  

 Trời là mặt trời ngự giữa mặt Trống.  

 Đất đại diện bằng hai vòng chim hươu ngoài cùng.  

 Còn Người đang ca múa tưng bừng ở vòng giữa.  
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Đó gọi là cảnh Thái Hòa: hòa trên đợt cùng tột bao gồm cả Đất, Trời, Người, tức là cảnh 

hòa bao la rộng lớn cùng cực không thể nào có cảnh hòa lớn hơn được nữa, cho nên các 

nhà khoa học khi nghiên cứu về Trống  Đồng thì gọi đó là nhạc khí Vũ trụ, hoặc là tiêu 

biểu đức Hòa hợp phổ biến.  

Bây giờ ta hãy đi tìm căn nguyên gây nên cảnh Thái Hòa nọ. Thưa căn nguyên đó nằm trong 

chữ Trống. 

 Phải! Chính chữ Trống mà Tổ Tiên ta đã dùng để chỉ di vật tàng chứa phần sâu xa nhất về 

Đạo Việt, cả Không lẫn Có, cả Tiên lẫn Rồng, cả Vô cả Hữu.  

Và quả đã thể hiện tuyệt vời là trên Vô dưới Hữu, trên Tiên dưới Rồng.  

Đã có người giải nghĩa việc Âu Cơ lên Núi, Lạc Long Quân xuống Biển như là sự chia rẽ có 

tính cách sử mạnh, nghĩa là truyền óc chia rẽ lại cho con cháu không bao giờ đoàn kết lại 

được 

. Đó là câu giải nghĩa liều lĩnh không theo khoa học tức giải nghĩa cái to bằng cái nhỏ.  

Người Việt chia rẽ nhiều là điều có thực, nhưng phải giải nghĩa bằng sự kiện lịch sử kéo dài đó 

là “1000 năm đô hộ giặc Tàu, 80 năm bóc lột giặc Tây, 60 năm điên đảo giặc Hồ”. Chứ còn 

Tiên Rồng là một trang Huyền sử u linh phải giải nghĩa theo môi sinh tinh thần của Văn 

Lang Quốc, của Đại Việt tộc mà nét đặc trưng vô cùng cao quý là Lưỡng nhất tính.  

Nét đó đòi phải có hai mà một. Tức không phải cái một đồng nhất nuốt trôi bên đối ngẫu, mà là 

cái một thống nhất: đôi bên vẫn giữ được cá tính của mình, cho nên truyện kể 50 con theo mẹ 

lên Núi, 50 con theo cha xuống Biển. Đó không là chia rẽ mà là phân cực.  

Nếu chia rẽ trên cấp nguyên lý này thì sẽ nghiêng sang bên Âm là duy Âm. Còn đây là Âm 

Dương hòa, tức Âu Cơ vẫn gặp Lạc Long Quân trên “cánh đồng Tương”.  

Nói cánh đồng Tương là nói lên mối tương quan nền móng. Cái đó vẫn giữ được.  

Cho nên ghi việc hai Tổ Tiên chia tay chỉ có ý nói lên sự phân cực của Lưỡng nhất tính (dual 

unit): hai mà là một; nói Sông Núi là nói một nước, nói mẹ Tiên cha Rồng tuy hai mà một. 

Còn nói Tiên trứơc Rồng là vì Văn hóa Việt tộc đề cao nguyên lý Mẹ (nói kiểu thường là 

“phù yểu”: nâng phía yếu lên trên, đặt Âm trứơc Dương, Vợ trước Chồng nên đưa Mẹ lên Núi 

để cha xuống Biển.  

Trong Trống có hai phần: Mặt thì Mẹ được diễn tả trên mặt Trống, nên ta thấy toàn chim. Còn 

bố Lạc Long Quân ở dưới Tang chỉ Nước biểu thị bằng thuyền Rồng, đó không là chia rẽ mà là 

Phân cực: mặt khác tang, nhưng cả hai hợp nhất làm nên cái Trống để chỉ một đạo lý cân bằng 

họa hiếm: không nghiêng sang một bên, không duy Thiên cũng không duy Địa. Duy Thiên là 

duy Tâm, duy Địa là duy Vật. Duy Tâm hay duy Vật đều là bệnh hoạn nền đều có hại cho con 

người. Chỉ có giữ được cảnh Thái Hòa bao gồm cả Trời Đất mới có được cuộc sống an vui 

thư thái. Trời phải ở trên, đất ở dưới, nói bằng số là trời 3 đất 2, có vậy mới đạt cảnh Thái 

Hòa.    

Đó là nền đạo lý cao cả ít có nơi đạt được. Ngoại giả là Nho giáo mà tôi gọi là sự công thức hóa 

đạo lý của Việt, tức Nho chỉ là đạo Việt được đặt vào những lời ngắn gọn dễ truyền tụng gọi là 

bi kí. Sau đó thì đạo Trống được sách Trung Dung công thức hóa vào câu sau.  

Trung dã giả thiên hạ chi đại bổn dã. Hòa dã giả thiên hạ chi đạt Đạo dã. (T.D.10) 

Trung là cái gốc của cái cội của Đạo. Hòa là cái thành tựu của Đạo.  

Trên mặt trống chính là cái Hòa hay là cái đạt Đạo, cái hoa trái ta thấy được.  

Còn khi tìm cho ra nguồn gốc cái Hòa thì phải tìm dưới tang trống, chính đó là chữ Trung là cái 

mắt ta không thấy được. Nhưng khi đạt được đúng cái Trung như căn do, thì sẽ đạt được cái Hòa 

như thành quả, nhờ đó mà biết Trung đi tới đâu. Vì thế sách Trung Dung thu gọn câu trên vào ba 

chữ “Chí Trung Hòa” rồi quảng diễn thêm rằng: “thiên địa vị yên, vạn vật dục yên”. “Chí 



- 160 - 
 

Trung Hòa” là ba chữ tóm thâu Nho giáo cũng là Việt giáo đã được công thức hóa. Trong 

quyển Chữ Thời tôi có quảng diễn câu Chí Trung Hòa thành câu “có chí trung thì mới có chí 

hòa”. Nói khác muốn chí hoà thì phải chí trung.  

Chí trung là việc Tâm tư cảm nghĩ ta không kiểm kê được, vậy ta nên căn cứ vào cái hòa bên 

ngoài, là cái Đạo đã đạt được mà đo lường cái trung.  

Về phần đạt Đạo sách Trung Dung đưa ra hai câu, một trừu tượng là “thiên địa vị yên”, một cụ 

thể là “vạn vật dục yên”. “Thiên địa vị yên” là có Trời có Đất đúng vào địa vị của mình, đó là 

Trời trên Đất dưới, nói cụ thể là việc Trời hay việc thiêng liêng phải được coi là quan trọng 

hơn việc thuộc Đất. Nói theo Kinh Dịch là “tham Thiên lưỡng Địa” = 3 Trời 2 Đất.  

Ta quen nói chữ “Tâm” kia mới bằng ba chữ Tài là thế. Ở đây Tâm thay cho Trời nên phải 

bằng 3, có vậy thì công hiệu mới trông đạt được là “vạn vật được nuôi dưỡng”: “vạn vật dục 

yên”. Câu cuối cùng này rất sâu xa bao gồm cả ba bình diện Siêu hình, Tâm lý, Xã hội.  

Ở đây chỉ nói về mặt xã hội tức được nuôi dưỡng.  

Trên mặt Trống mọi Người và các con vật đều đang ca múa tưng bừng thì hiểu được rằng tất cả 

đều được sung túc thỏa thuê vì có thế mới ca múa được. Cho nên cảnh ca múa kia chứng tỏ 

cho biết đạo lý của họ bao gồm cả Đất cả Trời thì mới được vậy.  

Nho nói là Trời Đất có ở vào đúng vị trí thì mọi người mọi vật mới được nuôi dưỡng.    

Mới đoc câu trên ta tưởng đâu đó chỉ là câu nói Văn chương không có Nội dung gì cả, kỳ thực 

đem câu đó mà soi vào các xã hội cổ sơ thì thấy nó thật cùng cực thí dụ  

Ấn Độ nghiêng về Trời mà hụt  Đất, hay xã hội cổ La Hy nghiêng về Đất hụt Trời thì vạn 

vật không có dục yên tức ở hai xã hội đó của cái dồn vào chừng ¼ dân số, còn lại ¾ không 

có gì nên gọi là vô sản. Vô sản thì đâu có được gọi là nuôi dưỡng. Đã thế vô sản còn là vô 

Tự do, vô phẩm giá phải làm nô lệ, bị coi ngang hàng với sự vật.  

 

Bên Ấn Độ hay Âu Châu cổ đại đều thế cả. 

Còn nay thì cộng sản vô sản hóa toàn dân thì dân cũng mất Tự do, Nhân phẩm và trở nên 

Nô lệ. Đấy là tư nhân, mà cả đến nước cũng thế. Ta thấy trong thế giới Cộng sản không 

nước nào là đủ ăn đủ mặc: kinh tế vẫn bết nát, đến nỗi nhiều người chống cộng phải lấy 

làm lạ.  

Vì trước kia nhiều người chống cộng chỉ vì nó Nô lệ hóa con người mà thôi, chứ chính sách 

kinh tế của chúng thì cho là hay lắm. Đến nay mới thấy cả về phương thức kinh tế của 

chúng cũng dở ẹc, càng ngày càng xuống dốc, nhiều người lấy làm lạ chưa hiểu lý do, mà 

thực ra lý do sâu xa nằm ở chỗ Thiên Địa bất vị yên, nên vạn vật không có dục yên.  

Đó là câu sách nhiều người tưởng là vô thưởng vô phạt ai ngờ nó chính là câu nói thực muôn 

đời. Ngừơi theo cộng sản sẽ không chịu chấp nhận như thế nên cố đổ lỗi hết cho Mỹ nguỵ hoặc 

thiên tai, thì đến quản trị kém… Đó chẳng qua là lấy cái tuỳ để che cái chính, chứ cái căn do 

thất bại nằm ngay trong thuyết duy Vật: tức không có Trời. 

 Nói cụ thể là cộng sản chủ trương tam vô: không tôn giáo vì chúng cho là rềnh rang vô ích, 

cũng không Gia đình, không Tổ quốc, không tình Người, không tình Nước, không tình Nhà, 

mà chúng cho là những cái không sản xuất nên cần trừ đi hết thời để hết thì giờ vào việc sản xuất 

vào việc kinh tế. Việt cộng tin rằng nếu làm như thế thì nước sẽ giàu thịnh gấp bội. Chúng đã 

hứa là sẽ làm cho nước Việt Nam giàu thịnh gấp mười lần hơn xưa.  

Trước đây chúng tin thực như thế vì chúng chỉ nghĩ rằng quốc gia theo thuyết 3 Trơi 2 Đất 

mà còn được bằng ấy tài sản thì nay chúng bãi bỏ 3 trời để giồn cả vào một cho thành 5 

đất, thì của cải phải gấp nhiều lần là cái tất nhiên.  
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Đó là cái làm căn để mà nếu không từ bỏ thì cộng sản không đời nào thoát khỏi bế tắc kinh tế. 

Điều này càng ngày càng được chứng tỏ ở hết mọi nước cộng sản bó buộc chúng phải sửa sai 

mới tạm sống. Cộng sản đang vô tình chứng minh cho câu nói “một người khéo lo bằng một 

kho người khéo làm”. Mà khéo lo cùng cực thì phải lo cho có cả Trời cả Đất; duy Đất hay duy 

vật là vụng lo thì có làm hết sức cũng vẫn không đủ ăn.  

Điều đó nhắc nhở ta rằng khi lìa đạo lý, xả bỏ những giá trị tinh thần là điều hết sức nguy 

hiểm ngay cho đời sống kinh tế.  

Chúng ta chống cộng nhưng biết bao người cũng lầm lẫn nghĩ rằng tinh thần có thì hay 

không  cũng chẳng sao. Chứ có ngờ đâu rằng nó có sao ngay đến miếng ăn. Có người bảo 

phải thực mới vực được đạo, thế rồi lo cho cái thực ráo riết đến nỗi khi có thực rồi thì quên 

luôn đạo. Tai họa trước sau sẽ tới.  

Cho nên tất cả mọi người phải minh tâm khắc cốt rằng: một người khéo lo bằng một kho người 

khéo làm tức là tư tưởng chỉ huy còn quan trọng hơn là khéo làm.  

Tư tưởng mà sai thì có làm quần quật như cộng sản đã bắt dân làm suốt ngày cũng không 

bao giờ khá được.  

Cái khéo léo, khéo nghĩ là phải nghĩ sao cho có cả Trời lẫn  Đất, cả Có lẫn Không như trong Đạo 

Trống.  

Bây giờ cần quy định thế nào là tinh thần đạo Trống. 

Kinh Dịch đưa ra câu định nghĩa thần cách tuyệt vời là thần vô phương. Thần không có ở nơi 

nào riêng cả. Vì Thần là không, không là Thần, co cần chi đên nơi riêng. Như vậy chữ tinh 

thần hạn hẹp vào những việc Tôn giáo liên hệ đến chùa chiền. Đó là ý dấu cần mở rộng nghĩa 

tinh thần để hiểu cho đích thực. Vậy Thần vô phương đây phải hiểu là thứ Vô chân thực như 

đã nói trên gồm cả Hữu lẫn Vô. Chứ nếu là duy Vô thì lại là duy Tâm sẽ đưa đến những giá trị 

tinh thần nguỵ tạo, không chính cống. Phải bám sát đạo Trống để hiểu tinh thần vừa Có vừa 

Không mà cụ thể đó là những việc vì công ích. Bởi nó bao gồm cả Có là công việc đồng thời cả 

Vô tức vô vị lợi.  

Theo đó thì bao việc Nghĩa, việc Thiện, những việc Cứu nguy đều là những việc Tinh thần. 

Hiểu như thế thì chữ tinh thần trở nên rất cụ thể.  

Theo nghĩa đó đối với chúng ta nay thì việc có tinh thần hơn hết là việc cứu quốc. 

Vì cứu quốc là cứu đạo, cứu nhà, cứu bà con. Lại vì cứu quốc là việc chung, vô vị lợi, nói 

đúng hơn tuy có lợi nhưng rất bấp bênh mơ hồ, đang khi cái hi sinh thì rõ rệt và chắc chắn, nhiều 

khi phải hy sinh ngay mạng sống như các liệt sĩ vừa bị chúng giết mới rồi.  

Cho nên lo toan việc cứu quốc là lo toan việc tinh thần cực cao. Nhưng nói đến cứu quốc là 

nói đến việc quá lớn lao nên thường dễ trở nên trừu tượng. Vì thế cần tìm ra việc nào trung 

gian dẫn đến việc lớn lao đó, mà lại vừa tầm tay nhiều người di sản. Thiết nghĩ việc đó là 

việc Thống nhất. Chỉ suy nghĩ một chút sẽ thấy Thống nhất là điều kiện tiên quyết để cứu 

quốc. Thiếu thống nhất, thiếu đoàn kết thì không thể làm được cái chi lớn lao đáng giá cả. 

Chứ chưa vội nói đến cứu quốc. Cho nên thống nhất phải là bước đầu tiên. Vậy mà thống nhất 

còn thiếu. Nói đúng ra thì đã có thử làm và rất nhiều lần rồi đó là các hội đoàn, các báo chí… 

nhưng còn thiếu cái để thống hợp các hội đoàn, các báo chí lại với nhau để thành một nước 

Việt Nam hải ngoại. 

 Vì thế đó là điều hết mọi người Việt chúng ta phải lưu tâm đến. Hết mọi đoàn thể mọi báo 

chí đều phải gia tâm hiện thực theo vị trí đặc thù của mỗi nơi.  

Riêng An Việt đang muốn thử làm bằng đưa ra Bộ sách Dân tộc gồm cả   Kinh, Triết, Sử, 

Văn.  
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Từ trước tới nay ta mới có Sử và Văn, cần phải thêm Kinh và Triết nữa mới có chiều dọc Tâm 

linh, để gây nên Thống nhất, nên nó quả đáng tên là Đạo: thiếu Kinh thiếu Triết cũng là thiếu 

Đạo. Văn và sử không đủ làm nên đạo. Ta đã mất đạo chính khi sử và nhất là văn phát đạt mạnh, 

là vì văn và sử phải đi theo hàng ngang, đôi khi có vươn lên một chút thì cũng là việc ngẫu hữu 

không phải là việc chính cốt. Vì thế có thêm bao nhiêu báo chí, sách vở mà thiếu Triết thì vẫn 

không cứu vãn được thống nhất. Muốn thống nhất cần phải thêm Kinh và Triết.  

Triết mà hợp với đạo Trống thì gọi là An Việt tức không còn làm vì sợ hay vì lợi như ở chặng 

duy Hữu mà đã vươn lên đợt An vi: thấy đáng làm là làm, lòng trí không còn để vào lợi danh. 

Triết đã khó lại thêm điều kiện An hành thì càng khó hơn. Bởi thế mà những người đạt tới rất 

hiếm. Vì hiếm hoi nên phải đưa ra tổ chức An Việt để tìm tòi và kết nạp những tâm hồn 

hiếm họa đó theo chân thánh Gióng ra sức đánh đuổi ý hệ ngoại xâm để trả lại quyền độc 

lập cho Việt Đạo.  “ 

 

( Việt Triết nhập môn    Kim Định  ) 

   TRỐNG ĐỒNG : SỨ ĐIỆP THÁI HÒA 

( Lược trích trong Sứ Điệp Trống Đồng và Việt Triết nhập môn. Kim Định ) 

1.- Tổng Quát 

“ Trống là một lâu đài văn hóa chung cho các nước Đông Á và Đông Nam Á mà Việt Nam có 

duyên may là nơi ký thác, nên người Việt Nam cũng có sứ mạng tìm hiểu và truyền bá cái Minh 

Triết tàng ẩn trong di vật này. Về thời đại của các loại trống chưa xác định được. Xin tạm đưa ra 

mốc các nền văn hóa như sau : 

Hoà Bình: quảng 10,000 năm trước Công nguyên ( t.c.n. ). 

Bắc Sơn: quảng 5,000 năm t.c.n. 

Phùng Nguyên: Chung quanh 3,000 năm, ở giữa Đồng đậu, Gò Mun rồi tới 

Đông Sơn: quảng 900- 700 năm trước c.n, 200 năm sau c.n. 

 

Hiện nay, các nhà khoa học đã minh chứng được rằng Việt Nam là trung tâm khai quật di vật 

thuộc văn hóa Hòa Bình.  Các nhà nghiên cứu chia trống ra làm 4 loại, loại I tiêu biểu hơn hết: 

Các hình người vật còn hiện thực, chưa bị kiểu thức hóa như các loại sau . 

Loại I tìm được nhiều nhất ở Việt Nam: hơn 100 chiếc, Tàu chỉ có 30 chiếc, Thai Lan 10 , 

Indonesia 10, Lào 4, Mã lai 2. 

2.- Trống Đồng Ngọc Lũ 

Xuất xứ : Ước đoán vào đầu thiên niên kỷ trước Tây lịch.  Trống đồng Ngọc Lũ là của Chùa 

Long Đại Sơn, làng Ngọc Lũ, tỉnh Hà Nam được coi là đẹp nhất, phong phú nhất trong 4 chiếc 

thời danh, được dùng để mô tả dưới đây:  Kích thước: Trống cao 63 cm, mặt rộng 79 cm , tang 

rộng 86 cm .   Mô tả:  

a.- Thành trống 

Thành trống được chia ra 3 phần gọi là tang, thân, chân.    

 Tang có 10 vòng hoa văn . Vòng 7 là chính gồm hình 6 thuyền cong, mỗi thuyền chở từ 

4 đến 5 người .    
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 Thân chia ra làm 6 khung, mỗi khung có 2 người hóa trang chim cầm rìu và mộc.    

 Chân không có trang trí.  

b.- Mặt Trống 

Giữa là mặt trời nổi cao, có 14 tia, giữa các tia sáng là các hình tam giác gốc.  Tiếp đó là 16 vòng 

hoa văn, chia ra làm 3 nhóm A , B , C, giữa các nhóm có lồng hai đường chỉ nổi chạy song song.  

 Nhóm A: ở trong cùng, gồm toàn những chấm nhỏ, những vòng tròn có chấm ở giữa và 

có tiếp tuyến, hoặc những hình chữ S gẫy khúc gần giống hoa văn. Nổi nhất ở nhóm này là chữ S 

kép coi như đàn chim bay đã được kiểu thức cao độ.  

 Nhóm B: gồm những vòng hoa văn quan trọng hơn cả, đó là vòng 6, tả các cảnh sinh 

hoạt và Lễ Hội chia ra hai nửa thành 2 vòng bán nguyệt gần giống nhau gồm :  

*.- Một nửa 7 người hóa trang Chim cầm Lao, giáo, kèn . 

*.- Một giàn 4 chiếc Trống với 4 người đang đánh Trống bằng chày đứng . 

*.- Một dàn Cồng chia 2 , một bên 7, một bên 8 ( ? ) và một người đánh . 

  *.- Ba người hóa trang Chim trong đó có 2 người giã Cối với chày đứng và một con chim đang 

bay.  

  *.- Một nhà Sàn mái hình thuyền có 1 Chim đậu ở trên và 2 người ở trong giao tay nhau gọi là “ 

cài hoa kết hoa “ tức hát Lý Liên . 

  *.- Nửa khác trên nóc nhà có 2 chim, đoàn người chỉ có 6, giống nửa kia, tuy vậy với 2 sự khác 

về số chim và người, ta có thể nhận ra 2 mặt Chẵn / Lẻ . 

 Nhóm C : gồm vòng 8 , 10 và các vòng kỷ hà giống nhóm A.  

 *.- Vòng 8 cũng chia 2 , một bên gồm 5 đôi Nai ( 1 đực , 1 cái ) , 6 chim mỏ ngắn đang sà bay , 

nửa kia cũng 5 đôi Nai rồi đến Chim bay như vậy , nhưng 8 con .  

 *.- Vòng 10 gồm 36 chim , chia thành 18 đôi , cứ một con Mỏ Dài, đuôi Dài đang Bay, lại xen 

kẻ với với một con Mỏ ngắn đang Đứng .  

 *.- Các vòng kỷ hà giống nhóm A , khác ở chỗ Hoa văn chính là hai hàng Tam giác có Chấm 

đối đầu. 

3.- Những yếu tố Triết Việt 

Trống đồng tàng ẩn linh hồn Việt, từ mặt đến tang trống, không một hình ảnh nào xa lạ với Văn 

hóa nước nhà.  Sau đây là các yếu tố quan trọng  

a.- Mặt Trời 

Mặt Trời chiếm trung tâm hết mọi mặt Trống , đây là tục thờ mặt Trời. Tuy nay không còn tục 

này, nhưng vẫn còn ấn tích: Tên huyền sử đặt cho nước ta là Xích Quỷ ( lửa đỏ ) chỉ mặt Trời. 

Thần Nông có danh hiệu là Đế Viêm ( chữ Viêm viết gồm 2 chữ hỏa, chỉ mặt trời ) Việt tộc có 

tên là Viêm Việt, nước gọi là Viêm Bang. Viêm Việt là Việt liên hệ với việc thờ Mặt trời. 

Đến thời Pháp thuộc mỗi gia đình Việt đều còn có lập một Bàn Thiên thờ Trời trước sân nhà. 

b.- Chim 
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Chim có ở cả 3 vòng trang trí chính . Chim có đủ loại: Loại dài mỏ, dài đuôi ; loại ngắn mỏ, 

ngắn đuôi. 

*.- Vòng ngoài cùng có 18 cặp Chim: dài 1 ngắn 1. 

  *.- Vòng giữa của Nai chia ra làm 2 đoạn 5 cặp mỗi bên , Chim cũng chiếm 2 đoạn , một đoạn 

6 con , một đoạn 8 con ( có lẽ thể thơ lục bát có mầm từ đây ). 

  *.- Vòng trong cùng của Người tuy ít chim , nhưng bù lại Người đã hóa trang chim , các vật 

dụng khác như Chèo, Chầy giã cũng mang Lông chim.  Đó chính là tinh thần nước Việt đã hiện 

hình trong Vật biểu Chim , sau này được tiếp nối bằng Tiên rồi chim vẫn đi với Tiên ( nhà của 

chim , nói Tổ Tiên cũng như nói Tiên Chim ).       

Nước ta được khai quốc với Họ Hồng Bàng : Hồng là chim Hồng hộc, là Ngỗng trời , hay 

Thiên nga, còn Bàng là nhà chim, tức là Tổ ).  Sau Hồng Bàng là hai anh em Lộ Bàn , Lộ Bộc 

( lộ là cò trắng ) làm nhà chữ Đinh .   Lạc địch đại biểu cho Chim thuần hỏa ( một tên khác 

của Lạc Việt ) , Dương địch hay Xích ô ( quạ lông đỏ ) , chỉ mặt Trời .  Các nghi mẫu nước ta 

đều mang tên chim: Âu Cơ là Hải âu là Cò biển , Âu cơ sinh con theo lối chim, đẻ bọc trứng .  

Vũ tiên: Vịt trời.  Mỵ châu luôn mang lông chim trong mình.  

Giai đoạn còn thờ mặt Trời, thì chim toàn thuần Dương như Dương địch Xích ô, Chu tước, 

Việt trĩ ( chim trĩ bay theo hướng mặt trời ( tuy dương Việt trĩ )    

Đến giai đoạn Nhân chủ thờ Trời thì các Chim là loại Chim nước như Hồng, Hạc, Nông , Vụ . 

. .( loại lưỡng thê: amphibian ), để có thể giao với Rồng dưới nước .  Rồng là kết tinh của diễn 

biến lâu dài từ rắn ( Xà long: Mình dài ) và cá sấu ( Giao long: 4 chân ) mà ta thấy xuất hiện 

trên thân trống .   Về sau cả Chim nước và Giao long được gói gọn vào hai chữ Tiên Rồng .  

c.- Tả nhậm 

Tả nhậm là tục cái áo bên tả, ngày xưa dân Đại chủng Việt mặc áo 5 thân, trước 3 thân ( 3 

mảnh may lại với nhau ), sau 2 thân, nút áo được cài vào bên trái, trên 2 nút, dưới 3 nút ), 

còn Tàu thì cài áo về bên hữu. Đây là dấu phân biệt với Tàu, nên được dùng để chỉ nghĩa hình 

thể và siêu việt.   

Nghĩa hình thể: đi theo hướng Tả, tất cả các hình trên trống đồng ( Nai, Chim, Người ) đều đi 

theo hướng ngược kim đồng hồ.  Nếu lấy sao Bắc Đẩu làm chuẩn thì thấy bầu trời sao trăng 

quay ngược kim đồng hồ . 

Nghĩa Triết lý: là sống theo Trời, theo thiên nhiên, về sau là: Thiên, Nhân tương dữ, người 

cùng tham dự với Trời Đất trong tiết điệu bao la, đó là đường lối dẫn tới cuộc sống Đại Ngã Tâm 

Linh, tức là lối ngược chiều với cuộc sống xác thể : Xác thể thì qúy trọng Trọng lượng, còn 

Tâm linh thì đề cao Phẩm chất.   

Về tinh thần thì trọng Nghĩa khinh Tài  ( khinh : coi nhẹ , chứ không phải khinh rẻ )  Trong 

con người thì đề cao Tình trên Lý. Trong xã hội, thì bênh vực những gì yếu nhất, tinh thần 

Phù yểu này còn gọi là Tả đản ; vì vậy mà nói Âm trước Dương, Vợ trước Chồng, Nhà 

trước Nước, coi Dân qúy hơn Vua . . .  

d.- Giao chỉ 

Giao chỉ không có nghĩa là hai ngón chân cái giao nhau, nhưng :  
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*.- Hiểu gần là : tục lệ hát đối đáp trong khi giao chân giao tay gọi là cài hoa kết hoa, xem 

thấy hình trên Trống đồng.  Đó là mô thức cho nhiều kiểu Trai Gái hát đối đáp: hát Đúm, hát 

Xoan, hát Dặm, hát Quan họ, đánh đu . . .  

*.- Tinh thần Văn hóa đặt căn bản trên tính chất Lưỡng hợp ( dual unit ), luôn luôn đi đôi, cặp 

đôi :  Trên Trống thì, một nai đực, một nai cái, một chim vắn, một chim dài, bên mềm, bên cứng, 

bên thấp bên cao . . .  - Cao hơn nữa là sự giao thoa giữa Sống và Sáng, giữa Trời và Đất, giữa 

Mẹ và Cha . . .   ( Di chỉ Bắc Sơn với hai đường gạch song song là dấu đầu tên của nếp giao chỉ 

này ).    

Tác động Giao hợp này có ý nghĩa siêu hình là hòa hợp Tiểu Ngã với Đại Ngã Tâm Linh. 

Giao chỉ cũng là cái hướng phải tới chỗ Chí Thiện , ( Đại học chi Đạo, tại minh Minh Đức, 

tại Thân dân, tại chỉ ư Chí Thiện ) đó là trung tâm của cuộc giao thoa giữa hai đối cực, cụ thể 

là Con Người.  Con người có tự Lực tự Cường, tham gia vào công cuộc sáng tạo với Trời 

Đất mới đạt tới Nhân chủ. 

e.- Nông nghiệp 

Việc Giã gạo ( hình Giã gạo chày đứng ) coi như là tinh hoa của Nông nghiệp Về siêu hình thì 

toàn cuộc ca vũ trên mặt Trống đều liên quan tới Nông nghiệp, như để chào mặt Trời rạng đông, 

mừng mùa màng mới Gặt hái, Tết nhất. 

g.- Địa vị Con Người 

Địa vị con Người rất cao: Trên mặt Trống không thấy có vật kỳ quái hay vua quan, mà chỉ có 

con Người ở vòng trung cung giáp với mặt Trời, các con vật chỉ tham dự lớp bề ngoài . Mọi 

người ca vũ với tinh thần vui thỏa tưng bừng, nhịp nhàng thứ lớp, mọi người đều ca vũ ngang 

hàng không có biểu hiệu nào về chủ nô.  

h.- Tiên Rồng 

Trên mặt Trống ta mới thấy Tiên, ở tang Trống ta thấy thêm cả Rồng . Rồng được nhập thể 

ngay vào thuyền, thuyền không còn là thuyền, mà đã là vật sống động có mắt, có chân thay chèo, 

rồi uốn mình cong, và có miệng mở to để giao chỉ với Tiên trong hình dạng chim đang lao vào 

vào miệng Rồng để đón nhận cái hôn sâu thẳm .  Chim Tiên không phải đẩy, mà đẩy Rồng 

vào việc cha Rồng mẹ Tiên sinh ra con Rồng cháu Tiên.  Chim lao vào miệng Rồng còn nói 

lên tục thời xưa là Âm trước Dương, Vợ trước Chồng, Gái ve Trai, Tiên Dung quyết định kết 

hôn với Chử Đồng tử .   Tóm lại tang Trống cùng mặt Trống kết thành chữ Đinh, có hai nét 

ngang dọc ( Đất Trời giao thoa ).   Nét ngang dọc này nói lên phạm vi của Triết học: Đâu có 

tục thờ mặt Trời, có mặc áo lông chim khi ca múa, có nét Song trùng giao chỉ, có Tả nhậm, 

có Nông nghiệp Lúa mễ, có Huyền thoại mang tính cách Nhân thoại, . . thì đấy có Triết 

Việt.  

4.- Cảnh Thái Hòa trên mặt Trống 

Khi nhìn toàn thể theo lối Cơ cấu, ta thấy đó là Thái Hòa: 

a.- Hài hòa 

Yếu tố quan trọng thứ nhất là Hài hòa : Tất cả Người với Vật đều hòa với nhau được biểu thị 

bằng ca vũ . 
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b.-Thái hòa 

Yếu tố quan trọng thứ hai là Thái ( Thái hòa ), đây không phải là sự hài hòa hạn cục, mà là mối 

hòa hợp bao la của Vũ trụ gồm cả Trời, Đất, Người.  Nói khác đi là có đủ:   

* Thiên sinh ( Trời sinh ): đại biểu là Mặt Trời ở trung cung. Đường tiến triển làu dài Tâm thức 

của con Người đại khái như sau :  

*Thờ Thần khí tượng . 

*Thờ mặt Trăng, mặt Trời .  

*Thờ Trời. 

Theo Triết lý An Vi thì :  Bái vật là Duy sinh ( thờ thần khí tượng )  

                                   Ý hệ là Duy tâm ( sáng, thờ mặt trăng hoặc mặt trời ) 

                                      Tâm linh là Sáng và Sống hài hòa : Sáng chỉ bằng thờ Trời, bao gồm cả 

mặt Trăng mặt Trời và các vì sao, còn Sống chỉ bằng Đất Nước. 

 * Địa dưỡng ( Đất nuôi dưỡng ) : đại biểu là Chim muông, đất nước ở vòng ngoài.  Đất là một 

trong tam Tài ( Trời, Đất, Người ) , có công nuôi dưỡng ( Thiên sinh , Địa dưỡng, Nhân hòa ).  

Khi con Người hiện thực nổi chiều kích Đại Ngã Tâm Linh thì được sống trong Hạnh phúc, 

trong đó của Ăn là thành phần chính.  Bằng cách này hay cách khác khi xã hội được cai trị 

bằng lối Tâm linh thì dân nước không bao giờ thiếu những thứ cần thiết về Ăn Mặc, hơn 

nữa còn giúp vào việc nuôi dưỡng Giáo hóa muôn vật như được biểu thị trên mặt Trống: 

nhờ có vòng Tam giác gốc chỉ thị sự sống toàn triệt cả Âm lẫn Dương, cả Trời cả Đất, mà 

vòng ngoài cùng ta cảm thấy cảnh sống tưng bừng cả Người lẫn Vật, sống theo đợt tiến hóa 

cao nhất, tức là giai đoạn Phong lưu ( như gió thoảng, như nước lửng lờ trôi ) . 

    *  Nhân hòa ( Người sống hòa hợp ): đại biểu là những con Người đang ca múa ở vòng 

giữa.  

Sứ mạng của Nhân là Hòa, nói theo Triết là hòa Trời với Đất, theo lối thông thường là hòa 

Lương tri với Minh Triết .    

Lương tri là sự hiểu biết thông thường tự nhiên ban cho để duy trì sự sống.  

Còn Minh Triết là những vấn đề lớn lao như Tính mệnh, Thời gian, Vũ trụ, Minh triết mới là 

tổng hợp với Đại Ngã.   

Lương tri thuộc vòng ngoài, Minh Triết thuộc vòng trong, lý tưởng con Người là phải đạt 

cả vòng Trong vòng Ngoài, mới đáng là Lưỡng thê ( sống cả 2 đợt ) mới đạt thái hoà.  

Nhìn lại mặt trống để nhìn vào nhóm đặt giữa, Trời ( mặt trời ), và Đất ( Vạn vật Chim Nai, ta 

liền thấy địa vị của nhóm Người, Nhóm này được chia hai vòng: Vòng trong là các Tam giác 

gốc, vòng ngoài là những con Người Tiểu ngã đang ca múa, vòng ngoài Tiểu ngã lại chia ra hai 

mảnh Bán nguyệt, để làm nên Nhị phân hay Lưỡng hợp.   

Ta chú ý đến vòng Trong nằm tiếp với mặt Trời, nhiều học giả chẳng hiểu là cái gì, thực ra 

là: Yoni (Âm vật ), và Linga ( Dương vật ) đang trong tư thế giao hợp. ( Cách cấu trúc của 

chùa Một cột cũng diễn tả ý trên ). 

Đó là đối tượng của Tôn giáo Phong nhiêu, coi tác động Giao hợp không chỉ là việc truyền sinh 

thông thường, mà còn bao hàm ý Tâm linh vi tế, cuộc tế tự mang trong mình tính cách u linh 

trang trọng, có sức huyền vi truyền sự sinh sôi nảy nở vào vạn vật.   Còn ý nghĩa Tâm lý và 



- 167 - 
 

triết lý là sự tham dự vào sự sống toàn triệt, gồm cả Tâm linh, mà đợt có thể thấy được phần nào 

là Bản năng sinh tồn. ‘ 

 Bản năng này được biểu lộ mạnh nhất là sức truyền sinh kèm với Tiềm thức bao giờ cũng đi 

theo Bản năng để hướng dẫn sự sống.   

 Hình Tam giác gốc quay vào trung tâm chỉ nét Đất ( bản năng Sống ), một quay ra ngoài 

chỉ Trời ( Tiềm thức ), hai nét giao thoa làm nên con Người Đại Ngã.  

Rồi khi chiếu giải ra đời sống bằng các vòng ngoài thì thành hai hàng Tam giác nhỏ đối đầu , 

đó là Tình và Lý. Lý đại diện cho Tiềm thức, Tình đại diện cho Bản năng sinh tồn, cả hai 

dẫn sức Sống và Sáng từ trung tâm ra ngoài. Phải hội nhập cả Tình và Lý mới là Tâm linh .   

Có thể phân tích Tâm linh ra:  

 Đợt gốc gồm Tiềm thức và Bản năng. 

 Đợt ngọn gồm Tình và Lý. Khi cả bốn hài hoà thì gọi là Tâm có sức mạnh phi thường, 

nên rất linh nghiệm, được gọi là Tâm linh.   Tâm linh là thực thể vô biên, không thể nói đến, phải 

dùng biểu tượng. Xem biểu tượng xung quanh mặt Trời, ta có thể chia ra hai đợt :  

 Đợt gốc là Bản năng và Tiềm thức , được biểu thị bằng các hình Tam giác gốc ở vòng 

trong. 

 Đợt ngọn là Lương tri gồm Lý và Tình, được biểu thị bằng những Tam giác nhỏ vòng 

ngoài cùng.  Thực ra Tâm linh là cái chi bất khả ngôn ( không thể nói ra được ), chỉ có sự thể 

nghiệm sẽ cho thấy luồng Linh lực bao la bằng Vũ trụ.   Vậy nếu muốn tìm một công trình biểu 

thị Đức Thái Hòa thì không còn đâu khác hơn là Trống Đồng. Bài học Trống dạy con Người 

phải sống trên lãnh vực bao la như Vũ trụ, sống với Trời với Đất bằng những tư tưởng an 

vui, hòa bình thì hoan lạc sẽ đến. 

Kim Định 

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

 

  TRỐNG ĐỒNG: CẶP  HOA QÙY HƯỚNG DƯƠNG:   

Cuộc Sống Thuận Thiên 

( Văn Lang vũ bộ : Kim Ðịnh ) 

1.-Mặt trống Đồng là 2 cặp hoa Qùy vĩ đại 

“ Sau nhiều năm ngắm nhìn mặt Trống tôi nghĩ là đã nắm được then chốt của Trống: rất cao xa 

tuyệt diệu. Tuy vậy ý nghĩa vòng hoa văn ngoài cùng gồm 18 đôi chim vẫn chưa chịu xuất hiện.  

Bỗng ngày kia nhớ lại câu Kinh Thi bài “ Thổ Tứ “ (bài thứ 7) tả người đi săn thỏ đặt lưới vào 

con đường ngã chín ( dị vu trung quý ) một tia sáng bỗng vụt lên trong đầu. A! đây rồi, mười 

tám đôi chim kia là biểu thị cho hai hoa Quỳ kép 2*9 = 18 và 2*18 = 36 hay nói kiểu khác: bốn 

chỉ tứ quý mà quý cũng như Quỳ đều quy hướng về Nội tâm (quỳ giả quy dã) mà Tâm là 

Trời. Trời chỉ bằng số 36 là vậy.  Như thế Trống Đồng còn là Quốc bảo có mãi tự đời ông cụ 

ông kỵ đã xuất hiện với con số 18. Đời ông kỵ là Bàn Cổ đã phải khổ nhọc 18.000 năm mới rèn 

ra được Vũ trụ. Khi ông chết, xác ông hóa ra Chấy rận. Các vua sau đều cai trị 18.000 năm, phải 

tranh đấu để biến những con Chấy rận Bàn Cổ thành con Người văn minh (Civ I. 642). Việc đó 
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truyền xuống đời các ông Cụ là 18 đời Hùng Vương và miêu duệ các Ngài, đại diện do Thánh 

Dóng cưỡi ngựa cao 18 thước. Đó là ý nghĩa con số 18, số đó là thành số 2*9. Mà số 9 chỉ hoa 

Quỳ. 

Hoa Quỳ buộc liền với số 9, vì là hoa tiêu biểu tháng 9 nên cũng chuyển sang nghĩa “ con đường 

thông chín nẻo “ cửu đạt chi đạo, a place from which 9 ways proceed (Legge, The She Kinh 

p.14). Con số 9 này là lão Dương, nó ở đợt cùng cực nên cũng được dùng để chỉ nền Minh triết 

Việt dưới nhiều tên khác như: Cửu Thiên Huyền Nữ: Mysterious female (déese) of nine 

heavens.  Người Cổ Việt gọi đó là Cửu Lạc, người Mường gọi là phép “ chí rò “ (9 rùa).   Sau 

Nho công thức hóa thành Lạc thư và Hồng phạm Cửu trù.  Tất cả đều mang số 9. điều đó 

nói lên rằng nền Minh triết này được tổ chức theo Cơ cấu với các Huyền số mà số khởi đầu 

là 2 được biểu thị bằng mặt Trống chia ra 2 vòng Bán nguyệt, vì thế mới có 2 cặp hoa Quỳ, 

mỗi bên một cặp.  

Nhìn kỹ mặt Trống sẽ nhận ra bộ số này (đã được phân tích kỹ trong hai quyển Kinh Hùng và Sứ 

Điệp). Ở đây chỉ nói tới đặc tính của hoa Quỳ là hướng Dương như phong dao hát: Hoa Quỳ 

chăm chăm hướng về Thái dương.   Hướng Dương được tộc Việt chỉ bằng tục Tả nhậm theo 

nghĩa bao quát là sinistrogyre tức hướng đi ngược kim đồng hồ chỉ Trời. Trái với “ Hữu nhậm 

“ dextrogyre hướng Đất. Hai hướng này rất quan trọng được dùng để phân biệt tộc Việt với Tàu 

như Kinh Thư nói “ Tứ Di tả nhậm “ : các Di (tức các tộc Việt) đều cài áo bên Trái hàm ý coi 

trọng hướng Tả tức hướng Trời. Ta thấy các vòng vũ trên mặt Trống đều tiến theo hướng Tả 

nhậm tức hướng Dương (hướng Trời) nên nói được Trống Đồng chính là một đóa hoa Quỳ vĩ 

đại: hoa Quỳ hướng Dương, các vòng vũ đều hướng Dương.  

2.-  Hướng Dương theo hoa Qùy:  Sống theo Thiên mệnh 

Đó là ý nghĩa mà sau Nho công thức hóa thành hai tiếng “ Thuận Thiên “ nghĩa là sống theo 

Trời, hay nói cho rành rẽ hơn là sống theo mệnh lệnh Trời, sống theo Thiên mệnh, mà theo 

nguyên Nho thì Thiên mệnh không là mệnh Trời của nhà vua nhưng chính là Bản tính con 

Người, mỗi con Người.  

 

Thiên mệnh chi vị tính 

Xuất tính chi vị đạo 

Thiên mệnh gọi là Tính người, 

Tuân theo Tính gọi là Đạo. 
(Trung Dung câu 1) 

Cho nên nói “ thuận Thiên “ hay “ xuất Tính “ chính là diễn tả ra bằng lời cái ý nghĩa của các 

vòng vũ theo hướng “ tả nhậm”. 

3.- Sống theo mệnh lệnh:Nhân, Trí, Dũng và Cữu Lạc là sống Đạo 

Đó là nét đặc trưng thứ nhất của nền minh triết Việt được xây trên Bản tính con Người chứ 

không trên chi khác bên ngoài con Người. Bản tính đó được quan niệm cách rất cụ thể là những 

mệnh lệnh của Thiên (Thiên mệnh) nghĩa là những Nhu yếu thâm sâu nơi con Người, làm cho 

con Người cảm thấy như những lệnh truyền trọng đại, cần phải tuân theo những mệnh lệnh có 

ba là Trí, Nhân, Dũng; nhưng rồi chi tiết hóa thành 9 gọi là Cửu Lạc hay Cửu Trù, và sự 

tuân theo Cửu Lạc nọ gọi là Đạo. Đạo không là chi khác hơn là vâng theo các mệnh lệnh 

thâm sâu kia.  

4.-Sống Đạo phải dẹp bỏ Bái vật Ý hệ để cho lòng được Trống 
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Vì là những lệnh truyền sâu thẳm, nên nhiều khi bị giả mạo bằng những lệnh truyền ngoại vi, 

như những lệnh truyền ra do Bái vật hay Ý hệ. Vì thế phương pháp quan trọng là phải để 

Lòng trống vắng, không cho những tiếng của Bái vật hay Ý hệ khua vang làm át đi mệnh 

lệnh của Trời (Tính mệnh), không để Tâm hồn bị lèn đầy những tư tưởng dị đoan, những định 

kiến trái với Tính con Người, hoặc những lệnh truyền tuy thuộc vòng ngoài chỉ cần một giai 

đoạn nhưng vì có đã lâu đời nên được thần thánh hóa, được Nội tâm hóa, được coi như bất di bất 

dịch, nên chắn mất đường không cho Tâm nghe được tiếng Thiên mệnh chính truyền, thế là đi 

dần vào con đường Tha hóa. Vì vậy điều quan trọng là phải để lòng trống vắng.  

5.- Ý nghĩa của tên Trống: Thính ư vô thanh và xuất tính vị chi Đạo 

Tiên Tổ Việt đã ghi tạc điều đó bằng cái tên Trống đặt cho di vật quý trọng nhất của nước, đáng 

gọi là Quốc bảo. Đó là tên kỳ lạ! Trống có nghĩa là gì.  

 Thưa trước hết là Trống có nghĩa tiêu cực là để Tâm hồn trống trơn hầu nghe được 

tiếng không lời “ thính ư vô thanh “, tức là Thiên mệnh. Vì Thiên mệnh phát xuất từ Bản tính 

tự Tiềm năng không cần đến Ngôn từ, nên gọi là “ thính ư vô thanh “ vì Trời đâu có nói “ Thiên 

hà ngôn tai “ . Bởi thế sau Nho công thức hóa thành câu “ vô thanh vô xú” . 

 Còn nghĩa tích cực là Thiên mà đại biểu là vầng Thái dương ở giữa mặt Trống, các 

vòng vũ Tả nhậm là hướng đi về Thái dương, hướng về Trời. Đó là Đạo, đã được Nho công 

thức hóa thành câu “ xuất Tính chi vị Đạo “ đi theo Tính (Thiên mệnh) là Đạo.  

Như vậy đạo Việt được biểu lộ trong vầng Thái Dương tròn xoe, ngự giữa mặt Trống làm chốn 

hướng về cho các vòng vũ. Chữ Đạo ( 道 = 辶+首 ) viết với bộ xước là đi, hướng về đầu cội rễ 

muôn loài chính là một lối công thức hóa nội dung Trống đồng vậy.  

6.- Diễn đề trên mặt trống được diễn tả theo Cơ cấu ( Hình ảnh và Huyền thoại ) 

Nhiều nhà nghiên cứu đã thấy rằng các hoa văn trên mặt Trống đều được tổ chức theo một diễn 

đề thống nhất nào đó nhưng chưa ai tìm ra, tôi không ngần ngại cho đó là hoa Quỳ. Phải.  

a.- Diễn tả bằng hình ảnh 

Chính hoa Quỳ đã thống nhất các hoa văn trên mặt Trống vì:  Vòng ngoài 18 đôi chim là 2 

cặp hoa Quỳ (chữ hai cũng nói lên các vòng Song trùng nằm tràn ngập trong Trống).  Các đường 

vũ tiến theo đường Tả nhẩm tức cũng là hướng về Thái dương. Còn Thái dương ở giữa mặt 

Trống.  Quả thực không diễn đề nào biểu lộ sức bao quát toàn mặt Trống, lại còn thấu nhập qua 

các vòng, cho đến tận trung tâm bằng hoa Quỳ, nên nói được hoa Quỳ là diễn đề thống nhất 

hết thảy các hoa văn trên mặt Trống, cũng như nói được mặt Trống chính là hai cặp hoa 

quỳ nở rộ.    

 

Đó là lối diễn tả theo cơ cấu tức là dùng hình ảnh đồ sộ và Huyền thoại. Tôi vừa nói đến hoa 

Quỳ và con số 18 hay 36. Xin nói thêm về các số của triết Việt, đó là số 9 chỉ hoa Quỳ (cũng gọi 

là số lão Dương, cùng ý nghĩa hoa Quỳ là hoa hướng Dương). Số 9 có căn là số 3 (3*3=9) mà ý 

nghĩa là Đạo, còn số 9 là Nghĩa. Tức số 3 chỉ Đạo lý uyên nguyên được trình bày cách phổ quát, 

còn số 9 chỉ sự hiện thực Đạo đó vào từng trường hợp lúc ấy nó phải tuỳ thời tuỳ nơi mà thích 

nghi, nghi là Nghĩa (Nghĩa giả nghi dã: nên nói đến Nghĩa là có ý nói đến Đạo được thực thi 

vào Đời.  

 b.- Diễn tả bằng Huyền thoại ( Huyền số ) 
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Hai số này được biểu diễn bằng các Huyền thoại và Huyền sử sau: Trước hết là đạo Ba được gọi 

là Nữ Thần Mộc (Goddess Tree) cũng có tên là Cửu Thiên Huyền Nữ (Mysterious Female of 

nine Heavens) ta thấy 3, 9 đi liền.   Rồi tới huyền sử là Hùng Vương thứ 3 truyền ngôi cho 

Công tử  9 vì đã làm được cặp bánh Vuông Tròn.   Ông Hạ Vũ lập ra nhà vua đầu tiên của Tàu 

cũng đi theo Đạo 3 - 9 của Nữ Thần Mộc nên sách nói Vua lấy vợ Việt (quê ở Đồ Sơn tên cũ của 

Cối Kê nước Dương Việt) nên công lớn của Vua là đúc được 9 đỉnh có 3 chân (không hiểu tại 

sao sách Civ I.737 lại viết three nine legend: 3 đỉnh 9 chân! Có lẽ Nữ Thần Mộc khiến viết 3 

trước 9 chăng). Đạo này truyền đến Tần Thuỷ Hoàng thì mất, Huyền thoại nói là nhà Tần làm 

mất 1 đỉnh còn 8, 8 là số Âm số Đất: số Du mục võ biền đánh mất sự huyền diệu của nguyên lý 

Mẹ là Cửu Thiên Huyền Nữ.   Trong các Huyền số thì trung tâm là cặp số 2-3 thành ra 5 mà 

Kinh Dịch gọi là số nền tảng (tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số) sự quan trọng được diễn tả bằng số 

5 (hiểu là 2 cộng 3) là số Ngũ hành mà đặc trưng huyền bí của nó là số 5 chỉ hành Thổ, Trung 

ương, có tính cách thống nhất toàn bộ. Nói huyền bí vì nó là hành Trống Không (không mùa, 

không hướng) do đó Ngũ hành chính là sự lược đồ hóa mặt Trống, được trình bày theo vòng 

khắc: tức đi theo tay trái là vòng tâm Tình, nên gọi là Nữ Thần Mộc. Hành Mộc số 3. Số 3 gặt 

hái được số 5 hành Thổ tức là nguồn mọi ơn lành. Nói khác Trống là con đường đi từ Sở ( to 

have) đến Năng (to be) từ Có tới Không, nhưng không ở đây lại là Diệu Hữu mà sự diễn tả trừu 

tượng là Ngũ hoàng cực, còn cụ thể là hình ảnh những con người đang hân hoan ca múa trên mặt 

Trống đồng Ngọc Lũ. Điều đó được huyền sử viết gói gọn vào hai chữ Nghệ An.   Hai chữ Nghệ 

An lấy từ huyền sử nước Việt, quyển Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyền chép rằng: “ 

Vua Kinh Dương Vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên Sơn lập đô ở 

phía Nam Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ “ Câu trên giải theo ý chính thực (không bóng bảy) 

là Tổ tiên Việt tộc (mang tên là vua hai châu Kinh và Dương) “ vâng ngọc chỉ phụng mệnh 

Trời “ đó là xuất Tính: tức sống theo Thiên mệnh (thiên mệnh chi vị Tính, xuất Tính chi vị 

Đạo) nên đạt được sự an lạc, hoan hỉ, hạnh phúc. Như ta thấy rõ trên mặt Trống đoàn vũ ai 

cũng an vui, sảng khoái tỏ ra hạnh phúc tràn ngập cả vật lẫn người.  

c.- Nghệ ( An ) thuật đi từ Sở ( to have ) tới Năng ( to be ) để đạt hạnh phúc 

Câu Huyền sử trên còn một chữ cần được giải rộng đó là chữ Nghệ trong Nghệ An. 

 Nghệ đây là nghệ thuật tức là phương thức diễn tả Vô biên bằng Hữu hạn.  

Nói rộng là nghệ thuật dùng những phương tiện Hình thể để biểu lộ Tinh thần cũng gọi là 

Hồn tức cái gì không thấy được.   Định nghĩa nghệ thuật như vậy ta thấy liền sự trái khoáy 

trong sự vụ là diễn tả Vô biên bằng Hữu hạn. Hữu hạn thuộc Hữu, Vô biên thuộc Vô đi với 

nhau sao được, quả là diệu vợi. Vậy mới cần đến nghệ thuật. Nếu biểu thị những cái hữu 

hình bằng những cái hữu hình khác thì là khoa học. Đàng này lại diễn ta cái Vô hình bằng 

cái Hữu! Khó vô cùng, làm sao thấy mặt cái Vô để diễn tả. Đó là nhiệm vụ của mỹ thuật. 

Mỹ thuật có cao mấy mà không thấy mặt cái Vô (gọi là hồn) thì mỹ thuật phụng sự cho cái 

chi?   

 

 Đến đây nảy ra nét đặc trưng thứ hai của Việt lý là muốn thấy cái mặt của cái Không có 

mặt thì phải đi ngược chiều (kim đồng hồ) tức từ cái Sở (to have) phải đi tới cái Năng (to 

be).  

Nói cụ thể là con đường thiêng liêng Việt ở tại đi từ những cái hữu ích đến cái viễn dụng, từ 

To tới Nhỏ: càng nhỏ càng gần tinh thần, nhỏ cùng cực là chính tinh thần, mà đã là tinh 

thần thì lại bao trùm khắp hết. Dịch nói “ Thần vô phương “ là Thần không ở nơi nào, tức 

là đâu đâu cũng ở. Và đó là Thiên, thiên nhỏ đến độ “ vô thanh vô xú “ nhưng lại có sức bao 
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trùm khắp vạn vật. Nho công thức hóa tất cả tiến trình trên bằng câu “ chí trung hòa “ : có đi 

vào đến cùng cực mới đạt được hòa cùng cực, do đó đạt Thống nhất cùng cực. Trống đồng diễn 

tả tiến trình đó bằng những Tam giác gốc (chỉ hậu quả do sự đi vào cùng cực), vì Tam giác gốc 

tiếp cận với Thiên vốn là cùng cực nên tỏa ra ngoài cũng bao trùm hơn hết, biểu lộ bằng hai vòng 

vô số Tam giác nhỏ ở ngoài cùng đứng đối đầu nhau giăng ra cùng khắp mặt trong: đó tức là 

thống nhất, là quy hướng tất cả vào một Mối, hậu quả là an vui, an lạc, an hành, an cư lạc nghiệp. 

Đó thực là một nghệ thuật siêu phàm vì khởi từ sự đi ngược với thường tình, nhưng hậu quả thâu 

đạt được lại quá cỡ thường tình trông đợi. Vậy không phải là siêu tuyệt sao. Vì thế Kinh Dương 

Vương quả đáng tên là Nghệ Tổ tức nghệ sĩ thượng thặng, Nghệ Giả viết hoa.  Cần nói thêm ít 

lời về chữ An (sau chữ nghệ). Chữ An đây là hoa trái đầu mùa nó sẽ kết ra quả đủ thứ như an 

vui, an lạc, an hòa.…  

d.- Sách Trung Dung công thưc hoá Trống Đồng 

Sách Trung Dung công thức hóa tinh thần Trống Đồng vào câu: 

 

Chí trung hòa 

Thiên địa vi yên 

Vạn vật dục yên 

 

Đi vào đến chí Trung sẽ đạt được chí Hòa, mà chí Hòa cũng là chí An. Thế nào là chí Hòa. Thưa 

là đặt Trời Đất vào đúng vị trí. Hỏi thế nào là đúng vị trí? Xem vào Trống Đồng sẽ nhận được 

câu trả lời: đó là Thiên, Nhân, Địa, sắp xếp này khéo léo vô kể vì nó làm cho con người được 

an nhiên tự tại. Điều này họa hiếm lắm: thường thì không được như vậy mà chỉ có duy Tâm là 

các lối xếp duy có Trời hoặc duy Vật duy có Đất, trong cả hai trường hợp con Người bị đè bẹp, 

bị tha hóa như đã bàn dài trong quyển Sứ Điệp.  

Tiên nho có nói: “ Đại nhân giả ứng vận mà sinh, kẻ đại ách ứng kiếp mà sinh, ứng vận mà 

sinh làm cho thiên hạ được an vui thịnh trị, kẻ ứng kiếp mà sinh làm loạn thiên hạ “ đem lại khổ 

luỵ tràn lan. Đại nhân ứng vận mà sinh biết xếp đặt vị trí cho Thiên Địa phụng sự con 

người. Còn ứng kiếp là kẻ đi theo một chiều duy Vật chỉ có làm hại con người vô kể.  

Đó là đại để cái nhìn bao quát đặt trên triết Việt như được chiếu giãi trên mặt Trống Đồng. Thật 

là man mác hết lớp nọ đến lớp kia nên trong tựa đề một sách tôi dùng hai chữ trùng trùng. Nhưng 

không may nền Triết đó đã bị chôn vùi từ lâu và nay còn sót lại được ít nét cũng đang ngáp thở 

làm tôi nhớ tới hai chữ “ vời trông “  để nói lên sự tiếc thương vô cùng với niềm hy vọng làm 

phục hoạt nền Minh triết ơn ích nọ. “ Vời trông An Việt trùng trùng “ là tên một tập sẽ xuất 

hiện trong triết Việt (sau đổi lại là Phong Thái An vi “ 

Kim Định. 

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

  TRỐNG ĐỒNG: NGHỆ THUẬT SỐNG NHƯ CHƠI: PHONG LƯU 

SỐNG THEO TIẾT NHỊP HÒA CỦA VŨ TRỤ 

( Kim Định )  
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I.- Tên Trống 

Cái Trống Bộc của Bộc Việt, tức Lạc Việt không có đáy.  Đàn Bầu không có đáy.  Trống 

Quân còn gọi là Trống Đất cũng để một mặt trống.  Cổ đại bên Tàu có cái Chúc, sau gọi là cái 

không, được dùng mở đầu các bản nhạc cũng trống một đầu.  Chắc chữ Trầu Không cũng có liên 

hệ quan trọng đó, chính chữ Không đem lại cho Trầu vai trò mở đầu câu chuyện. Không phải vô 

tình mà cha ông ta đã hữu ý lấy chữ Trống đặt tên cho Trống. 

Theo lối nhìn của Nhạc sĩ, Trống gồm có : 

1.-Tang giữ vai trò chứa đựng Âm thanh. 

2.-Thân: Cộng hưởng. 

3.-Chân: truyền Âm. 

 

Với con mắt triết thì 3 phần trên nói lên tam tài: Thiên , Địa , Nhân , cả 3 thông hội với nhau làm 

thành một thể.  Theo người Mường, khi đặt trống đúng cách, tiếng trống vang cả huyện. Họ treo 

trống cách đất 20 phân đào lỗ sâu xuống 30 phân, 30 phân chỉ 3 trời ( tham thiên ) , 20 phân chỉ 

hai đất ( lượng địa ).  Đó là cách hiện thực giao thoa giữa 3 trời, 2 đất  

Kiểu đánh được chạm trên mặt trống là để cái trống trên cọc cắm thông xuống Đất, để thông hội 

với Đất.  Theo Tiền Hán thư, ở cửa Sấm của thành Cối Kê kinh đô Việt Chiết giang có treo cái 

Trống lớn , khi con Bạch Hạc bay vào cửa Thành mà chạm phải thì tiếng kêu vang tới Lạc 

Dương. Đó là lối đánh Trống đúng cách .  Trống thì phải trống, nói bóng là hạc phải trở nên 

trắng, Bạch Hạc, mà Hạc là hình bóng Tiên, tức là những Vị đã giũ sạch bụi trần, tâm hồn thanh 

thoát thì sẽ đồng hóa với Vũ trụ ( ngô tâm thị vũ trụ ).    Vì vậy mà Trống chỉ việc quan trọng 

hơn hết là để trống Tâm hồn.  Đó là đức trung ương bao trùm các đức khác, nên lấy từ Trống đặt 

cho hiện vật có sứ mạng mở đầu mọi cuộc Lễ. 

II.- Ý sâu 

Tên Trống có một ý nghĩa thâm trầm, tế vi, Trống có nghĩa là Tâm hồn con Người phải được 

trống trơn, không vương vấn những cái ngãng trở việc đức Trời, đức Đất giao hội, kẻo lấp 

mất cái thông lưu của luồng Sống và Sáng vũ trụ, không cho con Người đạt được chiều kích 

đại ngã Tâm linh của mình.  Muốn đạt đợt giao chỉ Tâm hồn phải trống rổng, phải bỏ hết 

những cái bé nhỏ đó, nói cụ thể là những ý tưởng căm thù, ghen ghét, những tin tưởng dị đoan 
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bóp nghẹt cuộc sống đều phải xua khỏi lòng để tâm hồn trở nên trống rổng. Chính sự trống rổng 

đó mới linh nghiệm. 

Nho thì nhắm đặt lý tưởng cùng cực diệu huyền nơi “ Vô thanh, vô xú “ 

Lão nói : “ Chí hư cực thủ tĩnh đốc “  

Phật thì : “ Không không sắc sắc “ 

Lê Quý Đôn tóm lại vào mấy câu: 

“ Trời lấy trống không làm Đạo 

Đất lấy im lặng làm Đạo 

Người có trống không và yên lặng mới hợp Đạo Trời Đất “ 

 

Vì trống không khắc được sáng sủa,Yên lặng khắc được yên định. Lòng có sáng sủa, tình có 

vững định, mới thành công trong việc cùng Trời Đất tham dự vào việc giáo dưỡng thiên hạ ( 

Thiên dĩ hư vi đạo, Địa dĩ tĩnh vi Đạo, phương hợp Thiên Địa chi Đạo, cái hư tắc tự minh, 

tĩnh tắc tự định, tâm minh định ý, tham tán chi công, ư thị hồ tại . Vân Đài loại ngữ : Lê Quý 

Đôn . tr. 35 ). 

III.- Chiều kích vô biên nơi con Người 

Nói cụ thể vào Người thì con Người bé nhỏ cục hạn, lại mang trong mình chiều kích vô 

biên. Vì bản chất con Người kết hợp bởi Trời và Đất, nên ngoài Trời Tròn lại có Đất Vuông, là 

các giới mốc, là điều kiện cần để làm nên con người tiểu ngã cá thể. Vì vậy giới mốc cũng cần 

cho sự sống như Trời vậy. Tuy nhiên nếu giới mốc hạn chế quá đáng Tự do, lúc ấy nẩy sinh 

những mơ ước cũng lại phát xuất từ chiều kích Vô biên trong mìn 

h, đó là mơ ước vượt qua những giới mốc thường được biểu lột trong các truyện thần tiên, hô 

phong hoán vũ, độn thổ đằng vân. . . Bái vật cũng như Ý hệ đều vụ vào hình tượng đã hữu hạn 

lại còn kết hợp với nhau thành bức tường cứng đơ, không để cho một tia Vô biên nào xuất hiện 

lọt qua, nên bàn ăn toàn là đò hữu hạn:Thần thoại cũng như Ý hệ toàn là những đồ có mốc giới 

bé nhỏ, càng kết tạp, càng xây đắp vững lại càng là Duy Vật đặc sệt, làm sao nuôi nổi con người 

vốn mang trong mình chiều kích Vô biên.  Ngoài các tai họa do Bái vật và Ý hệ còn một tai họa 

khác cũng do sự đói khát cái vô biên là lòng Tham vô đáy. 

IV.- Nhân dục vô nhai 

“ Nhân dục vô nhai “ là mẹ để ra mọi tai ương, mà nguy hiểm hơn hết là tai hoạ Chuyên chế, tức 

là lòng ham làm Chủ, không những tài vật mà luôn cả con Người. Căn nguyên là ở tại Lòng 

người có chỗ Vô biên mà tài vật lại hữu hạn, không đủ sức làm no thoả, nên hướng lòng khát 

khao cái Vô biên sang con người, gây ra các tai họa tranh đấu, cướp đoạt chuyên chế, nên không 

biết dùng con người làm chuẩn như “ Giao chỉ “, bao giờ cũng lấy người hay cuộc sống con 

người làm chuẩn cho sự thu góp, nói bóng là chữ Nghệ, Nghệ An ( 乂 = 丿 + 乀 ). Chữ Nghệ 

sơ nguyên viết bằng 2 nét Trời ( 乀: nét mác ), Đất (丿: nét phẩy ) giao thoa, tức cuộc sống con 

Người phải là một nghệ thuật: “ Nghệ thuật sống “ . Nghệ thuật    Là chi nếu không là dùng cái 

Hữu hạn để biểu lộ cái Vô biên. Áp dụng vào con Người vào nghệ thuật sống là “ Lấy Tâm 

trùm Cảnh “ , không để “ Cảnh trùm Tâm “ . Cảnh là con người Tiểu ngã với các sự bé nhỏ hữu 

hạn của nó như tài vật. . ., tất cả cần được bao trùm bởi Đại ngã Tâm linh mới giữ thế quân bình. 

Cho nên mới nói được là sứ mạng con Người, cứu cánh con Người là nuôi dưỡng cho Đại 

ngã lớn lên , lớn mãi cho tới độ trở thành cái Tâm của Vũ trụ ( Vũ trụ chi Tâm ): Khi nào đạt 
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được trình độ đó thì Tâm mình ví như mạch nước cam tuyền chảy ra tràn ngập những nước ngọt 

làm bằng hạnh phúc an nhiên bao lấy Tiểu ngã ( vuông ) tức Tiểu ngã cũng được hạnh phúc sống 

trong no đủ, an khang. Vô biên phải được nuôi dưỡng bằng vô biên . Vì con Người nằm 

trong hữu hạn nên cần đến nghệ thuật siêu việt. Nói là nghệ thuật, vì hai chiều trái ngược 

cần đến tài pha độ đúng liều lượng giữa Tròn Vuông, vì nó rất uyển chuyển tế vi. 

Liều lượng nói nôm na là “ Vài Ba “ , nói Nho là “ Tham Lưỡng “ , nói theo tiêu chuẩn là “ 

Chí Trung Hòa “. Ngạn ngữ triết nói : “ Nôi hàm càng nhỏ thì ngoại hàm càng to “, nghĩa là 

càng vào nhỏ bao nhiêu , vào cùng cực đến chỗ trống trơn ( vô Thanh vô Xú ) thì sức bao quát 

gồm thâu vũ trụ. Hễ vào tới Chí Trung thì Hoà sẽ bao trùm vũ trụ gọi là Thái Hòa. Đấy là 

câu chỉ hướng tiến phải theo, nó đi trái ngược lối thường : Tức là muốn thâu vào nhiều thì 

phải buông ra.  

Buông tài vật bằng lòng quảng đại. Nhất là buông những ý nghĩ hẹp hòi, những tin tưởng 

tai dị, những tình cảm tiêu cực như oán hận, thù ghét ghen tương, tất cả đều phải xả bỏ. 

Xoá bỏ nhiều là Trống rổng nhiều. Trống rổng nhiều là thâu nhận nhiều. Trống đến độ vô 

Thanh vô Xú sẽ thâu được Vô biên, thâu được cả Vũ trụ, thâu được cả vũ trụ, đến độ nói 

được là vạn vật là có đủ nơi mình. Nói khác khi đã xả bỏ đến cùng tột thì đức Trời vô biên 

sẽ tràn lên nuôi dưỡng Tâm hồn, lúc ấy con Người hết đói khát vô biên , lúc ấy lòng tự 

nhiên cảm thấy an nhiên thanh thoát , hết còn bám víu tài vật, mà chỉ cần vật chất vừa đủ 

cho cái thân xác hữu hạn.    Ngược lại không đạt độ Trống rổng thì chiều kích Vô biên không 

được nuôi dưỡng, nên đói hoài: Nói đúng là cái đói Vô biên , rồi không nhận ra lại tưởng phải có 

nhiều mới đủ. Thế là khởi đầu thâu đoạt: càng đoạt càng ham, đoạt quyên thế, của cải, đất đai 

đến đàn bà . . . . Đây là con đường đi đến các chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, Độc tài Chuyên 

chế .   Về Văn hoá là xa lìa đại chúng, trở nên trừu tượng, lấy định mệnh làm chuẩn, lấy bi kịch 

làm sở trường. Thí dụ điển hình là Hy Lạp và Ấn Độ, nơi đây có những thần thoại lớn lao theo 

nghĩa Thần nắm trọn chủ quyền, con Người chỉ còn là trò chơi của Thần minh , của tất mệnh. Đề 

cao Thần minh kiểu đó là dọn đường cho các Chúa chuyên chế thống trị. Tất mệnh hàm ý rằng, 

Nô lệ là do Trời Đất, hoặc do lỗi của mình đã phạm trong những kiếp trước chớ trông mong 

thoát ly, đừng thử thách vô ích. 

V.- Ca vũ 

Bây giờ thử xem nền triết lý An vi trong miền An Việt chiếu dãi vào nghệ thuật Vũ như thế nào. 

Cần nói riêng đến Vũ, vì Ca Vũ là nét tràn ngập trên mặt Trống đến độ trở nên đặc trưng. Vì Ca 

Nhạc nói lên nết hài hoà , đến nỗi Nhạc đến tên là Nữ hoàng Nghệ thuật. Tính lý của Nghệ 

thuật là Hoà, thế mà Nhạc bao hàm chữ Hòa ngay trong bản tính, gọi là hoà Âm, hoà Tấu, 

hoà Nhịp. Sự hoà đó hiện hình xuyên qua biết bao nhạc khí khác nhau thuộc đủ loại: gõ, 

thổi, kéo, rồi to, nhỏ, cao, thấp. . ., vậy là vẫn tạo nên những bản hoà tấu: Sự tạp đa chỉ 

càng làm cho cuộc hoà tấu trở nên phong phú, sống động, nhất là khi có vũ đi kèm.  Vũ nói 

lên sự sinh động vui tươi, nhảy nhót, hứng khởi nên cũng là nói lên khía cạnh Đạo hơn hết , 

theo nghĩa Đạo là đi. Vũ chính là Đạo, vì Đạo là chuyển nhập tiết nhịp Trời Đất vào Thân 

Tâm, vào chân nhún nhẩy, vào tay vung xòe, vào lời nói ra, hát lên, vào chính hơi thở và 

nhịp bước, không chi gần với con Người bằng Vũ trụ, phải nói là nó gắn liền với gân mạch, 

tim gan; khác biết bao với những đền điện chọc trời, uy hiếp tinh thần con người hoặc ở xa 

lắc xa lơ với con người như những chạm trổ tả cảnh đấu tranh, giao chiến , giết chóc, săn 

bắn. . . Đó là những hình ảnh ghi tác động của những con người vong thân, chúng làm con 

người khốn khổ. 
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Muốn thấy người múa và múa cho người, cho mọi người thì phải đến miền có Trống. Ở đây 

không những có múa, mà còn có cảnh mọi người múa, đều ca múa động Trời khói Đất làm 

thành những dòng vũ đấy hoạt lực bao la: khắp vũ trụ đều tham dự, mặt Trời soi những 

dòng Sáng đầy sinh lực: Các cặp đôi giao hoan theo nghi lễ linh thiêng. Các ông giã cối 

chày đứng, các bà đấm vú chiêng hai tay giơ tới 2 giàn 7 cái chiêng để đánh thành giai điệu 

. Các người khác đánh sênh khua phách vang lừng. Ra đến vòng ngoài 2 đoàn chim 6 và 8 

con ngâm thơ lục bát , xen kẽ 2 toán 10 con nai ngâm vịnh “ Lưỡng ngũ “, các con đực 

không quên cong cu lên đánh phần. Vòng ngoài cùng toàn chim đều hết mình ca hát. Con 

thì hát đưa cổ ra dài, những con nhỏ rút cổ vào tận gáy để lấy cho đầu ắp một ngực hơi 

đặng hót tiếp. Không thể tìm đâu ra được bức tranh vui nhộn mênh mông hơn, đầy tràn 

Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh hơn nữa.    Đây quả là bức chạm đẹp trung thực tuyệt với, vì 

cái Mỹ ở đây được tăng cường bởi cái Chân và Thiện hòa hợp, tức mọi Nhu yếu thâm sâu 

đều được đáp ứng: Từ Ăn , Nói, Làm Tình lên tới chỗ Tự do, Nhân phẩm đều được no thỏa 

. 

Đấy mới là Lễ hội chính thực theo nghĩa hội mọi cái Hay cái Đẹp, cái Tốt lành cho con 

Người. Nó không còn chỉ tới khiếu thẩm Mỹ mà là cái Chân, cái Thiện, vì tự nội phát xuất 

chứ không do một quyền lực bên ngoài áp đảo, bẻ quặt, bảo phải tươi cá  mặt lên ( mặc dầu 

bụng đầy đau khổ ) . Đấy mới là cái Chân thọt. Còn Thiện là làm ích ngay cho những người 

đang ca múa đó : Ở Đây và Bây Giờ cả Thâm lẫn Tâm, khỏi phải chờ ở một tương lai mù 

mịt.” 

”      
 

Kim Định 

 

 

 

 TỔNG KẾT 

Qua bốn phần trích dẫn trên, chúng ta có thể sơ kết  mấy điểm sau: 

 

  I.-Trống Đồng là Di sản Văn hóa Nông nghiệp thuộc nền Văn hóa  “ Đông 

Nam “ của Đại chủng Việt. Nền Văn hóa này có Bộ số Cơ cấu : 2-3,5, trong đó có Trung Hoa, 

Nhật, Hàn, Việt. . .Việt Nam là nơi được ký thác nhiều hơn hết. 

Các sinh hoạt Ca vũ của Ba cõi “ Trời - Người – Đất “ gồm những người hoá trang Chim ca vũ 

hòa với nhịp đánh Trống, nhịp với chày Giã gạo chày đứng, với cánh Chim Bay, cùng bước 

Hươu chạy,  tất cả đều theo hướng Tả nhậm là những sinh hoạt đặc trưng: Thuận Thiên. 

 

II.-   Cách Định vị Con Người trong Tam tài: Thiên – Nhân - Địa: 

 ‘ 

II.-Nhìn qua các Diễn để trên mắt Trống, ta thấy rõ được vị trí con Người Trong Tam tài: 

Thiên – Nhân - Địa:   
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1.-  Vòng Thiên ( 3 ) 

 3 vòng Chính giữa ( Trung tâm )  có hình ngôi sao 14 ( ½ tuần trăng 28:2 ) cánh tương 

trưng cho Thiên. Xen kẽ với ngôi sao 14 cánh, là những Tam giác gốc ,tượng trưng cho Âm vật  

kết giao với Ngọc hoàn của Dương vật, đó là diễn đề Âm và Dương chi giao: Bộ maý sinh sinh 

hoá hoá của Vũ trụ, còn gọi là Tạo hóa lư hay ló Cừ.  

Âm / Dương  là cặp đối cực tổng quát của Dịch. 

 

2.-  Vòng Địa ( 2 ) 

            2 vòng Ngoài cùng gồm súc vật như Chim và Hươu, tượng trưng cho Địa: 

      Vòng Ngoài cùng ta thấy:  18 cặp Chim To / Chim Nhỏ, chim Bay ( Động ) , 

chim Đứng ( Tỉnh ) < 18 đời Hùng vương?  >  

   Vòng Trong tiếp theo thì đươc chia ra  hình bán nguyệt:  

 Một bên có 10 = 2 .5 con Nai gạc ( Lộc )  đang chạy  và 6 =  2 .3 ) con Chim bay  

 Một bên có 10=2.5 con Nai gạc đang chạy ( Lộc ) và 8 = 2. 4 hay 3+ 5 con Chim  đang 

bay.   ( cặp 6 / 8 có liên hệ gì với thơ Lục Bát? )  

 

 3.- Vòng Nhân ( 3+2 =5 =  I : Nhân ở hành Thổ: Tâm linh,  nên:  

Thiên lý tại Nhân Tâm   

  

  4.- Cách xếp đặt các diễn đề trên vòng Nhân. 

Các diễn đề của vòng Nhân trên mặt Trống đều được trình bày đối xứng với nhau ( theo cặp đối 

cực To / Nhỏ, Động / Tỉnh, Lẻ / Chẵn , Ca / Vũ, Giã gạo chày đứng, đánh Trống ( Lên / Xuống) . 

Đây là những cặp Đối cực của Dịch lý.  

 Trong vòng Nhân ta thấy được chia ra nhiều trục đối xứng. thành ra nhiều hình Bán 

nguyệt: 
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 a.- Nhà mái Cong < phía Trên > ( hướng Thiên )  theo kiểu nhà sàn, phía trên có 

 1 Chim ( Mặt hướng về Tả nhậm ) , dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) giao tay giao chân gọi là 

cài hoa kết hoa hay hát Lý liên, đối xứng với:  

 Ngôi nhà mái Cong < phía dưới > có 2  Chim ( hướng Tả nhậm ) . dưới có cặp Gái Trai 

( 2 ) hát Lý Liên. 

 

 b.- Cách một quảng  có: 

 Nhà sàn mái Vòm ( hướng Địa ) phía trên có:1 Người , dưới có cặp Gái Trai hát Lý 

liên, đối xứng với:  

 Nhà Vòm ở dưới, trên có 2 người,, dưới có cặp Gái Trai hát Lý liên.  

 

 c.- Giữa hai nhà sàn Mái Cong và mái Vòm ở trên có:  

 1 cặp Gái Trai giã Gạo chày đứng và 1 người đang đùa vui với Chim bay trên đầu đối 

xứng với: 

  1 người vui đùa với Chim và 1 cặp Gái Trai giã Gạo chày đứng. 

 

 

 d.- Cạnh nhà mái Cong ở trên về phía Trái có: 

  2 cặp Gái Trai ( cặp Gái ở giữa )  đang đánh Trống, cũng đối xứng với: 

  2 cặp Gái Trai đánh Trống phía dưới. 

 

Tiếp theo có: 

 6 người Nữ hoá trang Chim cầm Lao, Giáo, Kèn đang Ca vũ, cũng đối xứng với: 

  7 người Nữ hóa trang Chim cũng cầm Lao Giáo kèn Ca vũ. 

 

V.- Sự sắp xếp các diễn đề trên vòng Nhân diễn tả Dịch lý thuộc Thiên lý  

   Khi xét về Số thì ta có các cặp số Lẻ / Chẵn ( Lạc Thư minh triết ) , về Chim  thì có chim 

Nhỏ / chim To. Chim Bay (Động ) chim Đứng ( Tĩnh) , về  Người thì có cặp Gái / Trai đang Giã 

gạo chày đứng ( hình ảnh của Âm Dương tương giao), cùng những người Hoá Trang Chim 

mang nhạc cụ Ca vũ, những Chim bay, Hươu chạy, tất cả đang tham gia vào cuộc sinh sinh 

hoá của Vũ trụ. 

Các cặp trên là những cặp đối cực, được tổng quát bằng Âm Dương, khi Âm Dương giao thoa 

mà Hoà thì được gọi là Đại Đạo Âm Dương hoà, đó là Dịch lý, chính là Thiên lý : Lý Thái cực: 

Nhất lý thông, Vạn lý minh.  

Khi Âm dương hoà thì ta gọi là nét Lưỡng nhất ( dual unit ) , nét Lưỡng nhất là nét Nhất quán 

của Việt Nho của Văn hoá Việt. 

Tỷ lệ Âm Dương hoà  là 3 / 2 hay Thiên ( 3 ) / Địa 2  như diễn tả ở trên. ( Tham Thiên < 3 > 

Lưỡng < 2 > nhi ỷ số “: 3 Trời 2 Đất hay 3 Tình 2 Lý là số phải tựa vào có có trạng thái Quân 

bình động mà Hoà.  

( 3 VòngThiên 2 vòng Địa như trình bày ở trên cũng là Cơ cấu nền Văn hoá Đông Nam  

 ( 2-3, 5 )  của đại chủng Việt  .)  

  

III.- Cuộc sinh sinh hóa hóa của Thiên – Nhân - Địa    

Các Diễn đề diễn tả cuộc sinh sinh hóa hóa của  Tam tài “ Thiên Địa Nhân “, tất cả  đang 

hân hoan ca vũ tưng bừng theo chiều Tả nhậm tức là Thuận Thiên ( Thuận thiên giả tồn, 

nghịch Thiên giả vong ).  
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Chim  Bay / chim Đứng, Hươu chạy, Gái / Trai giã gạo, Gái Trai đánh Trống, người mang lông 

Chim ca vũ ( như người Da đỏ ở Hoa Kỳ thuộc chủng Việt cũng hoá trang Chim ) ca múa tưng 

bừng. 

Các diễn đề trên mặt Trống diễn tả cuộc hòa tấu của Tam tài: Thiên - Nhân - Địa.   

 

Đây là cách diễn tả cảnh “ Thiên sinh Địa dưỡng, Nhân hoà “ hay Tiết nhịp hòa của Vũ trụ ( 

cosmic rhythm ). 

  

IV.- Định nghĩa về Bản Tính con Người  Việt  

Từ đó mới có câu định nghĩa về Bản tính con Người: 

“ Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương chi giao, Quỳ / Thần chi hội,  ( Theo Tam tài 

) Ngũ hành chi tú khí ( Theo Ngũ hành ) : Con Người là cái Đức ( Tinh hoa )  của Trời / Đất, 

chỗ giao hội của Âm / Dương, sự gặp gỡ của quỷ / Thần, và  khí  tốt tươi đẹp đẽ  của Ngũ  

hành“. 

Đây là con người Nhân chủ, không Duy Tâm, không Duy Vật, mà là con Người  Nhân chủ có 

Tâm / Vật hài hòa.  

Nhân chủ là Mẫu người: Tự Chủ, tự Lực, tự Cường hay Trai hùng Gái đảm. 

 

V.- Con Người Việt luôn nương theo Dịch lý để thăng hoa cuộc Sống 

   Trên mặt Trống thì có Người hóa trang lông Chim nhảy múa và ca hát, Chim vũ hóa 

thành Tiên, còn Tang Trống thì có hình đua thuyền Rồng, Xà Long và Giao Long tương giao 

thành Rồng, nên Mặt và Tang Trống tượng trưng cho Tiên / Rồng.  

Tiên quan trọng hơn nên được triển diễn trên mặt Trống, còn Rồng thì ở dưới tang, do đó mới 

gọi Tiên / Rồng: Tiên trước Rồng sau, do Văn hoá Việt  được đặt trên nguyên lý Mẹ: Mẹ Âu Cơ, 

nặng Tình hơn Lý, do đó mới có Châm ngôn:  

Mẹ Tiên: Non Nhân, Cha Rồng : Nước Trí, con Hùng Vương : Hùng Dũng. 

 

Hình Vật Tổ  thăng hoa  thành Vật biểu 

 

1.- Vât Tổ Chim “ Vũ hóa “  thành Vật biểu Tiên 

Chim ( Duy Dương:< Việt Trĩ >  rồi Lưỡng thê < Chim Âu > ) →Tiên    

 →  →     →   

( 1 ) :Chim Trĩ : Duy Dương ). Chim Âu, Hồng hộc, Thiên Nga : Lưỡng thê ) 

Chim vũ hóa ( có cánh để bay được lên Cao Xa )  thành Tiên: nguồn Tình .   

Xà Long Giao Long ( có mình dài lại thêm 4 chân để lặn lội khắp biển Rộng Sâu ) liên kết thành 

Rồng: nguồn Lý 

( Do đó mà có tên Việt: vượt mọi khó khăn hàng ngày, vươn lên chỗ siêu việt  )  
 

Từ Chim Việt Trĩ: Duy Dương → Chim Hồng , chim Hải Âu (Âu Cơ ): LưỡngThê →Vũ hóa: Tiên 
 

2.- Vật Tổ Rắn và Cá sấu biến thành Vật biểu Rồng 
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⇢     

   Xà long  ( mình dài ) kết hợp với Giao long ( 4 chân )  thành  Rồng có mình dài và 4 chân  

    
 

Thuyền Rồng  

 

VI.- Kết luận 

 Trống Đồng tuy là một trong 5 Điển Chương thuộc Văn hóa Việt (: Việt Nho ), nhưng 

Trống Đồng cũng mang theo ý nghĩa của 5 Điển chương: 

 1.- Huyền thoại Tiên / Rồng với Tam cương: Nhân, Trí, Dũng của Quốc Tổ Hùng 

Vương. 

 2.- Kinh Dịch là Luật Biến dịch với “ Đại Đạo Âm Dương hoà “ ( cùng với 2 luật lớn 

khác: Giá sắc và Loại tụ.) , tức là Lý Thái cực: Thiên lý 

 3.- Trống Đồng: Diễn tả cảnh Thiên –Nhân - Địa  Ca Vũ theo Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ ( Cosmic rhythm ): Cuộc sống như chơi hay Phong thái An vi. 

 4.- Trung Dung: Triết lý “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “   là nguồn cội của nếp sống Quả 

dục ( chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục ) với cách hành xử An hành nên đạt Phong thái An 

vi. 

 5.- Làng Xã:  Môi trưòng thể hiện phong thái An Vi  qua sinh họạt Hội hè Ca Vũ . 

 

Rõ ràng Trống Đồng - Linh cổ -  mang tinh thần lập quốc của Vua Hùng với Tinh thần Tam 

cương : Nhân, Trí, Dũng: Nội lực của Dân tộc.  

   

    Việt Nhân 
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PHẦN THỨ BA 

 

 

PHẦN VÔ  THỂ   

 

  DANH  TÍNH CÁC VỊ THÁNH VƯƠNG  

 

Từ Hữu  thể tìm về Vô thể 

 

Từ Danh tìm về Tính 

 

 

DANH TÍNH:  名 性 

 

Danh: 名 

Từ điển phổ thông 

1. Tên, danh 

2. Danh tiếng 

Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Tên người. ◎Như: “tôn tính đại danh” 尊姓大名 tên họ của ngài, “thỉnh vấn phương danh” 請問芳名 xin 

hỏi quý danh. 

2. (Danh) Tên gọi sự vật. ◎Như: “địa danh” 地名 tên đất. ◇Quản Tử 管子: “Vật cố hữu hình, hình cố hữu danh” 物

固有形, 形固有名 (Tâm thuật thượng 心術上) Vật thì có hình, hình thì có tên gọi. 

3. (Danh) Tiếng tăm. ◎Như: “thế giới văn danh” 世界聞名 có tiếng tăm trên thế giới. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Cổ 

lai danh lợi nhân, Bôn tẩu lộ đồ trung” 古來名利人, 奔走路途中 (Sa hành đoản ca 沙行短歌) Xưa nay hạng 

người (chạy theo) danh lợi, Vẫn tất tả ngoài đường sá. 

4. (Danh) Văn tự. ◎Như: cổ nhân gọi một chữ là “nhất danh” 一名. ◇Chu Lễ 周禮: “Chưởng đạt thư danh ư tứ 

phương” 掌達書名於四方 (Xuân quan 春官, Ngoại sử 外史) Cai quản bố cáo sách và văn tự khắp bốn phương. 

5. (Danh) Lượng từ: người. ◎Như: “học sanh thập danh, khuyết tịch nhất danh” 學生十名, 缺席一名 học sinh 

mười người, vắng mặt một người. 

6. (Danh) “Danh gia” 名家, một môn phái trong chín phái ngày xưa, chủ trương biện biệt, suy luận căn cứ trên 

“danh” 名: tên gọi. 

7. (Động) Xưng tên, gọi tên, hình dung ra, diễn tả. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Hữu mộc danh lăng tiêu” 有木名凌

霄 (Lăng tiêu hoa 凌霄花) Có cây tên gọi là lăng tiêu. ◇Luận Ngữ 論語: “Đãng đãng hồ, dân vô năng danh 

yên” 蕩蕩乎, 民無能名焉 (Thái Bá 泰伯) Lồng lộng thay, dân không thể xưng tên làm sao! (ý nói không biết ca 

ngợi làm sao cho vừa). 

8. (Tính) Nổi tiếng, có tiếng. ◎Như: “danh nhân” 名人 người nổi tiếng. 

9. (Tính) Giỏi, xuất sắc. ◎Như: “danh thần” 名臣 bầy tôi giỏi, “danh tướng” 名將 tướng giỏi. 

  TÍNH: 性 

Từ điển trích dẫn 

(Danh) Bản chất, bản năng vốn có tự nhiên của người hoặc vật. ◎Như: “bổn tính” 本性, “nhân tính” 人性, “thú 

tính” 獸性. § Ghi chú: Nhà Phật 佛 nói cái tính người ta nguyên lai vẫn đầy đủ sáng láng, “từ, bi, hỉ, xả” 慈悲喜

捨, mầu nhiệm tinh thần, chỉ vì vật dục làm mê mất chân tính ấy đi, nên mới tham lam, giận dữ, ngu si mà gây nên 

hết mọi tội. Nếu nhận tỏ bản tính (“kiến tính” 見性) của mình thì bao nhiêu sự sằng bậy đều sạch hết mà chứng 
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được như Phật ngay. 

2. (Danh) Công năng hoặc bản chất riêng của sự vật. ◎Như: “độc tính” 毒性 tính độc, “dược tính” 藥性 tính 

thuốc, “từ tính” 磁性 tính có sức hút như nam châm. 

3. (Danh) Mạng sống. ◎Như: “tính mệnh” 性命. 

4. (Danh) Giống, loại, phái. ◎Như: “nam tính” 男性 phái nam, “thư tính” 雌性 giống cái, “âm tính” 陰性 loại 

âm, “dương tính” 陽性 loại dương. 

5. (Danh) Bộ phận liên quan về sinh dục, tình dục. ◎Như: “tính khí quan” 性器官 bộ phận sinh dục, “tính sanh 

hoạt” 性生活 đời sống tình dục. 

6. (Danh) Tính tình, tính khí. ◎Như: “nhất thì tính khởi” 一時性起 bỗng nổi giận. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: 

“Huynh trưởng tính trực. Nhĩ đạo Vương Luân khẳng thu lưu ngã môn?” 兄長性直. 你道王倫肯收留我們? (Đệ 

thập cửu hồi) Huynh trưởng tính thẳng. Huynh bảo Vương Luân bằng lòng thu nhận chúng mình ư? 

7. (Danh) Phạm vi, phương thức. ◎Như: “toàn diện tính” 全面性 phạm vi bao quát mọi  

mặt, “tống hợp tính” 綜合性 tính cách tổng hợp, “lâm thì tính” 臨時性 tính cách  

tạm thời. 

 

TÍNH:_性 ( 心:忄+生; Tâm < Đứng > Sinh ) 

Tính: Cái nguyên lý  sở dĩ sinh ra Người.    Về bổn nguyên Tinh thần của Người, Bản chất của Người hoặc  của Vật 

(Từ điển Đào Duy Anh ) 

Chiết tự của chữ Tính.   

Tâm : Nguồn Sáng  thuộc Tinh thần , 

Sinh: Nguồn Sống  thuộc Thể chất. 

 

Chúng tôi đi tim Ý nghĩa Danh Tính của 18 đời Hùng Vưong để tìm hiểu về Tâm Sinh của các Ngài. 

  Tâm là cái Tâm ở nơi hai Bán cầu não Phải và Trái của Não, tức là Tinh thần của các Thánh Vương,cũng 

là Tinh hoa của Văn Hoá Việt Nam,  việc này Tổ Tiên đã bảo “ xem cái Mặt ( Danh Tính) mà Bắt Hình dong  ( 

Tinh thần;Tinh thần Nhân, Nghĩa Bao dung ( Hùng /Dũng ) hay là Hữu ư Trung tất hình ư Ngoại ( The ouward 

world is the dim reflection of the inward world )  

 

 Sinh thuộc về  Thể chất như là những công trình hữu hình của  Quần thể  Đền Hùng ở Tinh Phú Thọ cũng như 

Văn Miếu của Ba miền Bắc ,Trung,  Nam . 
 

   
DANH TÍNH CỦA 18 VỊ VUA HÙNG  

 

PHẦN HUYỀN SỬ 

( Synchronic History) 

 

SỬ VỀ  NHÂN VẬT SÁNG TẠO VĂN HÓA 

 

( Tại Thiên thành Tượng )  

 

Đế Minh, cháu ba đời của Viêm Đế Thần Nông là Kinh Dương Vưong, Tị Tổ của Việt Nam, 

Thần Nông là Vị khai sáng ra nền Nông nghiệp Luá nước tại Đông Nam Á. Thần Nông thuần 

hóa súc vật để giúp việc cày cấy lúa.  

Trên thể giới có 3 nền Nông nghiệp. Nền nông nghiệp ở Trung Đông giữa hai dòng song 

Euphrate và sông Nile và nền Nông nghiêp luá  khô ở Nam Mỹ đã bị quân Du mục tiêu diệt, còn 

nền Nông nghiệp tại  Đông Nam Á, tuy đã bị Quân Du mục HiênViên Hoàng Đế của Đại Hán 

đánh cho tả tơi, những vẫn tồn tại. Lạc Việt của Việt Nam là nơi mà nền Văn Hóa Đông Nam 

được ký thác nhiều hơn hết. 

Trước hết  là Bàn Cổ, vị khai sáng ra  Dịch lý Âm Dương ,  
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
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Hữu Sào làm nhà trên cây như cái Tổ  của cây để định vi cho con Người trong Trời Đất. (Thuyết 

Tam tài  ),  

Toại Nhân phat minh ra Lửa để nướng thức ănn và đốt rẫy để  Gieo Trồng 

Phục Hy  phát minh ra Kinh Dịch với các Quẻ Dịch Âm Dương với nét Liền  <  __   >là Dương 

và nét Đứt <  - - > là Âm,  với hai nét đó hoán vị và chồng lên nhau một lần thì được  8 quẻ đơn  

gọi là Bát quái, rồì với 8 quẻ đơn đó hoán vị và chồng lên nhau thì được 64 quẻ kép (đó lá cách 

hợp Nội Ngoại chi đạo  ( nét gấp đôi của Văn Hóa 2 chiều từ Âm Dương ( two foldness )  

Nữ Oa  đội đá vá Trời vì  Ngũ hành bị lệch ( Thiên bất túc Tây < 3 > Bắc < 1 >, Địa bất mãn 

Đông < 3 > Nam  < 2 >. 

 

Khi thử máu thì các nhân vật khia sáng Văn Hóa trên đều thuộc Đại chũng Việt, 

Ban Cổ thuộc chủng Tộc Dao của dại chủng Việt , có mộ thuộc rừng Quảng Đông 

Hữu Sào  thuộc lòai Chim ( Chim Tiên Âu Cơ )  

Toại Nhân thuộc nông nghiêp 

Phục Hy có biệt hiệu la Thanh Tinh ( Rồng Xanh ) thuộc  Cha Rồng Lạc Long  

Nữ Oa khi chết biến thành Chim Tinh vệ ( lòi Chim Tiên )  

 

 

PHẦN LỊCH  SỬ: SỬ LẬP QUỐC 

 

( Diachronic History ) 

 

 ( Tại Địa thành Hình )  

HÙNG VƯƠNG NGỌC PHẢ:  䧺王玉譜 

 

 
 

 

“Bản chép tay Ngọc phả Hùng vương: cháu 3 đời của Viêm Đế là Đế Minh sinh Đế Nghi, đi 

tuần du núi Ngũ Lĩnh gặp thần nữ Vụ Tiên mà sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục sau được phong là 

Kinh Dương Vương trị vì phương Nam, đổi tên nước là Xích Quốc. Năm Nhâm Tuất, Kinh 

Dương Vương đi du ngoạn tìm nơi thắng địa lập đô thành. Đến xứ Hoan Châu, thấy nơi gọi là 

Thứu Lĩnh đẹp đẽ có 199 ngọn núi bèn lập đô thành cung điện để 4 phương đến triều cống. Nhân 

đi tuần du qua hồ Động Đình, thấy người con gái nhan sắc đẹp từ dưới hồ đi lên. Vua hỏi 

chuyện, người con gái nói mình là con vua Động Đình xin nguyện theo hầu nâng khăn sửa túi. 
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Sau đó vua chuyển đô từ Hoan Châu về dựng chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh, lập Phong Châu làm 

đô thành đặt quốc hiệu là Văn Lang.  

Vợ vua sinh ra Lạc Long Quân, tư chất thông minh, sau lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ. Bà Âu Cơ 

sinh ra bọc 100 trứng nở ra 100 con trai, hình dáng kỳ lạ, diện mạo phương phi. Vua cha chia đất 

nước làm 15 bộ, cho các con cai quản. 15 xứ là Sơn Tây, Sơn Bắc, Sơn Nam, Hải Dương, Ái 

Châu, Hoan Châu, Bố Chính…Từ đó đất nước thái bình, trăm họ âu ca, binh cường quốc phú…” 

(Thọ, pp. 168-171) 

_____________________________________________ 

 
Link:  [ 䧺王玉譜 | Hùng Vương ngọc phả  ] 

  

HÙNG V ƯƠNG NGỌC PHẢ 

 

䧺王玉譜 

 
( Bằng Chữ Nho )  

 

 

 
 

https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/985/
https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/985/
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Trang 33 

 

 

Trang 34 

___________________________________________________________________________ 

NGỌC PHẢ HÙNG VƯƠNG 
 

  Bản dịch Ngọc phả Hùng Vương 
Thứ năm - 22/03/2018 18:04 

 

Ngọc phả Hùng Vương do Hàn lâm trực học sĩ Nguyễn Cố phụng soạn vào năm Hồng Đức 

nguyên niên (1470), hiện lưu tại Bảo tàng Hùng Vương, Phú Thọ. Ngọc phả gồm 21 tờ, 42 
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trang chữ Hán, tổng cộng gần 10.000 chữ. Xưa nay chưa thấy ai dịch trọn vẹn. Nay, GS 

Ngô Đức Thọ đã dịch trọn vẹn văn bản quý báu này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

Cổng vào khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ 

 

HÙNG VƯƠNG NGỌC PHẢ 

(Bản Hồng Đức nguyên niên) 

BẢN DỊCH 

 

Mục lục 

1. KINH DƯƠNG VƯƠNG 涇陽王 

2. LẠC LONG QUÂN tức HÙNG HIỀN VƯƠNG 雄賢王 

3. HÙNG QUỐC VƯƠNG 雄國王 

4. HÙNG VIỆP VƯƠNG 雄曄王 

5. HÙNG HY VƯƠNG 雄羲王 

6. HÙNG HUY VƯƠNG 雄暉王 

7. HÙNG CHIÊU VƯƠNG 雄昭王 

8. HÙNG VĨ VƯƠNG 雄暐王 

9. HÙNG ĐỊNH VƯƠNG 雄定王 

10. HÙNG UY VƯƠNG 雄威王 

11. HÙNG TRINH VƯƠNG 雄禎王 

12. HÙNG VŨ VƯƠNG 雄武王 
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13. HÙNG VIỆT VƯƠNG 雄越王 

14. HÙNG ANH VƯƠNG 雄英王 

15. HÙNG TRIỀU VƯƠNG 雄朝王 

16. HÙNG TẠO VƯƠNG 雄造王 

17. HÙNG NGHỊ VƯƠNG 雄毅王 

18. HÙNG TUYỀN VƯƠNG 雄璿王 

 

CỔ VIỆT HÙNG THỊ NHẤT THẬP BÁT THẾ THÁNH VƯƠNG NGỌC PHẢ CỔ 

TRUYỆN 

TÍCH XƯA LƯU LẠI CỦA BẢN NGỌC PHẢ CHÉP TRUYỆN TIỀN THÁI TỔ CAO 

HOÀNG ĐẾ CỦA THÁNH TỔ HÙNG VƯƠNG SƠN THÁNH 

 

[ĐẾ MINH 帝明] Cháu ba đời của vua Viêm Đế là Đế Minh sinh Đế Nghi rồi đi tuần du 

phương nam, đến núi Ngũ Lĩnh (giới hạn ở động Bạch Hổ tỉnh Vân Nam - xưa gọi là động Xích 

Quỷ, nguyên thuộc nước ta gọi là quận Giao Chỉ. Động Xích Qủy sau gọi là nước Xích Quỷ, nay 

đổi là nước An Nam) thì gặp nàng Vụ Tiên thần nữ, sinh ra Kinh Dương vương. 

 

[Đời thứ 1] 

KINH DƯƠNG VƯƠNG 涇陽王 

Vua thông minh thánh trí, vượt trội hơn tầm của Đế Nghi. Đế Minh muốn truyền ngôi báu để 

làm chính thống cho muôn nước. Nhưng Kinh Dương vương cố nhường cho anh. Thế là Đế 

Minh lập Đế Nghi nối ngôi, cai trị phương Bắc, phong cho Kinh Dương vương quay mặt về 

phương nam mà cái trị thiên hạ [tức là làm vua phương Nam], gọi tên là nước Xích Quỷ. 

Kinh Dương vương kính tuân chỉ dụ của vua cha, đem quân lính theo núi Nam Miên mà đi về 

phía nam. Trên đường ngắm xem phong thủy, chọn nơi hình thế thắng địa để đóng đô ấp [tức 

quốc đô]. Qua đất Hoan Châu (nay đổi là xứ Nghệ An. Nơi đó là các xã Nội Thiên Lộc, Tả Thiên 

Lộc, Tỉnh Thạch thuộc huyện Thiên Lộc phủ Đức Quang) vua chọn được một vùng phong cảnh 

tươi đẹp, [núi non] muôn nhẫn lâu đài, gọi là núi Hùng Bảo Thứu Lĩnh, tất cả có 199 ngọn. (Xưa 

gọi là Cựu Đô, nay gọi là Ngàn Hống). 

Vùng này giáp biển ở cửa Hội Thốn, đường núi quanh co, đường sông uốn khúc, địa thế rồng 

cuộn hổ ngồi, bốn hướng cùng trông, bèn xây dựng đô thành để định nơi cho bốn phương triều 
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cống. Bấy giờ khí xuân ấm áp, vô vàn cảnh sắc. Vua Kinh Dương bản tính thích phong thuỷ bèn 

lên thuyền ngự tuần du hải ngoại. Vua trải xem địa đồ, bất giác thấy thuyền rồng đã thẳng đến hồ 

Động Đình. Vua sai dừng thuyền, đứng xem cảnh trời nước. Vua chợt thấy một thiếu nữ lưng eo 

dung nhan tuyệt sắc từ dưới nước đi lên. Vua cho là cuộc hội ngộ hiếm có xưa nay, bèn sai quân 

chèo thuyền đến gần. Vua nói: 

- Tiên nữ đẹp quá, từ đâu đến đây? 

Thiếu nữ đáp: 

- Thiếp tên là Thần Long, là con gái vua Động Đình. Thiếp ở trong thâm cung cửa ngọc, từ lâu 

đợi bậc anh hùng. Nay gặp thiên sứ, nguyện được hầu trầu khăn. 

Kinh Dương vương vui mừng đẹp ý, bèn dắt tay thiếu nữ bước vào trong long thuyền. Vua cho 

quay thuyền trở về thành đô, lập Thần Long làm Cung vi chính khổn (Hậu cung Chính khổn) 

Ngày sau vua lại đi tuần thú, rong ruỗi xa giá xem khắp các nơi sơn xuyên. Đến xứ Sơn Tây thấy 

một nơi địa hình đồi non chập chùng, sông đẹp núi lạ. Vua bèn tìm mạch đất, nhận được khí 

mạch từ trên núi Côn Lôn đi xuống, qua cửa Ải, lòng sông thoát mạch, rồng đi gần xa đến núi Tụ 

Long tiếp với châu Thu Vật xứ Tuyên Quang, biến ra toà Kim tinh cao muôn nhẫn. Mạch đất 

chảy đến các làng Hạ Hoa, Thanh Ba, Sơn Vi, Tây Lan, Phù Ninh phủ Lâm Thao, rồi đến chùa 

Long Hoa thôn Việt Trì ở Ngã ba sông Bạch Hạc là dừng. Mạch này bên trái từ sông Lôi Hà núi 

đi đến đâu sông theo đến đó, qua các huyện Đông Lan, Sơn Dương, Đương Đạo, Tam Dương đột 

khởi núi Tam Đảo, Tả cung Tiên làm thanh long. Trùng sơn vạn thuỷ, nổi lên các dãy núi ở Lập 

Thạch, Bách Ngoã, Chu Diên, Thanh Tước, Ngọc Bội, Khai Quang. Phụ bên trái có các núi Châu 

Sơn, Sóc Sơn, Chung Sơn, Trà Sơn, Từ Sơn, Trạm Sơn, Tích Sơn, An Lão sơn thuộc xứ Kinh 

Bắc chầu về, dẫn đến Hải Dương, Đông Triều, Hoa Phong, Yên Tử thoát ra đến biển, Đồ Sơn 

tám xã làm Long đầu chầu án. Mạch bên phải từ Ba Thục, Hán Giang, Nhị Hà, Lô Giang, Thao 

Giang, núi chạy đến đâu sông theo đến đấy. Đến Tuyên Quang, Hưng Hoá, Thập Châu, Thanh 

Nguyên, Bạn Hà, Đà Hà đến huyện Bất Bạt đột khởi núi Tản Viên. Hữu cung tiên làm Bạch hổ, 

muôn nhánh quần sơn nổi lên ở Minh Nghĩa, Phúc Lộc, Thạch Thất,Yên Sơn, Tây Phương, Sài 

Sơn, Tử Trầm, hũu bật đến Chương Đức, Đại Yên, Hương Tích sơn thuộc xứ Sơn Nam. Bên 

phải là Na Sơn, Nam Công, Vũ Phượng sơn, Đội sơn, Điệp sơn, Nghi Dương sơn, chầu phục vào 

trong, chảy thoát đến núi cửa biển Thần Phù ỏ núi Chính Đại thuộc Ái Châu, thoát đến Chích 

Trợ sơn, cửa Trà Lý làm đầu hổ chầu, lấy sông Bạch Hạc làm Nội minh đưòng, lấy Ngã Ba Lãnh 

ở sông Cả thuộc huyện Nam Xương làm Trung minh đường, núi Tượng Sơn ở Nam Hải làm 
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Ngoại minh đường. Nghìn non nâng chủ, vạn thuỷ chầu nguồn, đều hướng về ngọn tổ sơn Nghĩa 

Lĩnh. Thu tận hình thế, vua nhận ra thế cục của đất này quý đẹp hơn đô thành cũ ở Hoan Châu, 

bèn lập Chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh để thỉnh thoảng ngự giá đến nghỉ. Bên ngoài lại dựng đô 

thành Phong Châu (nay là Cựu đô thành ở thôn Việt Trì xã Bạch Hạc, huyện Bạch Hạc), đặt 

quốc hiệu là nước Văn Lang (Đông giáp Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Động Đình hồ, nam 

tiếp nước Hồ Tôn (nay là nước Chiêm Thành). Rồi vua ngự giá về cựu đô ở Hoan Châu. Việc 

dựng đô thành của vua, trước bắt đầu ở núi Thứu Lĩnh, sau lại dựng ở núi Nghĩa Lĩnh, nay lấy 

núi Nghĩa Lĩnh làm nơi đóng đô ấp của nước Việt Thường. Bấy giờ vua đi tùân thú trở về cung 

điện ở núi Nghĩa Lĩnh vừa lúc cung phi con gái vua Thần Long có mang, rồng hiện điềm lành, 

khắp nhà rực ánh sáng đỏ, trong trướng hương thơm ngào ngạt toả ra. Cung phi nghỉ trong 

trướng ngọc khoảng một tuần (10 ngày) thì sinh ra Lạc Long quân. 

Lạc Long Quân huý Sùng Lãm, ở ngôi 400 năm, thọ 420 tuổi, sinh một bọc trăm trứng, an lành 

nở ra 100 con trai. Vương định 100 họ (tính), đặt 100 tên, xưng 100 hiệu, làm 100 vị thần, mỗi vị 

chiếm cứ một khu, đều xưng là Thuỷ tổ của Bách Việt, rất mực linh thiêng. Vua cha là Long 

Quân hoá sinh bất diệt, trở về biển thành Tiên, là Động Đình đế quân. 

Long quân bẩm sinh tư chất phi thường, tự có khí tượng đế vương, bèn được lập làm Hoàng thái 

tử. Bấy giờ có con gái của Đế Lai tên là Âu Cơ về sống ở quê mẹ tại động Lăng Sương huyện 

Thanh Nguyên châu Đà Bắc (nay đổi làm sách Lăng Sương huyện Bất Bạt). Một hôm Âu Cơ đi 

chới ở châu Trường Sa, gặp khi vua đi tuần thú ở Đà Giang. Vua thấy Âu Cơ dung nhan xinh 

đẹp, rất vừa ý, bèn lấy làm vợ, lập làm Hoàng phi. Thề ròi Kinh Dương vương sai Lạc Long 

quân ra ở tại đô thành núi Nghĩa Lĩnh tại Phong Châu thay vua cha làm việc nước. Kinh Dương 

vương ở ngôi 215 năm, thọ 260 tuổi. Lạc Long nhiếp chính. 

 

[Đời thứ 2] 

LẠC LONG QUÂN tức HÙNG HIỀN VƯƠNG 雄賢王 

Long Quân lên nối ngôi, đổi hiệu là Hùng Hiền vương. Bấy giờ nàng Âu Lạc (tức Âu Cơ) có thai 

đã 3 năm 3 tháng 10 ngày, mây ngũ sức sáng bừng đầu núi Ngũ Lĩnh. Giờ ngọ ngày 25 tháng 12 

năm Giáp Tí cái thai trong bụng Âu Cơ chuyển động, đến giờ ngọ ngày 28 khắp nhà hương thơm 

toả nức, ánh sáng loé lên trong trướng, hoàng phi Âu Cơ sinh ra một bọc màu trắng như ngọc. 

Khi hoàng phi mới sinh, hương lạ thơm nức khắp núi Nghĩa Lĩnh và cả vùng đất tổ Phong Thứu, 

Ngọc Lĩnh, Liên Trì (đầm sen). 
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Hiền vương thấy hoàng phi sinh tú bào hết sức dị thường , cổ kim thiên hạ chưa từng thấy. 

Người trong nước lấy làm lạ. Vua bèn triệu hội bách quan văn võ triều thần đến chầu ở chính 

điện. Giờ ngọ hôm ấy ba tiếng ống lệnh rung trời chuyển đất vang lên giữa không trung trong 

thành nội, núi sông cây cỏ muôn vật đều phải kinh hoàng, mây lành ngũ sắc sáng bừng khắp ba 

ngàn thế giới. Muôn chim bay chầu trên chính điện, dưới núi làn nước tung sóng cuộn dâng. 

Trăm kình nghê muông thú, muôn vật cá tôm gội gió mưa về chầu cống. Vua thấy quốc gia có 

điềm lành kỳ lạ，bèn xuống chiếu cho bá quan văn võ sửa sang áo mũ trai giới tịnh khiết đến tề 

tựu ở điện Kính Thiên đèn hương phụng hầu chầu lạy Hoàng thiên thượng đế, Tứ phủ vạn linh. 

Ngày hôm ấy vào giờ Thân bỗng thấy một áng mây xanh từ phía Tây bay đến hội ở sân rồng 

điện Kính Thiên, rồi bốn vị thiên tướng hiện ra rất kỳ lạ. Các vị tướng ấy cao hơn nửa trượng, 

đầu đội mũ hoa, mình mặc cẩm bào xanh, lưng thắt đai ngọc, chân đi hài sắt, nói cười đều loé 

hào quang lưỡi lửa. Rồi giữa các tầng mây hiện lên nhiều thiên quan thiên tướng. Ngọc Hoàng 

thượng đế xuống sắc: 

Hiền chúa Nam Miên bọc rồng trăm trứng, nở ra trăm trai trị nước. 

Nay sai Tứ đại Thiên vương phù giúp bảo hộ. Vậy ban sắc này. 

Hiền vương sai truyền long bài truyền các quan văn võ ngước lên trời cao vái vọng, rồi lạy tạ 

Thiên vương. Thiên vương nói: Bào ngọc trăm trứng, rồng lành giáng sinh. 

Thiên sứ báo cho Hiền vương đặt chiếu sắc của Ngọc hoàng Thượng đế lên chiếc mâm vàng đem 

đến ngôi chùa cổ ở núi Viễn Sơn, chuyển cho Từ Sơn Thiên Quang hoà thượng ở ngọn Thứu 

Lĩnh (sau đổi là Thiên Quang thiền tự) lưu giữ ở trong chùa, chọn quan trai giới chầu hầu, đèn 

hương không ngớt. Đến ngày bào trứng nở ra, Hiền vương theo lời dặn của Tứ đại thiên vương 

chờ đợi các trứng tự nhiên biến hoá. Hiền vương thành tâm làm lễ cầu đảo lớn. 

Thế là vào giờ ngọ ngày rằm tháng giêng trăm trứng an lành nở ra trăm con trai. Khắp Long 

thành đầy mây ngũ sắc, ánh lành toả rạng khắp nơi, hương trời thơm ngát bay toả khắp chốn núi 

sông. Trong khoảng một tháng các chàng trai không cần bú mớm mà lớn bật lên như người 

trưởng thành, tướng mạo phương phi, dáng hình kỳ tú, thân cao ba thước bảy tấc, cái thế anh 

hùng. 

Hiền vương triệu phi tần sáu cung đến phát các tấm gấm lĩnh để khâu may 100 bộ áo mũ cấp cho 

các chàng trai. Trong một ngày các cung nữ được ba lần cười vui, thường lấy hoa sen, lá sen trên 

hồ đem đến tặng cho các chàng trai. Được một trăm ngày, các chàng trai đã lớn, nhưng không 

biết nói, chỉ biết cười. Đúng trăm ngày, vào giờ Thìn ngày 20 tháng 7 cả trăm chàng trai đều 
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cười vang, nói lớn: 

Trời sinh bậc thánh, 

Trị nước sinh vua. 

Thanh bình bốn biển, 

Thiên hạ vững yên. 

Thế là một trăm hoàng tử đều đến trước sân rồng ở điện Kính Thiên. Bỗng thấy một áng mây 

ngũ sắc từ trên không bay sà xuống sân rồng. Hiền vương thấy 8 vị thiên tướng đầu đội mũ đồng, 

mình mặc áo bào giáp sắt,chân đi hia bạc, lưng thắt khăn rồng quá độ (quá độ long cân?), tướng 

mạo sang quý sáng láng, mắt sáng như sao, miệng nhả hào quang hoả khí, tay cầm thần kiếm 

linh trượng, chày ngọc búa sắt, dàn hàng đứng hai bên tả hữu chờ lệnh. Bỗng không trung biến 

hoá, nhất thời mưa gió nổi lên,mây mù vờn bay vây quanh chính điện trên núi Nghĩa Lĩnh. Trong 

khoảnh khắc núi non mất hình, sông suối tràn dâng, không ai lường được chuyện gì xẩy ra. Sau 

khoảng ba giờ (nửa ngày) bầu trời lại tạnh sáng. Đó là 8 vị thiên tướng gọi là Bát bộ Kim Cương 

vâng sắc chỉ của Chư Phật ở Thượng thiên sai xuống hộ vệ 100 vị hoàng tử. Nay các hoàng tử 

đã trưởng thành đôn hậu minh mẫn, tám tướng phụng sai đưa các hoàng tử đến lạy mừng vua cha 

trị bình trong nước. 

Tâu xong các các thiên tướng biến hoá bay về trời, ban cho Hiền vương một lệnh long bài, một 

quả bảo ngọc thần ấn, một hòn ngọc trắng, một thanh kiếm thần, một quyển Thiên thư (sách 

trời), một chiếc thước ngọc, một chiêc mâm vàng, tất cả đều đặt trong chính điện. Hiền vương 

vâng mệnh đón nhận, coi đó là điềm lành lớn trời ban để trị yên thiên hạ. 

Hiền vương thấy 100 con trai bỗng nhiên đã trở nên cao lớn, thân cao bảy thước ba tấc, tay cầm 

thần khí thiên bảo, chia hàng đứng chầu hai bên tả hữu. Các hoàng tử lạy mừng phụ hoàng. Hùng 

vương xuống chiếu truyền rằng: Trăm con trời sinh của ta thánh văn thần vũ, hùng tài đại lược, 

giúp nước yên bình, thiên hạ ngước trông, thi nhân hoá đức, cha con vua tôi cùng vui. 

Hiền vương cho triệu bách quan đến lạy mừng rồi cùng triều hội để nghị bàn quốc sự, đổi hiệu 

thay tên. Trăm con trai trăm hiệu, vị thứ cao thấp trước sau. Trăm hoàng tử đều có tư chất hơn 

người, anh hùng bậc nhất xưa nay, thần tài thánh trí. Các quan triều đình lúc ấy cũng không ai 

dám phân biệt được trong các hoàng tử thì ai là người anh minh quyết đoán hơn, cho nên cũng 

khó đặt các danh hiệu. Triều đình tâu rằng: 

- Nước có Thánh vương, sinh các hiền tướng, đều là những bậc trong triều không ai sánh bằng, 

vậy nên chúng thần không ai dám bàn định danh hiệu các hoàng tử. Kính thỉnh Thánh phụ xét tài 
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của các hoàng tử để định danh hiệu. 

Hiền vương phán rằng: 

- Chính sự lớn của triều đình phải có người anh tài nổi bật mới có thể đảm đương được. Trẫm 

vâng mệnh Trời gây dựng cơ đồ lớn lao, mở nước trị dân, theo mệnh trời sinh đựoc trăm con trai. 

Nay trẫm muốn phong truyền chức quan cho các con, Trẫm thành tâm lập đàn chay, mật khấn 

Hoàng thiên cùng vạn linh ngự hội để đặt định danh hiệu trăm quan. 

Bấy giờ vua lên đàn tràng khấn lễ cầu đảo lớn. Vua vừa cầu khấn xong, tự nhiên có cảm ứng, có 

vị thần ở phương Tây tới. Bỗng thấy một ông già râu tóc bạc phơ đầu đội mũ Phật gấm lĩnh, 

mình mặc áo vải nhuộm nâu, chân đi hia, tay cầm gậy tre ra chơi chùa Hoa Long ở thôn Việt Trì 

huyện Bạch Hạc. Ông già rửa chân bên sông rồi ngồi nghỉ trên tảng đá phẳng trên con sông gọi 

là sông Nhị Hà. Hôm ấy có triều quan là Nguyên suý tiết chế tướng quân trấn thủ đô thành 

Phong Châu đang ngồi trên ngôi lầu bên sông. Quan Nguyên suý trông thấy ông Tiên đang xem 

phong thuỷ, cúi đầu nhìn xuống đáy sông, một chân ghếch lên tảng đá hình lưng rùa (Đá lưng rùa 

ở thôn Việt Trì huyện Bạch Hạc; chùa Hoa Long ở bên bờ sông. Nay dấu tích ông Tiên hãy còn). 

Quan trấn thủ bền mời cụ già đến hỏi chuyện. Quan đem hết chân tình quốc sự bộc bạch với cụ 

già, mở tiệc khoản đãi rồi mời ông về điện vua trên núi Nghĩa Lĩnh. Triều quan vào tâu vua. Vua 

thân hành ra mời cụ già vào cung mở tiệc chúc mừng. Hiền vương hỏi: 

- Tiên sinh từ đâu đến ngao du phong cảnh ở đây? Nay trong nước có chuyện lạ, nhờ Tiên ông 

chỉ giáo cho. 

Tiên ông ha hả cười vang. Hiền vương vẫn đứng nói chuyện, hỏi Tiên ông: 

- Trẫm có điềm lành sinh đựoc trăm con trai trí tuệ thông minh thì tất cả đai khái cũng như nhau, 

cho nên khó đặt định danh hiệu vị thứ, cũng không biết ai anh ai em. Kính nhờ Tiên ông đặt tên, 

định thứ bậc giúp cho 

Tiên Ông đáp: 

- Ta sinh ở thời Hoàng Đế, theo học đạo Phật, ngao du nơi hải ngoại càn khôn. Trong ba ngàn 

thế giới ta thích đến nuớc Nam Miên ngắm xem phong thuỷ. Vua cho mời ta đến đây, ta có một 

quyển sách thần có thể bói xem mọi việc trong thiên hạ, gọi tên các vị Tiên. Huống chi quốc gia 

đã có thành tâm lập đàn cầu đảo, đã cầu tất ứng. Xin nhà vua thành tâm để lão vận trù một quẻ 

hỏi xem tiền định thế nào? Tiên Ông bèn xem mặt các hoàng tử, phân định thứ bậc anh em. Đoạn 

Tiên ông lấy bút giấy ra đặt tên cho một trăm hoàng tử. Viết xong, Tiên ông đặt tờ giấy lên chiêc 

mâm vàng. Để phân định thứ bậc anh em, Hiền vương lại gọi 100 hoàng tử đến hội ở chính điện 
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để nhận tên đã ghi trong sách. Mọi người đồng thanh cần phải có bậc huynh trưởng đứng đầu. 

Rồi mọi người lại chia xếp thành hai hàng đối nhau đợi lệnh. Một người được gọi tên được lập 

làm Vương trừ thái tử (Thái tử nối ngôi vua), còn 99 người khác lần lượt đến trước mâm vàng 

nhận danh hiệu được ban. Từ đó thứ bậc anh em phân định rõ ràng, ai nấy đều vui. Xếp đặt mọi 

việc đã xong, Tiên ông tự nhiên biến hoá về trời. Hiền vương sai các quan thường xuyên đến 

chùa Từ Sơn Thiên Quang Hoà thượng cầu Phật ứng hộ. Vương trừ Thái tử tục danh là Hùng 

Lân sau đổi là Hùng quốc vương. 

 Các con thứ có tên là:  

Tên 100 Vị  Thái tử 

Xích Lang, Quỳnh Lang, Mật Lang, Thái Lang, Vĩ Lang, Huân Lang, Yến Lang, Tiêu 

Lang, Diệu Lang, Tĩnh Lang, Tập Lang, Ngọ Lang, Cấp Lang, Tiếu Lang, Hộ Lang, Thục 

Lang, Khuyến Lang, Chiêm Lang, Vân Lang, Khương Lang, La Lang, Tuần Lang, Tán 

Lang, Quyền Lang, Đường Lang, Kiều Lang, Dũ Lang, Ác Lang, Hãn Lang, Liệt Lang, Ưu 

Lang, Nhiễu Lang, Lý Lang, Thế Lang, Dạng lang, Tróc Lang, Sát Lang,Cốc Lang, Nhật 

Lang, Sái Lang, Chiểu Lang, Điềm Lang, Kiềm Lang, Trường lang, Thuận Lang, Tẩm 

Lang, Thai Lang, Triệu Lang, Ích Lang, gồm 50 trai theo lệnh cha. Hương lang, Thiêm 

Lang, Thận Lang, Văn Lang, Vũ Lang, Linh Lang, Tịnh Lang, Hắc Lang, Quản Lang, Cao 

Lang, Tế lang, Mã Lang, Chiếu Lang, Khang Lang, Chỉnh Lang, Đào Lang, Nguyên Lang, 

Miên Lang, Xuyến Lang, Yêu Lang, Thiếp Lang, Bái Lang, Tài Lang, Trừng Lang, Triệu 

Lang, Cố Lang, Lưu Lang, Lộ Lang, Quế Lang, Diêm Lang, Huyền Lang, Nhĩ Lang, Tào 

Lang, Nguyệt Lang, Sâm Lang, Lâm Lang, Triều Lang, Quán Lang, Canh Lang, Thải 

Lang, Lôi Lang, Thấu Lang, Việt Lang, Vệ Lang, Mãn Lang, Long Lang, Trình Lang, 

Tuấn Lang, Tòng Lang, Thanh Lang, gồm 50 trai theo lệnh Mẹ. 

 ( Tất cả 100 chữ Lang đều có tên bằng chữ Nho được ghép với chữ Lang. Lang  ( 郎 ) có 

nghĩa là  một chàng trai, một chức quan , mỗi chữ Lang được ghép với một  chữ  Nho khác 

đều có ý nghĩa đặc biệt. 

.𝐂á𝐜 𝐭ê𝐧  𝐜𝐡ữ 𝐍𝐡𝐨 𝐧à𝐲 đề𝐮 đưọ𝐜 đặ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐡ờ𝐢 đó 𝐥à 𝐭𝐡ờ𝐢 đó 𝐧ướ𝐜 𝐓à𝐮 𝐜𝐡ư𝐚 đượ𝐜 Hiên 

Viên thành lập ) 
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Tên 15 Bộ của Nước Văn Lang 

Từ đó các hoàng tử đều đã có tên gọi, trưởng thành phương trưởng, ngồi chính toạ ở triều 

đường, vị thứ xếp trên các quan. Hiền vương bèn phong hầu riêng cõi, chia nước làm 15 

bộ: 

Một là Sơn Tây, hai là Sơn Nam, ba là Hải Dương, bốn là Kinh Bắc, năm là Ái Châu, sau là 

Hoan Châu. bảy là Bố Chanh, tám là Ô Châu, chín là Ai Lao, mười là Hưng Hoá, mười 

một là Tuyên Quang, mười hai là Cao Bình, mười ba là Lạng Sơn, mười bốn là Quảng Tây, 

mười lăm là Quảng Đông. 

 

Trước đó Long Quân nói với Âu Cơ rằng: 

- Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, giống loài không hợp nhau, chung sống với nhau 

thực cũng khó. Vì thế ta phải lìa nhau thôi. Chia 50 con theo cha về biển, làm Thuỷ tinh. Chia 

50 con theo mẹ về núi, làm Sơn tinh, làm hiển rạng cho các vương tử, trấn ngự khắp các vùng 

núi biển, đều là với danh nghĩa thần thuộc. Vua bèn đặt quan văn gọi là Lạc hầu, đặt tướng võ 

gọi là Lạc tướng; các vương tử gọi là Quan Lang vương, các vương nữ (công chúa) gọi là Mị 

Nương. Các quan hữu ti gọi là Bồ Chính. 

Thời bấy giờ trên chính nhân luân, dưới hậu phong hoá, thi hành việc gì ai cũng được thích nghi. 

Vua vì thế đựoc rũ áo khoanh tay, hoà mục trong chốn cửu trùng. Dân nhờ thế được đào giếng 

cấy ruộng, vui sống ở nơi thôn dã. Không một người dân nào bị xua đuổi không chốn sinh cư, 

không một vật nào không được yên bề nuôi dưỡng. Công thành trị định, đứng đầu so với các tiên 

vương, dẫu là phong hoá của thời thái cổ cũng không sánh kịp. 

Hùng Hiền vương hưởng nước dài lâu, đời đời cha truyền con nối, đều gọi là Hùng Vương. Ngọc 

lụa xe thư, núi sông một mối. Đó là Thuỷ tổ của Bách Việt. Hiền vương ở ngôi bốn trăm năm, 

sau về biển, hoá sinh bất diệt, làm Động Đình đế quân. 

 

[Đời thứ 3] 

HÙNG QUỐC VƯƠNG 雄國王 

Thái tử là Hùng Quốc vương đứng đầu trăm anh em tôn thừa nghiệp lớn, sau khi nối ngôi thi 

hành chính sự đức giáo, khuyến khích nông tang, khiến dân không lo nghèo thiếu, nước có tích 

luỹ của dư. Hoàn vũ thanh bình, không ai gian xảo giả dối, phong tục hồn thuần chất phác. Xét 

xem xuyên suốt cho đến bấy giờ, vua là bậc nhiều công hưng trị, càng sáng hơn các tiên vương, 



- 210 - 
 

các đời đều tôn xưng là bậc hiền quân. Bấy giờ vua truy ơn các bậc thánh trước, bèn thực hiện 

việc chia đất phân cõi, lập các bộ sơn tinh thuỷ tinh, định làm trăm vương, đổi làm trăm họ, chia 

đất đầu núi góc biển, hùng cứ một phương. 50 trấn đầu núi đều gọi là Quan lang phiên thần phụ 

đạo; 50 trấn góc biển đều gọi là Thuỷ thượng linh thần, tiện cho việc bảo hộ sinh dân, khuông 

phù xã tắc. Hùng Quốc vương hưởng ngôi hơn 221 năm, thọ 260 tuổi, sinh đựoc con trai con gái 

50 hoàng tử. 

 

[Đời thứ 4] 

HÙNG VIỆP VƯƠNG 雄曄王 

Thái tử Hùng Việp vương nối ngôi chính thống, nhớ công ơn sáng đẹp của tiền nhân để giáo hoá 

khích lệ sĩ phong. Lấy nhân nghĩa làm khuôn dân tục. Dựng xây tu sửa miếu đền, bách thần được 

thăng phong cấp bậc, hoá nhật thiên hạ sáng tưng bừng. Không đất nào không có nhân tài, trong 

hoà khí xuân phong vẳng nghe nhạc thiên uy, xuất hiện thái bình cảnh tượng. Ở đời có vầng 

sáng, thẳng thông với tiền nhân hướng trị thế cùng về. Vua hưởng ngôi 300 năm, bèn lập Thái tử 

là Hùng Hy vương để kế thừa quốc thống. 

 

[Đời thứ 5] 

HÙNG HY VƯƠNG 雄羲王 

Hùng Hy vương lên ngôi, nắm vận lớn bốn đời, nhạy bén hưng khởi trị bình, trong sửa văn đức 

thu phục nhân tâm, ngoài lập vũ công, chấn uy phong với nước lạ, khiến cho xã tắc yên bình, 

biên cương vô sự. Từ đó người xa bắc thăng trèo núi mà đến, vượt biển mà sang, chẳng đâu 

không thần phục, chốn xa nơi vắng, thảy đều thấm nhuần mỹ hoá thuần phong, trị công lỗi lạc, 

so với tiền vương không thẹn, đủ làm một đấng vua hiền. Hùng Hy vương hưởng quốc lịch 200 

năm, bèn lập Thái tử là Hùng Huy vương kế thừa quốc chính. 

 

[Đời thứ 6 ] 

HÙNG HUY VƯƠNG 雄暉王 

Huy vương lên ngôi, noi theo quy chế của tiền vương, cũng có chí chăm việc nuôi dân. Nhưng 

kế thừa nền thái bình đã lâu, ngòi rãnh dễ tràn, cam chịu yến tiệc yên vui, không chịu khó nghĩ 

suy chính sự. Bấy giờ có Bà mo (vu nữ) tinh thông địa lý thông hiểu thiên văn, thường đem bí 

pháp thần cơ tâu vua, tự xưng là Tiên nhân, xin cho vào hầu trong cung để thưa đáp khi vua cần 
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hỏi đến. Ngày sau đình thần có vị quan tâu rằng: 

- Bà mo ấy mù tịt về mo sử, xem ra chỉ là một mụ đàn bà bình thường thôi! Chỉ giỏi bàn luận vu 

vơ, thực chẳng biết trời đất thiên địa. Sao vua lại cho mụ ta hầu cận, bàn nói chuyện hoang 

đường? Bọn thần cho rằng bệ hạ đã bị mụ ta làm mê hoặc. 

Vua cho là phải, bèn sai bắt bà mo giam trong cung. Sau đó vua sai lập một đàn tế khác, cũng 

làm giả các voi trắng không ngà, voi đen ba chân, ngựa đỏ năm chân để cầu đảo với Thiên 

vương. Vua bảo đình thần: 

- Trẫm dùng kế ấy để xem người bà mo có biết giả trá hay không? 

Hoàng thiên tuy cao, nhưng nghe xong tỏ ý không bằng lòng, xem đến các đồ lễ thì hoàn toàn 

không linh ứng. Hoàng thiên bèn giáng tai ương để cảnh báo nhân quân không có đức. 

Bấy giờ Hùng Huy vương mới nghiệm biết đạo trời báo ứng ngay trước mắt. Bấy giờ vua cho 

đưa bà mo đến bảo: ”Ngươi biết dò xét huyền cơ, nay trong ngước có triệu chẳng lành, ngươi có 

thể bay lên trời tìm hỏi xem lý do thế nào? 

Bà mo bèn nằm thiếp trong khoảng ba canh rồi nói lảm nhảm như người đang chiêm bao. Ba ta 

nói mình đã đến trước cửa khuyết Thiên đình, tâu rằng: “Tôi vâng mệnh quốc vương lên tâu 

thiên đình: Nay trần thế đang có tai ương, chưa biết nguyên do nào gây nên như thế? Ngọc 

Hoàng phán: 

- Ngươi mau trở về báo cho vua ngươi biết: Lưới trời lồng lộng, thưa mà không thể lọt. Trần 

hoàn lóc lóc [1] , có cầu có nguyện tất được tòng tâm. 

Hùng Huy vương mù quáng kiêu căng, rông càn làm lễ vật giả dối. Đó là do trời báo phạt, không 

chỉ giáng bấy nhiêu tai ương mà thôi. Ba năm sau [nếu không sửa chữa] tất sẽ có nạn giặc lớn! 

Nghe phán xong, bà mo liền tỉnh lại. Bà mo tâu lại mọi chuyện với vua. Huy vương nghe nói cả 

kinh. vẫn cho bà mo ở lại trong cung để nghiệm xem lời nói của bà ta có nghiệm hay không. Huy 

vương lại sai triều quan dựng đàn ở Trung Đô, các lễ vật như voi ngựa vàng bạc đều dùng đồ vật 

thật ở trung cung. Khi lễ nghi đã đầy đủ, vua thân lên đàn đọc văn khấn tế: 

- Ngu si lầm lỗi, đem vật uế dâng lễ Hoàng thiên. Sự hãy nhãn tiền, xét xem đủ thấy. Cúi xin 

Thượng đế chuyển hoạ làm lành, đội ơn vạn hạnh. Ngu si cúi ngước, cậy nhờ ơn đức Hồng quân! 

Vua khấn xong, bỗng thấy mây cuồn gió cuộn nổi lên, trời mung lung chuyển sắc. Khói hương 

trên đàn tế bay lên hoà sắc cùng mây lành đang toả xuống. 

Hùng Huy vương thảng thốt kinh sợ, khấu đầu lạy tạ rồi lên xe về cung. Vua lại sai bà mo lên 

thiên đình xin Hoàng thiên tha tội để nước nhà được yên. Bà mo trở về tâu với Huy vương: 
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- Vua biết hối lỗi, đã đựơc Hoàng thiên xét soi. Tuy năm sau có giặc xâm lăng, nhưng trời cho 

nhân tài sinh ra để giúp nước, vua khỏi phải lo nghĩ nhiều! 

Vua tin lời. Quả nhiên ba năm sau bỗng có tin từ biên cương đưa về cáo cấp: Tướng giặc Ân là 

Thạch Linh thần tướng khởi binh từ Bắc đạo tiến sang, giáo mác giáp trụ liên tiếp kín trời, tinh 

kỳ rợp đất, quả đúng như lời bà mo đã nói. Hùng Huy vương bèn cho đắp đàn tế, trai giới tịnh 

khiết rồi lên đàn thắp hương cầu khấn. Các quan triều đến dự hội tế suốt trong ba ngày. Sau đó 

mưa to sấm gió nổi lên, bỗng thấy một cụ già thân cao hơn 9 thước, mày râu bạc phơ đang cười 

nói nhảy múa ở chỗ ngã ba đường, ai trông thấy cũng phải lấy làm lạ, cho là bậc kỳ nhân. [Quan 

hầu] vào tâu vua, vua đích thân ra đón mời vào đàn tế, nói với kỳ nhân rằng: 

- Nay quân Bắc sang xâm lăng, thắng thua chưa biết thế nào, xin lão ông cho chỉ giáo. Lão ông 

trầm ngâm hồi lâu, rút thẻ bói quẻ rồi đáp: 

- Nếu tìm được người thì giặc này không đáng phải đánh dẹp! 

Nói xong cụ già vút lên không bay đi. Vua thấy vậy biết đó là lời dạy của Lạc Long quân. Thế là 

vua sai người hầu đi tìm khắp nơi trong nước. 

Sứ giả đến làng Phù Đổng quận Vũ Ninh (nay là huyện Tiên Du). Làng ấy có người nhà giàu tên 

là Ông Trưởng, ông 79 tuổi mà bà cũng đã 59 tuổi. Trước nhà có mảnh vườn trồng hoa. Sáng 

sớm ngày 6 tháng giêng năm Quý Hợi bà vào vườn hái hoa, thấy dấu chân người khổng lồ. Bà 

bèn gọi chồng cùng vào vườn xem, quả nhiên thấy có dấu chân của thần nhân. Ông chồng bảo bà 

vợ bước chân trái dẫm vào đó. Tự nhiên bà thấy cảm động trong người, rồi mang thai. Đến ngày 

8 tháng Tư năm Giáp Tí bà sinh một con trai. Con được đúng một tuổi thì Ông Trưởng qua đời, 

chỉ còn mẹ già sáu mươi bú mớm nuôi con, lên ba tuổi đặt tên là Thiết Xung thần vương, ăn 

uống lớn phỗng, nhưng không biết nói cười. Ngày hôm ấy cậu bé đang nằm trong võng, mẹ cậu 

nghe sứ giả đi rao khắp thiên hạ nói là tìm người có đại tài đi đánh giặc thì nói vui rằng: “Con ta 

chỉ biết ăn uống mà không biết đánh giặc để triều đình trọng thưởng quan tước mà trả ơn bú 

mớm cho mẹ”. Nghe mẹ nói thế, cậu bé bỗng bật ra lời nói: 

- Xin mẹ gọi sứ giả vào đây!” 

Khi sứ giả vào nhà, cậu bé nói: 

- Ta là Thiết Xung thần tướng đây! Trời sinh ra ta để giúp nước, dẹp loạn cứu dân. Ngươi về 

triều thưa với vua cho ta một con ngựa sắt cao 10 thước, một cây vọt sắt dài 10 thước, một chiếc 

nón sắt rộng 3 thước, đưa mấy thứ ấy đến đây cho ta là vua không phải lo gì nữa! 

Sứ giả trở về chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh tâu vua đầy đủ mọi việc. Vua cả mừng, sai tìm đủ 50 
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trăm (=5.000) cân sắt để rèn thành ngựa sắt, vọt sắt, nón sắt. Đến giờ Mão ngày 7 tháng Giêng 

năm Bính Dần vua sai quan Tiết chế đem 10 vạn hùng binh đem ngựa sắt roi sắt nón sắt đến làng 

Phù Đổng. Thiết Đổng nói: 

Vua theo đúng hẹn, 

Vận nước lâu bền. 

Quân giặc phải tan, 

Một ngày giúp nước, 

Thiên cổ danh vang. 

Rồi Thiết Đổng nói với mẹ và họ hàng thân thích rằng: “Tính con hay ăn, xin soạn cho các món 

trâu rượu, hoa quả”. Dân lang nghe thế nhà nhà đem trâu rượu đến. Chỉ trong chốc lát Thiết 

Đổng đã ăn xong bữa tiệc lớn để lên đường đi giúp nước cứu dân. 

Ngày hôm ấy mặt trời vừa đúng chính ngọ, Thiết Đổng cười vang một tiếng, đưa tay khịt mũi 

mười lần, tiếng vang như sấm, ánh mắt loé sáng như chớp rồi vươn mình cao hơn 18 thước. Vì 

chưa kịp may quần áo nên sai 10 vạn quân đi bẻ hoa lau đem về kết thành đồ mặc. Thiết Đổng 

lạy tạ mẹ: 

- Mẹ là Thánh mẫu, con là Thần vương. Một ngày lập công giúp nước, vạn năm hương lửa vô 

cùng! 

Thiết Đổng nói xong nhảy lên ngựa, thét vang như sấm: 

- Ta là Thiên tướng thần vương, vâng sắc chỉ xuống giúp nước! Rồi quất ngựa phóng như bay, 

chỉ phút chốc đã đến dưới chân núi Vũ Ninh huyện Yên Việt đại chiến với Thạch Linh thần 

tướng bên sườn núi Vũ Ninh. Quân nước Ân thua to tan chạy. Thạch Linh thần tướng bị bắt sống 

chém đầu. Bọn giặc còn lại chưa diệt hết, nhưng vọt sắt của Thiết Đổng thần vương đã bị rơi 

mất. Thần vương bèn nhổ lấy các bụi tre gai vung lên quét sạch các toán quân giặc! Khi đến núi 

Sóc xã Vệ Linh huyện Kim Hoa Thiết Đổng thần vương bèn cởi bỏ bộ áo hoa lau, phóng ngựa 

bay lên không rồi cưỡi lên các đám mây mà bay đi. Nay nơi ấy vẫn còn dấu chân ngựa in trên lèn 

đá. 

Nghĩ Thiết Đổng thần vương có đại huân lao giúp nước, nhưng chưa từng gặp mặt, không biết 

lấy gì báo đáp, Hùng Huy vương bèn truy tôn thần là Phù Đổng thiên vương, truy tôn bà mẹ làm 

Thánh mẫu, cho dựng đền thờ trên nền nhà cũ. (Nay ở xã Phù Đổng huyện Tiên Du và thôn Đổi 

Mã xã Vệ Linh huyện Kim Hoa có các đền miếu phụng thờ) Cấp cho làng Phù Đổng 100 khoảnh 

ruộng để đèn hương phụng thờ. 
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Vua lại cho xây điện Cửu trùng tiêu (điện cao chín tầng) trên núi Nghĩa Lĩnh làm Kính Thiên 

linh điện để thời thường cầu đảo, vâng lĩnh ý trời. Từ đó trong cõi thái bình, nước nhà vô sự. Nhà 

Ân trải 27 đời vua hơn 640 năm không dám đem quân sang đánh nước Nam. Hùng Huy vương 

hưởng nước 87 năm, thọ 100 tuổi thì băng (Mộ táng ở trước núi, hướng Kiền Tốn). 

 

[Đời thứ 7] 

HÙNG CHIÊU VƯƠNG 雄昭王 

Thái tử là Chiêu vương nối ngôi kế thừa đại thống. Vua cố gắng chuyên tinh chính trị, sau khi 

đựoc kế thừa thanh thế đánh giặc vang lừng của vua cha bèn cho cất cung khoá giáp, tỏ ý không 

dùng binh nữa, chỉ lo an dưỡng muôn dân, sửa sang giáo hoá. Rồi đó lấy chuyện trước làm răn, 

không dám làm càn dâng lễ uế tạp khiến cho hoàng thiên giận giáng tai ương, giặc ngoài biên 

mấy lần xâm phạm, sáu đời thừa huởng thái bình bỗng trở thành thời loạn. 

Từ đó vua kính sùng thiên đạo, kính thờ quỷ thần, phàm các nơi trên núi dưới biển ở đâu có hiển 

ứng linh thiêng đều sai trăm quan văn võ đến xây cất miếu điện, hoạ vẽ thánh tượng, thành tâm 

phụng thờ. Vua bèn ngự điện Kinh Thiên, cho xây cất Dao đài ngọc khuyết, tô vẽ cung tường, 

trang hoàng miếu vũ, bố trí nghi vệ nhất nhất trang nghiêm. Các đồ tế khí cũng đều cho vẽ rồng 

mây, ngày đêm đèn hương không ngớt. Hàng tháng cứ ngày sóc (mồng một) vọng (rằm) vua đều 

trai giới lên ngự điện coi chầu. Bên cạnh điện từ xưa có một ngôi chùa nguyên là nơi khi xưa 

Thượng thánh thường đến tu luyện thân tâm, chế thuốc linh đan hiệu dụng nhiệm màu, nhờ đó 

đắc pháp thành Tiên, hoá sinh bất diệt, giữa thanh thiên bạch nhật bay lên trời, về sau phát tích 

tại chùa này. Chùa được Thần Tiên bộ chúng giáng thế dực phù, núi sông chung đúc linh thiêng 

lạ đẹp, trời trăng tinh tú, Tứ đại Thiên vương, Bát bộ Kim cương,Nhị thập bát tú cùng bách thần 

tụ hội để theo hầu hộ vệ. Sơn tinh Thuỷ tinh, sông ngòi biển núi, trăm thú đến chầu, tất cả đều 

quy về một mối, xưa gọi là Từ Sơn cảnh Thừa Long tự (nay đổi là Thiên Quang thiền tự). Nay 

Hùng Chiêu vương cũng đến ngự ở chùa ấy, truyền cho bách quan tả hữu tu sửa trong chùa, cả 

bốn vách chùa đều cho vẽ các ảnh tượng màu sắc huy hoàng, xung quanh chùa trồng cây trồng 

hoa làm phong cảnh. Nền móng đã thành, bèn truyền hịch cho các châu huyện nơi nào có tăng ni, 

đạo sĩ đến hội đồng làm lễ thì được cấp phát áo mũ, tụ hội đạo chúng để thuyết pháp giảng giải 

chân kinh, khai mở nguồn đạo. Đạo chúng dâng cúng hương hoa, bốn mùa thơm phức. 

Hùng Chiêu vương lại sai quần thần mồng một và ngày rằm dâng lễ chay (trai lễ), hai ban văn võ 

đứng chầu nghiêm trang, vua kính cẩn đọc sớ dâng quả. Tháp cửu tiêu tuy cao, nhưng đèn hương 
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dễ thấu áng mây lành; một tấm thành tâm cảm cách thông đến thiên địa. Cầu tất ứng, uớc nguyện 

đều được tòng tâm. Bỗng thấy một lão ông mình vàng mặt ngọc cưỡi mây bay xuống. Vua lạy 

chào rồi mời lão ông vào trong điện chùa. Lão ông nói: 

- Ta là thần miền Tây vực, cư trú lâu ngày ở Biển Giác, chu du trên thuyền Bát nhã (Trí tuệ), 

không nhiễm lòng trần. Nay ta đang đi phơi thuốc ở đường đến Niết Bàn, thấy nơi đây dân chúng 

lòng thành cảm cách, râm ran tiếng cầu kinh xướng kệ, cho nên ta cảm ứng mà đến đây. Vua 

mừng thầm: “Nhân tâm thành ý, thiên ý tất thông” 

Trong chốc lát, cụ già lấy trong ống tay áo ra một chiếc móng rồng (long trảo) bằng ngọc đem 

trao cho vương. Liền đó một đám mây ngũ sắc hiện ra sáng loá cả núi rừng. Lão ông bước lên 

đám mây ấy mà bay lên trời. 

Bấy giờ Hùng Chiêu vương mới biết đó là đức Phật bèn sụp quỳ lạy tạ. Ngày hôm ấy vua truyền 

cho bách quan triều thần ăn ở chay tịnh rồi lập đàn cúng ở chùa, cung thỉnh bách thần đến hội ở 

núi Thượng Linh. Lời chúc văn viết rằng:” Ngày hôm nay Chiêu vương tôi may mắn được gặp 

một vị lão ông tặng cho một cặp kỳ vật, không biết nên đem làm gì cho đựoc quý báu? Chư vị 

thần linh nếu hay biết nguyện xin chỉ giáo cho”. 

Chiêu vương vừa khấn xong bỗng thấy trên không rực sáng, rồi một đám mây lành sà xuống, Tứ 

đại thiên vương hiện lên giữa đàn. Thiên vương mình cao bảy thước, mày râu bạc trắng, đầu đội 

mũ hoa màu sắc rực rỡ. Chiêu vương lạy chào rồi mời thiên vương vào trong điện. Chiêu vương 

sửa sang áo mũ lạy chào. Thiên vương nói: 

- Hai vật quý Lão ông đem tặng là của Hoàng Thiên thượng đế, vua hãy dùng vật ấy để chế ra 

một cái chuôi kiếm và một quả ấn phù, cần phải mài dũa cho thật sáng để làm vật quốc bảo. Nói 

xong Thiên vương lại bước lên mây mà đi. 

Hùng Chiêu vương hướng về phía đầu núi mà vái vọng. Cũng nhân việc này vua cho đắp thánh 

tượng đặt ở trong chùa để phụng thờ. Rồi đó Chiêu vương ngự giá về cung, sai đem khối ngọc 

khắc thành quả bảo ấn, đem chiếc móng rồng bằng ngọc tạc thành cái chuối kiếm. Trên mặt ấn 

khắc 3 chữ “Thiên Linh ấn”, trên chuôi gươm cũng khắc 3 chữ “Thiên Lĩnh nhẫn” (nhẫn cũng là 

kiếm). 

Từ đó xã tắc vô lo, triều đình yên tĩnh. Vua nghiệm ra một điều rằng lẽ trời rất mực huyền vi, đối 

với đạo trời vua dốc lòng ngày một thêm sùng chuộng. Một ngày kia tiết trời tạnh sáng, muôn 

cảnh đều tươi mới, quần hồng áo tía đầy thành, người và cảnh vật dịu yên trong ánh thiều quang. 

Quần thần dâng lời tâu: 
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- Chúng thần nghe nói núi Tam Đảo là nơi quần Tiên thường hay đến hội. Vua vốn trọng việc 

quỷ thần, nên một phen đến đó ngoạn thưởng. 

Vua bèn truyền cho xa giá đi ngắm xem phong cảnh. Xe loan đến nơi, Chiêu vương mừng thấy 

đồi vóc núi gấm, lâu đài lớp lớp toả sáng ngàn tầm; suối biếc khe xanh lặng tung bọt sóng. Cảnh 

vật tranh sắc, hoa cỏ đua thơm. Đầu ngọn núi nhỏ có ngôi chùa cổ tên là chùa Tây Thiên dựng 

trên khoảnh núi địa thế như con rồng trắng bay sà xuống. Vua bèn cho dựng đàn tràng, sửa dọn 

lễ chay, sai quần thần dâng tiến đứng chầu. Vua làm lễ bái yết, mở một tràng công đức ở trong 

chùa, vua thân đến dâng lễ, sớm cầu tối nguyện trong bảy ngày bảy đêm, trai gái bốn phương kéo 

về dự hội đông như mây họp. Mọi người cùng vui thăm xem cảnh vật. Dẫu chim chóc chốn sơn 

lâm cũng được nghe kinh, tuy cá tôm dưới khe suối cũng vui nghe giảng kệ. Công đức viên 

thành, vương lại đến bên khe Thạch Bàn để xem tiên cảnh. Bỗng thấy trên lầu điện nguy nga 

khói sương lấp lánh, bốn phía quần hội rồng mây, mông lung lâu đài đất Phật hiện lên. Một bầu 

núi non, đúng là cảnh Bồng Lai thú vị. Vua bèn vào chùa Phù Nghi, đứng xem Tiên Đàn, khấn 

nhẩm lời cầu nguyện Hoàng Thiên thượng đế. Rồi vua truyền gọi triều thần văn võ đến hội chầu. 

Khi mọi người đã sửa sang áo mũ nghiêm trang, vua đọc văn khấn chúc: “Cúi nguyện Hoàng 

thiên cho các vị thần tiên giáng xuống cho Chiêu vương tôi cùng triều thần có dịp hạnh ngộ, thoả 

lòng mong uớc ba sinh”. 

Đọc chúc xong vua sụp xuống lạy tạ. Nhưng sau ba ngày vẫn không thấy bóng dáng của các vị 

Tiên. Hùng Chiêu vương hồi hộp lo lắng, nhưng không biết phải làm thế nào? Vua bèn đến chỗ 

núi Long Đầu hướng về Tiên Đàn mật khấn. Đêm ấy vua chiêm bao thấy một vị thần linh hiện 

lên bảo rằng: 

“Tây đại sơn nhân thượng" 

Bất kiến tâm hạ tướng. 

Hội đông túc danh nhân, 

Doãn cư thượng khẩu vượng. 

Chiêu vương nhận đựoc bài thơ thần bốn cấu đó xong liền xa giá về cung. Về đến dưới núi thấy 

một mỹ nhân phong tư xinh đẹp, cốt cách thanh cao đang đứng bên điện Cẩm Miếu xem xa giá 

nhà vua. Vương thích nhan sắc cô gái ấy, bèn lấy làm vợ. Đến khi về cung, Chiêu vương hỏi: 

“Nhà nàng ở đâu?” Cô gái đáp: 

- Thiếp là tiên nhân giáng sinh xuống trần ở Đông Lộ làm con của Ông Trưởng. Thiếp đã mấy 

mùa hoa vịnh sử ngâm kinh, che châu giấu ngọc để đợi bậc anh hùng. Gần đây trộm nghe bệ hạ 



- 217 - 
 

làm kinh động đến cả Tây Thiên, dựng đàn tràng muốn cầu Tiên tử. Thiếp vì thế dẫu chẳng phải 

xa xôi cũng đến xem, may duyên trời tiền định cho thiếp được gặp quân vương, xin nguyện 

phụng hầu nơi màn trướng không phụ nguyện ước ba sinh. 

Chiêu vương nghe lời kể của mỹ nhân, biết hoàng thiên sai đưa tiên nữ đến cho mình. Thế là 

Chiêu vương sai quần thần sắm sửa sính lễ, rồi ngự xa giá đến nhà Trưởng Ông ở Đông Lộ xin 

nạp sính lễ. Rồi đó vương lên xe trở về kinh đô Phong Châu lập tiên nương làm vương phi chính 

nhất. Chưa đầy năm vương phi mang thai, rồi sinh một trai tư chất bẩm sinh thông minh, anh tài 

trác việt, đến tuổi trưởng thành được vua cha lập làm Thái tử nối quốc thống, hiệu là Hùng Vĩ 

vương. Về sau, Chiêu vương cùng hoàng phi nhờ có tiên thuật hưởng nước được 200 năm, tuổi 

thọ sánh ngang tuế nguyệt Kiều Bành, hoá sinh bất diệt. [ ] 

 

[Đời thứ 8] 

HÙNG VĨ VƯƠNG 雄暐王 

Hùng Vĩ vương nối vị, kế thừa ngôi báu các đời tiên vương. Lúc mới nắm quyền, các việc chính 

sự thi thố kể cũng khả quan. Vương thấy lấy ấn kiếm đưa cho quần thần xem mà bảo: “Trẫm có 

hai vật báu linh thiêng, lo gì không trị được thiên hạ?” Từ đó thần uy của Vĩ vương càng chấn 

động, thanh thế lên cao, những kẻ gian phu trong bốn phương thảy đều vỡ mật run tim. Trong 

nước thái hoà, biên cương vô sự, thiên hạ ngợi khen là bậc vua hiền. Hiền Vĩ vương hưởng nước 

đựoc 100 năm thì băng. Truyền đến: 

 

[Đời thứ 9] 

HÙNG ĐỊNH VƯƠNG 雄定王 

ở ngôi 80 năm. 

 

[Đời thứ 10] 

HÙNG UY VƯƠNG 雄威王 

ở ngôi 90 năm. 

 

[Đời thứ 11] 

HÙNG TRINH VƯƠNG 雄禎王 

ở ngôi 170 năm. 
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[Đời thứ 12] 

HÙNG VŨ VƯƠNG 雄武王 

ở ngôi 96 năm. 

 

[Đời thứ 13] 

HÙNG VIỆT VƯƠNG 雄越王 

ở ngôi 105 năm. 

 

[Đời thứ 14] 

HÙNG ANH VƯƠNG 雄英王 

ở ngôi 99 năm. 

 

[Đời thứ 15] 

HÙNG TRIỀU VƯƠNG 雄朝王 

ở ngôi 94 năm. 

 

[Đời thứ 16 ] 

HÙNG TẠO VƯƠNG 雄造王 

ở ngôi 92 năm. 

Trải qua 16 đời, đều xưng hiệu là Trị Bình Kiến Phu治平建夫. 

 

[Đời thứ 17] 

HÙNG NGHỊ VƯƠNG 雄毅王 

Thừa hưởng nhiều đời thiên hạ thái bình, vương sinh ra đam mê tửu sắc, ham thích du chơi, 

không lo sửa sang võ bị. Vua nước Thục từ xa nghe tin nước Nam không mấy khi dùng đến việc 

võ nên muốn thống nhất dư đồ, nhưng sợ nước Nam có cây kiếm thần nên còn do dự chưa quyết 

Bấy giờ chúa Phụ đạo bộ Ai Lao là người có hùng tài đại lược, cũng vốn là tông phái của Hùng 

vương. Vua Thục biết thế bèn đem quân sang đánh bộ Ai Lao để đoạt chức chúa Phụ đạo. Bộ Ai 

Lao không kháng cự được bèn sai sứ giả sang cầu cứu với Hùng Nghị vương. Hùng Nghị vương 

thân đem 10 vạn tinh binh tiến thẳng đến dưới thành Ai Lao để cứu viện. Thục vương nghe tin 
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bèn biên thư gửi cho Hùng Nghị vương, nói: “Quân Thục từ phía tây đến chỉ muốn bắt bộ chủ 

[Ai Lao] để truyền cho ngôi báu, đâu dám giơ càng bọ ngựa mà chống với muôn cỗ xe của nhà 

vua? 

Nghị vương thấy lời lẽ trong thư như thế bèn rút quân về. Thục vương bèn bắt được bộ chủ [Ai 

Lao] đem về nước mình, gả công chúa rồi nhường ngôi cho [người chủ bộ cũ của bộ Ai Lao ấy]. 

Thục vương sai sứ giả sang tạ ơn Hùng Nghị vương, xin coi nước Nam là huynh, nước Tây 

(Thục) là đệ, cùng nhau giảng hoà định ước, hai nước quan hệ đi lại với nhau. Hùng Nghị vương 

bằng lòng như thế. Từ đó nước Tây (Thục) và nươc Nam ta hưu binh. Hùng Nghị vương ở ngôi 

160 năm, lập Thái tử là Hùng Tuyền vương. 

 

[Đời thứ 18] 

HÙNG TUYỀN VƯƠNG 雄璿王 

Tuyền vương [ ] kế nối chính thống, gồm đủ thánh triết, tài lớn anh hùng, kế thừa cơ đồ lớn lao 

17 đời tổ đắp tông bồi. Trong sửa võ bị, ngoài giữ biên cương, dốc chí hưng thịnh trị bình, giữ 

yên trong nước. Xa noi nền trị của các bậc tiền vương, kính sùng thiên địa, kính thờ quỷ thần, 

trời ban phúc lành, mến giúp quốc sự. Vì thế vương càng gia tăng sùng chuộng, kính tín thần 

nhân, truyền hịch cho thần dân trong nước sửa thêm đền miếu, nghi vệ trang nghiêm, ngày ngày 

đều dâng hương hoa tỏ lòng thành kính phụng thờ. Châu huyện nào có quan cai quản thì mỗi 

tháng đôi lần viên quan ấy phải đến làm lễ mật khấn bách thần cầu nguyện cho mệnh mạch quốc 

gia dài lâu. Vương đích thân lên núi Nghĩa Lĩnh xem tôn điện của các tỏ tong cùng linh điện các 

danh tướng của lịch triều, thảy đều cho sửa sang tu bổ. Tăng thêm tầng cao của các dãy tường 

bao,lâu đài muôn trượng vươn cao như cột chống trời, ánh sáng bừng lên khắp bốn phía. Cuốn 

đất một bầu phong cảnh, dựng đàn yết lễ, truyền cho văn võ triều thần sửa sang áo mũ một màu 

làm lễ chầu chính. Rồi đó vương và quần thần lên xa giá đi thăm các cung Tiên ở Tam Đảo, Tản 

Viên, xem khắp địa thế những nơi núi non lạ kỳ phong cảnh tươi đẹp, cho dựng các điện miếu, 

mật khấn cầu phúc cầu con. Nhưng đến thời này lịch số cáo chung, cơ đồ họ Hùng đã đến hồi kết 

thúc. 

Tuyền vương chiêm bao thấy điềm rắn lớn, sau sinh được con gái hai nàng, đều là những trang 

thục nữa phụ đức trinh hiền, phong tư tuấn nhã, so ra thì Tề Khương, Tống nữ chỉ là hạng tầm 

thường, cha vua mẹ tiên, lứa duyên thật xứng hợp. Nàng chị là Mỵ Châu Tiên Dung công chúa, 

nàng em là Mỵ nương Ngọc Hoa công chúa, đựơc vua cha hết mức yêu quý. Mỵ Châu sau được 
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gả cho Chử Đồng Tử (ở xã Đa Hòa huyện Đông Yên phủ Khoái Châu xứ Sơn Nam). Còn Mỵ 

nương công chúa, phụ vương có ý kín muốn tìm kẻ tuấn kiệt anh hùng nên giai kỳ chưa định. 

Vua bèn cho dựng hai ngôi lầu ở đầu núi Việt Trì, treo biển đề tên là Đãi hiền lâu (lầu đợi hiền) [ 

], cho công chúa thứ hai đến ở lầu ấy. Tiếp đó truyền hịch truyền cho văn nhân tài tử khắp bốn 

phương đất nước đến hội ở kinh thành để thi tài, ai trúng tuyển sẽ được vua gả công chúa. Thế là 

bốn phương hào kiệt đều hoan hỉ nhảy múa, lũ lượt đông như mây họp kéo đến quốc đô. Hùng 

Tuyền vương đích thân ra đề ngự thí. Lúc bấy giờ thiên kinh vạn quyển đều nhòm xét ở cung 

tường Khổng Mạnh, tứ khoá tam truyện chẳng khiêm nhường Lục thao, Tam luợc của Tôn Ngô. 

Hiền tài trong thiên hạ đều có mặt cả ở trường thi Hội. Nhưng phần nhiều dược mặt này thì mất 

mặt kia, cùng lóc lóc trôi tuột cả, đều chưa phải là bậc toàn tài của đương thời. Duy có Sơn Tinh 

và Thuỷ tinh là hai bạn đồng học cùng thầy, có nhiều thuật pháp thông thiên nhập địa nhưng 

không đến kịp để dự thi. Hai ngày sau hai người mới tới kinh thành, dâng lời tâu lên vua: 

- Bọn thần thẹn nỗi kém tài, sống thừa trong vương quốc. Trộm nghe thánh thượng lớn mở khoa 

thi kén rể hiền. Bọn thần đến muộn, nhưng muốn được thi tài để gặp vận may không lọt ra ngoài 

hịch chiêu hiền của thánh thượng. 

Hùng Tuyền vương cả mừng, bèn đặc cách lên xe đến sông Bạch Hạc ngự thí cho hai người. Sơn 

Tinh đến ngồi ở đầu sông, Thủy Tinh trở về dưới đáy nước. Trong khoảnh khắc bỗng thấy mây 

mưa nổi lên giữa dòng, mặt sông gió tung bụi cuốn. Đáy biển vang tiếng động ầm ầm, trên 

không chớp loè loang loáng. Giao long, rùa, cá từng đoàn theo sóng tung lên muôn vạn lớp; kình, 

ngạc, côn, nghê nuốt muôn sóng ngàn sông. Một bầu trời đất, muôn trũng sóng cuồn. Trong 

khoảng tranh tối tranh sáng, những ai trông thấy đều phải rụng mật run tim. Sơn Tinh tay trái 

cầm quyển sách, tay phải cầm cây trượng, miệng niệm thần chú. Tay chỉ vào đâu nơi ấy hiện lên 

muôn quái nghìn kỳ, thảy đều do trượng đầu vung quét. Một biến một hoá đều là diệu pháp thần 

cơ, huyền vi khôn lường. 

Hùng Tuyền vương thấy hai hiền tài đều có phép thuật như nhau, không biết nên chọn gả công 

chúa cho người nào? Vua bèn lên xe trở về cung, triệu Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đến bảo: 

- Trẫm chỉ có một viên ngọc Lam Điền, ngày trước vua Thục cầu hôn không gả. Nay hai khanh 

đều là bậc anh hùng, chưa biết phải thẩm định thế nào cho tiện. Vậy ai đem sính lễ đến trước thì 

trẫm gả cho người ấy. Thế là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh hẹn nhau: 

- Bọn ta cùng trở về sửa soạn sính lễ, để xem ai là người đến trước? 

Thuỷ Tinh trở về thuỷ cung ở Động Đình, lại còn phải tìm chọn lễ vật cho thật tân kỳ. Sơn Tinh 
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thì chỉ xuống lầu cầm gâỵ trúc chỉ lên trời nhẩm khấn xin Ngọc hoàng ban cho các vật làm sính 

lễ. Khấn xong liền thấy voi trắng chín ngà cùng các đồ châu ngọc trân kỳ từ trên trời hiện xuống. 

Sơn Tinh bèn cho xếp đặt, vừa đúng giờ Tí (nửa đêm) đã đưa các đồ sính lễ đến trước lầu rồng 

của Tuyền vương. Tuyền vương bèn gọi công chúa đến báo cho biết đã gả Mỵ nương cho Sơn 

Tinh. Sơn Tinh bèn đưa rước ngay Mỵ Nương về sơn động ở núi Tản Viên. Đến giờ Mão Thuỷ 

Tinh cũng đêm đủ lễ vật đến. Tuyền vương nói: “Sơn Tinh đã đem lễ đến trước rồi!”.Thuỷ Tinh 

tức giân bỏ về thuỷ cung. 

Hùng Tuyền vương hưởng nước 115 năm rồi nhường ngôi cho rể là Sơn Tinh Tản Viên. Sơn 

Tinh cố từ không dám nhận. Tuyền vương nói: 

- Cơ đồ họ Hùng đã hết, khanh có thể lên thay. 

Tản Viên còn do dự chưa quyết thì Thục vương (là chúa Phụ đạo nước Ai Lao, cũng là tông phái 

Hùng vương) từ xa nghe tin Tuyền vương nhường ngôi cho Tản Viên, bèn đem quân sang đánh 

Hùng Tuyền vương để xâm chiếm nước Nam. Vua (Tuyền vương) binh hùng tướng mạnh, Thục 

vương mấy lần bị đánh bại. Vương bảo với Thục vương: “Ta có sức thần, Thục vương không sợ 

sao?” 

Từ đó Tuyền vương bỏ bễ không chăm sửa sang võ bị, chỉ đam mê tửu sắc làm vui. Đến khi 

quân Thục kéo đến tận nơi, vua vẫn còn say khướt chưa tỉnh. Quân lính trở giáo đầu hàng quân 

Thục. Hùng vương bèn đắp thành ở Việt Thường [ ] rộng nghìn trượng khoanh tròn như hình con 

ốc, gọi là Loa Thành. Mới đầu thành đắp đến đâu đổ đến đấy. Bỗng thấy một con rùa vàng trên 

sông từ phía đông bơi đến, xưng là Giang sứ. Hùng vương lấy mâm vàng đặt rùa lên đấy rồi hỏi 

rùa vì cớ gì mà thành đắp cứ đổ mãi? Rùa vàng đáp: 

- Đó là do quỷ hại. Phải trừ tinh khí của nó đi thì thành tự nhiên đắp xong. 

Tuyền vương đem rùa vàng đến một ngôi quán gần bên núi Thất Diệu giả làm khách đi đường 

vào ngủ trọ. Đêm ấy tinh quỷ ở bên ngoài gọi mở cửa. Rùa vàng hét to một tiếng, quỷ không vào 

được, đến khoảng gà gáy quỷ binh tan chạy cả. Rùa vàng bảo vua theo vết chân quỷ mà đuổi, 

đến núi Thất Diệu thì tinh khí của chúng bị thu nhốt hết. Tuyền vương sai đào núi lên, thu đựoc 

một cỗ nhạc khí cổ và mấy bộ xương người. Vương sai đốt huỷ, đổ tro xuống sông, đến khi ấy 

yêu khí của ma quỷ mới trừ hết. 

Từ đó việc đắp thành của Tuyền vương không quá nửa tháng là xong. Rùa vàng từ tạ ra đi, rút 

một chiếc móng đưa cho Thục vương mà dặn rằng: 

- Quốc gia yên nguy có số trời, nhung người cũng phải có phòng bị. Nếu thấy giặc đến thì dùng 
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móng thiêng này làm cái lẫy nỏ mà bắn thì vương không có gì phải lo! 

Hùng Tuyền vương bèn sai bề tôi là Cao Lỗ chế nỏ thần, lấy cái vuốt thiêng làm máy, đặt tên là 

“Linh hoa kim trảo thần nỗ”. Sau khi đã có nỏ thần, Hùng Tuyền vương thu họp tàn quân, tuyển 

thêm dân binh, rồi sai người đưa thư cho Tản Viên, nói: “Thục vương đem quân sang đánh, đã 

chiếm đô thành của ta, khanh mau đem quân đến cứu viện” 

Tản Viên bèn dẫn binh mã thẳng đến Loa Thành, dàn quân đối trận với Thục vương để khuếch 

trương thanh thế. Mấy hôm sau Tản Viên khuyên Hùng Tuyền vương: 

- Họ Hùng hưởng nước kể cũng đã lâu dài. Lòng trời ắt có hạn, khiến cho Thục vương thừa cơ 

gây hấn xâm lấn nước ta. Vả lại Thục vương vốn là bộ chủ Ai Lao, cũng là dòng phái của tiền 

hoàng đế. Nay quốc thế không được bình thường, cũng là chuyện do tiền định. Vua có yêu riêng 

gì một cõi đất phương nam mà cưỡng lại ý trời, làm hại sinh linh? Vả lại bệ hạ và thần đã có 

phép thần tiên, không gì hơn là quay về chốn Bồng Hồ, Lãng Uyển, tiêu dao ở làng quê bất lão, 

thanh nhàn nơi gác phượng lầu rồng, há phải nhiễm bẩn bụi trần, vàng ngọc châu báu cũng chẳng 

bằng mảy lông, ngọc nữ tiên đồng cũng chỉ mát mắt chốc lát. Trí lự như thế mới thật là cao! 

Tuyền vương cho là phải. Rồi Tuyền vương sai đưa thư nhường nước cho Thục vương. Thục 

vương sai sứ đến tạ ơn. Tuyền vương nhân đó tặng cho Thục vương chiếc nỏ thần, rồi trở về núi 

Nghĩa Lĩnh cùng với Tản Viên Sơn Tinh biến hoá vào cõi hoá sinh bất diệt. 

Thục An vương đã được nhường nước, tưởng nhớ ơn đức trời biển của Hùng Tuyền vương bèn 

xa giá đến núi Nghĩa Lĩnh cho dựng Dao Đài để làm nơi quốc gia phụng thờ, dựng hai cột đá 

trong núi, chỉ tay lên trời thề rằng: 

- Nguyện trời cao mây xám lồng lộng xét soi: nước Nam trường tồn trường tại. Ngôi miếu Hùng 

vương nơi đây nếu vua sau kế trị mà bội ước nhạt thề thì sẽ bị rìu trăng búa gió trừng phạt, 

không phụ lời thề của tiền nhân. 

Đọc lời khấn xong, Thục vương lạy tạ rồi lên xe trở về kinh đô Phong Châu, cho triệu các dòng 

phái cành vàng lá ngọc của dòng họ Hùng ban cho danh hiệu Trung nghĩa huơng (làng Trung 

nghĩa), cấp cho dân tạo lệ hưởng dụng lâu dài, cấp 500 mẫu ruộng ở gò Nghĩa Lĩnh thuộc bản 

thôn. Lại cấp cho các cánh ruộng ở nhiều địa phương để thu tô thuế: trên từ Tuyên Quang, Hưng 

Hoá, dưới đến các xã ở Việt Trì hàng năm nộp hoa lợi để dùng vào việc đèn hương phụng thờ 18 

đời vua Hùng từ Thánh tổ Cao hoàng đế đến các vua kế đời truyền nối. 

Thục An vương kế nối trị nước được 50 năm thì xẩy ra việc nhà Tần lập các đạo quân gồm 

những dân phạm tội phải chạy trốn lưu vong, những người đi ở rể bị bán làm binh, sai Hiệu uý 
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Đồ Thư làm tướng chỉ huy, sai Sử Lộc đào cừ chở lương thực, tiến sâu vào đất Lĩnh Nam, chiếm 

đất Lục Lương, đặt các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận; lấy Nhâm Ngao làm Thái thú 

quận Nam Hải, Triệu Đà làm lệnh doãn huyện Long Xuyên (Nay ở đình Phân Thuỷ huyện Hưng 

Yên có miếu thờ). Câu đối ở miếu: 

Khai vật tế nhân, tưởng Việt thành thâu túc, 

Thuỳ sử nhất hoằng bích thuỷ, tiện vãn vận dĩ khải hồng đồ. 

Niệm Nghĩa Lĩnh khai cương, 

Cạnh nhĩ sổ lý thanh sơn, lưu cao trạch nhi thành đô hội [ ]. 

Rồi đó Nhâm Ngao, Triệu Đà thừa cơ gây hấn, đem quân sang xâm lược. Triệu Đà đóng quân ở 

núi Tiên Du Bắc Giang giao chiến với An vương. An vương lấy nỏ thần ra bắn. Triệu Đà thua 

trận bỏ chạy. Đà biêt Thục có nỏ thần, không thể đối địch đựơc, bèn cho con là Trọng Thuỷ vào 

làm lính hầu (túc vệ) trong cung An vương. Rồi Trọng Thuỷ cầu hôn vương nữ Mỵ Châu. Trọng 

Thuỷ dụ Mỵ Châu lấy trộm nỏ thần cho xem rồi tháo đổi cái lẫy khác. Sau đó Thuỷ về báo cho 

cha biết. Triệu Đà bèn phát binh đánh An vương. An vương không ngờ cái lẫy thiêng đã bị mất, 

khi ấy đang đánh cờ vây, cười nói: “Đà không sợ nỏ thần sao?”. Quân Triệu Đà vây áp đến nơi, 

An vương lấy nỏ ra bắn, không hiệu nghiệm. An vương bẻ nỏ vứt đi rồi lui chạy. Thế là cơ đồ họ 

Hùng mất. 

Từ Triệu Vũ Đế (huý Đà) kế trị đến các triều Đinh Lê Lý Trần cho tới nay triều Lê ta đều chuẩn 

y việc phụng thờ ở cung miếu, chuẩn cho làng Trung Nghĩa thuộc bản xã theo đúng lệ cũ được 

hưởng tạo lệ, miễn trừ tô thuế binh dân cùng là các khoản sưu sai tạp dịch, giao cho dân bản xã 

phụng thờ cầu chúc cho mệnh mạch quốc gia trường tồn, lưu thơm muôn thủa. 

Ô hô! Thịnh thay! 

 

Năm Nhâm Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ nhất (1470), mùa xuân, tháng Ba, ngày tốt. 

Hàn lâm viện trực học sĩ NGUYỄN CỐ phụng soạn. 

 

Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ dịch xong lúc 17g30 ngày 25-12-2011 tại thư trai xóm Trúc 

(Đội Cấn, Hà Nội) 

Phan Duy Kha giới thiệu 

(Theo caobaquat.com.vn) 
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 Từ khóa: Ngọc phả Hùng Vương, Ngô Đức Thọ, Hàn lâm trực học sĩ Nguyễn Cố, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng 

Vương 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá 

Xếp hạng: 3.5 - 4 phiếu bầu 

  

  

    

 
Cái gì có từ thời HV đều không có thật, rất nhiều gia phả, bản phả mới của nhiều dòng họ khác 

đều bám vào thời HV. Trong khi thời này còn sơ khai chưa ảnh hưởng mạnh về chữ hán văn hóa 

TQ chưa có bản phả. 18 đời vua Hùng còn mập mờ chưa có bằng chứng khảo cổ nào chứng minh 

đã từng tồn tại nhà nước phát triển cả. 

Con Cháu Họ Ngô   ( Ngô Quyền )  hathuylinhtram@gmail.com   04/04/2018 12:23 

    

             _______________________________________________________________________ 

 Chúng tôi trưng dẫn tài liệu HÙNG VƯƠNG NGỌC PHẢ của Ông Phan Duy Kha để xin phép phổ biến chung về  

VĂN HÓA DÂN TỘC, chứ không tìm bất cứ mưu lợi gì riêng cho cá nhân. Đa tạ. 

_____________________________________________________________________ 
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TÌM VỀ  TINH THẦN  DÂN TỘC  

QUA    

 

 “ DANH  TÍNH “ CÁC VỊ THÁNH VƯƠNG  

 

TRONG HUYỀN SỬ VÀ LỊCH SỬ 

 

 

I.-  THỜI HUYỀN SỬ: CÁC NHÂN VẬT SÁNG TẠO VĂN HÓA 

I.- BÀN CỔ 

Nhân vật sắp Thế  ký: Chọn vị thế cho con Người giữa Trời Đất 

( Định Vị trí  của Nhân trong Tam Tài: Thiên – Nhân - Địa ) 

“ Hỗn mang chi Sơ: Lúc ban đầu Vũ trụ chỉ là một khối Hỗn mang  

“ Vị phân Thiên Địa: Trời Đất chưa được phân Cực: VÔ CỰC 

“ Bàn Cổ thỉ xuất:Bàn Cổ xuất hiện trước tiên  

“ Thiên sinh ư Tý:Trời đưọc sinh ra ở cung Tý 

“ Địa Tịch ư Sửu:  Đất trải rộng ở cung Sửu 

“ Nhân sinh ư Dần. . . :Nguời được sinh ra ở cung Dần “ 

Vịnh Tam Tài 

Trời Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đầy đủ hoá công. 

( Trần Cao Vân ) 

II.- Toại Nhân 

Toại Nhân sinh ra lửa để nướng chín thức ăn, và đốt rẫy để Gieo trồng 



- 226 - 
 

Toại Nhân cũng là Vị Tổ của Nông nghiêp  

III.- HỮU SÀO 

Hữu sào ( có Tổ ) làm nhà trên cây như Chim làm Tổ 

Chữ Tổ Tiên bắt nguồn từ đây  

Hữu Sào là Tổ của Nông nghiệp, không phải của Dân Du mục Tàu 

IV.- PHỤC HY 

         

 Dịch Phục Hy với  2  nét Đứt (Âm ) Liền ( Dương )  Phục Hy / Nữ  Oa giao Chỉ  ( 2→1)    Xà 

hậu Nữ Oa ( Thần Rắn ) 

Phục Hy tạo ra quẻ Dịch với nét Đứt ( - - ), nét Liền ( - ), Ông có hiệu là Thanh Tinh thuộc nòi 

Rồng của Việt tộc. 

V.- NỮ OA 

Nữ Oa đội đá vá Trời, vì Thiên bất túc Tây ( 3 ) Bắc ( 1 ), Địa bất mãn Đông (3 ) Nam (2 ) để 

vá lại Ngũ hành. Khi chết Nữ Oa biến thành Chim Tinh vệ, nên thuộc dòng Chim Tiên của Việt 

tộc.  

 

VI.- VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG:炎帝神農 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
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Viêm Đế: Ông Vua thờ Mặt Trời, thờ Trời: Ông Tổ khai sáng ra  Nông nghiệp 

 

Viêm: 炎 

Từ điển trích dẫn 

1. (Động) Ánh lửa bốc lên. ◇Thuyết văn giải tự 說文解字: “Viêm, hỏa quang thượng dã” 炎, 火光上也. 

2. (Động) Đốt, cháy. ◇Thư Kinh 書經: “Hỏa viêm Côn cương, ngọc thạch câu phần” 火炎崑岡, 玉石俱焚 (Dận 

chinh 胤征) Lửa cháy ở sườn núi Côn, ngọc thạch đều bị thiêu đốt. 

3. (Tính) Nóng, nực. ◎Như: “viêm nhiệt” 炎熱 nóng nực, “viêm hạ” 炎夏 mùa nực. 

4. (Danh) Chỉ tình trạng do mắc bệnh mà phát nóng, sưng, đau. ◎Như: “phát viêm” 發炎 bệnh phát nóng, “phế 

viêm” 肺炎 bệnh sưng phổi. 

5. (Danh) “Viêm phương” 炎方 phương Nam. 

6. Một âm là “đàm”. (Phó) Nóng dữ dội. ◇Thi Kinh 詩經: “Hạn kí thái thậm, Tắc bất khả trở, Hách hách đàm đàm, 

Vân ngã vô sở” 旱既太甚, 則不可沮, 赫赫炎炎, 云我無所 (Đại nhã 大雅, Vân Hán 雲漢) Nắng hạn đã quá lắm 

rồi, Mà không ngăn được, Khô khan nóng nực, Nói: Ta không còn chỗ trú. 

7. Lại một âm nữa là “diễm”. § Cùng nghĩa với chữ “diễm” 燄. 

Từ điển Thiều Chửu 

① Bốc cháy, ngọn lửa. 

② Nóng, mùa hè gọi là mùa viêm nhiệt 炎熱. 

③ Phương nam gọi là viêm phương 炎方. 

④ Một âm là đàm. Rực rỡ. 

⑤ Lại một âm nữa là diễm. Cùng nghĩa với chữ diễm 燄. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

(văn) Như 焰 và 燄. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Lửa cháy sáng — Một âm là Viêm. 

  

Từ điển trích dẫn 
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1. (Động) Ánh lửa bốc lên. ◇Thuyết văn giải tự 說文解字: “Viêm, hỏa quang thượng dã” 炎, 火光上也. 

2. (Động) Đốt, cháy. ◇Thư Kinh 書經: “Hỏa viêm Côn cương, ngọc thạch câu phần” 火炎崑岡, 玉石俱焚 (Dận 

chinh 胤征) Lửa cháy ở sườn núi Côn, ngọc thạch đều bị thiêu đốt. 

3. (Tính) Nóng, nực. ◎Như: “viêm nhiệt” 炎熱 nóng nực, “viêm hạ” 炎夏 mùa nực. 

4. (Danh) Chỉ tình trạng do mắc bệnh mà phát nóng, sưng, đau. ◎Như: “phát viêm” 發炎 bệnh phát nóng, “phế 

viêm” 肺炎 bệnh sưng phổi. 

5. (Danh) “Viêm phương” 炎方 phương nam. 

6. Một âm là “đàm”. (Phó) Nóng dữ dội. ◇Thi Kinh 詩經: “Hạn kí thái thậm, Tắc bất khả trở, Hách hách đàm đàm, 

Vân ngã vô sở” 旱既太甚, 則不可沮, 赫赫炎炎, 云我無所 (Đại nhã 大雅, Vân Hán 雲漢) Nắng hạn đã quá lắm 

rồi, Mà không ngăn được, Khô khan nóng nực, Nói: Ta không còn chỗ trú. 

7. Lại một âm nữa là “diễm”. § Cùng nghĩa với chữ “diễm” 燄. 

Từ điển Thiều Chửu 

① Bốc cháy, ngọn lửa. 

② Nóng, mùa hè gọi là mùa viêm nhiệt 炎熱. 

③ Phương nam gọi là viêm phương 炎方. 

④ Một âm là đàm. Rực rỡ. 

⑤ Lại một âm nữa là diễm. Cùng nghĩa với chữ diễm 燄. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① Nóng, nực, viêm nhiệt: 炎夏 Mùa hè nóng nực, mùa viêm nhiệt; 

② Viêm, sưng, đau: 肺炎 Sưng phổi; 腸炎 Viêm ruột; 闌尾炎 Đau ruột thừa; 

③ (văn) Đốt cháy; 

④ 【炎方】viêm phương [yánfang] (văn) Phương nam. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Hơi lửa bốc lên — Nóng như lửa. Đốt cho cháy. 

Từ ghép 18 

Bàng quang viêm 膀胱炎 • biển đào thể viêm 扁桃体炎 • biển đào thể viêm 扁桃體炎 • hầu viêm 喉炎 • phế viêm 

肺炎 • vị viêm 胃炎 • viêm bang 炎邦 • viêm dương 炎陽 • viêm đế 炎帝 • viêm lương 炎涼 • viêm nhiệt 炎

熱 • viêm phong 炎風 • viêm phương 炎方 • viêm thiên 炎天 • viêm thũng 炎腫 • viêm thử 炎暑 • viêm tinh 炎

星 • viêm viêm 炎炎. 

Từ điển Thiều Chửu 

① Bốc cháy, ngọn lửa. 

② Nóng, mùa hè gọi là mùa viêm nhiệt 炎熱. 

③ Phương nam gọi là viêm phương 炎方. 

④ Một âm là đàm. Rực rỡ. 

⑤ Lại một âm nữa là diễm. Cùng nghĩa với chữ diễm 燄. 

Đế: 帝 

Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Bậc chúa tể trong vũ trụ. ◎Như: “Thượng đế” 上帝 trời. ◇Thư Kinh 書經: “Đế nãi chấn nộ, bất tí Hồng 

phạm cửu trù” 帝乃震怒, 不畀洪範九疇 (Hồng phạm 洪範). 

2. (Danh) Thiên thần làm chủ một phương. ◇Trang Tử 莊子: “Nam hải chi đế vi Thúc, bắc hải chi đế vi Hốt, trung 
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ương chi đế vi Hồn Độn” 南海之帝為儵, 北海之帝為忽, 中央之帝為渾沌 (Ứng đế vương 應帝王). 

3. (Danh) Thời Tam Đại gọi vua đã chết là “đế” 帝. ◇Lễ Kí 禮記: “Thiên vương đăng giả, thố chi miếu, lập chi chủ, 

viết đế” 天王登假, 措之廟, 立之主, 曰帝 (Khúc lễ hạ 曲禮下) Thiên vương quy tiên (chết), dựng miếu cho vua, 

lập vua làm chủ (miếu), gọi là đế. 

4. (Danh) Vua, quân chủ, hoàng đế. § Thời thái cổ, “đế” 帝 chỉ lĩnh tụ của nhiều bộ tộc liên minh với nhau. ◇Mạnh 

Tử 孟子: “(Thuấn) tự canh giá đào ngư dĩ chí ư đế, vô phi thủ ư nhân giả” (舜)自耕稼陶漁以至於帝, 無非取於人

者 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) (Thuấn) từ khi cày cấy, làm đồ gốm, đánh cá cho đến khi làm vua, lúc nào 

ngài cũng lấy (gương thiện đức) ở người . 

5. (Danh) Thiên tử. § Ngày xưa gọi bậc thống trị tối cao của quốc gia là “đế” 帝. ◇Sử Kí 史記: “Tần cố vương 

quốc, Thủy Hoàng quân thiên hạ, cố xưng đế” 秦故王國, 始皇君天下, 故稱帝 (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ 秦始皇本

紀) Nguyên trước Tần là một vương quốc, Thủy Hoàng làm vua cả thiên hạ nên gọi là đế (tức thiên tử). 

6. (Động) Làm vua, xưng làm vua. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Bệ hạ thừa đại loạn chi cực, thụ mệnh nhi đế, hưng 

minh tổ tông” 陛下承大亂之極, 受命而帝, 興明祖宗 (Phục Trạm truyện 伏湛傳). 

Từ điển Thiều Chửu 

① Vua. 

② Vị thần rất tôn gọi là đế, như trời gọi là Thượng đế 上帝. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① Trời, đế: 上帝 Trời, chúa trời, thượng đế; 

② Vua, hoàng đế: 帝王 Đế vương, vua chúa; 

③ Đế quốc, chủ nghĩa đế quốc (nói tắt): 反帝 Chống đế quốc. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Hiệu của người đứng đầu thiên hạ — Chỉ trời — Chỉ ông vua. 
 
 

VII.- ĐẾ MINH: 帝 明  

 

Đế Minh: Cháu 3 đời của Viêm Đế  

Con cái của Nguồn Sáng ( Qu  ang năng: Wave / Particle duality ) 

Chữ Minh 明 

Chữ Minh  ( 明   )   gồm hai chữ Nhật ( 曰  ) Nguyệt  (月) ghép lại với nhau, đó la nguồn Sáng của Ban ngày và cả 

Ban Đêm  tức là Quang  năng.  

Ánh sáng truyền đi  vừa theo Làn sóng hình Sin, có tính chất che chở bao bọc như lòng Nhân ái, vừa truyền đi theo 

dòng photon  thẳng tắp như Lý Công chính.   

Đó là  Lòng Nhân ái và Lý Công chính hay Tình Nghĩa 

_________________________________________________________________________ 
 

What is the concept of wave particle duality? 

Wave-particle duality refers to the fundamental property of matter where, at one moment it appears like a wave, and yet at 

another moment it acts like a particle. To understand wave-particle duality it's worth looking at differences 

between particles and waves.Jul 27, 2012 

What is both a wave and a particle? 

Light behaves both as a particle and as a wave. Since the days of Einstein, scientists have been trying to directly observe both of 

these aspects of light at the same time.Mar 2,  

Who came up with wave particle duality? 
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Louis de Broglie 

French physicist Louis de Broglie proposed (1924) that electrons and other discrete bits of matter, which until then had been 

conceived only as material particles, also have wave properties such as wavelength and frequency. 

 
Wave-particle duality, possession by physical entities (such as light and electrons) of both wavelike and particle-
like characteristics. On the basis of experimental evidence, German physicist Albert Einstein first showed (1905) 
that light, which had been considered a form of electromagnetic waves, must also be thought of as particle-like, 
localized in packets of discrete energy. The observations of the Compton effect (1922) by American physicist Arthur 
Holly Compton could be explained only if light had a wave-particle duality. French physicist Louis de 
Broglie proposed (1924) that electrons and other discrete bits of matter, which until then had been conceived only as 
material particles, also have wave properties such as wavelength and frequency. Later (1927) the wave nature of 
electrons was experimentally established by American physicists Clinton Davisson and Lester Germer and 
independently by English physicist George Paget Thomson. An understanding of the complementary relation between 
the wave aspects and the particle aspects of the same phenomenon was announced by Danish physicist Niels Bohr in 
1928 (see complementarity principle). 

________________________________________________________________________________ 
 

Từ điển Thiều Chửu 

① Sáng, như minh tinh 明星 sao sáng, minh nguyệt 明月 trăng sáng. Dân tộc đã khai hoá gọi là văn minh 文明. 

② Sáng suốt, sáng suốt trong sạch, không bị ngoại vật nó che lấp gọi là minh, như cao minh 高明 cao sáng, minh 

giám 明鑒 soi sáng, minh sát 明察 xét rõ, v.v. Tục gọi quan trên là minh công 明公 nghĩa là vị quan sáng suốt, là 

theo nghĩa đó. 

③ Phát minh, tỏ rõ, như phát minh tân lí 發明新理 phát minh ra lẽ mới, tự minh tâm khúc 自明心曲 tự tỏ khúc 

nhôi (khúc nôi), minh minh như thử 明明如此 rành rành như thế, quang minh lỗi lạc 光明磊落 sáng sủa dõng 

dạc, v.v. 

④ Mắt sáng, như táng minh 喪明 mù mắt, ông Tử Hạ con chết khóc mù mắt, vì thế mới gọi sự con người chết là 

táng minh chi thống 喪明之痛. 

⑤ Mới sáng, như bình minh 平明 vừa sáng, minh nhật 明日 ngày mai, minh niên 明年 sang năm v.v. 

⑥ Thần minh, như các dùng về người chết gọi là minh khí 明器. 

 

 ____________________________________________________________________ 
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II.- GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 

( Diachronic History ) 

1.- KINH DƯƠNG VƯƠNG  

涇陽王 ở ngôi  400 năm, thọ 420 tuổi 

KINH: 涇 

Từ điển Thiều Chửu 

① Sông Kinh, sông Kinh đục, sông Vị trong, vì thế nên phân biệt thanh trọc gọi là kinh vị 涇渭. 

‘’DƯƠNG: 陽 

Từ điển Thiều Chửu 

① Phần dương, khí dương. Trái lại với chữ âm 陰. Xem lại chữ âm 陰. 

② Mặt trời. Như sách Mạnh Tử 孟子 nói Thu dương dĩ bộc chi 秋陽以暴之 mặt trời mùa thu rọi xuống cho. 

③ Hướng Nam. Như thiên tử đương dương 天子當陽 vua ngồi xoay về hướng Nam. 

④ Chiều nước về phía bắc cũng gọi là dương. Như Hán dương 漢陽 phía bắc sông Hán. 

⑤ Mặt núi phía nam cũng gọi là dương như Hành dương 衡陽 phía nam núi Hành. 

⑥ Tỏ ra. Như dương vi tôn kính 陽爲尊敬 ngoài mặt tỏ ra đáng tôn kính. 

⑦ Màu tươi, đỏ tươi. 

⑧ Cõi dương, cõi đời đang sống. 

⑨ Dái đàn ông. 

 

VƯƠNG: 王 

Từ điển Thiều Chửu 

① Vua. 

② Tước vương. 

③ Tiếng gọi các tổ tiên, như gọi ông là vương phụ 王父, bà là vương mẫu 王母, v.v. 

④ Chư hầu đời đời lại chầu gọi là vương. 

⑤ To, lớn. 

⑥ Một âm là vượng. Cai trị cả thiên hạ, như dĩ đức hành nhân giả vượng 以德行仁者王 lấy đức làm nhân ấy được 

đến ngôi trị cả thiên hạ 

 

Chiết tự chữ Vương  

王: Chữ Vương gồm:  

3 nét ngang:  Nét ngang Trên chỉ Thiên ( Trời ) , nét dưới chì Địa (Đất )  

 Nét giữa chỉ Nhân ( Người ) .  

1 nét đứng nối  liền 3 nét Ngang Thiên Địa và  Nhân với nhau.  Nên Vương là người thông suốt cả  ba lãnh vực 

Trời Đất Người tức là người thông suốt Nho ( Thông Thiên Địa Nhân viết Nho)  
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HÙNG : 雄 

Từ điển phổ thông 

1. Con chim trống 

2. mạnh, khoẻ 

Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Chim trống. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Hùng phi viễn cầu thực, Thư giả minh tân toan” 雄飛遠求食, 雌者鳴辛

酸 (Nghĩa cốt hành 義鶻行) Chim trống bay xa kiếm ăn, Chim mái kêu than chua xót. 

2. (Danh) Chỉ giống đực (động và thực vật). ◇Tô Thức 蘇軾: “Trúc hữu thư hùng giả đa duẩn, cố chủng trúc đương 

chủng thư” 竹有雌雄者多筍, 故種竹當種雌 (Cừu trì bút kí 仇池筆記, Trúc thư hùng 竹雌雄). 

3. (Danh) Chỉ đàn ông, nam tử. ◇Trang Tử 莊子: “(Ai Đài Tha) hựu dĩ ác hãi thiên hạ, họa nhi bất xướng, trí bất 

xuất hồ tứ vực, thả hữu thư hùng hợp hồ tiền, thị tất hữu dị hồ nhân giả dã” (哀駘它)又以惡駭天下, 和而不唱, 知

不出乎四域, 且有雌雄合乎前, 是必有異乎人者也 (Đức sung phù 德充符) (Ai Đài Tha) lại xấu xí làm mọi người 

phát sợ, họa nhưng không xướng, trí không ra khỏi bốn cõi, vậy mà đàn ông, đàn bà xúm xít lại trước mặt. Chắc hắn 

phải có gì khác người. 

4. (Danh) Người dũng mãnh, tài giỏi, kiệt xuất. ◇Tả truyện 左傳: “Tề Trang Công triều, chỉ Thực Xước, Quách Tối 

viết: Thị quả nhân chi hùng dã” 齊莊公朝, 指殖綽, 郭最曰: 是寡人之雄也 (Tương Công nhị thập nhất niên 襄公

二十一年). 

5. (Danh) Chỉ quốc gia mạnh lớn. ◎Như: “Chiến quốc thất hùng” 戰國七雄 bảy nước mạnh thời Chiến quốc. 

6. (Danh) Thắng lợi, chiến thắng. § Thường dùng đi đôi với “thư” 雌. ◇Sử Kí 史記: “Thiên hạ hung hung sổ tuế 

giả, đồ dĩ ngô lưỡng nhĩ, nguyện dữ Hán vương thiêu chiến quyết thư hùng, vô đồ khổ thiên hạ chi dân phụ tử vi 

dã” 天下匈匈數歲者, 徒以吾兩耳, 願與漢王挑戰決雌雄, 毋徒苦天下之民父子為也 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀
) Thiên hạ mấy năm nay xáo trộn lao đao, chỉ là tại hai chúng ta, xin cùng Hán vương đánh nhau một phen sống mái 

(quyết phân thắng bại), để cho bàn dân thiên hạ, lớn bé già trẻ, thoát khỏi cảnh lầm than. 

7. (Danh) Người hay vật đứng đầu, ở hàng đầu. ◇Vương Sung 王充: “Hổ diệc chư cầm chi hùng dã” 虎亦諸禽之

雄也 (Luận hành 論衡, Tao hổ 遭虎). 

8. (Danh) Châu thuộc cấp hạng nhất (dưới đời Đường). 

9. (Danh) Họ “Hùng”. 

10. (Tính) Trống, đực. ◎Như: “hùng áp” 雄鴨 vịt đực, “hùng kê” 雄雞 gà trống. 

11. (Tính) Siêu quần, kiệt xuất. ◎Như: “hùng tư kiệt xuất” 雄姿傑出 siêu quần kiệt xuất. 

12. (Tính) Mạnh mẽ, dũng vũ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Du kiến quân thế hùng tráng, tâm thậm bất 

an” 瑜見軍勢雄壯, 心甚不安 (Đệ ngũ thập nhất hồi) (Chu) Du thấy thế quân (của Lưu Bị) mạnh mẽ, trong lòng rất 

lo lắng không yên. 

13. (Tính) Cao lớn, hùng vĩ. ◇Bắc sử 北史: “(Lô) Tào thân trường cửu xích, tấn diện thậm hùng, tí mao nghịch như 

trư liệp, lực năng bạt thụ” 曹身長九尺, 鬢面甚雄, 臂毛逆如豬鬣, 力能拔樹 (Lô Tào truyện 盧曹傳). 

14. (Tính) Giỏi, thiện trường. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Lí Lão hùng ư đàm, âm điệu thậm kích liệt, do hữu 

đương niên sất trá tam quân chi khái” 李老雄於談, 音調甚激烈, 猶有當年叱吒三軍之概 (Quy khứ lai 歸去來, 

Tại oanh tạc trung lai khứ nhị 在轟炸中來去二). 

15. (Tính) Thịnh, dâng tràn. ◇Tiết Phùng 薛逢: “Túy xuất đô môn sát khí hùng” 醉出都門殺氣雄 (Tống Phong 

thượng thư tiết chế Hưng Nguyên 送封尚書節制興元). 

16. (Tính) Giàu có, phú hữu. ◇Bào Chiếu 鮑照: “Ngũ đô căng tài hùng, Tam Xuyên dưỡng thanh lợi” 五都矜財雄

, 三川養聲利 (Vịnh sử 詠史). 

17. (Tính) Hiểm yếu. ◇Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽: “Địa hùng cảnh thắng ngôn bất tận” 地雄景勝言不盡 (Trung thu 

tùng giang tân kiều đối nguyệt hòa liễu lệnh chi tác 中秋松江新橋對月和柳令之作). 

18. (Động) Xưng hùng (làm nước mạnh). ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Phương kim duy Tần hùng thiên hạ” 方今唯

秦雄天下 (Triệu sách tam 趙策三) Nay chỉ có nước Tần xưng hùng trong thiên hạ. 

19. (Động) Dựa vào, ỷ thế. ◇Trang Tử 莊子: “Cổ chi chân nhân, bất nghịch quả, bất hùng thành, bất mô sĩ” 古之真

人, 不逆寡, 不雄成, 不謨士 (Đại tông sư 大宗師) Bậc chân nhân ngày xưa không trái nghịch với số ít, không ỷ thế 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B6%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%98%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A7%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A7%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BD%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B4%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%91%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BD%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%96%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%86%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AE%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%98%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AB
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vào thành tích của mình (mà lấn ép người khác), không mưu đồ sự việc. § “Mô sĩ” 謨士 ở đây dịch thông với “mô 

sự” 謨事. Có thuyết cho rằng “mô sĩ” nghĩa là "mưu tính lôi kéo kẻ sĩ theo về với mình". 

Từ điển Thiều Chửu 

① Con đực, các loài có lông thuộc về giống đực gọi là hùng, giống thú đực cũng gọi là hùng. 

② Mạnh. Như hùng tráng 雄壯 mạnh khoẻ. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① (Giống) đực, sống, trống; 

② (Người hoặc nước) hùng mạnh: 稱雄 Xưng hùng; 戰國七雄 Bảy nước hùng mạnh thời Chiến Quốc; 

③ Hào hùng, mạnh mẽ, oai hùng, hùng dũng, to lớn, kiệt xuất, có khí phách: 雄心 Hùng tâm, chí lớn; 雄兵 Hùng 

binh; 雄略 Mưu lược kiệt xuất; 雄才 Tài năng kiệt xuất; 

④ (văn) Chiến thắng; 

⑤ (văn) Mắng nhiếc người khác bằng những lời sỉ nhục; 

⑥ [Xióng] (Họ) Hùng. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Con quạ đực — Loài thú đực — Tài sức hơn người — Mạnh mẽ dũng cảm. 

Từ ghép 27 

anh hùng 英雄 • anh hùng ca 英雄歌 • anh hùng mạt lộ 英雄末路 • cân quắc anh hùng 巾幗英雄 • gian hùng 

奸雄 • hào hùng 豪雄 • hùng anh 雄英 • hùng biện 雄辯 • hùng dũng 雄勇 • hùng hậu 雄厚 • hùng hổ 雄

虎 • hùng hồn 雄渾 • hùng khí 雄氣 • hùng kiệt 雄傑 • hùng tài 雄才 • hùng tráng 雄壮 • hùng tráng 雄壯 • hùng 

trưởng 雄長 • hùng vĩ 雄偉 • hùng vương 雄王 • quần hùng 羣雄 • quyết thư hùng 決雌雄 • thị hùng 恃雄 • thư 

hùng 雌雄 • tranh hùng 爭雄 • trầm hùng 沈雄 • xưng hùng 稱雄 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① (Giống) đực, sống, trống; 

② (Người hoặc nước) hùng mạnh: 稱雄 Xưng hùng; 戰國七雄 Bảy nước hùng mạnh thời Chiến Quốc; 

③ Hào hùng, mạnh mẽ, oai hùng, hùng dũng, to lớn, kiệt xuất, có khí phách: 雄心 Hùng tâm, chí lớn; 雄

兵 Hùng binh; 雄略 Mưu lược kiệt xuất; 雄才 Tài năng kiệt xuất; 

④ (văn) Chiến thắng; 

⑤ (văn) Mắng nhiếc người khác bằng những lời sỉ nhục; 

⑥ [Xióng] (Họ) Hùng. 

______________________________________________________________________________ 

 

2.- HÙNG HIỀN VƯƠNG  

雄賢王: Lạc Long Quân ở ngôi 400 năm. 

HÙNG: 雄 

Từ điển phổ thông 

1. Con chim trống 

2. mạnh, khoẻ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%9C%AB%E8%B7%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%9C%AB%E8%B7%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%BE%E5%B9%97%E8%8B%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%BE%E5%B9%97%E8%8B%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B8%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B8%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AA%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AA%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%BE%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%BE%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%8B%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%8B%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%8E%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%8E%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%B8%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%B8%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%82%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%82%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%A3%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%A3%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%A3%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%A3%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%81%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E5%81%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A3%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A3%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%BA%E9%9B%8C%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%BA%E9%9B%8C%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%83%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%83%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%8C%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%88%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%88%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8D
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Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Chim trống. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Hùng phi viễn cầu thực, Thư giả minh tân toan” 雄飛遠求食, 雌者鳴辛

酸 (Nghĩa cốt hành 義鶻行) Chim trống bay xa kiếm ăn, Chim mái kêu than chua xót. 

2. (Danh) Chỉ giống đực (động và thực vật). ◇Tô Thức 蘇軾: “Trúc hữu thư hùng giả đa duẩn, cố chủng trúc đương 

chủng thư” 竹有雌雄者多筍, 故種竹當種雌 (Cừu trì bút kí 仇池筆記, Trúc thư hùng 竹雌雄). 

3. (Danh) Chỉ đàn ông, nam tử. ◇Trang Tử 莊子: “(Ai Đài Tha) hựu dĩ ác hãi thiên hạ, họa nhi bất xướng, trí bất 

xuất hồ tứ vực, thả hữu thư hùng hợp hồ tiền, thị tất hữu dị hồ nhân giả dã” (哀駘它)又以惡駭天下, 和而不唱, 知

不出乎四域, 且有雌雄合乎前, 是必有異乎人者 也 (Đức sung phù 德充符) (Ai Đài Tha) lại xấu xí làm mọi người 

phát sợ, họa nhưng không xướng, trí không ra khỏi bốn cõi, vậy mà đàn ông, đàn bà xúm xít lại trước mặt. Chắc hắn 

phải có gì khác người. 

4. (Danh) Người dũng mãnh, tài giỏi, kiệt xuất. ◇Tả truyện 左傳: “Tề Trang Công triều, chỉ Thực Xước, Quách Tối 

viết: Thị quả nhân chi hùng dã” 齊莊公朝, 指殖綽, 郭最曰: 是寡人之雄也 (Tương Công nhị thập nhất niên 襄公

二十一年). 

5. (Danh) Chỉ quốc gia mạnh lớn. ◎Như: “Chiến quốc thất hùng” 戰國七雄 bảy nước mạnh thời Chiến quốc. 

6. (Danh) Thắng lợi, chiến thắng. § Thường dùng đi đôi với “thư” 雌. ◇Sử Kí 史記: “Thiên hạ hung hung sổ tuế 

giả, đồ dĩ ngô lưỡng nhĩ, nguyện dữ Hán vương thiêu chiến quyết thư hùng, vô đồ khổ thiên hạ chi dân phụ tử vi 

dã” 天下匈匈數歲者, 徒以吾兩耳, 願與漢王挑戰決雌雄, 毋徒苦天下之民父子為也 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀
) Thiên hạ mấy năm nay xáo trộn lao đao, chỉ là tại hai chúng ta, xin cùng Hán vương đánh nhau một phen sống mái 

(quyết phân thắng bại), để cho bàn dân thiên hạ, lớn bé già trẻ, thoát khỏi cảnh lầm than. 

7. (Danh) Người hay vật đứng đầu, ở hàng đầu. ◇Vương Sung 王充: “Hổ diệc chư cầm chi hùng dã” 虎亦諸禽之

雄也 (Luận hành 論衡, Tao hổ 遭虎). 

8. (Danh) Châu thuộc cấp hạng nhất (dưới đời Đường). 

9. (Danh) Họ “Hùng”. 

10. (Tính) Trống, đực. ◎Như: “hùng áp” 雄鴨 vịt đực, “hùng kê” 雄雞 gà trống. 

11. (Tính) Siêu quần, kiệt xuất. ◎Như: “hùng tư kiệt xuất” 雄姿傑出 siêu quần kiệt xuất. 

12. (Tính) Mạnh mẽ, dũng vũ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Du kiến quân thế hùng tráng, tâm thậm bất 

an” 瑜見軍勢雄壯, 心甚不安 (Đệ ngũ thập nhất hồi) (Chu) Du thấy thế quân (của Lưu Bị) mạnh mẽ, trong lòng rất 

lo lắng không yên. 

13. (Tính) Cao lớn, hùng vĩ. ◇Bắc sử 北史: “(Lô) Tào thân trường cửu xích, tấn diện thậm hùng, tí mao nghịch như 

trư liệp, lực năng bạt thụ” 曹身長九尺, 鬢面甚雄, 臂毛逆如豬鬣, 力能拔樹 (Lô Tào truyện 盧曹傳). 

14. (Tính) Giỏi, thiện trường. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Lí Lão hùng ư đàm, âm điệu thậm kích liệt, do hữu 

đương niên sất trá tam quân chi khái” 李老雄於談, 音調甚激烈, 猶有當年叱吒三軍之概 (Quy khứ lai 歸去來, Tại 

oanh tạc trung lai khứ nhị 在轟炸中來去二). 

15. (Tính) Thịnh, dâng tràn. ◇Tiết Phùng 薛逢: “Túy xuất đô môn sát khí hùng” 醉出都門殺氣雄 (Tống Phong 

thượng thư tiết chế Hưng Nguyên 送封尚書節制興元). 

16. (Tính) Giàu có, phú hữu. ◇Bào Chiếu 鮑照: “Ngũ đô căng tài hùng, Tam Xuyên dưỡng thanh lợi” 五都矜財雄

, 三川養聲利 (Vịnh sử 詠史). 

17. (Tính) Hiểm yếu. ◇Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽: “Địa hùng cảnh thắng ngôn bất tận” 地雄景勝言不盡 (Trung thu 

tùng giang tân kiều đối nguyệt hòa liễu lệnh chi tác 中秋松江新橋對月和柳令之作). 

18. (Động) Xưng hùng (làm nước mạnh). ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Phương kim duy Tần hùng thiên hạ” 方今唯

秦雄天下 (Triệu sách tam 趙策三) Nay chỉ có nước Tần xưng hùng trong thiên hạ. 

19. (Động) Dựa vào, ỷ thế. ◇Trang Tử 莊子: “Cổ chi chân nhân, bất nghịch quả, bất hùng thành, bất mô sĩ” 古之真

人, 不逆寡, 不雄成, 不謨士 (Đại tông sư 大宗師) Bậc chân nhân ngày xưa không trái nghịch với số ít, không ỷ thế 

vào thành tích của mình (mà lấn ép người khác), không mưu đồ sự việc. § “Mô sĩ” 謨士 ở đây dịch thông với “mô 

sự” 謨事. Có thuyết cho rằng “mô sĩ” nghĩa là "mưu tính lôi kéo kẻ sĩ theo về với mình". 

Từ điển Thiều Chửu 

① Con đực, các loài có lông thuộc về giống đực gọi là hùng, giống thú đực cũng gọi là hùng. 

② Mạnh. Như hùng tráng 雄壯 mạnh khoẻ. 
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%AF
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Từ điển Trần Văn Chánh 

① (Giống) đực, sống, trống; 

② (Người hoặc nước) hùng mạnh: 稱雄 Xưng hùng; 戰國七雄 Bảy nước hùng mạnh thời Chiến Quốc; 

③ Hào hùng, mạnh mẽ, oai hùng, hùng dũng, to lớn, kiệt xuất, có khí phách: 雄心 Hùng tâm, chí lớn; 雄兵 Hùng 

binh; 雄略 Mưu lược kiệt xuất; 雄才 Tài năng kiệt xuất; 

④ (văn) Chiến thắng; 

⑤ (văn) Mắng nhiếc người khác bằng những lời sỉ nhục; 

⑥ [Xióng] (Họ) Hùng. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Con quạ đực — Loài thú đực — Tài sức hơn người — Mạnh mẽ dũng cảm. 

HIỀN: 賢 

Từ điển Thiều Chửu 

① Hiền, đức hạnh tài năng hơn người gọi là hiền. 

② Thân yêu, như hiền hiền dịch sắc 賢賢易色 (Luận ngữ 論語) đổi lòng yêu sắc đẹp mà thân yêu người hiền. 

③ Hơn, như bỉ hiền ư ngô viễn hĩ 彼賢於吾遠矣 họ hiền hơn ta nhiều lắm vậy. 

④ Tốt hơn. 

⑤ Nhọc nhằn. 
 

______________________________________________________________________________ 

3.- HÙNG QUỐC VƯƠNG  

雄國王 hưởng ngôi hơn 221 năm, thọ 260 tuổi] 

Từ điển Thiều Chửu 

Quốc: 國 ① Nước, có đất có dân, có quyền cai trị gọi là nước. 
 

4.- HÙNG VIỆP VƯƠNG  

雄曄王 hưởng ngôi 300 năm 

VIỆP: DIẸP”曄   

Từ điển phổ thông 

1. sáng chói, sáng rực 

` 2. phát đạt, thịnh vượng 

 

5.- HÙNG HY VƯƠNG  

雄羲王 hưởng quốc lịch 200 năm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A3
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Hy : 羲 

Từ điển Thiều Chửu 

① Phục hi 伏羲 vua Phục hi đời thượng cổ, có khi gọi là vua Bào hi 庖羲. 

② Ðào Uyên Minh 陶淵明: Bắc song cao ngoạ, như hi Hoàng thượng nhân 北窗高臥如羲皇上人 nằm dài trước cửa sổ như 

người ở trên đời vua  Hi Hoàng, ý nói ở cảnh thái bình thanh tú tịch mịch như đời thượng cổ vậy. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

伏羲 [Fúxi] Vua Phục Hi (một ông vua truyền thuyết thời thượng cổ của Trung Quốc). 

 

______________________________________________________________________________ 

6.- HÙNG HUY VƯƠNG  

雄暉王 hưởng nước 87 năm, thọ 100 tuổi 

HUY : 暉 

Từ điển Thiều Chửu 

① Ánh sáng mặt trời. Mạnh Giao 孟郊 có câu thơ rằng: Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy 誰言

寸草心，報得三春暉 ai nói lòng tấc cỏ, báo được ơn ba xuân, ý nói ơn cha mẹ khôn cùng, khó báo đền được. Ta 

thường nói lúc còn cha mẹ là xuân huy 春暉 là bởi nghĩa đó. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

Ánh sáng (mặt trời), nắng, ánh nắng: Triêu Huy: 朝暉 Ánh nắng (sáng) ban mai; Thuỳ tạo thảo tâm, phục đắc 

tam xuân huy  誰討草心，報得三春暉？ Ai nói tấm lòng tấc cỏ, có thể báo đáp được ánh nắng dịu dàng của tiết 

ba xuân? (Mạnh Giao: Du tử ngâm). 
 

______________________________________________________________________________ 

7.- HÙNG CHIÊU VƯƠNG  

雄昭王hưởng nước 200 năm, thọ 100 tuổi. 

CHIÊU: 昭 

Từ điển Thiều Chửu 

① Sáng sủa, rõ rệt, như chiêu chương 昭章 rõ rệt. 

② Bộc bạch cho tỏ rõ ra, như chiêu tuyết 昭雪 bộc bạch nỗi oan của người ta ra cho mọi người đều biết. 

③ Hàng chiêu, trong nhà thờ giữa là bệ thờ tổ, ở bên trái là bệ thờ hàng chiêu. 

 

__________________________________________________________________ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AA%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%AA


- 237 - 
 

8.- HÙNG VĨ VƯƠNG  

雄暐王 hưởng nước được 100 năm thì băng. 

VĨ: 暐  

Từ điển phổ thông 

sáng sủa, sáng chói 

Từ điển trích dẫn 

1. (Tính) Rực rỡ. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Xuân hoa hà vĩ diệp” 春華何暐曄 (Độc sử 讀史) Hoa mùa xuân sao mà 

rực rỡ. 

 

 

9.- HÙNG ĐỊNH VƯƠNG 

雄  定 王 ở ngôi 80 năm. 

ĐỊNH: 定 

Từ điển Thiều Chửu 

① Ðịnh, xếp đặt được yên ổn, không bị lay động nữa gọi là định. 

② Dẹp cho yên, như an bang định quốc 安邦定國 yên định nhà nước, hôn định thần tỉnh 昏定晨省 tối xếp đặt 

cho yên chỗ sớm thăm hỏi yên không, nghĩa là tối thì dọn dẹp màn giường chăn chiếu cho cha mẹ được yên giấc, 

sáng thì thăm hỏi xem có được mạnh không. 

③ Ðịnh liệu, như thẩm định 審定 xét rõ mọi lẽ rồi định liệu sự làm. 

④ Ðịnh hẳn, như định nghĩa 定義 định nghĩa cứ thế là đúng. 

⑤ Hợp định, hai bên hiệp ước với nhau gọi là định, như thương định 商定 bàn định. Trai gái làm lễ kết hôn cũng 

gọi là văn định 文定, hạ định 下定, v.v. 

⑥ Tĩnh, nhà Phật có phép tu khiến cho tâm yên định không vọng động được, gọi là định, tức là phép ta quen gọi là 

nhập định vậy. 

⑦ Một âm là đính. Sao đính. 

⑧ Cái trán, như lân chi đính 麟之定 trán con lân. 

 

  10.- HÙNG UY VƯƠNG 

雄威王 ở ngôi 90 năm. 

UY:威 

Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Oai, dáng tôn nghiêm (khiến cho phải kính phục hay sợ hãi). ◎Như: “uy nghi” 威儀 dáng trang nghiêm, 

đường bệ, “uy tín” 威信 oai nghiêm đáng tin cậy, “uy nghiêm” 威嚴 trang nghiêm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9A%B4
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2. (Danh) Quyền thế. ◎Như: “phát uy” 發威 ra oai thế, động nộ, “thị uy” 示威 bày tỏ quyền thế hoặc lực lượng, 

biểu tình (ủng hộ, phản đối, v.v.). 

3. (Danh) Họ “Uy”. 

4. (Động) Chấn động. ◎Như: “thanh uy thiên hạ” 聲威天下 tiếng tăm vang dội thiên hạ. 

5. (Động) Lấy quyền thế hoặc sức mạnh áp bức người khác. ◎Như: “uy hiếp” 威脅 bức bách, “uy hách” 威嚇 dọa 

nạt ức hiếp. 

 Từ điển Đào Duy Anh  

Người tra xét tình hình về hình sự và dân sự . 

______________________________________________________________________________ 

  11.- HÙNG TRINH VƯƠNG  

雄禎王 ở ngôi 170 năm. 

TRINH : 禎 

Từ điển Đào Duy Anh  

Người tra xét tình hình về hình sự và dân sự 

______________________________________________________________________ 

  12.- HÙNG VŨ VƯƠNG  

雄武王 ở ngôi 96 năm. 

VŨ, VÕ : 武 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① Võ, vũ, vũ lực, quân sự: 文武雙全 Văn võ song toàn; 英武 Vũ dũng; 

② (văn) Bước: 行不數武:Hành bất sổ võ Đi không được mấy bước; Bộ võ:步武 Theo bước chân (nối nghiệp) 

người đi trước; 

③ Khúc nhạc vũ; 

④ (văn) Mũ lính; 

⑤ [Wư] (Họ) Võ, Vũ 

______________________________________________________________________ 

  13.-  HÙNG VIỆT VƯƠNG  

雄越王 ở ngôi 105 năm. 

 

VIỆT: 越 
 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%84%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9A%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
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Từ điển trích dẫn 

(Động) Vượt qua, nhảy qua. ◎Như: “phiên san việt lĩnh” 翻山越嶺 trèo đèo vượt núi, “việt tường nhi tẩu” 越牆

而走 leo qua tường mà chạy. 

2. (Động) Trải qua. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Việt minh niên, chánh thông nhân hòa, bách phế câu 

hưng” 越明年, 政通人和, 百廢俱興 ( Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Trải qua một năm, việc cai trị không gặp 

khó khăn, dân chúng hòa thuận, mọi việc chỉnh đốn. 

3. (Động) Không theo trật tự, vượt quá phạm vi hoặc lệ thường. ◎Như: “việt quyền” 越權 vượt quyền. 

4. (Động) Rơi đổ, ngã xuống. ◎Như: “vẫn việt” 隕越 xô đổ, nói việc hỏng mất. ◇Tả truyện 左傳: “Xạ kì tả, việt 

vu xa hạ, xạ kì hữu, tễ vu xa trung” 射其左, 越于車下, 射其右, 斃于車中 (Thành Công nhị niên 成公二年) 

Bắn bên trái, ngã xuống xe, bắn bên phải, gục trong xe. 

5. (Động) Tan, phát dương, tuyên dương. ◎Như: “tinh thần phóng việt” 精神放越 tinh thần phát dương. 

6. (Tính) Du dương. ◎Như: “kì thanh thanh việt ” 其聲清越 tiếng của nó trong trẻo du dương. 

7. (Danh) Nước “Việt”, đất “Việt”. 

8. (Danh) Giống “Việt”, ngày xưa các vùng Giang, Chiết, Mân, Việt đều là nói của giống Việt ở gọi là “Bách 

Việt” 百越. ◎Như: giống “Âu Việt” 甌越 thì ở Chiết Giang 浙江, “Mân Việt” 閩越 thì ở Phúc Kiến 福建, 

“Dương Việt” 陽越 thì ở Giang Tây 江西, “Nam Việt” 南越 thì ở Quảng Đông 廣東, “Lạc Việt” 駱越 thì ở nước 

ta, đều là “Bách Việt” cả. § Có khi viết là 粵. 

9. (Danh) Tên riêng của tỉnh “Chiết Giang” 浙江. 

10. (Danh) Họ “Việt”. 

11. (Phó) “Việt... việt...” 越... 越... càng... càng... ◎Như: “thì nhật việt cửu phản nhi việt gia thanh tích” 時日越

久反而越加清晰 thời gian càng lâu càng rõ rệt. 

12. Một âm là “hoạt”. (Danh) Cái lỗ dưới đàn sắt. 

 

Chiết tự chữ Việt 

Chữ Việt 越 gồm 2 chữ Tẩu  ( 走: Chạy) và Qua  (  戈    )  ghép lại với nhau 

Chữ Việt  diễn tả ngươi Bách Việt đánh quân đại Hán ngồi trên lưng ngựa.  Ngựa là phương tiện di chuyển của 

quân Du mục nhà Hán, để đánh quân nhà Hán ngồi trên lưng ngựa, người Việt phải vừa chạy  ( tẩu ) theo ngựa và 

dùng cái  Qua là cái Dáo dài có móc câu, vừa dùng móc câu để  kéo quân Hán xuống khỏi  lưng ngựa mà đâm. 

Việt Mễ 粵.  Chữ Việt nay trên có chữ mễ ( 米”: Lúa nước ) ở trong khung và chữ tượng trưng cho Cái Phủ việt 

mang danh Tính và Thề tính của Văn Hoá Việt  

 

Cái Búa hay cái Phủ Việt có hình 2 con Giao Long ở trên và 3 con người mang lông chim ( Chim Tiên (  Âu Cơ ) vả 

3 con nai lộc  

Số 2, 3, 5 ( 2 + 3 – 5 ) là Bộ Huyền số  hay Cơ  cấu của nền Văn Hóa Việt 

Danh tính là  ( Phủ ) Việt.  
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Thể tính là 2.-3, 5 

_______________________________________________________________________ 

 

  14.- HÙNG ANH VƯƠNG  

雄英王 ở ngôi 99 năm. 

ANH: 英 

Từ điển phổ thông 

1. Hoa 

2. người tài giỏi 

3. nước Anh 

Từ điển trích dẫn 

1. (Danh) Hoa. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Phương thảo tiên mĩ, lạc anh tân phân” 芳草鮮美, 落英繽紛 (Đào 

hoa nguyên kí 桃花源記) Cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng đầy dẫy. 

2. (Danh) Tinh hoa của sự vật. ◎Như: “tinh anh” 精英 tinh hoa, tinh túy, phần tốt đẹp nhất của sự vật, “hàm 

anh trớ hoa” 含英咀華 nghiền ngẫm văn hoa, thưởng thức văn từ hay đẹp. 

3. (Danh) Người tài năng xuất chúng. ◎Như: “anh hùng” 英雄, “anh hào” 英豪, “anh kiệt” 英傑. ◇Tam quốc 

diễn nghĩa 三國演義: “Quân tuy anh dũng, nhiên tặc thế thậm thịnh, bất khả khinh xuất” 君雖英勇, 然賊勢甚

盛, 不可輕出 (Đệ thập nhất hồi) Ông tuy tài giỏi dũng mãnh, nhưng thế giặc to lắm, không nên coi thường. 

4. (Danh) Nước “Anh”, gọi tắt của “Anh Cát Lợi” 英吉利 (England). 

5. (Danh) Núi hai lớp chồng lên nhau. 

6. (Danh) Lông trang sức trên cái giáo. 

7. (Tính) Tốt đẹp. ◇Tả Tư 左思: “Du du bách thế hậu, Anh danh thiện bát khu” 悠悠百世後, 英名擅八

區 (Vịnh sử 詠史) Dằng dặc trăm đời sau, Tiếng tốt chiếm thiên hạ. 

8. (Tính) Tài ba hơn người, kiệt xuất, xuất chúng. 

Từ điển Thiều Chửu 

① Hoa các loài cây cỏ. Vì thế nên vật gì tốt đẹp khác thường đều gọi là anh. Như văn từ hay gọi là hàm anh trớ 

hoa 含英咀華. 

② Tài năng hơn người. Như anh hùng 英雄, anh hào 英豪, anh kiệt 英傑. 

③ Nước Anh. 

④ Chất tinh tuý của vật. 

⑤ Núi hai trùng. 

⑥ Dùng lông trang sức trên cái giáo. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

① (văn) Hoa: Lạc anh 落英 Hoa rụng; 

② Tài hoa, anh hoa, anh tuấn, anh hùng, tốt đẹp khác thường, tài năng hơn người, tinh anh: 雄英 Anh hùng; 

③ (văn) Núi có hai lớp chồng nhau; 

④ (văn) Trang sức bằng lông trên cây giáo; 
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⑤ [Ying] Nước Anh; 

⑥ [Ying] (Họ) Anh. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Hoa của cây cối. Chỉ phần đẹp nhất, quý nhất — Chỉ người tài giỏi xuất chúng. 

 

______________________________________________________________________________ 

  15.- HÙNG TRIỀU VƯƠNG 

 雄朝王 ở ngôi 94 năm. 

TRIỀU: 朝  

Từ điển Thiều Chửu 

① Sớm, sáng mai. Từ sáng sớm đến lúc ăn cơm sáng xong gọi là chung triêu 終朝, một ngày cũng gọi là nhất 

triêu 一朝. 

② Một âm là triều. Chỗ nhà nước làm việc, như triều đình 朝廷. 

③ Chầu, bầy tôi vào hầu vua gọi là chầu, vào hầu kẻ tôn quý, xưa cũng gọi là chầu. 

④ Triều đại, tên gọi về thời đại của nước quân chủ, như Hán triều 漢朝 triều nhà Hán. 

________________________________________________________________________ 

  16.-  HÙNG TẠO VƯƠNG  

雄造王 ở ngôi 92 năm. 

Trải qua 16 đời, đều xưng hiệu là Trị Bình Kiến Phu 治平建夫 

TẠO:造 

Từ điển Thiều Chửu 

① Gây nên, làm nên. Như tạo phúc nhất phương 造福一方 làm nên phúc cho cả một phương. Tạo nghiệt vô 

cùng 造孽無窮 gây nên mầm vạ vô cùng, v.v. 

② Xây đắp, sáng tạo ra. Như tu tạo 修造 sửa sang, xây đắp lại. Phàm người nào sáng chế ra một cái gì trước cũng 

gọi là tạo. Như Mông Ðiềm tạo bút 蒙恬造筆 ông Mông Điềm chế tạo ra bút trước. Sái luân tạo chỉ 蔡倫造

紙 ông Sái Luân chế tạo ra giấy trước nhất, v.v. 

③ Bịa đặt. Như tạo dao sinh sự 造謠生事 bịa đặt ra lời nói phao để sinh sự. 

④ Trước, mới. 

⑤ Một âm là tháo. Đến. Như đăng môn tháo thất 登門造室 lên cửa tới nhà. Học tới nơi nào cũng gọi là tháo. Như 

thâm tháo 深造 tới cõi thâm thuý. 

⑥ Người hai phe gọi là tháo. Như bên nguyên cáo và bên bị cáo cùng tới toà án gọi là lưỡng tháo 兩造. Nhà lấy 

số gọi số đàn ông là kiền tháo 乾造, số đàn bà gọi là khôn tháo 坤造 cũng theo một nghĩa ấy cả. 

⑦ Thời đại. Như mạt tháo 末造 đời cuối, mạt thế. 

⑧ Thốt nhiên. Như tháo thứ 造次 vội vàng, hấp tấp, thảng thốt. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AA%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%92%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%94%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9D%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%A1
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⑨ Tế cầu phúc. 

⑩ Ghép liền. 

Trải qua 16 đời, đều xưng hiệu là Trị Bình Kiến Phu 治平建夫. 

_______________________________________________________________ 

  17.-  HÙNG NGHỊ VƯƠNG  

雄毅王 ở ngôi 160 năm, lập Thái tử là Hùng Tuyền vương. 

 

NGHỊ:毅 

Từ điển Thiều Chửu 

① Quả quyết, cứng cỏi, quyết chí không ai lay động được gọi là nghị lực 毅力. 
 

__________________________________________________________________ 

18.-  HÙNG TUYỀN VƯƠNG  

雄璿王 hưởng nước 115 năm 

TUYỀN: 璿 璇 

Từ điển Thiều Chửu 

① Nghĩa là ngọc tuyền, thứ ngọc đẹp. Cũng như chữ tuyền 璇 : 玉 璿 

__________________________________________________________________ 

 
THỤC AN  DƯƠNG VƯƠNG 

蜀 安 陽 王 
Vua Thục ở phương Nam an bình 

Thục An vương kế nối trị nước được 50 năm 

Rồi đó Nhâm Ngao, Triệu Đà thừa cơ gây hấn, đem quân sang xâm lược. Quân Triệu Đà đóng quân ở núi Tiên Du 

Bắc Giang giao chiến với An vương. An vương lấy nỏ thần ra bắn. Triệu Đà thua trận bỏ chạy. Đà biết Thục có nỏ 

thần, không thể đối địch được, bèn cho con là Trọng Thuỷ vào làm lính hầu (túc vệ) trong cung An vương. Rồi 

Trọng Thuỷ cầu hôn vương nữ Mỵ Châu. Trọng Thuỷ dụ Mỵ Châu lấy trộm nỏ thần cho xem rồi tháo đổi cái lẫy 

khác. Sau đó Thuỷ về báo cho cha biết. Triệu Đà bèn phát binh đánh An vương. An vương không ngờ cái lẫy thiêng 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%92%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%92%87
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đã bị mất, khi ấy đang đánh cờ vây, cười nói: “Đà không sợ nỏ thần sao?”. Quân Triệu Đà vây áp đến nơi, An 

vương lấy nỏ ra bắn, không hiệu nghiệm. An vương bẻ nỏ vứt đi rồi lui chạy. Thế là cơ đồ họ Hùng mất. 

Từ Triệu Vũ đế (huý Đà) kế trị đến các triều Đinh Lê Lý Trần cho tới nay triều Lê ta đều chuẩn y việc phụng thờ ở 

cung miếu, chuẩn cho làng Trung Nghĩa thuộc bản xã theo đúng lệ cũ được hưởng tạo lệ, miễn trừ tô thuế binh dân 

cùng là các khoản sưu sai tạp dịch, giao cho dân bản xã phụng thờ cầu chúc cho mệnh mạch quốc gia trường tồn, lưu 

thơm muôn thủa. 

Ô hô! Thịnh thay! 

Năm Nhâm Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ nhất (1470), mùa xuân, tháng Ba, ngày tốt. 

Hàn lâm viện trực học sĩ NGUYỄN CỐ phụng soạn. 

Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ dịch xong lúc 17g30 ngày 25 – 12 – 2011tại thư trai xóm Núi 

Trúc ( Đội Cấn – Hà Nội) 

 

 TÓM LẠI 

I.- DANH: 18 Tên của 18  Vị Thánh Vương  

  

1.- KINH DƯƠNG VƯƠNG 涇陽王ở ngôi 215 năm 

2. LẠC LONG QUÂN tức HÙNG HIỀN VƯƠNG 雄賢王:420  năm 

3. HÙNG QUỐC VƯƠNG 雄國王: 221 năm 

4. HÙNG VIỆP VƯƠNG 雄曄王: 300 năm 

5. HÙNG HY VƯƠNG 雄羲王:200 năm 

6. HÙNG HUY VƯƠNG 雄暉王: 87 năm 

7. HÙNG CHIÊU VƯƠNG 雄昭王: 200 năm 

8. HÙNG VĨ VƯƠNG 雄暐王: 100 năm 

9. HÙNG ĐỊNH VƯƠNG 雄定王: 80 năm 

10. HÙNG UY VƯƠNG 雄威王:90 năm 

11. HÙNG TRINH VƯƠNG 雄禎王: 170 năm 

12. HÙNG VŨ VƯƠNG 雄武王:  96 năm 

13. HÙNG VIỆT VƯƠNG 雄越王:105 năm 

14. HÙNG ANH VƯƠNG 雄英王: 99 năm 
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15. HÙNG TRIỀU VƯƠNG 雄朝王: 94 năm 

16. HÙNG TẠO VƯƠNG 雄造王: 92 năm, 16 đời 

17. HÙNG NGHỊ VƯƠNG 雄毅王: 160 năm 

18. HÙNG TUYỀN VƯƠNG 雄璿王:115 năm, 17 đời 

Tổng kết về  18 đời  Hùng Vương  

18 đời trị vì:  2, 558 năm 

1.- Tất cả các tên các Vị đều có Tên mang Ý nghĩa Tinh thần từ  nguồn Sống  ( Hùng ) và 

Nguồn Sáng  ( Dũng ) từ Tâm linh. 

Nguồn Sống: Thể chất : Hùng  

Nguồn Sáng: Tinh Thần:  Dũng  

Hùng / Dũng lưỡng nhất: Bao dung  

 ( Wave Paricle duality. Louis De Broglie ) 

Điều cần lưu ý 

1.- Ta thấy  đời Hùng Tạo Vương trị vì  đến 16  đời, Hùng Tuyền Vương 17 đời trải qua 4, 5 

trăm năm mà chúng ta đã hiểu lầm, không để ý, cho là chuyện hoang đường? 

Có thể môt  trong 18 Danh  hiệu  Hùng Vương  có đến nhiều vị Vua  liên tiếp trị vì , nhưng chỉ 

chung một Danh hiệu, nên số năm trị vì lên tới 1, 2,3,4, trăm năm. Ví dụ : Hùng Tạo Vương có 

đến 16 đời, trị vì 92 năm, tương tự như nhà Lý có đến 8 đời, trị 250 từ  ( 974 – 1224 ) .!!! 

 

2.- Từ  Bàn Cổ,  Toại nhân,  Hữu Sào, Phục Hy, Nữ Oa, Viêm Đế, đến Đế Minh, tới tên các Vị 

Vua Hùng cũng như 100 công tử của  Lạc Long và Âu Cơ  đều mang tên chữ Nho, mỗi tên có Ý 

nghĩa rất thâm thuý, ngay 100 Hoàng Tử  của Tổ Mẫu Âu Cơ và Tổ phụ Lạc Long đều mang 100 

chữ Nho khác nhau được ghép với chữ Lang  đầy ý nghĩa cao sâu về nguồn Sống  ( thế giới Hiện 

tượng về Khoa học thuộc Lý ) và nguồn Sáng   ( Tâm linh thuộc Tình )  ( Xem. Ngọc Phổ )   

Thời Tổ Mẫu Âu Cơ và Tổ phụ Lạc Long  đã có chữ Nho, nước Tàu của Hiên Viên Hoàng Đế 

mới được thành lập sau Họ Hồng  Bàng 182 năm , vậy làm sao  mà Tàu là Chủ nhân của 

chữ Nho được?   

 

  Họ Hồng Bàng  trị vì từ năm 2879 TCN, là niên đại của Kinh Dương Vương, 

Hoàng Đế trị vì từ  năm  2698 TCN đến 2599 TCN    

2979 - 2698 = 181 năm  

https://vi.wikipedia.org/wiki/2879_TCN
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_ni%C3%AAn_k%E1%BB%89_th%E1%BB%A9_ba_TCN&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_ni%C3%AAn_k%E1%BB%89_th%E1%BB%A9_ba_TCN&action=edit&redlink=1
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3.- Có những chữ Nho thuộc nhóm  Khoa đẩu < chữ Nòng nọc > của Lạc Long quân , đều  là Cơ 

cấu của Văn Hóa Việt, được gọi là Việt Nho . 

Ví dụ :  Chữ Kỳ, chữ Trinh ( Hùng Trinh vương ) , chữ Thần, chữ Thiền, chữ  Lễ . .  

Ví dụ: 

Chữ  Kỳ ( Chữ Khoa đẩu  ): 示 (示 = 礻) .  (:1.-  thần đất .  2. làm cho yên lòng .  3.- cả, 

lớn )  

 

Chữ Kỳ  là chữ Khoa đẩu < chữ  Nòng nọc > thuộc tộc Lạc Long 

Chữ Kỳ 示 có 2 nét ngang ở trên và 3 nét dọc ở dưới.  

 

2, 3, 5 ( : 2+3=5 )  là bộ Huyền số về  Cơ cấu của Việt Nho.  

 

Chữ Kỳ là  Gốc của Văn Hóa Việt . 

   Chữ Trinh : 祯 ( 雄禎王 ) Có bộ Kỳ bên Trái.   ( Tả nhậm: Thuận Thiên )  

Từ điển phổ thông: Trinh: điều tốt lành 

 

   Chữ Thần 神: Có bộ Kỳ bên Trái ( Tả nhậm ) 

Từ điển phổ thông: Thần: thần linh, thánh 

 

     Chữ Thiền 禅: 禪: Có bộ Kỳ bên Trái ( Tả nhậm )  

Từ điển Trần Văn Chánh 

① Mặc niệm, tĩnh lặng, thiền: 坐禪 Ngồi mặc niệm, ngồi thiền; ② Thiền, Phật: Xem 禪堂. Xem 禪 [shàn] 

 

   Chữ Lễ  礼: 禮: Có bộ Kỳ bên Trái ( Tả nhậm )  

Từ điển Trần Văn Chánh 

① Lễ, lễ nghĩa: 喪禮 Lễ tang; 

② Lễ phép, chào: 禮節 Lễ phép; 彬彬有禮 Lịch sự lễ phép; 敬禮 Kính chào; 

③ (văn) Tôn kính; 

④ Tặng phẩm, quà: 禮輕情意重 Lễ mọn tình thâm; 

⑤ Sách Chu lễ, Nghi lễ và Lễ kí; 

⑥ [Lê] (Họ) Lễ. 

Còn Dòng Âu Cơ  ( Chim Âu) thì có chữ Chân chim gọi là Điểu tích tự,nhưng nay đã bị tiêu trầm.  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9D%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
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Ý NGHĨA VỀ DANH TÍNH CÁC VỊ THÁNH VƯƠNG  

 

  TÍNH : ( Danh Tính ) từ Hùng Vương Ngọc Phổ 

DANH / TÍNH lưỡng nhất  

 

NHÂN / NGHĨA, HÙNG / DŨNG ( BAO DUNG )   

Nếu chúng ta muốn Tóm tắt lại Tinh thần của 8 vị Thánh vương  bằng 4 chữ Nguồn Sống ( 

Vật chất ) và nguồn Sáng : Nhân / Nghĩa ( Wave / Particle duality. Louis De Broglie ) 

Tinh thần này khởi từ  Viêm Đế (炎): chữ Viêm gồm hai chũ Hỏa < 火>, nghĩa là Lửa là 

quang năng . 
 

Đế Minh ( 明:Chữ Minh gồm 2 chữ  Nhật  < 曰 > / Nguyệt < 月 > 
Nhật (  Động : năng lượng Sáng) / Nguyệt ( Tĩnh : năng lượng Tối ) lưỡng nhất → Trạng 

Thái Hoà” Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm  ) 

 

Ánh sáng : Nhân / Nghĩa lưỡng nhất → Hùng / Dũng ( Bao dung ) 

( wave < Nhân> / Particle  < Nghĩa > duality →1 ) 

  

 

Vậy Tinh thần của các Vị Thánh Vương  là: 

  

Nhân / Nghĩa, Bao dung 
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PHẦN  THỨ  NĂM 

TRIẾT LÝ AN VI 

Ngũ hành là  Cơ cấu   ( Xác ) của Việt Nho 

Triết lý An vi  là  Hồn của Việt Nho 

 Việt Nho : Confucéisme  ( : Tiếng Pháp do T.G. Kim Định đặt ra ) 

Âm Dương Hòa là nền tảng của Triết lý An vi ( Philosophy of  Harmony ) 

 

Hữu vi là Triết lý Hữu thể  (  Ontology ) của Tây phương 

Vô vi là Triết lý Vô thể  ( Neti neti ) của Ấn Độ 

Hữu vi / Vô vi lưỡng nhất →1: An vi : Triết lý An vi của Việt Nho 

I.- AN VI LUẬN 

( Văn Lang vũ bộ: Mục 14. Kim Định ) 

1.- Thế nào là An vi 

“ Nhiều người hiểu An vi là thanh nhàn không phải làm gì, khỏi bận tâm đi kiếm tiền  kiếm của: 

thế gọi là An vi. Nếu An vi là vậy thì cần chi đến Triết lý chỉ việc gõ cửa mấy ông nhà giàu bự là 

đủ. Có người lại nghĩ rằng An vi là không nóng giận, cả không vui mừng nữa; sống bình thản 

trước mọi cảnh đời: éo le cũng như đắc ý, không dây mình vào việc chi, đời sao mặc đời. Nếu 

An vi là thế thì có khác chi mấy kẻ ù lì, việc chi phải đặt ra Triết lý An vi. Ngược lại Triết lý An 

vi cần: 

Cho những Người Dấn thân vào Đời 

Cho những Người phải Chiến đấu 

Cho những ai Gặp bước Gian truân 

Cho những ai Gặp cảnh Bần hàn 

Cho những ai Muốn Cải tạo Xã hội. 
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Như thế thì An vi không có nghĩa là hưởng nhàn mà là làm việc hăng say mà vẫn thanh thản. An 

vi cũng không phải là vô cầu, nhưng cầu mà như không: không cầu mà cầu; nhắm thành quả mà 

quan trọng nhưng không đặt ở thành quả, nên không lấy thành quả để luận anh hùng.  Bởi vậy 

với người đời đó là thứ Triết lý rắc rối ỡm ờ, nhưng với người thấu hiểu thì lại nhận ra thứ Triết 

lý vi diệu rất khó đạt được. Tuy nhiên nếu hiểu trúng, đặt nền tảng cho ổn thì hy vọng đạt được 

không phải là diệu vợi. Bởi vậy sau đây chúng ta sẽ bàn đến ít điểm cần cho sự hiểu Triết lý An 

vi mong có thể hiện thực được vào bản thân cũng như đời sống xã hội.  

2.- Cần đặt vị trí cho An vi 

An Vi nằm đâu đó giữa Hữu vi và Vô vi, hay đúng hơn bên trên hoặc bao quanh lấy cả Hữu vi 

lẫn Vô vi. Chữ An có nghĩa thông thường là "yêu hòa giải không tranh chấp" (hiếu hòa bất 

tranh viết An). Nghĩa đó đúng nhưng chỉ ở vòng ngoài trong lối sống thường nhật, chưa phải là 

nghĩa Siêu hình của chữ An vi. Muốn hiểu được An vi cần phải hiểu đến tận gốc rễ, mà cho được 

thế cần phải hiểu thế nào là Hữu vi và Vô vi và cái cạm bẫy đầy nguy cơ nấp sau hai Triết thuyết 

đó. Vậy Hữu vi là Có Làm. Có làm thì phải rồi tại sao lại bảo là chứa chấp nguy hiểm. Thưa 

rằng, cái đó rất tế vi nên không dễ nhìn ra được, cần phải phân tích thấu triệt.” 

“Ta quen hỏi bạn đang làm gì đấy? Và câu thưa sẽ là tôi đang uốn cảnh hay ngắm hoa, đọc sách, 

biên thư. Bạn có thể thưa cả hàng ngàn câu, nhưng khi phân tích ra thì câu nào cũng có một động 

tự (uốn) và một đối tượng (cảnh). Ngay trong câu hỏi làm gì cũng đã có đối tượng rồi: nằm 

trong chữ Gì? Gì là Đối tượng của Làm. Vậy mà cạm bẫy trong chữ Gì, nghĩa là nằm trong Đối 

tượng.  Cái hại là Đối tượng sẽ thu hút hết nghị lực của con Người, khiến cho trong hành 

động tác nhân sẽ trút hết tinh anh vào Đối tượng.  

Người thường không thấy nguy cơ đâu cả, nhưng hiền triết nhận ra đó là đầu mối của nạn vong 

Thân, nó ở chỗ bắt con người đầu tư trọn vẹn tâm thần ý chí vào Đối tượng của việc làm, 

khiến cho dần dần Đối tượng trở nên Chủ và sẽ Đối tượng hóa luôn con Người (objectiver 

l’homme) mà nghĩa thông thường là "Nhân hóa Vật": Người hóa ra như Vật, nghĩa là 

người cư xử và động ứng theo cung cách Vật thể. Ðiều đó sẽ dẫn tới chỗ Người xử với 

Người như với Vật (chosifier). 

Từ đấy bất cứ cái chi dầu là linh thiêng nhất cũng quan niệm theo lối sự Vật tức có hình thể. Thí 

dụ như Siêu hình cũng bị quan niệm kiểu những Vật hữu hình, tức như cái gì đứng bên ngoài 

mình, kiểu một Đối tượng, nghĩa là cái Tượng hình đứng đối diện với mình, mình phải đi tới nó 

để chống lại hoặc chiếm hữu lấy: avoir.  

Ðó là hậu quả đầu tiên làm tiêu tan mất cái linh thiêng vị tế trong Tâm hồn mình mà chính 

nó mới là Bản gốc của Người, vì thế gọi là vong Bản.  

Từ đó sẽ dẫn đến nhiều ác quả mà trước hết là sự đề cao những tác hành có đối tượng bên ngoài 

mình và thế là dẫn tới Lợi hành: làm hoàn toàn vì lợi. Mà lợi đi với Địa (Thiên lợi, Địa lợi) tức 

là đi với cái gì bé nhỏ, có cục hạn như mọi sự vật: vì thế Lợi hành là con đường thẳng đưa 
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người ta đến Duy Vật.  Một khi đã Duy Vật thì sẽ coi là vô giá trị mọi việc gì không có lợi, 

không sản xuất ra cái gì cầm nắm được và như vậy sẽ đi đến chỗ phế bỏ mọi việc Tinh 

thần, Tâm linh.  

Hậu quả việc đó là cột chặt con người vào Đất, khiến nó bị tước đoạt hết những khả thể 

thanh thoát bay bổng, như thấy rõ trong lối hành xử của người cộng sản: chỉ gọi là làm việc 

khi có sản xuất ra cái chi cụ thể. Ðó là tai họa lớn lao hơn hết trong kiếp người.   

 

Vì thế có một thái độ đi ngược lại là không làm: Vô vi. Ở đây không nói đến chữ Vô vi của 

Lão Tử (đã bàn rồi trong Ðịnh Hướng Văn Học) nhưng có ý nói Vô vi là không làm gì, vì coi sự 

làm chứa đầy cạm bẫy giam hãm con người lại, không cho tung cánh bay cao. Nói theo kiểu triết 

Ấn Ðộ là hễ làm thì có Quả mà có Quả là có giây trói buộc do luật khắt khe Nhân Quả 

không cho con người giải thoát. Vậy tốt hơn hết là đừng có làm: Vô vi.  

Nhưng Vô vi cũng đặt ra đầy khó khăn như không làm thì sống sao đây? Muốn Sống thì 

phải có Làm, mà có Làm thì lại bị trói buộc. Ðàng nào cũng chết.   

  

Ðại để đó là gọng kìm nan giải đặt ra trước những Lương tâm bén nhậy cao độ để thấy 

nguy hại trong cái Hữu vi, nên chạy ùa sang Vô vi, vì chưa đủ tinh anh để đặt một lối thoát 

khác. Và lối đó chính là An vi được đề ra để hòa giải khó khăn gặp trên hai con đường Hữu 

vi và Vô vi.  

 

Chủ trương của An vi là làm nhưng không đặt trên cái Có của Hữu vi: nói khác, không đặt 

quan trọng trên Đối tượng hay Hậu quả, nhưng đặt vào Tác động, và nhờ đó tuy có làm mà 

vẫn không bị đối tượng trăn trói, tức không bị lệ thuộc vào thành quả. Nhờ đó thành tựu 

hay thất bại không phá vỡ nổi Tâm trạng an nhiên thư thái của tác nhân.  

 

Ðó là bí quyết của Triết lý An vi, nó nằm bên trên Hữu vi (có làm) và Vô vi ( không làm). 

Nó vừa giống Hữu vi vì có làm, nhưng cũng giống Vô vi vì không đặt trọn sinh lực vào đối 

tượng (gọi khác là thành công) nhưng phần lớn được đặt vào tác Nhân hay thành Nhân.  

 

Câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học "không thành Công thì thành Nhân" là hậu quả 

của Triết lý An vi. Y như Triết lý An vi là hiện thân của đạo Ba, là đạo đặt trọng tâm vào con 

Người. 
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 Ðang khi các Triết lý khác, không Hữu vi thì cũng Vô vi, và cả hai gặp nhau ở chỗ đặt quan 

trọng vào Đối tượng, tức là những mục tiêu nằm bên ngoài con Người.  

 

Ðấy là điều rất tế vi đã được minh chứng tỉ mỉ trong cuốn Chữ Thời. Ở đây chỉ có thể nói vắn tắt 

rằng nền Siêu hình của các Triết học đó đều sai lầm, nói là Siêu hình mà kỳ thực là Hữu hình hay 

ít ra Hữu tượng như thí dụ Lý giới của Platon hay thế giới Bản thể của Aristote đều là Hữu hình. 

Cho nên sau này Kant mới phê bình là Siêu giả tạo (illusion transcendantale), nó gieo tai hại vô 

biên vì làm cho con Người vong Thân mà không hay biết.  

Cứ tưởng để lòng trí vào Siêu hình là trở nên cao thượng, có biết đâu rằng đó mới là Siêu hình 

mà chưa Siêu tượng nên là lối vong Thân tế vi, chính nó giam cầm con Người trong gông cùm 

của Trục vật (chạy theo sự Vật mà quên Bản thân).  

Dần dần đi đến chỗ cùng cực là chỉ biết trọng những việc gì có công hiệu cụ thể hữu hình v.v. 

hoặc chỉ biết trọng những việc có Đối tượng cao cả, mà chưa sao đạt được thái độ coi trọng việc 

xét là việc, không cần đối tượng cao hay thấp, vì thế ở đây xin nói tới khía cạnh ấy của Triết An 

vi, đó là:” 

3.- Tìm hoàn bị trong mỗi việc bất kể To / Nhỏ 

“ Ðó là hậu quả của Siêu hình đích thực. Người thực sự đạt Siêu hình thì không còn lệ thuộc vào 

những cái Hữu hình (tức đối tượng) nên không đặt quan trọng ở Đối tượng, nhưng đặt ngay ở nơi 

Tác nhân, đặt ở thành Nhân, còn thành Công chỉ được coi như phương tiện, như những chặng 

trung gian mà không là tối hậu: nên coi mỗi thành Công là khởi điểm cho chặng tiến khác.   Do 

đó khi thành tựu không tự mãn, khi thất bại không nản lòng. Bởi chưng kỳ vọng là thành Nhân, 

thành Thân, có tính cách vô biên tức quá cao chẳng bao giờ gặp giới mốc nên không thể tự mãn, 

vì trước mặt đường tiến vẫn còn rộng mở. Có thất bại cũng chỉ là lặt vặt thuộc đối tượng, không 

hỏng đến đại cuộc là thành Nhân, vì thế mà không nản.  

 Nói thành Nhân không có nghĩa là coi thường thành Công. Thực ra không thể thải bỏ thành 

Công vì thành Công đã nằm trong thành Nhân như Thành phần nằm trong Toàn thể. Toàn thể là 

Nhân, vì Nhân được định nghĩa là "Thiên Địa chi đức" nên đương nhiên Nhân bao gồm mọi đối 

tượng. Vì không một đối tượng nào dù to hay nhỏ có thể ra khỏi vòng Thiên hay Địa, còn thiếu 

chi đâu!    

Ðó là một tâm trạng coi như vu vơ, mà ai đạt được lại thấy hậu quả tràn ngập toàn thể Thân Tâm 

mình. Vì thế hậu quả đầu tiên khi đạt tâm trạng đó là sẽ làm rất hăng say bất cứ công việc nào vì 

lúc ấy to nhỏ không được đánh giá quan trọng như trước, bởi to nhỏ do đối tượng, nhưng bây giờ 

vì không đặt nặng đối tượng, nên việc nào cũng đáng làm với cả Tâm hồn Thể xác.   Người ta 

nói về Thượng Ðế là đấng tỏ ra "rất cao cả trong những việc hết sức bé nhỏ" (maximus in 

minimis) là vì quan trọng đặt ở Tác động, tức là đặt ở tác Nhân là Thượng Ðế, mà vì Thượng Ðế 
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có khả năng vô biên nên dù làm một việc rất nhỏ, như một con muỗi thí dụ, cũng làm đến độ cực 

kỳ vi tế đến độ đủ biểu lộ được quyền lực vô biên. Họa sĩ có thiên tài không cần phải vẽ cái chi 

cao cả mà chỉ vẽ vài quả táo thối như Mục Khê đã làm cũng đủ biểu lộ thiên tài, khỏi cần đối 

tượng to.   

Người sao chiêm bao vậy: không cần chiêm bao to hay nhỏ, nhưng cần người chiêm bao phải 

To. Làm như thế để cho con Người nên To, đó là ý nghĩa sâu xa của nền Minh triết Tam tài đặt 

con Người ngang cùng Trời Đất như được bàn nơi khác (Chữ Thời, Nhân Bản).  Ở đây chỉ đề 

cập đến một khía cạnh cụ thể là nền Giáo dục.  

Giáo dục muốn đạt An vi phải là nền Giáo dục làm to con Người, gọi tắt là Vi Nhân. “ 

4.-  Giáo dục “ Vi Nhân “ 

“ Nghĩa là nền Giáo dục trước hết nhằm đào luyện ra Người to, người to rồi việc mới to, việc 

nhỏ cũng sẽ hóa ra to, người nhỏ thì việc to rồi cũng hóa ra nhỏ. Nói khác, không phải hễ chương 

trình hay thì rồi mọi việc sẽ hay khi thiếu người hay, nhưng nếu muốn cho mọi việc hay thì cần 

trước hết phải có Người hay.  

Bất cứ Chính trị, Xã hội, Kinh tế chi chi cũng không thoát luật chung đó. Vậy mà Giáo dục hiện 

nay lại hướng hết vào Đối tượng, mà bỏ bê con Người, vậy là bỏ Gốc ôm Ngọn. Dấu hiệu rõ 

nhất của sự vụ là Giáo dục hướng trọn vẹn vào Lợi hành.  

Các nhà giáo dục tận tâm khuyến khích thành Công: luôn luôn tập rèn cho trẻ biết đánh giá theo 

thành Công, đến nỗi coi đó như Cứu cánh cuộc đời. Ðấy là một việc thừa để khỏi nói là có hại.  

Thừa là vì thành Công thuộc Tiểu ngã không cần khuyến khích thì con Người cũng đã chạy theo 

rồi, nhất là khi còn bé nhỏ chưa thể thấy gì khác hơn là thi đua. Lẽ ra Giáo dục phải biết tiết chế 

chiều hướng đó lại, để nuôi dưỡng lòng hướng Thượng, lòng ham muốn thành Nhân, vì đó mới 

là sứ mạng của nền Giáo dục chân chính tức là nuôi dưỡng (dục) cái Nhân tính (giáo) chứ không 

phải là Giáo dục con người để chạy theo sự Vật đến độ quên Mình như nay.  

Con người hiện đại chỉ biết trục Vật là lỗi do nơi nền Giáo dục chỉ biết đề cao thành Công là làm 

nhỏ Tâm hồn con người lại, không còn chỗ trống cho sự nảy nở những mối Tình cao thượng vị 

tha. Chỉ khi nào biết đề cao Chủ thể hay tác Nhân, thì mới là vun tưới Đại ngã man mác. Tổ tiên 

ta được tiếng là: "Thắng không kiêu, Bại không nản". 

Chính vì đã được tôi luyện trong nền Giáo dục An vi vậy. Ðể chứng minh xin trưng ra đây hai 

việc rất linh thiêng đã được in dấu của nền Giáo dục Vi Nhân như thế nào. Ðó là hai Lễ Gia Tiên 

và Tế Thiên. 

 Tại sao Việt Nho đã biến việc thờ Tổ tiên ra lễ Gia tiên, biến việc thờ Thượng Ðế ra lễ tế Thiên?  

Thưa vì thờ Tổ tiên là tin có linh hồn về hưởng của dâng, rồi xin ơn này nọ, vậy là bám vào 

những cái tư riêng hữu hình bé nhỏ. Ðiều đó sẽ gây tai họa sâu xa vì dùng những giờ phút trang 

trọng nhất để vun tưới cho lòng tham, khiến cho những giờ phút linh thiêng nhất được dùng vào 
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việc tài bồi óc ham muốn. Vậy là bó chặt thêm mãi tâm hồn vào những cái bé nhỏ hữu hình, cho 

nên tiên Nho nói: "tự cầu đa phúc" là vì vậy, tự cầu là không xin gì ngoài mình thì rồi lòng sẽ 

được thả buông dần và siêu lên đến chỗ thanh thoát an nhiên.  Vì thế mà tục thờ Ông Bà đã thăng 

hoa thành lễ Gia tiên. Nơi đây chỉ biết tế dâng là tế dâng, không để cầu cạnh cái chi hết, chỉ cốt 

dùng việc tế dâng để đi vào tới tận thâm Tâm lòng mình, đặng hội thông cùng Trời Đất vạn vật 

hầu làm nên nhất thể (đọc lại quyển Hồn Nước với Lễ Gia Tiên, chương II, Phúc giả bị dã.)     

Tế Thiên cũng vậy. Thiên ở đây không còn là Thượng Ðế nhân hình nữa, nhưng chỉ còn là luật 

Trời Đất huyền vi. Người không hiểu cho là lờ mờ, nhưng với người hiểu thì biết đây mới chính 

là siêu hình: vì Thiên không còn Nhân hình nữa nhưng chỉ là khối linh quang u linh bàng bạc 

cùng khắp, khiến cho Tâm hồn quen thở trong bầu không khí man mác đó sẽ lơi dần khỏi đối 

tượng bé nhỏ để bay lên thanh thoát nhẹ nhàng theo Tiết điệu uyên nguyên của Vũ trụ, tiên Nho 

kêu đó là "đại thuận đại hóa".  

Ðại thuận là thuận theo thời Trời, gọi là đại vì không gì lớn lao hơn Trời Đất, nên cũng là đại hóa 

tức vươn ra mênh mông như Vũ trụ "ngô tâm tiện thị vũ trụ" là vậy. Vì thế An hành,  

An vi được nhắm như lý tưởng tối hậu của nền giáo dục đặt xa bên trên hai đợt Cưỡng hành và 

Lợi hành.   

Cưỡng hành đặt móng trên sự sợ hãi: sợ Trời đánh Thánh vật, tức chưa đi vào đến Lý trí nên là 

thấp nhất.  

Ðến Lợi hành tuy đặt trên Lý trí nhưng đối tượng chỉ mới là thành Công, chưa đạt Tâm linh.  

Chỉ còn An hành mới đạt Tâm linh trọn vẹn, mới có sức phát huy Nhân phẩm, Nhân cách.  

Người ta sẽ dễ nhận ra điều đó khi thấy Việt Nho đã đào tạo ra được nhiều nhân sĩ hơn hết với 

một tâm hồn thanh thản, cái thanh thản kiên cường không cần chắn gió che sương nhưng dám đi 

giữa bụi đời xoáy lốc mà vẫn thanh thoát tự tại “.    

 

5.- Những Phạm trù chính trong  Triết Lý  An Vi 

( Hoa Kỳ với thế chiến lược hoàn cầu: Chương V. Kim Định ) 

 

“ An Vi chính là triết lý Việt Nho nhưng được đào sâu và quảng diễn hợp với cảm quan thời đại 

nên cần đặt cho tên mới để dễ nhận diện. Nền triết lý này chia sử trình Tâm thức con Người làm 

3 nấc: Bái Vật, Ý Hệ và Tâm Linh.   

a.- Bộ phạm trù đầu tiên 

A.- Bái vật 
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Là thời mông muội, Lý trí con Người chưa phát triển đủ nên dễ nghe sao tin vậy: Bất cứ vật nào 

hễ xem ra có mòi quyền phép đều được coi như thần linh, được tôn thờ bái lạy, nên gọi là Bái 

Vật ( animistic totemic ).    Con Người thờ đủ thứ vật từ con to như hổ, báo,voi, hùm, sư tử cho 

đến con nhỏ như cóc, ngoé, bọ cạp, gà, chó, mèo heo. . .  

Cao lên một bậc là ma thuật: Khi thấy van xin không được thì tìm cách sai khiến Quỷ Thần, đó 

gọi là ma thuật; ma thuật kể như nghi lễ của Bái vật.  Như vậy Bái vật là tên rất chung chỉ mọi 

thứ dị đoan tràn ngập đời sống lúc con Người chưa bước vào tuổi dùng Lý trí, còn y cứ trên 

những định đề của Bái vật, những đế quốc cổ xưa như Babylon, Assyria, Egypte, Perse, Ấn Độ 

thuộc vào thời này, thời “ Nhĩ bất thuận tâm “ nên rất hoặc. 

B.- Ý hệ 

Là giai đoạn chống lại Bái vật.  Con Người không tin nữa mà chỉ muốn “ nhìn tận mắt, bắt tận 

tay “ , quay ra phê bình chỉ trích những niềm tin trước, lấy sự vật thực tế làm nền tảng.     Đây là 

thời kỳ sẽ mở vào Khoa học xán lạn, mang lại ơn ích lớn cho loài Người.  Nhưng trong phạm vi 

Triết, vì cũng muốn theo kiểu khoa học chỉ bằng vào có tai mắt, nên hẹp hòi: tai mắt  chỉ có thể 

thâu nhận những hình ảnh của vật trứ hình, gọi là ý niệm.  

Nếu xây Triết trên ý niệm suông sẽ gẩy ra ngoài biết bao cái tế vi, vô hình, thí dụ những gì Linh 

thiêng hoặc Tình cảm con Người, Tình nhà, Tình nước đều kể như không có.   

Chỉ phát triển có Lý trí nên gọi là Duy Lý một chiều, rồi hệ thống hoá các ý niệm cách chặt chẽ 

nên gọi vắn tắt là Ý hệ. 

Ý hệ là Triết làm bằng Ý niệm suông rất khô khan, người ta gọi đó là Triết lý vô hồn: không có 

niềm hy vọng lớn lai để thổi căng cánh buồm nghị lực.   Các đế quốc được thiết lập theo Ý hệ thì 

như Tây Âu nhất là thời chiếm thuộc địa, hoặc Nga Xô nay..   Còn La Hy có thể coi như ngồi 

dang chân lên cả hai: Cả Bái vật lẫn Ý hệ. 

C.- Tâm linh 

Là giai đoạn của Lý trí được mở rộng để bao gồm cả Tình, cả Chí, cả Thiên năng, Tiềm thức, 

Siêu thức, gọi chung là Tâm, nên chữ Tâm rất rộng nghĩa. 

Ta có thể tạm dùng chữ Thiên năng, Siêu thức để chỉ tỏ cửa ngõ của Tâm đang có một ý niệm sơ 

sài. 

Vì tính cách bao trùm đó, nên Triết lý xây trên nền Tâm cũng gọi là Triết lý Toàn thể , bao trùm 

cả Vũ trụ, gọi là “ vũ trụ chi tâm “. Tâm biểu lộ ra bằng Tình.     

Tình ở đợt Bái vật là thứ Tình bị tràn ngập chưa được Lý trí kiểm soát.  

Ý hệ thì đẩy Tình ra  để Lý trí chiếm trọn.   
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Đến Tâm linh mới hội nhập cả Tình cả Lý, cả Thiên năng, Tiềm thức, nên rất hiệu nghiệm, gọi 

vắn tắt là Linh. Linh với Thần như nhau, đều không ở nơi nào nhất định, mà ở khắp chốn, nói 

Tâm linh cũng là nói lên sự hiệu nghiệm bao trùm vì có mặt khắp nơi, không gì không tiếp cận.    

Các nước y cứ trên Tâm linh xưa có Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, gọi chung là Việt Nho. 

b.- Bộ phạm trù thứ hai 

Để nhận rõ hơn tính chất của 3 đợt Tâm thức trên, triết lý An Vi đưa ra bộ phạm trù thứ hai: 

Dụng, Từ, Ý, Cơ làm thước do sự sâu rộng của một nền triết. Triết nào khởi từ Cơ thì đi xuyên 

qua Ý và Từ để xuống mãi tới Dụng: 

A.- Cơ 

Là Nguyên lý cùng tột. 

B.- Ý 

Là Tư tưởng, là Triết học ( hệ thống của ý ) 

C.- Từ 

Là Lời Nói, Văn học. 

D.- Dụng. 

Là việc Làm, Định chế, Thói tục. 

 

Triết nào khởi tự Cơ đi qua Ý, Từ rồi thấu đến Dụng là triết sâu và rộng nhất. 

 Nói Dụng, Từ, Ý, Cơ là bắt đầu ở chỗ cụ thể hiện hình mà lần lên cũng thấy hợp với Từ và Ý rồi 

đến Cơ thì cũng vậy.  Triết học Lý niệm khởi từ Ý, tận cùng ở Từ hầu không tới được việc làm 

cụ thể, hậu quả chỉ là những thuyết lý trừu tượng hoặc không tưởng ( utopie ) chẳng có chân nào 

trên mặt đất, như Cộng hòa của Plato hay các thuyết trong triết học cổ điển Tây Âu, mà nền tảng 

Siêu hình xây trên ý niệm hữu thể rất trừu tượng thuộc Lý trí ròng đến độ đẩy lui Tình và Chí là 

những cái có sức huy động nghị lực con Người, nên triết trở thành trừu tượng son đẹt.      

 Triết ( Lý niệm )  làm ra là để bàn luận trong trường ốc, chứ không thực thi vào đời sống 

được.  Nếu chẳng may người ta Cưỡng thi hành như Cộng sản cố tình làm với triết học Karl 

Marx thì phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộc, khủng bố mới có Làm, vì cái  Làm đó 

không do tự trong phát xuất thường trái với bản tính con người, nên chỉ có Làm bao lâu còn có 

sự khủng bố, ép buộc.  Ngược lại, Triết lý đặt trên Cơ tức trên nhu yếu thâm sâu của con Người, 

tất nhiên có Dụng theo, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. . . Vì thế nó khác với Ý hệ ở chỗ không 

đưa ra Utopia hoặc nên ý tưởng rất cao cũng vẫn còn làm được.  Thứ đến, nó cũng khác Ý hệ, 

nhất là khác Bái vật ở chỗ không dùng “ Mưu Gian Đạo Đức “  ( vì Đạo Đức mà đánh lừa, pia 



- 255 - 
 

fraus ), thí dụ Mặc Địch hứa tìm việc cho môn đệ, nhưng khi học xong ông nói có việc đâu, đó 

chỉ là đánh lừa môn sinh để chịu khó học.   Bái vật dùng tràn ngập pia fraus đã đành, cả đến Triết 

lý nhiều khi cũng không chê, thí dụ ông Tổ triết Tây là Plato cũng dùng bộn.  Còn Cộng sản thì 

khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội ( lợi hành ) kèm theo khủng bố ( Cưỡng hành ), 

tại Ý hệ là triết học xây trên Ý niệm, không đủ sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành 

phải dùng những trợ lực ngoại khởi như pia fraus. 

c.- Bộ Phạm trù của Việt Nho 

 Hãy so sánh các xã hội cổ sơ vừa nhắc đến, để có sự minh hoạ.  Đang khi các xã hội theo 

Việt Nho đều có cà 4 đợt: Dụng, Từ, Ý, Cơ: 

A.- Cơ 

Là Đạo Nghĩa. 

B.- Ý 

Là Triết lý, Đạo học. 

C.- Từ 

Là văn học nghệ thuật, cũng tuân theo Đạo lý. 

D.- Dụng 

Là sự áp dụng Triết học vào đời sống gọi là Định chế, là Thói tục, mà từ Vua tới Dân đều cố 

theo. 

 

Vì thế tất cả 4 chặng đều ăn chịu với nhau như một Cơ thể, nên có hiện tượng này là dù Triết đưa 

ra lý tưởng hết sức cao ( Cơ ), nhưng vẫn hiện thực ( Dụng ) được, không những thâu nhập vào 

Triết học (Ý ), Văn học ( Từ ), nhưng còn thấu tới Thân Tâm con Người.  Lịch sử văn minh đã 

phải khen là “ nền luân lý hiệu nghiệm hơn hết gặp được trong các dân ở bất cứ thời nào “  ( W. 

Durant. Story of Civ. Vol. I  6- 40 ).  Một xã hội đông người nhất, với phương thức cai trị 

bền bỉ nhất, vào tạo được hạnh phúc hơn hết cho con Người : Không có chế độ Nô lệ hay 

nếu có cũng đã được bãi bỏ sớm.   Tuy có chuyên chế nhưng là chuyện từng giai đoạn với 

từng ông vua, chứ nói chung thì không.   Người ta không thấy chỗ đó vì lẫn lộn với độc tài, 

độc chuyên với chuyên chế .  

 Độc tài ( authoritrianism ) thì nhất định các vua xưa đều độc tài, nhưng không hẳn chuyên 

chế theo nghĩa mạnh của từ Tyrany hay là Totalitarianism, nó đòi kiểm soát hết mọi 

chuyện không những chính trị, mà hết cả đời sống, nó định đoạt tiêu chuẩn cho mọi giá trị, 

từ kinh tế, nghệ thuật, văn học đến bản thân, tư tưởng, cảm tình, tôn giáo như ta thấy thực 
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thi trong các xã hội cộng sản: người dân mất hết mọi Tự do. Trong chế độ Quân chủ xưa 

mà ta gọi là độc tài, người dân còn hưởng rất nhiều tự do, từ tôn giáo, tư tưởng, nghệ thuật 

đến kinh tế, đi lại, cả đến tài sản. . .   

Có thể so với Dân chủ ngày nay tuy đời sống thấp hơn nhiều, nhưng về Tự do không thua bao 

lăm, thường chỉ trong chính trị, ngoại trừ một số người sống bên cạnh Vua bị ràng buộc nhiều 

hơn, còn toàn dân sống trong thôn làng vẫn có thể nói mà không sợ bị cải chính, là “ phép Vua 

thua Lệ làng “ 

Ngược lại trong các nền Văn minh khác như Babylon, Perse ( Ba Tư ) , Egypte ( Ai cập ) phải 

gọi là Đế quốc vì thường có những điểm đi cùng, như chuyện bóc lột hết mọi Tự do.     Đây là 

những cái diệt hạnh phúc con Người, các xã hội đó đều có cả bấy nhiêu một cách nền móng.      

Đó là kết quả của sự xây trên Ý hệ cũng như Bái vật, đã bao gồm một vài Giai cấp được hưởng 

Tự do như Quý tộc trong xã hội La Hy.   Nhưng nói chung, Định chế vẫn đặt trên liên hệ Chủ Nô 

kéo theo sự Giàu Nghèo chênh lệch quá đáng.  Đây là lý do căn để để gây nên sự suy sụp các Đế 

quốc nọ. 

Ngoại trừ Ấn Độ, không một Đế quốc nào sống được một phần ba tuổi của các xã hội Việt 

Nho.   Là vì Bái vật và Ý hệ không có sự hiệu nghiệm phát xuất từ Cơ, nên không bao được 

Dụng, Từ, Ý , Cơ mà trơ ra chỉ có Từ và Ý, thì Từ đầu óc sản xuất, rồi phát biểu ra miệng, không 

đủ sức huy động Tâm Tình.  Trái lại Cơ phát xuất từ Tâm Tình nên huy động toàn thân, tự nhiên 

thi hành ra, và khi thi hành thì sinh ơn ích, gây hạnh phúc cho con Người. 

Các xã hội Dân chủ Tây Âu nay dù đã bỏ được chuyên chế, không phải do Cơ, mà hầu hết là do 

Lương tri như tranh đấu, do Kinh tế phồn thịnh, do Tâm thức con Người đã phát triển đủ. . .     Vì 

không do Cơ, nên xã hội chỉ có luật pháp, trên nữa không có Đạo Nghĩa, dười không có gì 

hướng dẫn việc tu Thân, tề Gia và các Liên hệ tinh tế của con Người.  Đây là chỗ cần nói 

đến sự khác biệt giữa Cơ cấu học hiện nay và cơ cấu An Vi. Tuy cả hai cùng dùng phương 

pháp như nhau: cùng số độ, đồ hình, huyền thoại, huyền sử, cũng đối chiếu với các Văn minh, 

cũng nhìn bao trùm. . .  Nhưng cái khác là Cơ cấu hiện hãy còn mang nhiều tính chất Lý trí, phần 

lớn được  Lý trí kiên tạo ra ( construit ) để tìm Hiểu các Văn hoá cổ sơ hay giải nghĩa các tác 

phẩm Văn học, chứ không chủ chốt nhằm vào hướng dẫn đời Sống.   Vì vậy bộ phạm trù Dụng, 

Từ, Ý, Cơ  chỉ áp dụng riêng cho Việt Nho, ít ra cách trung thực hơn cả. 

d.- Ba Nguyên lý 

Để thấy điều đó ta hãy phân tích cái Cơ của Việt Nho về phương diện triết. Vậy  Cơ ở đây 

được biểu diễn ra 3 nguyên lý tối cao, nên đúng ra gọi là Định đề ( premises ), đó là: 

  Nguyên lý Lưỡng hợp   

  Nguyên lý Nhân chủ   

  Nguyên lý An vi.  
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Ba nguyên lý này thuộc Cơ, vì nó không còn ở trong tầm tay lý lẽ để mà chứng minh, mà lý luận 

nữa, nó đã ăn sâu vào Tiềm thức phần lớn rồi. 

A.- Nguyên lý Lưỡng hợp   

Hai mà một, một mà hai, có mà như không, không mà lại có, đó là một, không thể nhập nhằng 

nước đôi, vậy đó là định đề căn bản của Triết lý An vi.  Nhờ đó, nó đưa ra được Vũ trụ quan 

Động, ngược hẳn với nguyên lý Tĩnh của Ý hệ, gọi là nguyên lý Đồng nhất: A là A, Động là 

Động, Tĩnh là Tĩnh.    

 Đã Động thôi Tĩnh, đã Tĩnh thôi Động. Nó rất hợp với Lý trí, nên làm nền móng cho Logic. 

Trái lại, Việt Nho thì Động mà Tĩnh, Tĩnh mà lại Động.      Đó là Nguyên lý Đồng Thời. 

Trong A đồng thời có B, trong B đồng thời có A, một mà hai, hai mà một, các học giả kêu là 

Dual Unit ( Hai mà Một ), nó bao gồm cả hai bên. 

Đợt cao nhất của nó thuộc siêu hình là Có Không, Không mà lại Có.   Có nương Không mà sinh, 

Không nương Có mà xuất hiện. 

Đợt hai thuộc thực tế cụ thể hơn, nên nói Trời / Đất, Núi / Sông, Mưa  / Nắng. . . Những chữ đối 

đáp này chỉ thị hai hạn từ đối lập nên là phạm trù tổng quát chỉ các cặp đối lập như Sáng / Tối, 

Cứng / Mềm, Ngày / Đêm, Nam / Nữ.  Triết học Lý niệm chỉ có một bên, quen gọi là Duy: một 

là một, A là A, đã A thì không B, không thể có trường hợp thứ ba được: tertium non datur, 

excluded middle. 

Triết lý An vi không những nhận có trường hợp thứ ba, còn tôn lên gọi là Tam tài và lấy làm 

nền tảng.   Tam tài là Trời, Đất, Người. 

Đó cũng là điều nghịch lý, hay siêu lý vì con Người bé nhỏ đặt ngang hàng với Trời cùng Đất 

sao được: không thấy vô lý sao?  Nhưng vậy mới nói là nó vượt khỏi phạm vi Lý trí để ăn sâu 

vào Tiềm thức và thuộc về Cơ .     

 Cơ chú ý tới mọi liên hệ giữa hai Thái cực, nói trong Tam tài có Người giữa Trời cùng Đất cũng 

là nói Người là liên hệ giữa Trời và Đất. 

Triết học cổ điển chỉ chú ý đến từng hạn từ (term ) hoặc Trời hoặc Đất, hoặc Có hoặc Không.    

Do vậy hoặc Duy Vật hoặc Duy Tâm mà không chú ý đến mối Tương quan của nó như triết Việt 

Nho chú ý đến cả hai: Cả Âm lẫn Dương, “Âm Dương tương thôi “.  

 Huyền sử nói Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc Long trên cánh đồng Tương là hàm ngụ ý đó.  Nói cụ thể là 

không đặt ưu tiên vào Trời với Đất, mà đặt vào Người được quan niệm là mối Liên Hệ giữa Trời 

cùng Đất. 



- 258 - 
 

Do việc đặt để này mà Việt Nho chính là Tổ sư Cơ cấu: vì Cơ cấu không quan tâm đến Hạn từ, 

nhưng đặt nặng trên Tương quan của Hạn từ.   Tương quan là cái gì năng động.   Nói Người là 

Tài cũng nói Người là Tác năng, là “ tạo hoá Con “ , ( không tạo hóa viết hoa ) là do vậy. Hậu 

quả của sự nói Cơ với Dụng là thế.   Đó là nguyên lý đầu tiên có thể gọi là Vũ trụ quan động. 

B.- Nguyên lý Nhân chủ   

Nguyên lý thứ hai thuộc Nhân sinh quan cũng thuận theo thế Động của Vũ trụ quan gọi là Nhân 

chủ theo nghĩa người là Chủ nhân ông.    Chủ là cái gì ? Thưa là Chủ Trời cùng Đất, nói đúng ra 

chủ Thân Tâm mình bao gồm Trời Đất ở trong, ngược với Vật chủ ở hai đợt Bái vật và Ý hệ, nơi 

ấy con Người vong Thân bị sự vật sai sử nên gọi là Vật chủ ( chosisme ), Mỹ gọi là Reified man 

hoặc thingified man ).  Đó là Nhân sinh quan Nhân chủ. 

C.- Nguyên lý An vi  

Đây là nguyên lý khó hiểu nên cần bộ phạm trù thứ ba gồm: Cưỡng hành, Lợi hành và An hành. 

1.- Cưỡng hành 

Chỉ những việc mà động cơ ở ngoài con Người như làm vì sợ Trời đánh Thánh vật, làm vì bị bắt 

buộc như Tù nhân phải lao động, mất hết Tự do, Tự lực. 

2.- Lợi hành 

Thì động cơ là Lợi lộc, tuy ở ngoài nhưng còn để cho con Người ít Tự lực, được Tự do khỏi 

cưỡng buộc, chỉ mất Tự do Luân lý. 

3.- An hành 

Không còn tìm động cơ từ ngoài nhưng tìm ngay trong mình, thấy đáng làm thì làm, thành bại là 

thứ yếu.   Loại này hợp cho con Người được quan niệm như Nhân chủ, nó không phạm đến Tự 

do Tâm lý con Người, con Người vẫn là Chủ cả ngoài lẫn trong, tâm lý vẫn đủ sức tự Cường, tự 

Lực, khỏi cần sự thúc đẩy từ ngoài.  Nó là việc cốt cán cho triết lý xây trên Nhân chủ gọi là An 

vi.   Gọi thế để đặt vị trí giữa hai khuynh hướng triết ở hai Thái cực là Hữu vi và Vô vi. 

Hữu vi là có làm hiểu là sự làm gắn liền với Đối tượng, nô lệ cho Đối tượng.  Điều đó kéo theo 

sự nguy hiểm rất vi tế dẫn con Người đến tai họa bị Vật Hóa ( thingification ) vì thế đã có sự 

phản động lại để tránh tiếp xúc với sự vật để khỏi bị Vật Hoá ( một thứ  chính sách Monroe trong 

triết  cũng gọi là chính sách đà điểu ).   Nhưng không làm thì sống sai, nhãn tiền là không có ăn: 

theo nguyên tắc tay có Làm thì hàm mới có Nhai. 

Thế là Vô vi cũng mắc kẹt như Hữu vi.  Đàng nào cũng chết: Làm thì bị Vật Hoá, không Làm thì 

làm sao sống. Vậy phải tìm lối nào đây để thoát khỏi gọng kìm một bên là Hữu, một bên là Vô.  

Và câu thưa là An vi.    
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Triết lý An vi lấy An hành làm lý tưởng, nhưng không gảy bỏ Lợi hành và Cưỡng hành. 

Nhưng cái đó thuộc Tiểu ngã, thuộc vòng hiện tượng không dễ gì bỏ được, lý tưởng là phải có 

thêm nhiều tác động ở đợt An hành, để nó làm Chủ, để nó bao phủ lấy việc hai đợt dưới hầu làm 

cho chúng trở nên thanh thoát lấy.   Còn chính chủ tịch của của Thanh thoát phải là các việc 

thuộc đợt An hành: Chính những việc này mới giúp vào công cuộc thanh nhàn hơn cả.   

Vì thế Tiên hiền Việt Nho đã đưa ra định chế Tứ Quý để giúp thực thi. Tứ Quý  là bốn tuần cuối 

bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Hay tuần cuối của tháng 3, 6, 9, 12. 

Đó là bốn tuần mà Tứ Quý mượn của bốn tháng nọ.    Mượn để làm gì ?  Thưa để không làm chi 

hết, mà chỉ Ngồi Không, chữ Nho nói về vua là “ Thùy Y thường “ : thả lỏng áo quần xuống 

như Người không phải đi làm.   Nếu muốn nói “ có Làm “  thì là làm cái “ Không làm “, vì việc 

chính của Tứ Quý là trút sạch những cái Có  trong lòng mình ra, những cái đó thuộc Hữu vi đầy 

sức ngảng trở Tâm hồn, không để cho cái Có trồi lên mặt Tâm thức để nói lên tiếng nói Thiên 

mệnh, tức là những nhu yếu thâm sâu của bản tính con Người.   

Thành thử con Người chỉ nghe được lệnh truyền của Bái vật hoặc Ý hệ hoàn toàn ngoại khởi, 

không nghe được nguyên ngôn là  mệnh lệnh của Nhân tính Tâm linh.  Những ngảng trở đó có 

nhiều nhưng được quy vào hai cặp danh từ Bái vật và Ý hệ.  Đó là những động cơ từ ngoài, có 

sức Vật Hoá Người  nên lâu lâu cần thì giờ không làm gì mà chỉ lo xả bỏ.   

 Khi xả hết rồi sự làm sẽ thong dong, để trở nên An vi, làm vì đáng làm là làm, không phải làm 

vì bị trời đánh thánh vật, hoặc vì bôn ba lợi danh nữa.   Những thứ làm đó đều bắt con Người nô 

lệ cho Đối tượng, nô lệ cho sự thúc đẩy bên ngoài, nó làm sa sút Nhân chủ tính, chỉ có an hành 

mới xứng là việc của con Người Nhân chủ.    

Đó là đại để cái khung của triết lý An vi đặt trên cơ cầu ba nguyên lý Lưỡng hợp, Nhân chủ và 

An hành.  Đó là cơ cấu thượng thặng ta có thể diễn tả bằng Hình vẽ, bằng Huyền số, bằng Huyền 

thoại.  

Xem lại lịch sử  cũng như quan sát con Người sẽ dễ dàng nhận ra cả ba loại việc kể trên Cưỡng 

hành, Lợi hành, An hành.  Nhưng nhiều khi có An hành mà không có An vi. Đó là những bậc 

“ sinh nhi tri chi “ tức là bẩm sinh được như thế : rất cao thượng, không màng công danh.   

Nhưng đó là những đoá hoa vĩ đại không được vun tưới mà tự nhiên mọc lên được giữa rừng 

hoang.  Triết lý An vi muốn phân tích hành vi của những bậc cao cả nọ để rút lấy cái cơ cấu đặng 

thiết lập ra một nền triết hẳn hoi để giúp nhận thức ra hiện thực. 

Điều đó Việt Nho đã làm rồi nhưng chỉ đủ cho đợt tiến trước, không còn hợp cho cảm quan đợt 

tiến mới có thêm khoa học thuộc cả Sinh ( Sống ) lẫn Tâm ( Linh ): Sinh như kỹ thuật cơ khí 

nâng cao mức sống, Tâm như các khoa học Tân Nhân văn: xã hội, khảo cổ, Nhân học, uyên tâm, 

cơ cấu. . .   Các khoa học đó sẽ giúp con Người có thêm rất nhiều những xác định cặn kẽ hơn, 

những cái nhìn thấu triệt mới lạ.  Vì thế cần một Triết lý hội nhập tất cả các sở đắc mới nọ.      
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Đó là nền Triết lý mà nước Mỹ, dân Mỹ phải làm và rồi họ sẽ làm được.  Khi nào làm được thì 

Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng Tâm linh đang thiếu đường hướng.  Hiện nay Mỹ đang ở tuổi Ý 

hệ, Lợi hành.   Chỉ cần đặt trên Lợi hành một đợt An hành nữa là xong.  Muốn được thế cần 

mạnh dạn đi vào cuộc cách mạng Tâm linh mà việc đầu phải là xây đắp nền Triết mới trên Cơ 

cấu, rồi bắt toàn dân học biết như biết Hiến pháp vậy.    

Nói đến đây có người sẽ la ó cho là phạm đến Tự do, phạm đến Hiến pháp xây trên Tự do, nên 

phải để mọi người Tự do!    Mỹ phải theo chế độ đa phương nghĩa là nhiều Triết.  

Nhưng bạn có biết đa phương thực sự là chi chăng ?  Thưa là chắn che sự ngu dốt, sự bất lực.     

Nói rõ ra cả Mỹ cũng như Tây Âu không sao thiết lập nổi một nền Triết Nhân sinh có đủ sức làm 

lãnh chúa, phải ở lì lại trong Ý hệ, tất nhiên mắc cảnh “ Thập nhị sứ quân “, cá đối bằng đầu, nên 

phải lấy đa phương làm tôn chỉ, cốt để tránh cái họa chuyên chế  độc hữu vốn là đặc tính của Ý 

hệ.    Tưởng như vậy là trọng kính Tự do, có ngờ đâu rằng nước thiếu một nền Triết của quốc gia 

cũng y không có một nền Hiến pháp. Nếu ở đợt Hiến pháp không thể “đa phương “  thì ở đợt 

Triết cũng vậy.  Sở dĩ người ta không nhận ra điều đó vì không biết đến thứ Triết lý đặt trên Cơ 

có tính cách bao dung nên thường không xuất hiện như nền Triết lý độc nhất, nhưng như Triết lý 

ưu thắng, nghĩa là vẫn dung chứa các nền Triết lý khác, nhưng thường những Triết lý này chỉ có 

để làm cảnh, người nào thích thì đem ra bàn cãi vậy thôi, chứ giả có trao cho tay lái con thuyền 

đời sống chẳng biết đâu mà rờ. 

Thí dụ cụ thể trong lịch sử Tàu, đời Hán ban đầu rất trọng Lão Trang, đã đem quyền hành đặt 

vào tay Đạo giáo, nhưng chỉ ít lâu tỏ ra bất lực lại phải mời Nho lên đặt trên Cơ .   Cái phiền của 

Âu Mỹ là chỉ có loại Triết lý làm cảnh, chứ không có Triết lý xây trên Cơ.   

Triết lý đặt trên Cơ phải đi sát đời Sống, nhưng đi sát mà lại không đi vào những xác định chi li, 

nên vẫn giữ được tính chất Bao dung.   Vì mỗi xác định là mỗi bám sát vào biến cố, một sự việc.  

Thí dụ nói về Chính trị, triết lý An vi chỉ đưa ra những Nguyên lý ở đợt đầu gọi là Chính lược, 

không xuống đến đợt Chiến lược, càng không đến đợt Chiến thuật. Vì càng xuống càng cá thể 

hoá cho hợp sự việc phải làm, việc nào cũng có một Không điểm, một Thời điểm nhất định, nên 

chỉ có một không thể hai, là những cái phải quyết định tùy hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác. 

Triết học Duy Lý y cứ trên Ý niệm là cái đã xác định nhiều, khó có thể xuống tới Dụng là việc 

làm.    Việc làm nào cũng là một cá thể có một không hai, phải luôn luôn quy định riêng cho nó.  

Muốn tổng quát hóa ở đợt này sẽ dễ dàng đi vào độc đoán và chuyên chế.  Đây là lý do khi theo 

Triết học lý niệm để câu nệ chấp một, thiếu sự mềm dẻo quên đi với Triết học xây trên Cơ.  Cơ 

không có hệ thống nên không kềnh càng, dễ thể nhập vào bất cứ đâu, vào bất cứ tổng hợp mới 

nào.   Triết học Ý hệ rất khó lột xác để đi vào tổng hợp mới, do cái hệ thống kềnh cơi của nó với 

những xác định chi li, vì thế mà nó thất bại và chịu để thế giới hiện dại như thuyền không lái: bới 

thiếu một Triết lý đặt trên Cơ.    Ây là nền Triết lý con Người đang mặc nhiên mong đợi, vì chỉ 

có nền Triết lý đầy Tâm Tình nó mới ứng hợp cho con Người thời hậu kỹ nghệ, nó sửa soạn 

bước vào giai đoạn phong lưu, làm ít chơi nhiều, sống thảnh thơi như chim trời cá nước.” 
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( Trên đây là một mẫu thử áp dụng triết lý An vi vào chính trị Mỹ.  Kim  Định ).” 

G.- TRIẾT LÝ AN VI  VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

  Khi đọc T. G. Kim Định chúng ta mới thấy mở ra một chân trời mới , một lộ đồ  có thề đáp ứng 

được Quốc nạn và Quốc nhục của Dân tộc .  Cái thất bại lớn lao nhất của lớp đàn anh là không 

thấy nan đề là nằm trong phạm vi Triết học, không có cái nhìn Triết học thì không có cái nhìn 

toàn triệt vấn đề  mới sinh  ra  rắc rối.  Triết đây không phải Triết Tây phương, mà là Triết lý 

Đông phương. 

Theo Đông phương thì triết được Định nghĩa: Triết : Triệt Dã ( Triết là phải đi cho tới cùng 

triệt của mọi vấn đề  để có cái nhìn Chu tri ( holistic knowledge ), do đó mà phải Triệt Thượng 

và Triệt Hạ. 

Triệt Thượng là “ Cao minh phối Thiên: Phải lên tới lãnh vực  cao rộng sáng láng để kết hợp 

với Trời ( thuộc lãnh vực Tinh thần, Tâm linh  )  để đôn hậu Tình Người và đồng thời cũng phải 

Triệt Hạ để “  Bác hậu phối Địa “ nghĩa là phải lăn lộn  khắp mặt  Đất để khám phá thế giới 

vật chất ( thuộc lãnh vực Khoa học  ) để phát triển Lý trí hầu được Chu tri. Như vậy Triệt 

Thượng là để un đúc nguồn Tình, Triệt Hạ là trau dồi Nguồn lý , mặt khác Tình / lý  là cặp đối 

cực  ( opposite term ), nhưng cần phải làm sao kết thành nét Lưỡng nhất ( dual unit ) để trở nên 

Hùng / Dũng mới đạt tới trạng Thái hòa  nhờ  gọi là ”  Âm / Dương hoà “.  

Để  sống cho được  Âm / Dương hoà là điều khó khăn bậc nhất, nên Âm / Dương hoà được tôn 

lên là Đại Đạo ( Đạo lý Nhân sinh ) .  

Cuộc sống Vợ Chồng là khó khăn nhất, vì gia đình có là Tổ ấm để  Vợ Chồng  sống hoà hẩu  

hạnh phúc bên nhau, sinh ra và nuôi dưỡng con cái thành Trai hùng Gái đảm, Gia đình được 

dùng làm nền tảng cho Xã hội.  

Muốn  Sống Hoà với nhau thì Vợ Chồng một mặt phải tôn kính nhau, Yêu thương và  bao dung 

nhau để không xa rời nhau, mặt khác khi khi sống bên nhau hàng ngày thì phải biết kính trọng 

nhau và hành xử công bằng với nhau thì mới hoà với nhau được . Đừng xem thường đời sống Vợ 

Chồng trong Gia đình, nếu thất bại ở đây thì mọi lãnh vực khác cũng sẽ không ổn.  Vậy ai có thể 

sống được như vậy, thưa mọi người. 

Do đó vấn đề con Người được đặt lên vị trí hàng đầu, đó là con Người có Tư cách và khả năng. 

Có Tư cách thì mới  biết tự chế để sống hoà với người khác.  Muốn có khả năng Tự chế  thì mỗi 

người  phải  có  Lòng Tha thứ như Kitô giáo, Hỷ xả như Phật giáo, Hùng / Dũng như Nho giáo, 

vì khi sinh ra và lớn lên mọi người đều bất toàn nên phải tu Thân, nghĩa làm Làm Người, mà 

Làm Người thì khó lắm, ngày nay nói đến chuyện làm Người thì người ta cười cho, vì cho rằng 

đã là người thì còn Làm Người làm gì nữa, người ta không nhận ra mình vẫn là con Người bất 

toàn và tin tưởng là khoa hoc có thể  giải quyết được mọi nan đề, nhưng Khoa học mà thiếu 

Lương tâm thì chỉ là sự hủy hoại của Tâm hồn. 
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 Khoa học như con dao hai lưỡi, Lưỡi bên này giúp Ăn nên Làm ra, còn Lưỡi kia thì khi đem mồ 

hôi nước mắt của Nhân dân ra chế  bom Nguyên tử  chỉ để doạ nhau mà đâu có dám dùng, làm 

ra nhiều rồi lại hô nhau tài giảm, nhưng vẫn luôn tìm ra thứ mới để  hù doạ  nhau, trong khi đó 

cuộc sống của người dân còn nhiều  khó khăn chưa thể giải quyết.   Tuy khoa học rất cần cho 

đời sống Vật chất, thiếu khoa học thì không thể Ăn nên Làm ra để nâng cao đời sống Vật chất, 

nhưng đời sống Tinh thần Tâm linh thì quan trọng hơn nhiều, do đó là cần phải làm sao cho đời 

Sống Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất theo kiểu Âm  / Dương hoà  thì nhân loại mới 

sống yên ổn bên nhau được. Sống như vậy là sống theo Dịch lý Việt , cũng là khởi đầu cho Triết 

lý An vi, nghĩa là  làm sao cho Triết Hữu vi ( Tây phương ) /  và Triết Vô  vi ( Đông phương ) 

được Lưỡng nhất tạo nên Triết lý An vi.  

Một điều mà chúng ta phải quan tâm là khi tìm về nếp sống Tổ  tiên xưa, thì mới nhận ra Tổ tiên 

xưa luôn đi trên con đường mòn từ Gần ( Nội ) tới Xa ( Ngoại ) từ Nhỏ tới Lớn,  từ Đơn giản 

tới Phức tạp, từ Tầm thường tới Phi thướng, từ Tinh vi tới Vĩ đại, . . . và đặc biệt phải làm sao 

cho Triệt Thượng và Triệt Hạ được giao hoà ( Lưỡng nhất ), có khởi từ gần thì mới tiến tới 

Xa, có khởi từ Nhỏ thì mới tới cái lớn được . . . , vì Gần / Xa, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, 

tầm thường / Phi thường, Tinh vi /Vĩ đại. . . đều là các cặp đối cực theo Dịch lý cần được 

Lưỡng nhất  mới ổn , mà Dịch lý là Thiên lý  mà chúng ta phải tuân theo mới sinh tồn và phát 

triển được. 

Khi đi vào Việt Nho, chúng ta không thể không bàn về nét Lưỡng nhất trong Văn hoá Việt hay 

Việt Nho, nét Lưỡng nhất là nền tảng của Dịch hay rộng hơn là của Triết lý An vi, Triết lý An vi 

là Hồn của Việt Nho có Bản chất Hoà, nhờ luôn đạt thế Quân bình động, nên Việt Nho là nền 

Văn hoá Thái hòa.  

 Nay chúng ta bàn về Việt Nho là bàn về  phần Xác của Triết lý An vi, Xác Việt Nho lại có Cơ 

cấu là Đồ hình  và Số độ của Ngũ hành . 

Đồ hình tượng trưng cho Floor plan hay cái Khung của ngôi nhà Việt Nho, còn Số độ tượng 

trưng cho những bảo vật trang trí qúy giá trong ngôi nhà, cả hai có mục đích giúp cho đời sống 

Vật chất và Tinh thần  con Người được nâng cao  . 

 Có lẽ vào thời xa xưa, Lý trí của  Tổ tiên chúng ta chưa được phát triển, chưa đủ Văn tự để 

diễn đạt Tư tưởng cho rõ ràng ( mang tính chất Phân tích ), nhất là mặt Tình cảm lại u linh 

man mác ( mang tính chất Tổng hợp ), nên phải dùng tới các  Đồ hình và Số độ để vừa Hội Ý 

( về Tình cảm )  và vừa Ngôn truyền ( về Lý trí ).    Đồ hình là hình tượng  ( cụ thể ) được 

dùng làm  Biểu tượng như bàn nhún để vươn từ Hình tượng  lên các Linh tuợng  ( trừu 

tượng).  

Ví dụ: Khi nhìn bức tượng của Đức bà Quan Thế Âm hay Đức Bà Maria thì ta nhận ra đó là các 

Biểu tượng cho nguồn Tình bao la của các Ngài, của các bà Mẹ.  
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Khi nhìn hình người đàn bà bị bịt mắt cầm cán cân (để khỏi thiên vị ) giữ cho  hai đĩa thăng 

bằng với nhau nơi các Toà Án thì Người đàn bà là Biểu tượng của nguồn Tình bao la nơi nguồn 

Tâm linh, chỉ có nguồn Tình mới có khả năng giữ cho hai địa cân được thăng bằng hầu thực thi 

lẽ Công bằng hay  Công lý xã hội.  

Nhìn hình Chúa Giê su thì chúng ta nhận ra Ngài là sứ giả Tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài 

có sứ mạng đem Tình Yêu để thực thi Công lý Xã hội hầu kiến tạo Hòa bình, vì chỉ có Tình 

yêu mới có khà năng thực thi lẽ Công bình, hay Tình yêu là cái La bàn giúp cho nền Công 

chính xã hội được thực hiện. Đây là  sự sinh hoạt sao cho “ Tình / Lý tương tham” 

Còn các số độ là những con số thuộc Cơ số 10 được phân ra số Lẻ và số Chẵn, mỗi số đều mang 

theo một ý nghĩa linh thiêng hay Huyền niệm ( Mystical numbers ). Số Lẻ tượng trưng cho Vô, số 

Chẵn tượng trưng cho Hữu. 

Phân tích / Tổng hợp cũng như Ngôn  truyền / Hội ý hay Hữu / Vô đều là các cặp theo Dịch lý 

cũng cần đạt trạng thái Lưỡng nhất.  Các Đồ hình thì dùng Hình Tròn và hình Vuông, hình Tròn 

tương trưng cho Vô, hình Vuông tượng trưng cho Hữu, Tròn / Vuông cũng phải đạt nét Lưỡng 

nhất. Hình Tròn /  Hình Vuông được Lưỡng nhất qua hình Hình học thành Hình Vuông ngoại 

tiếp, Cha ông chúng ta gọi là Mẹ Tròn / Con Vuông. 

Chúng ta sẽ lần theo nền tảng của Văn hoá  Dân tộc để làm sáng tỏ một số vấn đề căn bản: 

I.-Việt tộc có Bộ sách Dân tộc không   ? 

( Kinh Hùng hải Triết 6. Kim Định ) 

“ Thưa là : Không mà lại Có :  

1 .- Không 

Vì chưa có Văn tự riêng , không có chữ Viết thì hẳn là không có sách . 

2.- Có 

Là vì có Kinh Vô tự tức là những Văn kiện được biểu hiện bằng dăm ba bộ Số, với một mớ 

Huyền thoại và vô số Tục ngữ Ca dao.   Các Số này được gọi là Huyền số, nó không dùng để đo 

đếm, nhưng để biểu thị cái khác, vì thế chúng làm nên những tiêu điểm khách quan nhưng câm 

nín, nên cần đến Huyền thoại làm như những lời nói lên có ý nghĩa. Tuy không có chữ, nhưng 

còn có Truyền khẩu mà Nội dung là Huyền thoại, nên kể là có. 

3 .- Huyền số 

Những số đó ( huyền số ) có đủ giá trị chăng ?   Thưa là quá đủ, vì đây là đang nói về giá trị Văn 

hoá thuộc Tinh thần, mà Tinh thần đi ngược với Vật chất.   Với vật chất càng To càng hay, còn 

Tinh thần càng Bé lại càng quý : Bé cho đến số Không thì quý vô cùng.  Vì tất cả triết lý Ðông 
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phương đều đặt trên số Không : Ấn Ðộ là Thái Hư, Lão Tử là Cốc Thần ( hang trống ) Nho là vô 

Thanh vô Xú , Việt là Trống ( trong chữ Trống Ðồng ), muốn nói theo Nho thì đó là Hư Tâm, Hư 

Linh, tức cái Tâm có trống rổng thì đạt được linh thiêng .  Ðó là bí quyết làm cho nước nên Văn 

hiến tức là có nền Văn hoá giàu chất Tâm linh. 

II.- Những sách  nào 

Có bao nhiêu sách Dân tộc và những sách nào ?   Sách Dân tộc Việt toàn là những Kinh không 

có chữ chỉ biểu hiện bằng bộ Số Vài Ba.  Sau khi đã nghiên cứu mới thấy bộ Số đó quả là con 

chấm Chủ quyền đã đóng vào vô số Văn kiện , Điển chương, Lược đồ, Di vật, Hiện vật, nên có 

thể nói đó là bấy nhiêu Sách Dân tộc.  Tuy nhiên con Chấm đóng hẳn xuống đã biến dạng nhiều 

cách nên khó nhận diện, chỉ sau khi đọc toàn bộ mới thấy rõ .   

1.- Sách có tên: Kinh Hữu tự 

Ở đây xin kể tạm vài  ba quyển thôi: 

a.- Sách Ước, gậy Thần của Hùng Vương. 

b.- Sách Tản Viên, Ba Vì. 

c.- Lạc Thư. 

2.- Sách không tên: Kinh Vô tự 

Sách không tên thi vô số , như : Cái Trống, cái Ðình, cái Nhà sàn, cái Giếng và vô số Vật dụng 

khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả  5 , 9 nữa .  Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc 

trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn , Lộ 

Bộc biết làm nhà chữ Ðinh ” , vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như câu 

châm ngôn triết : “ Nội hàm càng nhỏ Ngoại hàm càng to” . Nội hàm rút vào cùng cực thì toả ra 

cũng cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô 

tự, phải kể đến Kinh Dịch.  Nó có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và 

Tự, tức là không có chữ mà chỉ có Số, vì thế gọi là Văn, vừa có chữ , nên gọi là Tự ( tức là các 

Hệ từ ).  Truy tầm theo lối Sinh thành thí thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

a.- Giai đoạn I 

 Dịch thiên nhiên hay Ðạo Dịch của Trời Ðất. 

 Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ / Bà 

Cộc , Núi / Sông, Nước / Lửa, Tiên / Rồng . . .  

b.- Giai đoạn II 

  Dịch Của Phục Hy. 
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 Thành bởi nét  Đứt ( - - ) nét Liền (― )  ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ  số 2 

, 3 , 5  

c.- Giai đoạn III 

   Dịch Của Ông Ðại Vũ đúc 9 đỉnh.  

 Tức là thêm vào vòng Trong 5 số,  Sinh 4 số Thành nữa là 9 , cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của 

dân Lạc ) . 

d.- Giai đoạn IV 

Dịch của Văn Vương. 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 

e.- Giai đoạn V 

   Khổng Tử có thêm Thập Dực. 

 Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị Triết lý siêu hình .  Xưa nay người ta chỉ biết có 

giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm .  

Giai đoạn V được chú ý chút ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và 

đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng 

ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo 

phù phiếm thuộc xã hội .  Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một 

hai dấu hiệu, vài ba con số để chỉ thị rồi yên lặng .  

 Ðó là lý do tại sao các ạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư tâm, Vô thể. Vì thế Kinh 

Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3 , đến sau mới thêm lời vào  Vậy mà các thế hệ sau lại chú ý nhiều 

về lời thành ra chỉ chuyên Ngành mà bỏ Gốc . Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì phải học 

về các số trong Kinh Dịch. 

3.- Ý nghĩa các Huyền số 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối cần 

phải biết để sau đoán ý . 

a.- Số Ðất 

Chỉ bằng các số chẵn là  2 , 4 , 6 , 8  , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông □ . 

b.- Số Trời 

Chỉ bằng các số lẻ  1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc │, hoặc hình tròn ○ . 
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c.- Vòng Trong, vòng Ngoài ( Hợp Nội / Ngoại chi đạo) 

Các số trên được chia ra vòng Trong và vòng Ngoài: 

Vòng trong ( xếp theo Ngũ hành ): gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh. 

2 

↑ 

3  ←  5  →  4 

↓ 

1 

 

Vòng ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9  được gọi là số Thành. 

 

7 

│ 

2 

↑ 

8  ─  3 ←  5 →  4  ─ 9 

↓ 

1 

│ 

6 

 

( 5+1 = 6 ;   5+2 = 7;   5+3 = 8 ;   5+4 = 9  : Số Thành ) 

 

Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa, có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông .  

Chính trị đặt trên mẫu Du mục: có Giai cấp, liên hệ người là Chủ / Nô.  Còn thiên về số 1 là 

nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn.  Ðây chỉ là sự phân loại 

Tiên thiên chưa được áp dụng. Ðó sẽ là việc được bàn trong toàn sách, chỉ cần nói rằng trong 

thực tế Văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai 

Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se touchent ), nên Văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( 

nguyên lý Đồng nhất ), còn Văn hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4. Vì thế có 

những bộ số: 1 – 4 hay  4 – 1. 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3. Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số 

cộng với nhau thành 5 , số Ngũ hành.  Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình vũ trụ: Trời 3 , Ðất 2 . 

Vẽ ra là hình Thập tự nhai  ┼ gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành Ngũ 

hành là số 5. Hoặc cùng vẽ là hình  Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông.( Vòng Tròn ngoại 

tiếp của hình Vuông ) 
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Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ Nô lệ.  Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó 

là Việt. Vì cả Khảo cổ ( nét song trùng lưỡng hợp hay Lưỡng nhất : dual unit  ) lẫn Huyền thoại ( 

Tiên / Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chỉ nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng sau: 

Thí dụ : 

Số 3  = 1 +  2 

Số 5  = 2 + 3 

Số 9  = 5 + 4 

Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa Căn bản lại vừa Đặc trưng để nhận diện.  Trong thực tế thì 

phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.  Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn hoá; Tàu chủ ở đợt số 

Thành gọi là Văn minh. Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dày bánh 

Chưng. Còn Tàu thì hoàn chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá Bánh dày 

Bánh chưng Việt trở thành câu  “ Thiên viên Địa phương ” của Nho. 

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu, Nhà sàn trở thành Tam 

tài.  Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ).   Ðây là vấn đề 

rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, Dân tộc học, Cổ sử 

để phân xử.  Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là Nho chưa xa lìa số 

Sinh của nó thì phải kể đến yếu tố Việt. Nói cụ thể là phải kể đến Huyền thoại và Huyền số nữa, 

nếu không dễ trật đường.  Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài ( 2 ) Ba ( 3 ).    

Sau đây là vài thí dụ đi trật đường:    

      1 .- Trong thời gian thai nghén Văn tự thời còn là chữ chân Chim (điểu tích tự )  hay chữ 

con Quăng ( khoa đẩu ) thì số 2 Ðất được biểu thị bằng 2 nét ngang  二 , còn số 3 Trời được 

biểu thị bằng 3 gạch thẳng │││, cả hai hợp lại thành chữ Kỳ ( căn = radial ) : 示 ( 5 nét ).    Vì 

hai bộ số này là linh thiêng nên dùng căn kỳ đi với các chữ gì thì linh thiêng như:  

Chữ tế:  祭    Chữ lễ :  禮    Chữ thần:  神         Chữ thiền:  禪      Chữ kỳ:  祈 .. 

Nhưng về sau người ta quen viết Tháo ( chữ viết cho nhanh )  thì chữ kỳ 示 ( Căn : radical : 5 nét 

) chỉ còn 4 nét  (礻). 

Vậy là từ số Trời 5 nét  đoạ ra số Ðất  4 nét lúc nào rồi mà không một ai ý thức điều đó.  

2 .- Hủ Nho bỏ số Sinh mà chuyên nhiều về số Thành là bát quái và 64 quẻ. Do thế Nho là một 

Đạo quân bình siêu đẳng đi lần vào chỗ suy vi bị bẻ quặt.  

Nay muốn tìm ra mối Ðạo Uyên nguyên, thì đó là cả một công trình bao la đòi phải có sự đóng 

góp nhiều ngành chuyên môn. Về phía Triết chúng tôi cố gắng tìm lại phần nào bằng chú tâm 

đến bộ số “ Vài Ba, Tham Lưỡng ”  như ( 2 – 3 )  và  ( 5 – 9 ).  Cái bí quyết thành “ Văn hoá 
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chi bang ”  nằm trong mấy con Huyền số nọ. Nói khác đi đây là nhằm khai quật phần Tâm 

linh trong nền Văn hoá nước nhà.  Riêng về Tàu và Việt  khi nói tới Việt Nho thì chỉ xin hiểu là 

2 thực thể hoàn toàn Văn hóa, xin gảy ra ngoài mọi suy luận thuộc Chủng tộc hay Chính trị, để 

chỉ chú ý đến Văn hoá mà thôi.  

Theo đó, thì Việt chỉ tất cả các dân đã cư ngụ trong nước Tàu trước khi có Dân tộc Tàu, 

Việt Nam chỉ là một chi trong cái khối lớn lao đó, Có chăng Việt là chi được coi như kế thừa 

nền Văn hoá của khối Ðại Việt, đối với Tàu xuất hiện về sau. Cả hai nơi đều tổ chức xã hội theo 

mẫu Nông nghiệp, Việt thì còn giữ nguyên chất nhiều hơn, hãy tạm gọi là 9 nông 1 du, còn Tàu 

thì 6 nông 4 du. Do đó có một số nét khác biệt làm cho Tàu nói chung không quân bình bằng 

Việt. 

 Thí dụ về Vật biểu Tàu chỉ có Rồng (độc Dương ) , đang khi Việt có cả Rồng lẫn Tiên, nhân đó 

Việt trọng bên Tả, nổi về Văn hoá tinh thần, Tàu trọng bên Hữu nổi về Văn minh ( vật chất 

). Còn rất nhiều chi tiết sẽ đề cập sau. “ 

( Kim Định ) 

 TỔNG LUẬN AN VI 

1. An Vi là nền Triết lý mới nhất được đề nghị với thế giới hiện đại coi như xứng hợp 

để dẫn đến cảnh Phong lưu, một cảnh sẽ trái ngược với mối đe dọa loài người hiện nay là nạn Cơ 

tâm: Tâm hồn trở nên khô cạn như Cơ khí. Trang Tử có lần nói: "Cơ tâm là do hữu Cơ khí". 

Làm thế nào để "hữu cơ khí mà không bị cơ tâm". Có làm được như thế mới đạt lý tưởng là 

mưu hạnh phúc cho toàn cầu: đưa nhân loại đến thời Phong lưu nhàn tản, để phát triển những 

khả thể cao siêu nơi con người. Đó là vấn đề mà Triết học nhân loại đã cố giải quyết nhưng chưa 

thành tựu. Ta hãy phân tích tình hình để rút kinh nghiệm.  

2. Trước hết hãy xét các thuyết lý lấy hạnh phúc đời này làm cứu cánh cuộc sống có 

chấp nhận được chăng. Thưa rằng có, đó là con đường mọi người đều theo cách bền bỉ, mặc dù 

những người đi lối thanh giáo khắc khổ coi như chống lại. Kỳ thực chỉ chống trong phương thức 

do sự đặt hạnh phúc ở đời này hay đời sau, chứ kỳ thực cũng là theo đuổi hạnh phúc, chỉ khác là 

họ không đặt ở thế giới hiện tại, nên dùng phương pháp coi như chống lại hạnh phúc thí dụ cách 

sống khổ hạnh, cực nhọc... Kỳ thực đó chỉ la phương tiện để tìm hạnh phúc cao hơn theo niềm 

tin càng khổ cực bao nhiêu lại càng tỏ ra say xưa thành khẩn đi tìm hạnh phúc bấy nhiêu, chịu 

cực là để chắc đạt hạnh phúc hơn, và để đạt hạnh phúc một cách lâu bền toàn triệt. Như vậy ta có 

thể coi hạnh phúc là cứu cánh cuộc đời này; đối với những người muốn đạt hạnh phúc ở đời 

sau cũng không cần thay đổi lập trường vì có thể cho rằng tìm hạnh phúc ở đời này chính là điều 

kiện cho được hạnh phúc đời sau. Đời này có hạnh đời sau mới phúc.  

3. Nên ta có thể dùng hạnh phúc đời này làm tiêu chuẩn vững chắc hơn cả: vì gồm cả 

Chân, Thiện, Mỹ. Ngược với tiêu chuẩn y cứ vào một mặt thí dụ Chân hoặc Mỹ: những tiêu 

chuẩn này tỏ ra không đủ tầm bao quát vì Chân lý là gì? Các Triết gia đã tranh luận hằng bao thế 
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kỷ chưa ngã ngũ. Ngạn ngữ nói cái bên này núi cho là thật thì bên kia lại cho là giả. Vì con 

người bị trói vào một quan điểm: chỉ thấy được một chiều của sự vật làm sao có được sự thật 

toàn triệt để đem ra làm tiêu chuẩn phổ biến. Chỉ như hạnh phúc thì mọi người trực cảm 

nghiệm được: nó hiện hình ngay ra trước mắt ai cũng có thể thấy phần nào. Vậy phải lấy hạnh 

phúc làm cứu cánh cuộc đời này, lấy trọn vẹn đến nỗi hạnh phúc trở nên tiêu chuẩn đo lường mọi 

giá trị. Nó không có tính cách phổ biến vì hạnh phúc mỗi người một khác, nhưng nó trung 

trực thiết cận ngay vào Thân Tâm con Người ở Đây và Bây giờ nên rất cụ thể. Con người 

trong cõi hiện tượng không thể cầu hơn được nữa.  

4. Bàn luận xong về cứu cánh và tiêu chuẩn, bây giờ phải quyết định phương thức hành 

động sao cho đạt tới. Hành động cao nhất Việt Nho gọi là Đốc hành. Phân tích đến cùng cực 

cách hành xử của con người ta thấy nó qui ra ba hạng tùy với sự đối đãi của Chủ thể và Đối 

tượng.  

Khi Đối tượng đoạt Chủ thể ta hãy gọi là Hữu vi.   

Chủ thể đoạt Đối tượng là Vô vi  

Chủ thể và Đối tượng hòa hài là An vi.  

Đối tượng đoạt Chủ thể xảy ra như câu nói trên của Trang Tử: "Hữu cơ Khí tất hữu cơ 

Tâm" = có cơ Khí tất có cơ Tâm hay là khi con Người dùng nhiều máy móc thì Tâm hồn tất bị 

Cơ khí hóa, bị máy móc hóa tróc hết Tình người.  

Tâm hồn không giữ được tính thể riêng của nó nữa mà bị sát nhập vào đối tượng, gọi là 

đối tượng-hóa (objectivation) hay vật thể hóa (thingification).  

Duy vật là một hình thái của sự Vật thể hóa này, người ta không nhận ra được vì trong 

trạng thái đó con người vẫn giữ được phần tiểu ngã như ai, không ngờ rằng thú vật nào cũng có 

bấy nhiêu: cũng ăn uống cũng làm tình... nhưng phần Đại Ngã là phần riêng biệt của con 

Người thì không còn, như Tâm tình cao thượng, lòng yêu thương khắp hết, sự quí chuộng 

Chân, Thiện, Mỹ; không còn nữa những cố gắng vươn lên miền cao cả. Tất cả không còn, 

từ sự vật, thú vật đến con người chỉ khác nhau về hơn kém chứ không còn cái đặc trưng gọi 

là linh thiêng nữa. Tai họa như thế kể là toàn triệt: con Người bị vong Thân giữa đám sự 

Vật.  

5. Tai họa này nói chung Âu Tây đã đi vào tự đầu kể từ Thales chủ trương Bản thể cuối 

cùng của vạn Vật là nước hay Democrites với thuyết Nguyên tử...trải dài qua Plato, Kant, 

Hegel; đều kinh doanh trên sự Vật, học về tượng ý của sự Vật. Tuy có nhiều lần phản đối, 

cựa quạy nhưng không thoát được, vẫn sấp một chiều dưới sức nặng của ý hệ. Ficht đã đưa ra 

một duy Tâm luận giống lạ lùng với thuyết của Shankara, Schopenhauer thì hầu như hội 

nhập toàn bộ thuyết lý của Phật, của các kinh áo nghĩa thư giống như tổng hợp Vedanta, còn 

Nietzsche cuối đời đã bị ám ảnh bởi ý niệm "sự trở lại vĩnh cửu" (eternel recurence). Đó 
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chẳng qua là một dị-bản của thuyết Luân hồi. Tất cả những cố gắng này thực ra chỉ là những 

bắt tay với hàng xóm theo định lý hai Thái cực (Hữu, Vô) ở liền ngõ nhau nên đôi khi bắt tay 

nhau , và nhờ sự mới lạ nên đã gây được ít nhiều chú ý nhưng cuối cùng cũng chỉ vang bóng một 

thời vì sự mới lạ của nó, nhưng rồi cũng xẹp xuống như tại nơi xuất xứ. Ta hãy xét tận gốc của 

chúng là Ấn Độ quê hương của thuyết Vô vi.  

6. Để phản pháo lại Hữu vi thì Vô vi nhận thái độ quay lưng lại đời. Họ chủ trương 

rằng muốn Tâm không bị cơ khí thì đừng thâu dụng Cơ khí, cho chắc ăn nên li lìa thế giới Đối 

tượng gọi là " Tị thế " như Lão Trang chủ trương. Nhưng Lão Trang chỉ là hai cánh nhạn lẻ loi ở 

cõi trời Đông, còn chính ổ của Vô vi là Ấn Độ. Ấn Độ không còn thèm trốn sự vật nữa mà 

chối tuột là không có. Vạn vật đang phơi mình quanh ta chỉ là ảo ảnh, là maya "tuồng ảo 

hóa đã bầy ra đó" khỏi cần để tâm, khỏi cần trốn, có gì đâu để mà phải trốn, trốn đi đâu, vì 

đâu cũng là ảo hóa. Cả tấm Thân này nữa trốn cái chi. Thế là hết: không còn Chủ thể lẫn Đối 

tượng, khỏi lo gì về tai họa bị Đối tượng hóa.  

7. Thành công chăng? Thưa đó chỉ là những suy tưởng chủ quan không xóa bỏ nổi Đối 

tượng, nên vẫn bị như thường, kiểu đà điểu vùi đầu vào cát để khỏi thấy người săn, nhưng 

thợ săn càng dễ bắt. Chứng cớ là các Tăng Lữ Brahmana đã trở nên những người làm giàu 

mạnh nhất: không từ chối cả những phương tiện phi nhân: thí dụ tục bắt các bà góa phải lên giàn 

hỏa chết theo chồng được Tăng Lữ cổ võ duy trì thành khẩn, vì sau khi các bà chết, của cải 

đương nhiên thuộc về các Brahman (tên gọi Tăng Lữ của thần Brahma).  

8. Do thế mà tài sản bị thu dồn vào đẳng cấp Tăng Lữ quá nhiều gây nên sự chênh 

lệch lớn lao, đưa đại chúng vào cảnh khổ cực. Đến nỗi các cuộc chống đối Brahman cũng 

mang hơi hướng kinh tế, chẳng hạn kinh Upanishad Chandogya ví các cuộc kiệu của Tăng Lữ 

đương thời với đoàn chó cắn đuôi nhau sủa om om (om là tiếng thánh của đạo Bà La Môn). 

"Om chúng ta hãy ăn! Om chúng ta hãy uống!" 

 Luật phép đã được Balamon đặt ra nên rất có lợi cho các Tăng Lữ: thí dụ nếu giết Tăng 

Lữ thì phải chết vì đó mới chính là tội giết người, còn giết các đảng cấp dưới chỉ phải đền bằng 

bò: giết Sudra đền 10 bò, giết Vaysia 100 bò, Kshatriya 1000 bò, nhưng không phải đền cho nạn 

nhân mà dâng cho Brahman. Trách gì Tăng Lữ không giàu sụ và bị chống đối. Người chống đối 

Balamon hơn hết là Phật Thích Ca đã được tiếng là đập tan hai triệu thần của Bà La Môn. 

Trong thực tế Phật cực kỳ khinh thị các sãi Bà La Môn và đã làm cho đạo Bà La Môn lu mờ hẳn. 

Mãi đến thời Shankara mới phục hồi lại được bằng cách hội nhập Phật vào Bà La Môn 

giáo, tuyên dương Phật là một hiện thân (avatar) của thần Brahma, cũng như chấp nhận nhiều giá 

trị mới của  Phật tức là rút tỉa hết giá trị của Phật; kết quả là Phật giáo trở nên lu mờ hẳn trên 

đất Ấn Độ.  

Ngày nay chỉ còn không đáng kể. Xem bao quát lịch sử Ấn ta thấy Bà La Môn đàn áp 

con người đã vậy, mà cả đến những người cố gắng vươn lên như Shankara cũng không để ý giải 

thoát người dân Ấn Độ. Đủ thấy rằng Vô vi cũng thất bại như Hữu vi, có phần hơn là khác. Vì 
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Hữu vi đã đi vào cơ khí tuy có hữu cơ Tâm, nhưng cơ khí giải thoát con người được bước sinh. 

Chỉ còn tìm ra Triết nào giúp cho dẫu hữu cơ Khí mà không hữu cơ Yâm. Có chăng? Thưa 

đó phải là An Vi.  

9. An Vi hòa giải Chủ thể với Đối tượng cách ổn hơn hết. Vì thế nói đến An Vi ai mà 

chẳng ưng. Thế nhưng nói dễ làm khó. Khó đến nỗi không nói lên được "lời ràng buộc". Vì thế ở 

đợt triệt cùng này thì cần xoay ngược câu "nói dễ làm khó" thành "nói khó làm dễ". Sau đây là 

những lời nói cần thiết để làm nên Triết lý An Vi, có xét qua ta mới thấy khó vô cùng đến độ biết 

bao đời Triết mà chưa nói lên nổi.  

10. Lời nói khó thứ nhất: Người là gì? Hầu hết câu thưa đã đánh mất Tính thể con 

Người, chỉ còn lại có "con Vật biết suy lý", "con Vật kinh tế", "con Vật hợp quần". Tất cả 

đều đánh mất chiều kích Vô biên làm nền tảng tinh cốt của con người Đại Ngã, nên bị sự 

Vật đàn áp dễ dàng.  

Vì thế An Vi chính hiệu đưa ra một con Người cực kỳ to lớn, to đến nỗi đặt ngang 

hàng cùng Trời Đất, hàm ý rằng Trời Đất có vô biên đi nữa cũng khộng đàn áp được ta vì: 

"Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, Trời Đất Ta đây đủ Hóa công." Ta cũng "đội Trời đạp 

Đất ở đời Làm nên động Địa kinh Thiên đùng đùng"  

Như vậy về to lớn địa vị vững rồi, khỏi lo vong Thân, có đáng lo là bị trách phạm thượng, 

hay ngông, hoặc không tưởng. Nhưng trách mà chi: đó chẳng qua là thuật Tâm lý chiến, nói già 

dặn để tránh khỏi bị nuốt trôi mà.  

11. Bây giờ ta hãy xem đến Yếu tính của con Người Đại Ngã, có mạnh chăng hay yếu 

xèo. Nếu yếu thì có to như Trời Đất cũng bằng nằm phơi xác ra đó cho Trời Đất dày. Phải vậy 

chăng? Thưa không phải chút nào hết. Trái lại Yếu tính con người là động tác, là Hành, là 

Ngũ hành; con Người bị dị chứng với Thụ động tính (man is allergic to passivity) nghĩa là con 

Người sống được là do "có Làm" là do "không thể không Làm được", y như thời gian 

không thể ngừng nghỉ. Con người cũng vậy, vì con Người làm nên bởi chữ Thời, cũng cùng 

một Yếu tính như Thời gian. Thời gian không hề ngưng chạy, con Người cũng vậy, không thể 

ngừng nghỉ, luôn luôn phải là tác Hành, tác Hành cùng cực. Thời là Trời, là Thiên "hành kiện" 

quân tử cũng phải Hành kiện theo đó: "Thiên hành kiện Quân tử dĩ tự Cường bất Tức"  

12. Nhân sinh muốn tác Hành cùng cực tất nhiên Vũ trụ phải năng động. Vũ trụ 

quan ví như cái đồ đựng con Người: nó in dạng thức nó lên con Người trọn vẹn đến nỗi tục ngữ 

nói được là "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" tức Vũ trụ quan in bản chất nó lên con Người: Vũ 

trụ Tĩnh con Người cũng Tĩnh, cũng Thụ động. Đó là trường hợp của con Người theo quan 

niệm Hữu vi, vì Vũ trụ quan của nó Tĩnh chỉ nên con người cũng tĩnh chỉ ù lì, thụ động 

trước Định mệnh, như con người Âu Châu đã bị thế, xuyên qua dòng sử mệnh của họ: luôn 

luôn nằm dưới ách Định mệnh moira.  
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Cho đến nay tuy vẫy vùng tưởng là thoát, kỳ thực lại bị ông Địa đè  cổ, nhưng nói kiểu 

văn hoa để che đậy rằng " Hạ tầng Kinh tế chỉ huy Thượng tầng Văn hóa". Hèn chi mà Văn 

hóa đó "thù nghịch với sự động" để nói theo Nietzsche: Người sao Chiêm bao làm vậy: người 

mà yếu xìu thì Văn hóa, sản phẩm của Người cũng yếu xìu, như quả thật quan niệm con người 

trong Triết cổ điển. Ấy cũng vì Thụ động tính mà con Người bị sự vật nó cơ Khí hóa (đây là 

nói theo Triết, chứ còn người Âu Tây rất hoạt động, nhưng hoạt động theo Lương tri chứ không 

theo Triết, ít ra Triết học ở nhà trường)  

13.-  Vậy muốn có và duy trì được Hoạt động tính, con người tất phải được "đựng" 

ở trong Vũ trụ quan động; động giữa Âm / Dương, Sáng / Tối, Cứng / Mềm, Nam / Nữ, 

Lớn / Nhỏ, Có / Không để dệt lên tấm vải Tương quan đặng làm Môi trường hoạt động cho 

con Người. Đó là bí quyết thành công của An vi: nó ở tại đặt trên Tương quan mà không 

trên sự Vật.  

Như Cơ cấu luận nay đã hé thấy điều đó và đang cố gắng đi tới việc đặt nặng trên Tương 

quan mà không trên hai Hạn từ là Năng hay Sở, Tâm hay Vật. Chưa biết có thành công hay 

chăng. Vì tuy đó là Cơ cấu nhưng quá nhiều chất Lý trí, chưa phải là Cơ cấu thực thụ, ít ra Cơ 

cấu chính tông. Vậy ta hãy đi về với Cơ cấu tổ của An Vi để xem cái chất chính tông của nó.  

14.-  Đến đây mới thấy hiện lên bí mật của Ngũ hành mà xưa rầy người ta quen dùng theo 

nghĩa ma thuật không phải theo nghĩa Cơ cấu. Theo nghĩa Cơ cấu thì "Ngũ hành" chính là 

hành hướng về với Ngũ tức là về chỗ "không có gì" (có thể dịch là "to be") nên hành Ngũ gọi 

là "Hành vô Địa, hành vô Hành". Hành vô Địa là không có Phương, Hành vô hành la không 

có Mùa mà là hành Vô biên bên ngoài phạm trù Thời gian và Không gian bé nhỏ : nó vô 

biên trong Không gian, vô cùng trong Thời gian.  

Đấy mới là Trường hoạt động của Triết lý an Vi cũng là của Con Người viết hoa tức 

chính là Yếu tính Con Người. Con Người cần được nuôi dưỡng bằng cái Trống không vì đó 

mới thực là nền tảng của Tinh Thần, được Kinh Dịch định nghĩa cách tuyệt vời là "  Thần vô 

phương".  

Xem vào Cơ cấu Ngũ hành sẽ thấy rõ. Thủy Kim - Thổ - Mộc Hỏa Thủy Hỏa ở hai 

cực trên dưới đối đãi nhau thì tương quan là Thổ. Kim Mộc ở hai cực phải trái đối đáp 

nhau: tương quan cũng là Thổ.  

15.- Vậy mà Thổ là chính Con Người ngự giữa Thủy Hỏa (Trời Đất) cũng như ở giữa 

Kim Mộc (Vạn Vật) nên nói Người là đầu Ngũ hành (là nõn là tinh túy Ngũ hành) hoặc nói theo 

Cơ cấu thì Con Người là hành Thổ.  

Kinh Dịch nói "an Thổ đôn hồ nhân" là nói lên tác động căn bản của Con Người: Con 

Người phải hướng vào mối Tương Quan to lớn nhất giữa Trời với Đất là Người. Đó là kiểu 

nói của Cơ cấu, nói thường là "tồn Tâm dưỡng Tính", nói theo cơ cấu là "An Thổ".  
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Điều đó kéo theo hai hệ luận, một: Yếu tính con Người nằm trong chỗ Vô hình. Cho 

nên đường lên Cá tính phải đi theo lối rời "to Have" tới "to Be" nói đơn sơ là từ To tới Nhỏ.  

Khi đi đến chỗ cùng cực thì chạm vào cõi Vô biên. Vậy nên làm những cái nhỏ, 

những cái "vô dụng" cũng chính là đường lên Tinh thần.  

16.- Do đó đường lên Cá tính đi ngược kim đồng hồ. Việt Nho gọi là đường Trời hay 

hình nhi Thượng với ý nghĩa tìm về với cái Bé nhỏ, cái Phẩm, đó là đường ngược với lối đi 

xuôi gọi là Hữu nhậm là hình nhi Hạ hay đường đất cụ thể là tìm về cái To lớn, cái gì có khối 

lượng, như nghệ thuật đồ sộ, những đền điện khổng  lồ vượt tầm mức con người gây cho người 

xem cảm tưởng bị đè bẹp. Tai nạn đó xảy ra do cái đói khối lượng (gọi là tham). Đó là tại đi 

theo Hữu nhậm là đường về Địa hay Vật chất. Đó là lý do giải nghĩa tại sao Đông phương coi 

trọng nghệ thuật vi tế, chuyên về những nghệ thuật bé nhỏ như ngọc thạch, cái dù, bộ chén, 

đồ chơi, cái quạt, những tranh sơn mài chạm trổ công phu. Càng nhỏ và càng lẫn vào cuộc sống 

càng hay. Đó không là những sự chơi suông vô ích, mà chính là con đường dẫn đi xa khỏi 

vật chất để đưa gần đến tinh thần.  

Vì thế ở miền Việt Nho hầu như không ai lưu danh hậu thế vì tài kiến trúc chạm trổ, 

nhưng lại có cả hàng trăm hàng ngàn người lưu danh trong hội họa, thi ca ... tức cố đi đến lý 

tưởng là "sống ở đời như thi sĩ" (Molderlin) tức sống gần Tinh thần theo nghĩa sẵn sàng bỏ 

miền "to Have" để đi sang miền "to Be", mà cụ thể là trọng Nghĩa khinh Tài. Tinh thần biểu lộ 

cách cụ thể là vậy: đi tự To tới Nhỏ. Sự vật càng nhỏ, càng vô dụng, con người càng dễ dàng 

buông thoát, không bám sát vào của cải, lòng sẽ sẵn sàng chịu phân chia tài sản. Mà đó là 

điểm then chốt để con người tiến vào giai đoạn phong lưu, giai đoạn coi người trọng hơn 

của, lấy những đức tính cao cả, những tình người nồng hậu làm quí nhất ở đời.  

17. Bởi vậy để tâm vào những việc vô vị lợi chính là con đường dẫn đến chỗ làm chủ đối 

tượng. Làm chủ mà không chối bỏ nên con ngưòi chiếm ba, vật chiếm hai, nói bóng là bành Dầy 

bánh ChưngThiên viên Địa phương. Nếu ta vẽ  vòng tròn bao vuông ( hình vuông nội tiếp ), nói 

khác đi là vuông mà tròn, tròn mà vuông.  

Đó là điều Triết học Lý niệm không thể tưởng tượng, đã tròn thôi vuông, đã vuông 

thôi tròn, không sao vẽ được cái vòng vuông. Căn do sự bất lực nọ phải tìm trong câu định 

nghĩa con người bé nhỏ, trong vụ tôn thờ Lượng chất lớn lao, trong Vũ trụ quan Tĩnh. Đấy 

là căn do gây nên sự đổ vỡ của Văn hóa một chiều hoặc Tròn hoặc Vuông. Trái với Tròn 

ôm Vuông cân đối, nó lâu bền như Trời cùng Đất vậy.  

18.- Như vậy sự giữ được cả Tròn lẫn Vuông, tức pha độ sao cho đúng quả là một nghệ thuật tối 

cao. Huyền sử nói là Lạc Long Quân (Tổ Việt) "đóng đô ở Nghệ An xứ" là có ý nói người là 

NGHỆ TỔ viết hoa tức đã đạt được Nghệ thuật thượng thừa ở tại nối Trời với Đất, trời cao 

đất thấp mà nối lại được quả là trác việt. Chữ nghệ cổ xưa thành bởi hai nét ngược chiều: một 

nét phảy, một nét mác: 乂 =丿+乁 
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Nét Phảy tiến theo kim đồng hồ có thể chỉ Triết Hữu vi mà tượng trưng là chử Vạn Đức Quốc 

Xã chỉ "extraverti" hướng Ngoại.  

    

Nét Mác tiến ngược kim đồng hồ có thể chỉ Triết Vô vi mà tượng trưng là chữ Vãn "intraverti" 

hướng Nội. Triết Việt lồng cả hai thành chữ Nghệ với hai nét ngược chiều giao nhau.  

 

19. Còn thực tế là khi đọc Triết Hữu vi ta thấy nó bàn về các cái thực tế như Lửa, Nước, 

Nguyên tử, hoặc về Kinh tế, Chính trị, Khoa học, Máy móc, hoặc về Ý niệm sự hữu "ontology". 

Ta có cảm tưởng sự kiện được kết cấu chồng lên cao ngất như tháp Eiffel hết sức đồ sộ nguy 

nga, bụng bảo dạ rằng thế mới là Triết, Triết phải hệ thống hóa như vậy mới ra Hồn. Nhưng chỉ 

ít lâu sau ta thấy như có cái gì bất an: trước thấy như giá lạnh và ngộp thở, rồi sau cảm tưởng 

như bị tù túng không có lối thoát. Thực tế là cảm tưởng tù túng biến ra một thứ xiềng xích để 

xích hồn vào sự phục vụ cho chuyên chế. Nói kiểu trừu tượng là con Người bị Nô lệ cho sự 

Vật, cho Vũ trụ... lúc ấy ta mới hiểu tại sao bao điều hay trong Plato, Kant, Hegel không được 

áp dụng mà chỉ có những điều tai hại được họ tung hô như thần thánh hóa chính quyền là được 

thực thi.  

20.- Đến khi đọc sang Triết Ấn Độ thoạt tiên ta cảm thấy cái gì như thanh thoát cao xa, 

quả như học giả Âu Mỹ xưa đã gọi là cảnh tiên siêu hình. Lúc ấy ta coi thường Triết Tây vì quá 

Hữu vi, còn triết Việt Nho không đáng nhắc đến nữa vì không hiện ra hình hài như hệ thống hay 

những suy luận cao vút tận ngọn Meru, mà chỉ là những câu cụt ngủn bò lè tè trên mặt đất. 

Nhưng qua một hai năm trên Triết Ấn ta thấy như mình mất chân đứng trên Đất, cảm thấy 

đúng là bị dẫn ra khỏi Vũ trụ con Người.  

Không còn gì về Vũ trụ, ta cảm thấy mình rơi vào chốn trầm không u tịch (acosmic 

unsconciousness) không còn biết Trời đâu Đất đâu nữa. Cái gì cũng bị chối, để rồi có lúc lại 

quyết. Quyết rồi lại chối khiến ta phải quay cuồng chóng mặt trong các rừng kinh sách 

muôn trùng giằng co giữa Có với Không. Ít nhất có thể nói nó khó hợp với Văn hóa của 

Việt, nếu không được biến đổi sâu rộng.  

21.-  Lúc ấy ta thấy bó buộc trở về với "ao nhà". Thoạt đầu thấy quả là ao đục, nông 

sờ, toàn nói những truyện quá thông thường tề Gia, trị Quốc, tu Thân .. rồi cũng Kinh tế, Chính 

trị, Xã hội như Tây Âu nhưng kém hơn ở chỗ nó lộn xộn rời rạc, không hệ thống gì cả, toàn là bã 

mía, là hủ học. Nhưng đột nhiên trong mớ hủ học đó có lẫn vài lời chỉ dẫn lên đường Tố 

Nguyên, nó thúc ta phải gạt sang bên tất cả để lần về Cội Gốc.  
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Lúc ấy và chỉ lúc ấy thôi ta mới cảm thấy Triết Việt có cái chi khác hai bên Âu Ấn, 

đồng thời cũng giống hai bên: nếu áp dụng bộ số "Vài Ba Tham Lưỡng" là 3 Trời 2 Đất ta 

liền nắm được chỗ dị biệt của Việt Nho.  

Nó có giống mà cũng có khác: giống Hữu vi vì cùng ở trên Đất, cũng làm việc, nhưng 

thay vì để lòng vào đó tới 4 thì Việt để vào có 2, còn 3 thì để lên siêu tượng gọi là Tâm linh, nên 

lại giống với Ấn. Ấn để lên siêu hình cả 5, chẳng còn chi cho thực tại, thành ra coi tất cả là maya, 

là huyền ảo. Theo ba chữ thông dụng ở Việt Nho thì:  

Nhập thế cho Hữu vi 

 Xuất thế cho Vô vi 

 Xử thế cho An Vi.  

22.- Hữu vi đặt nặng trên Vật thể, đúng hơn trên ý niệm của vật thể.  

Vô vi đặt nặng trên Chủ thể ( Tâm) trên Thái hư, nên tị thế, không làm.  

An Vi đặt nặng trên chữ Tác thành. Cũng tác hành như Tây Âu nhưng không đi đến 

lao tác, lao động, bó sát đối tượng, làm đến không còn được ngẩng mặt lên, đánh mất chữ tiết 

trong việc làm, nó ở tại một nhịp vào một nhịp ra: một làm một chơi. Hầu hết các triết lý lao 

động hiện nay đều bệnh hoạn vì thiếu tiết nhịp, chúng xuất hiện do phản đối sự không làm của 

triết học xưa xây trên ý, dừng lại ở từ, không xuống đến dụng, đến việc, coi việc là hèn. Vì vậy 

ngày nay mới hô làm, làm trối chết. Vô vi là không làm. Đã quan niệm tất cả là hư vô, là ảo hóa 

thì còn chi để mà làm. Thế nhưng không làm sống được chăng? Thế là phải có nô lệ để nó "làm". 

Chung cuộc cũng như hữu vi chỉ có nô lệ gánh chịu hậu quả quá đáng của triết: dẫn đến kết luận 

là không có chi, nên không có làm, hoặc coi việc là hèn hạ dành cho tôi tớ. Cả hai không đặt nền 

tảng cho triết lý tác hành. Không đề cao lao động. Cả hai đều có chế độ nô lệ để chúng làm.  

23. An Vi đứng giữa coi việc làm như thành tố cấu tạo nên con người: con người 73 được 

định nghĩa là tác năng, như vậy làm việc không còn là cái gì tùy phụ, mà chính là thuộc bản tính 

con người, vì thế mà có làm. Có làm mới hợp bản tính con người nhưng con người gồm hai đợt 

(lưỡng thê = amphibious) nên làm cũng phải có hai nhịp một làm một nghỉ (chơi). Làm cho tiểu 

ngã chiếm 2, chơi cho Đại Ngã chiếm 3. Tác hành cũng có hai đợt như vậy (2+3) gọi là ngũ 

hành, hoặc gọi là An Vi. Vi chiếm 2 An chiếm 3. Cụ thể là có làm mà cũng có chơi. Chơi cũng là 

làm theo ý niệm làm được mở rộng có cả chơi. Như vậy chơi được hiểu theo nghĩa tích cực là để 

phát triển khả năng vô biên của con người. Hiểu theo đó thì chơi mới chính là phần cốt trong 

việc làm người. Vì Người là linh, linh là thần. Vậy chơi là hiện thực chiều kích thần linh nơi con 

người mà diễn tiến có thể tóm tắt như sau: "Chơi là ngơi ra khỏi những việc ích dụng gắn liền 

với sự sống còn, để đưa xa dần khỏi sự vật (ích dụng gắn liền với vật chất, với địa ta nói địa lợi) 

để bay lên Tinh Thần." Tinh Thần hiểu như vậy nó không có xa đâu : nó gắn liền ngay trong đời 

sống, nó tô điểm, nó làm đẹp đời sống, làm cho đời sống lên hương. Đời lên hương chính là Tinh 
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Thần : Tất cả những thứ đó từ nghệ thuật, văn hóa, khoa học đều gọi được là chơi: "Chơi nhiều 

là lãi đấy" không thèm lãi tiền lãi bạc mà lãi được thần linh. Cuộc đời thiếu chơi là cuộc đời lỗ 

vốn. Một nước no ăn đủ mặc, nhưng không ai có được chút giờ nhàn rỗi để sống cho mình thì 

văn minh đó còn lỗ vốn.  

24. Người lãi tối đa là Đấng Tạo Hóa bởi Tạo Hóa chơi nhiều hơn ai hết. Kinh Thánh Ki-

Tô Giáo nói : "Bay hãy nên trọn lành như cha bay ở trên trời". Triết Đông quan niệm "cha trên 

trời" như "hóa nhi đa hí lộng". Bản tính hóa công là đa hí đa lộng, là chơi giỡn nô đùa, đời đời 

kiếp kiếp cũng chỉ có chơi giỡn. Cả vũ trụ càn khôn cũng chỉ là một trò hí lộng của hóa công. 

Con người là những hóa công nhỏ cũng phải bắt chước Đại Hóa Công mà hí lộng mà chơi nhiều 

để được lãi nhiều. Ở đời chẳng có gì đáng trịnh trọng quá đáng, hãy để sự trịnh trọng vào hết 

cuộc chơi, sống đến độ như chơi, chơi mạnh là sống mạnh. Đừng thờ một lý tưởng nào. Thờ là 

tuyệt đối hóa. Chính những lý tưởng được tuyệt đối hóa đã giết người nhiều nhất, giết tận tình, 

giết tàn nhẫn, vì nghĩ là giết cho lý tưởng nên vô tội. Chính những lý tưởng nọ biến đời thành u 

buồn, thành bể khổ. Đừng tin chúng mà lỗ vốn. Hãy ca lên, hãy mắc cánh chim hồng hộc vào để 

bay cao, cao vút đặng cùng với muôn loài trong đất trời đồng múa bản "nghê thường vũ y khúc" 

      25. Đấy là hậu quả của sự xếp đặt giữa xuất nhập, giữa có không, giữa vạn vãn, nó 

giúp con người sống được cuộc sống như chơi: thanh thoát nhẹ nhàng không bám vào cái chi cả; 

có mà như không, không mà lại có. Cái đó không phải muốn mà được. Muốn được trước hết phải 

nắm vững những nguyên lý đặc biệt về vũ trụ và nhân sinh (như đã bàn về âm dương Tam tài, 

Ngũ hành). Muốn cho những nguyên lý đó thấu nhập vào tâm can con cháu, các hiền triết đã đưa 

ra vô số định chế, thói tục, phương ngôn. Nói khác trong sách có bàn dài về những điều đó, thí 

dụ bài "Quốc túy với ngày Tết" nói lên việc xử dụng thời gian. Bài "Đường cong duyên dáng": 

không tròn không vuông có thể coi là biểu tượng cho muôn vàn những động ứng tế vi khác. 

Chúng làm nên lối ở riêng biệt gọi là lối ở đời: không xuất thế, cũng không nhập thế, mà là xử 

thế. Đó chỉ là mấy bài mẫu, còn nhiều vô số như có thể đọc trong toàn bộ Việt Nho.  

26. Tất cả đều hợp nhau để trình bày nền triết lý An Vi, thứ triết đã sản xuất ra bao người 

thanh thoát, tuy chưa hoàn bị nhưng trong nguyên lý đã vượt cả hữu  vi lẫn vô vi. Vượt hữu vi đã 

đành rồi vì lấy tư sản làm thiêng liêng nên phân chia ra không đồng đều, giam phần lớn con 

người lại cảnh nô lệ, chuyên chế. Mặc dầu tài sản dồi dào vượt xa những xã hội Việt Nho xưa 

nhưng chưa đi đến được đợt phong lưu. Đến như vô vi của cải vẫn dồn vào mấy nơi to tiếng 

giảng khuyên, đến nỗi khi một tâm hồn nào muốn vươn lên chỗ cao cả đều phải bắt đầu bằng 

một cuộc khởi loạn với nền văn hóa đã được thiết định, như đã nói về Upanishad, Phật Thích Ca 

hay cả những người mới đây như Tagore, Gandhi, Ramakrishna. Tất cả đều chống chế độ đảng 

cấp, thiêu sống đàn bà, chối bỏ thần Brahma, một thứ thần minh được "sáng tạo" hợp với óc thâu 

đoạt của người thống trị, khác hẳn cách mạng bên Việt Nho: chỉ chống lạm dụng, gọi là vô đạo, 

còn chính đạo không hề dám nghĩ đến chối bỏ, trái lại là tuyên dương 'thế thiên hành đạo"  

27. Đó là đại để về triết lý An Vi, một nền triết lý rất lâu bền vững mạnh đã làm nảy sinh 

những hậu quả ơn ích có thể kiểm chứng được cách rất rõ ràng khách quan. Vậy đó phải là nền 
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triết cho thế giới hiện nay, một thế giới đang ngất ngư con tàu vì thiếu bàn la kinh chỉ dẫn. Đó là 

điều lương tri đã hé thấy trong hội nghị quốc tế về triết lý tại Honolulu khi mà đại biểu của hơn 

năm mươi nước đã bầu Khổng Tử làm nhạc trưởng cho cuộc hòa tấu Đông Tây mai hậu. Nhưng 

sau cuộc hội đó không còn nghe thấy bao nhiêu âm hưởng, tuy vô số sách đã được viết ra nhưng 

xem lại cũng chỉ nói đi nói lại bấy nhiêu kiểu bác học, sử ký, ghi nhận, dữ kiện, tài liệu.. cùng 

lắm thì trình bầy theo kiểu suy tưởng có hệ thống chứ không thấy kiểu cơ cấu. Kiểu cơ cấu khác 

với lối đọc ăn sẵn ở chỗ phải sáng tạo, phải khám phá nghĩa là mình phải là tác nhân, phải tạo 

dựng. Phải từ dăm ba định đề, một vài bộ số, ít huyền thoại, một lô phương ngôn tục ngữ chứa 

trong kinh điển... đi đến việc xây lên được một triết thuyết hợp cảm quan thời đại. Đó là điều 

chưa được làm và đó là điều chúng tôi muốn thúc đẩy để người Âu Mỹ khởi đầu làm vì cờ đã 

đến tay rồi đó.  

28. Tôi rất tiếc cho Trung Hoa đã không duy trì nổi vai trò lãnh đạo của mình đã từ ngàn 

xưa trong một nền văn hóa vững mạnh lâu bền nhất thế giới, để đến nỗi trụt xuống địa vị học trò 

bằng đi rước về một triết thuyết ngoại trái với văn hóa mình, hơn thế còn trái với bản tính con 

người khắp nơi. Tuy nhiên nhìn lại khắp hết nhân loại thì thấy sự nhỡ nhàng ngu ngốc không là 

của riêng Trung Hoa, nhưng là của chung loài người, kể cả những người được xưng tụng là triết 

gia. Đọc lich sử nhân loại Đông Tây kim cổ toàn thấy sự ngu dốt bao trùm như đêm tối, trong đó 

sự khôn sáng chỉ nhấp nháy thưa thớt như đom đóm lập lòe. Tuy nhiên vẫn thấy được sự yên ủi 

vì những đom đóm đó tuy chỉ là một hai ánh le lói đối với hàng triệu triệu âm u nhưng vẫn đẩy 

được cuộc tiến con người. Nghĩa là con người trải qua hàng ngàn vạn lầm lẫn lờ mờ nhưng vẫn 

tiến lên cao dần cả trong việc sinh sống lẫn tinh thần.  

29. Thứ đến cũng tìm ra được sự an ủi ở chỗ loài người có ngu dốt lầm lẫn như thế mới 

có đủ việc làm cho mọi người, mọi nơi, mọi đời, giả như thế giới tốt đẹp ngay từ đầu, tất con 

người cũng chỉ như con vật: cái gì cũng ban ra cho rồi không phải trả lệ phí, con người sẽ không 

còn là tác năng, không là tiểu hóa công, hết linh hơn vạn vật. Điều yên ủi nữa là thế giới luôn 

biến dịch, sự đi trước của Trung Quốc trong triết nay đã hết, sứ mạng đi đầu nhân loại đã chấm 

hết. Cờ lãnh đạo đã trao sang tay Âu Mỹ rồi, và Âu Mỹ đã đi được một bước sinh rất cao. Bây 

giờ chỉ còn thiếu bước tâm, liệu Tây âu có đủ sức làm chăng? Muốn vậy cần kiến tạo lấy  một 

nền triết lý mới xứng hợp cho giai đoạn mới. Triết lý là sự thâu góp những kinh nghiệm sống tốt 

đẹp vào một hệ thống gọi là đạo lý. Kinh nghiệm mới này đã chồng chất lên muôn vàn nhất là 

những khám phá mới, vậy chỉ còn cần tổ chức theo mẫu mực nào. Không thể có mẫu khác ngoài 

ba mẫu đã sẵn có: hữu vi, vô vi, an vi; chọn mẫu nào đây? Trong việc này hãy lợi dụng bài học 

lịch sử, hơn hai mươi thế kỷ qua đã chứng minh đủ cho thấy sự vô hiệu của hai đường lối cả hữu 

vi lẫn vô vi, và hiện cả hai còn đang phơi bày sự phá sản của mình bằng bị chối bỏ do những triết 

gia và các nhà tư tưởng của hai nơi đó. Vì chúng chỉ có một chiều không đủ chỗ sẵn để hội nhập 

các kinh nghiệm và hiểu biết mới rất phong phú. 30. Nói cho cùng các điều hiểu biết về triết 

trình bày ở trên đều đã có rồi, còn nhiều và cặn kẽ hơn nữa ở các triết học Âu Mỹ, nhưng hầu hết 

là thiên lệch thiếu cơ cấu, chỉ bàn nhiều về bản thể mà không về tương quan tác hành. Vì vậy 

làm cho triết học trở nên quá khó khăn cũng như quá xa thực tại, đại chúng không thể cảm nhận. 
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Vậy chỉ còn mẫu mực cổ đại An Vi tỏ ra hữu hiệu bền bỉ hơn cả, vì nó đơn sơ, nó xây trên cơ 

cấu, nói về những mối tương quan tác hành nên quần chúng dễ cảm nhận, lại rất quân bình nên 

có đủ chỗ chứa đựng những kinh nghiệm mới cả khoa học lẫn nhân văn. Trong dĩ vãng nó đã 

chứng tỏ khả năng kiến tạo và duy trì cuộc an lạc cho nhiều thế hệ Việt Nho nên tỏ ra xứng đáng 

được dùng làm mẫu mực trong việc xây đắp mới để đưa nhân loại vào giai đoạn sống an vui 

đặng hành hương về chốn chân không diệu hữu. Phụ Trương: NGỘ KHÔNG CÔNG TRẠNG 
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BA NỀN TẢNG CỦA VIỆT NHO 

 

VIỆT DỊCH   

NGŨ H ÀNH  

TAM TÀI 

 

 

I.- THUYẾT  ÂM  DƯƠNG CỦA VIỆT NHO 

Hay 

VIỆT DỊCH 

A.- VIỆT DỊCH 

Thuyết Âm Dương là nền tảng quan trọng nhất của Việt Nho,  “ Âm Dương Hòa (:Ying /Yang  

dual unit )  “ là nét Nhất quán của Việt Nho.   ( Confucéisme ) 

 Chúng ta có thể tìm Nguồn gốc của Việt Dịch nơi hai Huyền thoại  và Thao thiết Văn Qùy 

Long: 

 

1.- Việt Tỉnh  ( Thời Hoàng  Đế . 4716 năm,  khi nước Tàu mới được thành lập ) 

2.-Tiên Rồng .4899 năm, thời Hồng Bàng ( Trước khi nước Tàu  được thành lập 182 năm . ) 

3.- Văn Quỳ Long thời Văn Hóa Hoà bình tại Thái Bình dương,cách nay 12 ngàn năm  tới 30 

ngàn năm . Thao thiết là đồ cổ thời nhà Thương.  

I .- HUYỀN SỬ VIỆT TỈNH 

“ Việt Tỉnh ở núi Trâu Sơn, quận Vũ Ninh, đời Hùng Vương thừ 3, Ân vương cử binh Nam 

xâm, đóng quân ở núi Trâu Sơn; Hùng vương cầu Long Quân giúp, Long Quân bảo tìm thấy 

khắp thiên hạ, nếu được người kỳ tài thì dẹp được giặc; đến kỳ cầu được Đổng Thiên vương cỡi 

ngựa sắt đi đánh, tướng sĩ nhà Ân đều tan vỡ. Ân vương chết ở dưới núi, làm Địa Phủ Quân, 

dân lập đền thờ, bốn mùa cúng tế, nhưng lâu năm suy dần, bỏ thành chùa hoang. 

Người bản quốc tên là Thôi Lạng làm quan nhà Tần, đến chức Ngự Sử Đại Phu, thường đi 

ngang qua đây, thương cảnh điêu tàn mới trùng tu miếu vũ lại, nhân đó có đề một bài thơ: 

 

 “ Cổ nhân truyền tụng chuyện Ân vương 

 Tuần thú năm kia đến địa phương 

 Núi rậm nước trôi không thấy miếu 

 Hồn thăng dấu để vẫn nghe hương 

 Một mai thắng bại không Ân đức 

 Muôn thuở uy linh trấn Việt Thường 

 Trăm họ từ đây đều phụng tự 

 Âm phù vận nước vững vô cương.” 
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Sau đến đời Nhâm Hiệu, Triệu Đà Nam xâm, lại đóng quân ở núi này, lại trùng tu miếu mạo, 

cúng tế hậu hĩnh, Ân vương cảm đức, muốn đền công cho Thôi Lạng, mới sai Ma Cô Tiên đi 

tìm khắp nơi. Lúc bấy giờ Thôi Lạng đã chết, chỉ còn con là Thôi Vỹ. 

Tiết thượng nguyên tháng giêng, phương dân đi lễ đền, có người cúng một cặp bình pha lê. 

Ma Cô cầm lên tay ngắm nghía, bổng bình rơi xuống đất, vở nứt một mảnh; người ta bắt 

Ma Cô lại, đòi bồi thường, Ma Cô mặc áo rách, không ai biết là người Tiên, họ mới lấy roi 

đánh. 

Thôi Vỹ thấy thế thương hại, cởi áo đền hộ nàng; Ma Cô được khỏi đánh, nhân đó hỏi đến 

chỗ ở của Thôi Vỹ, Thôi Vỹ nói đến tên cha, thì nàng mới hay là con Thôi Lạng. 

Nàng mừng bảo rằng : Ta bây giờ không có gì để đền ơn, sau này chàng sẽ được hậu báo. Bèn 

đưa cho Thôi Vỹ một tấm lá ngải và dặn rằng : Hãy giữ lấy vật này cho cẩn thận, lúc nào cũng 

để trong mình, gặp bệnh nhục ảnh ( cái bướu ) mà đem cứu tất khỏi, rồi thế nào cũng được giàu 

sang.  Thôi Vỹ cầm lấy là ngải, nhưng chẳng biết đó là thuốc tiên. 

Một hôm đi đến nhà đạo sĩ Ứng Huyền, thấy Huyền có một cái nhọt trên đầu, Vỹ nói : Tôi có lá 

ngải, trị được bệnh này, để tôi trừ cho.  Thôi Vỹ lấy ngải cứu cho Ứng Huyền, cái nhọt của 

Ứng Huyền liền tiêu tan.  Ứng Huyền nói : Ấy là thứ thuốc tiên vậy, tôi không có gì đền đáp cho 

anh, tôi có người thân thích cũng đau bệnh này, thường nói rằng ai chữa cho bệnh lành được thì 

dầu hết gia tài cũng chẳng hề tiếc, tôi đem anh qua đó để chữa cho họ, và để đền ơn anh.  Ứng 

Huyền đem Thôi Vỹ sang nhà Nhâm Hiệu ( 1 ), Thôi Vỹ lấy ngải ra cứu, cái nhọt tức lành 

ngay. Nhâm Hiệu rất mừng, nuôi Vỹ làm con, mở trường để dạy Vỹ, tính Vỹ thông minh, ưa 

thích đàn cầm, thấy con gái Nhâm Hiệu là Phương Dung, mới đem lòng yêu dấu, nhân 

cùng nàng tư thông, tình ý quyến luyến, con Nhâm Hiệu là Nhâm Phu biết được muốn làm 

cho Vỹ chết.  Đến cuối năm có lễ tế thần Xương Cuồng, người ta chưa tìm được người tế, nên 

Nhâm Phu bảo Vỹ : Ngày nay không nên đi ra ngoài, hảy vào công sảnh mà tránh đi, thì sau này 

khỏi hối.  Thôi Vỹ chưa hiểu ý làm sao, Nhâm Phu đã khóa chặt cửa lại, bảo không được ra. 

Phương Dung biết ý, lén lấy con dao đưa cho Vỹ, bảo đục vách mà ra. 

Đêm khuya Thôi Vỹ trốn đi, muốn đến nhà Ưng Huyền, lật đật đi lên núi, rủi rơi vào trong 

một cái hang, tứ phía đều là vách đá, không có chỗ nào trèo lên được, ở trên có một khối đá 

rỏ sữa đá chảy xuống một chiếc mâm đá, có một con rắn trắng dài 100 thước, mỏ vàng 

miệng đỏ, vẩy bạc, dưới cằm có một cái bướu thịt, trên trán có 3 chữ “ Vương Tử Xà ”, bò 

ra ăn thạch nhũ, thấy trên thạch bàn hết cả, rắn cất đầu lên thấy Vỹ, toan nuốt đi, Thôi Vỹ 

sợ quá, quỳ xuống lạy rằng :  Thần tỵ nạn, lầm rơi  xuống đây, đói bụng nên có ăn trộm 

vương vật, thực là có tội, dưới cằm vương có một cái nhọt, thần xin lấy ngải cứu lành, xin 

tha tội để thần trổ nghề mọn này. 

Bạch Xà lập tức ngẩng đầu lên cho Vỹ cứu, bổng thấy đồng nội bị cháy, một tia lửa bay vào 

trong hang, Vỹ lấy lửa cứu cho rắn, cái nhọt liền tiêu ngay. Rắn mới khom mình đến trước Vỹ, ý 

muốn bảo Vỹ cưỡi lên, Vỹ cỡi lên lưng rắn, rắn bò ra hang, ước một canh thì đến trên bờ, bờ 

vắng vẻ không có người nào đi lại, rắn quấn đuôi lại trở về hang. 

Vỹ đi một mình, lạc đường bổng thấy trên cửa thành, có một cái lầu cao, ngói đỏ lóng lánh, đèn 

sáng rực rỡ, trước cửa có treo một tấm biển đỏ chữ vàng, đề là “Ân Vương thành ”. Vỹ ngồi lên 

cửa thành, hồi lâu không thấy người nào qua lại, mới bước vào cửa sân, thấy bên sân có một cái 

ao, trong ao có hoa sen 5 sắc, trên bờ có nhiều rặng hoa liễu, đường lát bằng phẳng, ngọc điện 

châu cung, toà ngang dãy dọc; trên điện đặt hai cái giường vàng trải chiếu hoa bạc, trên tường có 

treo một cái đàn cầm đàn sắt, Vỹ thong thả bước đến lấy cây đàn gảy một hồi lâu.  Kim đồng 



- 281 - 
 

ngọc nữ, vài trăm người hầu, bà Ân Vương Hậu mở cửa đi ra, Vỹ sợ quá, chạy xuống sân điện 

sụp lạy. Bà Ân Hậu cười bảo rằng :   Thôi Quan Nhân ở đâu lại ?  

Sai người mời lên trên điện bảo rằng : Đền thờ của Ân Vương ta lâu đời bỏ hoang phế, nhờ 

sức của Tiền thân Ngự Sử trùng tu lại, người đời mới bắt chước thờ cúng luôn luôn. Vương 

đã sai Ma Cô đi tìm để báo đức, nhưng không gặp được Ngự Sử, chỉ gặp công tử chưa có 

dịp đền đáp, nay nhân được thấy mặt, thì Thượng đế đòi vương lên chầu trời rồi, thôi công 

tử ở lại đây đợi vậy. Rồi lưu Thôi Vỹ ở lại ăn uống no say.   Bổng thấy một người râu dài 

bụng lớn, cầm một tờ biểu quỳ mà tâu rằng : Tháng giêng ngày mồng ba, Nhâm Ngao bị 

thần Xương Cuồng đánh chết.  Nghe tâu xong, Hậu bảo rằng : Dương Quan Hậu đưa Thôi 

Vỹ về trần. Vỹ cáo tạ mà về. Dương Quan bảo Vỹ nhắm mắt, ngồi lên trên một chiếc quạt, 

hơn một khắc đã đến trên núi, ngày nay hãy còn sau đền thờ Triệu Việt Vương ở núi Trâu 

Sơn. 

 

Sau Vỹ về đến nhà Ứng Huyền thuật lại cho Ứng Huyền nghe. Đến ngày mồng một tháng 8, 

Vỹ cùng với Huyền đi chơi thì gặp Ma Cô Tiên, dắt một người con Gái cho Thôi Vỹ, bảo 

đem về làm Vợ / Chồng, lại cho hòn ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu, từ thuở Trời Đất 

mới khai tịch, đã có một cặp Trống / Mái từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân truyền làm thế 

bảo; trong trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương đeo nó mà chết, ngọc châu dấu trong đất, mà tia 

sáng chiếu thẳng lên trời. Thời nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo đều bị đốt 

cháy; các nhà Vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. Người Tàu đem 

vàng bạc gấm vóc giá trăm vạn để tìm mua; Vỹ nhân đấy đại phú.  Sau Ma Cô Tiên rước Vợ 

Chồng Thôi Vỹ đi, không biết đi đâu. Nay giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu, hang thì còn ở núi 

Trâu Sơn. Người đời gọi là Việt tỉnh cương vậy.” 

( Trấn Thế Pháp : Lĩnh Nam chích quái, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 66 – 69 ) 

 

Chú thích 

 1 .- Truyện Việt tỉnh có tính chất Triết lý cao độ nhất, vì vẽ lại những chặng tiến của 

tâm thức con người, tự Xương Cuồng ( chỉ đợt bái vật ) qua nhục ảnh ( chỉ ý hệ ) mà lên tới Tâm 

linh ( chỉ bằng Thôi Vỹ lấy được Tiên nữ với quà tặng là ngọc Long Toại )  

 2 .- Chữ Cương làm liên tưởng tới Hồng phạm Cửu trù, người ta cũng quen gọi Trù là 

đại cương. Mỗi đại cương bao gồm một số tiểu tiết kêu là điều mục. 

Vì thế khi đọc Việt Tỉnh Cương thì nó gợi cơ cấu của Hồng Phạm với Lạc Thư cũng như lược đồ 

Loa Thành đều có liên hệ ngầm, được bàn trong “ Sứ Điệp ”.  

 3 .- Chú ý nét Song trùng biểu lộ ở ngọc Long Toại vẫn đi đôi Sống Mái, và khi giao 

thoa thì làm ra dạng tự ngải cứu .  Nhớ chữ Ngải viết với bộ thảo サtrên chữ Nghệ 乂 , nên có 

sức cứu thoát. Rồi cũng nét Song trùng đó kép lên thành chữ tỉnh井, nhái lại hình chùm sao Tỉnh 

ở phương Nam. đứng đầu chòm 7 sao : Tỉnh , Quỷ , Liễu , Tinh , Trương , Dực , Chẩn. Nét 

Song trùng còn hiện ra ở lá cờ Si Vưu ( mỏ vàng, miệng đỏ ) , nơi con rắn dài 100 thước ( Bách 

Việt thờ Rồng ). Rồi các số 3 là nhịn 3 ngày, ngải hái đã 3 năm. Bộ số 2 , 3 chuyển vận để thành 

Việt Tỉnh Cương, nên cuối truyện, giếng hiện ra cách đột ngột.”  ( Kim Định : Kinh Hùng khải 

triết , trang 207 – 209 ) 

 4.- “ Thôi Vỹ : Thôi là lớn mạnh. Chữ Vỹ làm liên tưởng đến cái gì tế vi, hoặc là đuôi, 

tức cái gì cùng cực. Hai chữ Thôi Vỹ chỉ người chú ý đến cái tế vi, chú ý đến Đạo. Đạo là chỗ 

chí cực của vật (Đạo vật chi cực ) . 

Hay là người ta thấy được cái tinh vi trong vĩ đại , cũng như cái vĩ đại trong tinh vi . 
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 5.- Ngải cứu :  ( 艾 灸 )  Ai cũng biết là một vị thuốc mà tự dạng lại gồm có chữ nghệ ( 

乂: gồm  nét phẩy <  丿>    và nét mác  <  乀 > giao thoa thành chữ Nghệ: 乂  ) tức là nền tảng 

Kinh Dịch và hai nét Trời  <  乀: Tả nhậm >  và Đất <  丿: Hữu nhậm >     giao thoa.  

Có lẽ vì Ngải là vị thuốc rất hay và có tính chất phổ biến, nên người xưa đã viết cách cao trọng 

như vậy. Có điều chắc là từ rất lâu xưa đã có niềm tin rằng là ngải hái lúc gà vừa gáy ngày mồng 

5 tháng 5, rồi cho vào cái túi treo trước cửa nhà thì tránh được sét đánh ( Dances 532 ) . Chúng 

ta dễ nhận thấy những tin tưởng dị đoan này có thể phát xuất do biểu tượng lá Ngải là Đất số 2 

gặp Trời số 3, tức là tinh hoa của nền Minh triết nông nghiệp ( bộ thảo:  艹,Thảo :草 ), nhờ nó 

mà chữa được bệnh nhục ảnh. 

 6.- Nhục ảnh: là những ý nghĩ tai hại che khuất lý trí không cho thấy sự thực, nó có hại, 

một là cuồng tín gọi là Xương cuồng, hai là như Ý hệ, gọi là rơi xuống hang. 

 7.- Thần Xương cuồng: hay nữa là ý tưởng của lũ đông, tức là những tin tưởng dị đoan, 

những vu tưởng, những ý nghĩ của lưu tục. 

 8 .- Rơi xuống hang : Có thể chỉ những ý hệ hay cả những dư luận suy tưởng của lũ 

đông, nó làm nên một thứ hang giam giữ Tâm Trí con người. Thôi Vỹ cũng tin theo như ai, 

nhưng may mắn thoát được là có lá Ngải, và do đấy làm quen được với con Rắn. 

 9 .- Con Rắn : Dài 100 thước, mỏ vàng, miệng đỏ là vật Tổ Long của Bách Việt, có 

màu cờ của Si Vưu nền vàng có miếng tròn đỏ ở giữa. Đó cũng là cái Long đức của Kinh 

Dịch, ai hiểu được thì có thể cỡi 6 rồng mà đi lên trên đường tiến hoá Tâm linh để đạt Minh triết 

nói bóng là lấy được Vợ và được ngọc Long toại.  

Việt tỉnh là một trang Huyền sử của nước ta. Huyền sử kể chuyện hôm qua để nói về hôm 

nay cũng như mai hậu. Vì nó vượt thời gian, nên đầy tính cách thời sự : nó tiên tri bi trạng 

nước ta hiện nay. Nhưng nó cũng là Việt Nho không bao giờ chịu thúc thủ, nên cũng chỉ 

luôn ra phương thuốc để chữa bệnh, bệnh là Nhục Ảnh, thuốc là Ngải Cứu, tức là Kinh 

Dịch.”       

( Kim Định: Dịch Kinh linh thể, An Việt Houston , trang 43-44 ) 

II.- NGUỒN GỐC  CÁC NHÂN VẬT HUYỀN SỬ 

( Gốc rễ triết Việt: Kim Định ) 

“ Xin coi đây là vài trưng dẫn mẫu thay cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm qua hàng 

trăm sách nghiên cứu cách nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn 

khác.  Chỉ cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng 

một chủng tộc, cùng Văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ra từ tộc Thương ( Hoàng Đế 

do đạo Lão đặt ra sau . Need. I. 189 ) , nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch hổ, đi xe 

ngựa ), thì Văn hoá hoàn toàn Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cùng sinh đẻ 

theo lối Di là “ nuốt trứng chim “ Trống quân.  Như vậy các Tổ trước gặp trong sách được 

cho là Tàu vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ), vừa mâu thuẫn, thí dụ: Nghiêu Thuấn 

mới có trong sử sau Khổng Tử. Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông toàn là người Di. Phục Hy cũng 

gọi là Thanh tinh: Rồng xanh ( Rồng là Di ). Nữ Oa đầu người mình rắn ( Di ) . Thần Nông 

cao 8 thước 7 tấc, tức trừ 5 thì ra con số 2 – 3 của Di. Vì thế không được nhắc đến trong Kinh 

Thư, chỉ mới được đưa vào sau theo lối riêng, càng cổ thì càng được đưa vào muộn, thí dụ: Bàn 

Cổ lâu nhất vì mở đầu lịch sử toàn vùng thì mới được đưa vào đời Tam Quốc, do Từ Chỉnh 

trong cuốn “ Tam Ngũ Lược Kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu người Việt Đông ( Origines 459 ) . 

Theo lưu truyền thì mồ mả còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông . Vậy Bàn Cổ là Tổ họ khai 

quốc năm 2879 BC. Bàng cũng đọc là Bành ( Bàng Tổ ) , là Bàn, là Ban, Man, Mân, Môn, 
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Mana, Mã Lai, Mongol. . . đều tự Bàn Cổ mà ra, chỉ có cách đọc là khác. Đây mới là liên hệ tên, 

chứ nếu kể đến liên hệ Văn hoá thì toàn cõi Đông Á không đâu ra khỏi đại chủng Việt “  

III.- HUYỀN SỦ TIÊN RỒNG 

“ Cháu 3 đời Viêm Đế họ Thần Nông tên là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, rồi đi Nam tuần đến 

Ngũ Lĩnh, gặp được nàng con gái Vụ Tiên đem lòng yêu mến, mới cưới về, sinh ra Lộc Tục, 

dung mạo đoan chính, thông minh túc thành. Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi vua; Lộc Tục cố 

nhường cho anh, Đế Minh lập Đế Nghi làm tự quân cai trị phương Bắc, phong Lộc Tục làm 

Kinh Dương vương cai trị phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ quốc. Kinh Dương 

vương xuống thủy phủ, cưới con gái Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, tức Lạc 

Long quân. Lạc Long quân thay cha trị nước, còn Kinh Dương vương thì không biết đi đâu.  

Lạc Long quân dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân thần, tôn ty, có luân thường về phụ tử, 

phu phụ, hoặc có lúc đi về Thuỷ phủ nhưng trăm họ vẫn được yên ổn . Dân lúc nào có việc cần 

thì kêu Lạc Long Quân : Bố đi đàng nào, không đến mà cứu chúng ta ! 

( Người phương Nam gọi Cha bằng Bố, gọi Quân bằng Vua là tự đấy ), thì Lạc Long quân lập 

tức đến ngay, uy linh cảm ứng không ai có thể trắc lương được. 

Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc, nhân khi thiên hạ vô sự, sực nhớ đến chuyện 

ông nội Đế Minh Nam tuần gặp được tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi ( Si , Li ) Vưu tác chủ quốc 

sự mà Nam tuần qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long quân đã về Thuỷ phủ, trong nước không 

vua, mới lưu ái thê là Âu Cơ cùng với bộ chúng thị thiếp ở lại hành tại. Đế Lai chu lưu khắp 

thiên hạ, trải xem tất cả hình thể, trông thấy kỳ hoa, dị thảo, trân cầm dị thú, tê tượng, đồi mồi, 

kim ngân, châu ngọc, hồ tiêu, nhũ hương, trầm đàn, các loại sơn hào hải vị, không thứ nào không 

có; khí hậu bốn mùa lại không nóng không lạnh, Đế Lai ái mộ quá quên cả ngày về.   Nhân dân 

nước Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không yên ổn như xưa, đêm ngày trông đợi Long Quân 

về, nên mới đem nhau kêu rằng: Bố ở phương nào, nên mau về cứu nhân dân.  Lạc Long 

quân bổng nhiên lại về, thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo đẹp lạ lùng, yêu quá, mới 

hoá ra một chàng nhi lang phong tú mỹ lệ, tả hữu thị tùng đông đảo, tiếng đàn ca vang đến 

hành tại. Âu Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng theo; Long Quân bèn rước nàng về núi Long 

Trang .  

Đế Lai về không thấy Âu Cơ ( 1 ) bèn sai quần thần tìm khắp thiên hạ. Long Quân có thần thuật, 

biến hiện trăm cách, nào là yêu tinh quỷ mị, nào là long xà hổ tượng, kẻ đi tìm uý cụ, không dám 

lục đảo tận cùng.  Đế Lai trở về Bắc lại truyền ngôi cho Đế Du Võng .  

Du Võng truyền lại cho Xi Vưu, Xi Vưu cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền và 

Trác Lộc không hơn nên tử trận. Họ Thần Nông bèn mất .   

Âu Cơ ở với Lạc Long Quân một năm, sinh ra một bọc trứng, cho là điềm không hay, nên 

đem bỏ ra ngoài đồng nội; hơn bảy ngày trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng là một 

con ( trai ), bà đem về nuôi, không phải cho ăn, cho uống, cho bú, mà tự nhiên trường đại, 

trí dũng song toàn, ai cũng uý phục, bảo nhau đó là những anh em phi thường.  

 Long Quân ở lâu dưới Thuỷ Phủ, mẹ con ở một mình, nhớ về Bắc quốc liền đi lên biên cảnh; 

Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân binh trấn ngự quan tái; mẹ con không về Bắc được, đêm 

ngày gọi Long Quân: Bố ở phương nào, làm cho mẹ con ta thương nhớ !  Long Quân hốt 

nhiên lại đến, gặp mẹ con ở Tương Dã, Âu Cơ nói: Thiếp vốn người Bắc, cùng ở một nơi với 

quân, sinh được 100 con ( trai ), ( 2 ) mà không có gì cúc dưỡng, xin cùng theo nhau, chớ nên xa 

bỏ, khiến cho ta là người không chồng không vợ, một mình vò võ.  
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Long Quân bảo : Ta là loài Rồng, sinh trưởng ở thuỷ tộc, nàng là giống Tiên, người ở trên 

đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng khí Âm Dương hợp lại mà có con, nhưng Phương / Viên 

bất đồng, Thuỷ / Hoả tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu .  

Bây giờ phải ly biệt, ta đem 50 con ( trai ) về Thuỷ Phủ, phân trị các xứ, 50 con ( trai ) theo 

nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, 

không đươc bỏ nhau.   

Trăm con ( trai ) đều nghe mệnh, rồi mới từ giả ra đi. Âu Cơ cùng với 50 người con ( trai ) 

ở tại Phong Châu ( Bây giờ là huyện Bạch Hạc ), suy tôn người hùng trưởng lên làm vua , 

hiệu là Hùng Vương, họ là Hồng Bàng, quốc hiệu là Văn Lang hay nước Xích Quỷ ( tinh 

hoa của miền Nam ). Ranh giới nước Xích Quỷ thời bấy giờ như sau : Bắc giáp Động Đình 

Hồ, tức Hồ Nam ( Trung Quốc ), Nam giáp Hồ Tôn ( tức Chiêm Thành ), Tây giáp Ba 

Thục, Đông giáp biển Nam Hải . ”     

 ( Lĩnh Nam chích quái: Trần Thế Pháp, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 43-44.Trăm Việt xuất 

bản )  

 

  

“ Lạc Long Quân và Âu Cơ . 

Lạc Long lại sánh Âu Ky ( Cơ ) 

  100 con điềm ứng, hùng bi lạ dường ( 1 ) 

  Noãn bào ( 2 ) dù chuyện hoang đường, 

  Vì xem huyền điểu ( 3 ) sinh Thương khác gì 

Đến điều tan hợp cũng kỳ 

  Há vì Thủy Hỏa sinh ly như lời, 

  Chia con cũng sự lạ đời , 

  Quy Sơn quy Hải khác người biệt ly, 

  Lạc Long về chốn Nam thùy ( 4 ) 

  Âu Cơ sang nẻo Ba Vì Tản Viên, 

  Chủ trương chọn một con hiền, 

  Sửa sang việc nước, nối lên ngôi Rồng “ 

   ( Việt Nam Quốc sử diễn ca ) 

 

( 1 ) : Các giống gấu: nằm mộng thấy con gấu là điềm đẻ con trai. 

( 2 ) : Noãn bào : bọc trứng . Tục truyền rằng Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng nở ra 100 con. 

( 3 ) : Chim yến. Tục truyền, bà tổ nhà Thương bên Tàu, nằm mơ thấy chim huyền điểu , sau con 

cháu ra làm vua . 

( 4 ) Nam thuỳ: miền Nam, tức là miền biển . 

 

Kinh Tiên Rồng   

“ Giống dân Việt khởi nguồn từ khi một bà Tiên và một ông Rồng phối hiệp nhau và bà Tiên 

sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra 100 người con.    Sau đó ông Rồng nói với bà Tiên: Ta là giống 

Rồng, nàng thuộc dòng Tiên, không ở với nhau lâu dài được, nên nàng đem 50 con lên núi, ta 

đem 50 con xuống biển. Khi cần thì gọi, ta về ngay. Từ đó dòng giống Việt ngày một phát triển.”      

( Nam Thiên : Kinh Việt, Hoa Tiên Rồng, trang 21 ) 
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( Nguồn Việt sử bằng tranh: Trần Việt Nam. Cửu Long giang. Vi Vi ) 

Mẹ lên Non tu Nhân , Cha xuống Biển luyện Trí, nhưng vẫn hẹn hò gặp nhau trên cánh 

đồng Tương để cho “ Tình  / Lý tương tham “ mà đạt đức Hùng / Dũng.   

Khai triển 

1.- Tiên, Rồng: Vật biểu kép của Việt Nam 

Bất cứ nước nào trên thế giới đều cũng chọn cho nước mình một vật biểu: Pháp chọn Gà cồ, 

Đức chọn Gấu, Mỹ Chim Ưng, Tàu đời Hiên Viên là chim Cú, đến Bạch mã, sau mới chọn Rồng.  

Trên thế giới chỉ có Việt Nam mới chọn hai vật biểu : Tiên và Rồng. 

Ban đầu thì chọn Chim và ( Rắn ) cá Sấu .   Về Chim thì lúc thờ Mặt Trời là Chim Trĩ - dương 

điểu - rồi đến chim Hồng được đặt tên cho họ Hồng Bàng, rồi chim Vũ tiên là vịt trời, được đặt 

làm tên cho vợ Lộc Tục, Lộ bàn là cò trắng, rồi Hải Âu được đặt tên cho Mẹ Âu Cơ, có khi còn 

chim Thiên nga nữa. Các loại chim về sau là loài Lưỡng thê, có thể sống trên đất trên đất và 

ngay cả dưới nước nữa, để có thể liên lạc với Rồng, hầu giữ vững mối tương quan với Rồng.  

Còn vật biểu thứ hai trước hết là rắn, rồi đến cá sấu, là loại vật sống dũng mạnh và sống dai 

dẵng nhất, sau 2 loại Giao Long và Xà Long thăng hoa thành Rồng, Rồng là vật tưởng tượng có 

thể sống sâu tận dưới đáy biển, mà cũng có thể tung lên không trung làm mưa làm gió, cũng là 

vật lưỡng thê, nên vẫn giữ được tương quan với chim Tiên.  Vì được thăng hoa lên, nên Tiên và 

Rồng không phải là hai vật có thực, mà chỉ là vật tiêu biểu thôi.  

 

“ Tiên là hình ảnh của một nàng Tiên ở trên núi cao, xinh đẹp vô ngần, dịu hiền tuyệt đỉnh, 

khoan nhân vô lượng, từ ái vô song, siêu phàm thoát tục. Rồng là loài sống ngoài biển khơi, 

khi thì tung mình lên trời cao làm mây mưa gió bão, khi thì ẩn sâu dưới đáy biển, ẩn nhận 

chờ thời cơ, nên Rồng tượng trưng cho sự dũng mạnh vô song, sự ẩn nhận khôn tả, sự biến 

hoá khôn lường “     ( Nam Thiên: Kinh Tiên Rồng ) 

 

Tổ tiên chúng ta nhận Tiên Rồng làm vật biểu để nhắn gởi cho cháu con, rằng dân Việt là nòi 

của trai hùng, gái đảm: hùng dũng, quyền biến như Rồng, và đảm đang và cao đẹp như Tiên. 

Có lẽ, những chặng đường lịch sử đấu tranh để tồn tại đã đem lại cho Cha ông những tư tưởng 

siêu phàm đó. Do đó mà có tên Việt: Việt nghĩa là siêu việt, là vươn lên, những giá trị cao đẹp, 

lúc này chữ Việt còn viết với bộ mễ (chữ Nho ), đến sau vì bị lấn chiếm không chống cự nổi, nên 

đổi chữ Việt viết theo bộ tẩu, nghĩa là chạy, là vượt thoát, thiên di về Nam.  

Ông Lê văn Ẩn nhà khảo cổ học ở Úc có ý kiến cho rằng bộ tẩu ( chạy ) là hình ảnh của cái qua 

( can qua ), là cái dáo dài có nhiều móc ngang, Tổ tiên người Việt xưa dùng để đánh nhau ( móc 
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) với quân du mục ngồi trên mình ngựa, họ vừa chạy vừa đánh, dùng mũi nhọn để đâm, dùng 

móc để móc quân thù trên lưng ngựa xuống, nên chữ Việt gồm có bộ tẩu và qua. ( 越 : Việt = 走 

: tẩu +戌: qua ) 

2.- Gương Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc Long 

Mẹ Tiên Âu Cơ khi nào cũng được để trước Rồng, vì được coi là trọng thể hơn, hình ảnh Tiên 

của Mẹ được đặt nặng hơn, nguyên lý Mẹ được coi trọng, tình yêu của người mẹ rất bao la, nên 

đây là một xã hội Tình được coi trọng hơn Lý.  Mẹ Âu Cơ là chim, nên đẻ ra một bọc trứng lớn, 

đẻ bọc giống như chim, nhưng khác là bọc trứng chứa những 100 trăm trứng nhỏ, được nở ra 

trăm con ( có nơi ghi là 100 trai: có lẽ để nhấn mạnh là vào thời kỳ chuyển sang phụ hệ )  Thời 

Âu Cơ, Lạc Long Quân là thời xã hội sơ nguyên của dòng Việt, Tiên Rồng là giống cao trọng, 

nên muốn xã hội của con cháu mình về sau cũng xử sự với nhau một cách tốt đẹp như thế. 100 

con đây chắc không phải là con số toán học, một lượng số nhất định, mà chỉ có ý là nhiều, như 

là trăm họ.  Lời nhắn nhủ là: 

Trong xã hội, tuy có sự khác biệt, nhưng con cháu đã được cha mẹ ấp ủ trong cùng một bọc ái 

ân, nên luôn ghi nhớ là:  

Các con hãy Yêu thương nhau tận tình. 

Khi nở ra mọi con đều giống nhau y hệt, và lúc chia con cũng cho một nửa theo Mẹ, nửa kia theo 

Cha, nên hết sức công bằng.  Đó là lời căn dặn con cháu ngàn đời về sau rằng:  

Các con hãy cư xử Bình đẳng và Công bằng với nhau. 

Vì Mẹ Tiên yếu đuối hơn, được cha Rồng ưu ái nâng đỡ, nghĩa là phù yểu, để cho cuộc sống Mẹ 

Cha được cân bằng, các con cũng cư xử với anh chị em như vậy. Tuy Nam Nữ bình quyền, 

nhưng người nữ liễu yếu đào tơ, nên cần được nâng đỡ hơn. 

 

Các con của Âu Cơ và Lạc Long được sinh ra trong một cái bọc kỳ dị quá, “ bị vất ra ngoài 

đồng, khi nở ra không phải cho ăn, cho bú, mà tự nhiên trưởng đại, trí dũng song toàn ”.  

Đây chính là con cháu của nòi Bàn Cổ rồi, là những con người Nhân chủ, luôn biết tự lực tự 

cường để vượt qua mọi khó khăn, biết sống hiên ngang trong Trời Đất. 

Mẹ Tiên thuộc Âm, cha Rồng thuộc Dương, phương viên bất đồng, thủy hoả tương khắc, hai bản 

chất trái ngược nhau, nên khó hoà hợp với nhau, đành phải chia tay để làm tròn chức phận của 

mình : 50 con theo Mẹ lên núi là lãnh vực phát triển của Mẹ, mọi người phải phát trìển hết bản 

sắc nguồn Tình của mình để mà xây dựng nông nghiệp, làm cho đất nước hùng mạnh, dân tộc 

hùng cường .    Nho giáo gọi đây là hoạt động phối Thiên để thăng hoa đời sống. 

 

Cũng vậy, 50 con theo cha xuống biển, biển là môi trường vẫy vùng thuận lợi của cha, cũng có 

nghĩa là vùng đồng bằng, là miền xuôi, hay miền hải đảo, để phát triển Lý trí sâu thẳm như 

lòng đại dương chứ không phải người cha bỏ đi xuống biển mất tích, để phát triển công thương 

nghiệp. Đây Nho giáo gọi là hoạt động phối Địa.  

Trước khi chia tay, Lạc Long đã căn dặn : “dù lên núi xuống nước, nhưng có việc thì cùng 

nghe, không được bỏ nhau “, và khi được Âu Cơ gọi thì Long Quân đột nhiên xuất hiện gặp mẹ 

con ở Tương Dã. mà ta gọi là cánh đồng Tương.  Tuy kẻ lên non, người xuống biển, nhưng phải 

gặp nhau  

để tương giao để cho Tình Lý tương tham, khi đó thì con người mới phát triển toàn diện được . 

Mẹ Âu Cơ chú tâm vào nguồn Tâm linh là nguồn Tình Nhân ái, cha Long Quan chủ về Thế sự là 

nguồn của Lý Công chính. 
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Vậy sự chia tay giữa Âu Cơ và Lạc Long là một sự phân công, một sự sắp xếp để làm phát 

triển toàn diện cá nhân cũng như xã hội, và sự căn dặn lúc chia tay là để giữ cho mối Tương 

quan giữa cá nhân và xã hội được bền chặt và cân bằng, để mọi sự được vuông tròn . 

 

“ Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông “ 

 

Ngọn nguồn: Lãnh vực hoạt động của Tiên ), lạch Sông: Lãnh vực hoạt động của Rồng. 

 

“Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 )” 

 

Nẫu hay Nậu : là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, tức là trên 

núi, quê hương của Mẹ Tiên. Măng le : loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại măng mọc ở trên 

nguồn, trên rừng, là thực phẩm Mẹ Tiên hay dùng. Cá chuồn là loại cá ngoài biển, cá sống từng 

đàn, bay được, có khi bay vào thuyền đánh cá làm chìm thuyền luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi 

cha Rồng . Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân của dân Việt, chắc là hai thứ nấu 

chung thành món kho ngon.  Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm cách dùng miếng trầu đưa duyên mời cha 

Rồng trước, để dìu nhau về cánh đồng Tương, sự chia tay lên non xuống biển không là sự ly dị. 

3.- Những bài học của Mẹ Tiên, Cha Rồng 

Là con dân một nước, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, hãy yêu thương nhau, giúp đỡ 

nhau hết lòng trong mọi nơi và mọi lúc.  Con dân trong một nước không kể người khôn kẻ 

tối, kẻ giàu người nghèo, không kể sang hèn, thứ bậc, tuổi tác . . . , hãy luôn luôn đối xử bình 

đẳng và công bằng với nhau. Nhớ phù yểu, nghĩa là phải nâng đỡ người nữ, và trong lối ăn ở 

phải coi trọng Tình hơn Lý, tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình. Mọi người mọi giới phải tìm 

cách phát triển hết bản sắc của mình để xây dựng con người trai hùng gái đảm, một gia đình 

thuận vợ thuận chồng, một xã hội bình đẳng và tương thân tương ái. Phải nhận biết những 

xung khắc của những thực thể đối kháng trong con người và cuộc đời để Tương dung, để giữ 

mối tương quan cho được cân bằng, hầu tránh cảnh phân hoá.  

4.- Những áp dụng trong thực tế của cuộc sống 

Con dân trong một nước, có cội nguồn từ bọc Âu Cơ Tổ mẫu, nên phải yêu thương, nâng đỡ 

nhau. Gọi nhau là Đồng bào (được sinh ra cùng trong một bọc ) để nhắc nhở bài học yêu thương 

nhau. Hai tiếng Đồng bào đã nằm trên cửa miệng của con dân Việt ít nhất là 5.000 năm .  Không 

những bà con mới được gọi bằng những tiếng thân tình như Dì / Dượng, Cô / Chú, Cô / Bác . . . , 

mà bất cứ ai là người Việt, hễ tuổi ngang hay hơn vai Cha mình thì gọi bằng Bác, dưới hơn thì 

gọi bằng Chú, người nào cùng lứa với Mẹ mình thì gọi là Cô hay Dì, người nào vào lứa con 

cháu mình thì được gọi là con là cháu. Trong xã hội Việt Nam, mọi người đều được đối xử với 

nhau như là bà con thân thuộc.  

Ngày nay đang có khuynh hướng gọi nhau là Đồng hương, mỗi người chúng ta nên tự vấn tại 

sao? Có phải đã ăn ở tệ với nhau quá, nên nhìn mặt nhau không đặng, gọi nhau bằng đồng bào 

không đang! 

Từ cặp đôi Âm Dương, Tiên Rồng, dân tộc ta thường nói theo nhịp đôi, và coi trọng nguyên lý 

Mẹ, nên luôn luôn nói : Tiên / Rồng, vợ / chồng, mẹ /cha, cô / chú, dì / dượng, tâm / vật , tình / lý, 
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trên / dưới, trong / ngoài, trước / sau, không gian/ thời gian, học / hành, sống /chết . . . . Và từ đó 

mới tìm  

phương cách làm cân bằng hai thực thể trái ngược đó, hầu thăng hoa cuộc sống, đây là nguồn 

gốc từ Âm Dương, Thái Cực. Thế quân bình giữa hai thực thể đối nghịch, gọi là thế Lưỡng hợp. 

5.- Lý do hai chữ Việt Nho 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 3. Kim Ðịnh )] 

 

“ Nền triết lý mới của Việt được gọi là An Vi, nhưng khi xét vế nguồn gốc sử trình thì gọi là 

Việt Nho. 

Hai chữ Việt Nho nghe suôn sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày liên hệ 

Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt, trong tương quan đó thì 

Việt học với Tàu từ chữ viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật không sót cái chi. 

6.-  Tàu học Việt 

Ðến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự tôn Việt lên 

“ làm Thầy ”, hạ Tàu xuống làm Trò có phải điên chăng ? Cả một rừng sách vở, cả một 

ngàn năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai như thế được !   

Thưa rằng  không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn Việt 

quên bẵng.  Xưa nay ai cũng cho sử Tàu là Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới chỉ là 

khởi từ khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt thì nhiều lắm cũng mới 

tới từ hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết.  Vậy mà chính thời xa xưa đó 

mới là thời đích thực của Văn hoá, chứ từ Tần Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là Văn minh 

vòng ngoài.    Nói theo Triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có Hình mà chưa hiểu 

Tượng theo câu Kinh Dịch: 

Tại Thiên thành Tượng 

Tại Ðịa thành Hình. 

 

Biết Hình tức là những cái hiện ra hình tích cụ thể như các Biến cố có ghi chép, nhưng còn 

cái Tượng, tức là cái Ý tưởng dẫn đạo, cái dạng thức chỉ huy Văn hoá thì chưa ngó tới.   

Như vậy là mới biết có Ngọn mà chưa biết đến Gốc, nói theo Việt Nho là mới biết Lịch sử 

mà chưa biết Huyền sử, mà Huyền sử mới quan trọng cho Văn hoá. Vì không biết Huyền 

sử thành ra cho là tất nhiên những cái chẳng có tất nhiên chút nào . 

Hãy lấy một vài thí dụ cụ thể:  

a.- Trước hết là Rồng 

Có phải đó là vật biểu của Tàu từ đầu như vậy chăng ?  

Vì cho là tất nhiên nên xưa nay chẳng ai đặt vấn đề chứ đừng nói đến giải đáp.   Nhưng nếu ta đi 

một đường  ngoi ngược về nguồn sẽ thấy: Vật Tổ của Tàu trước là chim Cú, rồi Hổ ( bạch hổ ) 

rồi Cá hay gì nữa, mãi tới quảng nào đó đời Hán mới nhận Rồng.  Trái lại Việt tộc đã nhận 

Rồng ngay từ đầu, nên có câu “ mẹ Tiên cha Rồng ” ( Tiên mẫu Long phụ ). Tuy nhiên Rồng 

lúc ấy mới là Tượng như Rắn, Xà long hoặc Giao long tức là một loài cá sấu sau biến dần qua 

các hình thái như Ly, Bàn, Quỳ, cuối cùng mới ra Rồng.  Vậy Rồng, xét như hình ảnh rõ ràng 

như nay thì là của chung Tàu và Việt, còn Giao long, Xà long mới là Tượng: cái Tượng 

mập mờ thấp thoáng thì của riêng Việt.  
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b .- Chữ viết 

Chữ Nho hiện nay là chữ Lệ đã hiện ra hình thể rõ rệt từ đời Tần, nhưng trước đó mới là tượng 

gọi là chữ Con Quăng ( Khoa đẩu ) và trước nữa là chữ Chân Chim ( Điểu tích ) và rất nhiều 

loại chữ gọi là chữ kỳ dị ( kỳ tự )  hoặc phép Kết thằng: những loại chữ này mới là tượng theo 

nghĩa khá sát là biểu tượng hay Vật Tổ của Bách Việt là Tiên Rồng  ( Tiên liên hệ với chữ 

Chân Chim, Rồng liên hệ với chữ Con Quăng ), những loại chữ này có lâu đời trước thuộc chi 

tộc này hay chi tộc khác trong toàn khối Bách Việt, còn chữ Lệ mới có về sau như hậu thân 

của nhiều đợt sửa đổi và thống nhất, mà đợt cuối cùng xẩy ra đời Tần với Lý Tư, và đã bắt 

buộc mọi nơi phải theo, cấm các chữ khác của Bách Việt.    Có thể vì vậy mà chữ Việt Nam 

biến mất, và sau này lập lại thì không dám đọc rõ mà phải đọc trại ta Nôm.  Chữ Nôm là 

chữ Nam đó. 

c .- Kinh Dịch 

Thí dụ thứ ba có liên hệ tới văn tự là Kinh Dịch. Ai cũng cho Kinh Dịch là của Tàu, nhưng nếu 

xét tới ngọn nguồn thì không phải như vậy, vì Dịch có 5 giai đoạn: 

 

 a.- Ðạo Dịch của Trời Ðất 

 b.- Ðạo Dịch của Phục Hy 

 c.- Ðạo Dịch của Ông Ðại Vũ 

 d.- Ðạo Dịch của Văn Vương 

 e.- Ðạo Dịch của Khổng Tử. 

 

Vậy Dịch của Tàu chỉ ở 2 giai đoạn sau ( d và e ) gọi được là hình tức là đã có chữ nghĩa, nhưng 

chỉ gọi là Hệ từ nghĩa là chữ buộc về sau.   Tức là sau khi sách đã có rồi, nhưng mới ở thể tượng 

nghĩa là ở giai đoạn 2 ( b ) mới có quẻ với Phục Hy, còn trước nữa ở giai đoạn 1 ( a ) còn lờ mờ 

hơn nữa gọi là đạo Dịch của Trời Ðất thì mới có những Huyền thoại cặp đôi như Trời / Ðất, 

Núi / Sông, Tiên / Rồng, Đực / Cái, ông Cồ / bà Cộc, ông Ðùng / bà Ðà, bà Nữ Oa / ông Tứ 

Tượng . . .  

 

Ðó là những cặp đôi tuy lơ mơ, nhưng với Kinh Dịch lại là nền tảng vì làm nên cái gọi là 

Lưỡng Hợp tính hay nét Song trùng. Vậy nét Lưỡng Hợp này  ( Dual unit ) thấy nhiều nhất 

ở Ðông Nam Á, nên các học giả đều cho là nét đặc trưng của khu vực này mà trong đó Việt 

Nam là trung tâm, nên nói Kinh Dịch là của Việt Nho theo nghĩa đó.  

Cũng phải nói như vậy về giai đoạn Phục Hy, vì Tổ này ở miền Ðông là miền thuộc Di Việt. 

Lưu truyền nói Phục Hy là người Tàu là nói theo sự chiếm đoạt của Hán Nho.    

  

Chứ vào thời Phục Hy đã có Tàu đâu mà bảo Ông là người Tàu!    Tàu chỉ xuất hiện dù chỉ 

trong Huyền thoại mới từ Hoàng Ðế ( sau cả họ Hồng Bàng ), còn chính thức mới từ nhà Hạ 

lối vài chục thế kỷ trước kỷ nguyên.   Khoa khảo cổ mới tìm được dấu tích có đến nhà Thương 

Ân tức là vào lối thế kỷ 15 tr. c. n, còn trước đó toàn cõi nước Tàu còn như nhau, mà Văn hoá 

nổi lại thuộc Việt tộc, mãi đến thời Xuân Thu thì những chữ Nhung, Ðịch, Man, Di mới đèo 

theo nghĩa kỳ thị.  Chứ trước kia thì “ Bái Nhung bất hạ ” nghĩa là Tàu học với Nhung ( cũng là 

Di ) không có gì là xấu hổ như sách Tả truyện thuật lại. 

 

d.- Mái nhà cong 
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Đền Thờ mái cong của Tổ Mẫu Âu Cơ 

 

 

 

Nhà mái thẳng Tử Cấm thành của Trung Hoa 

 Ai cũng bảo mái nhà cong là của Tàu, nhưng đó là đợt Hình mà đợt này mới có tự đời Ðường 

gì đó, còn trước nữa thì mái nhà của Tàu thẳng băng, như thấy trong các nhà được khảo cổ 

khai quật lên.    Cả những nhà tùy táng gặp trong các mộ người Tàu tìm được ở Lạch Trường 

cũng mái thẳng, đang khi đó thì những nhà ở Ðông Sơn đã cong mái từ lâu rồi, như thấy được 

trong hình Trống Ðồng mà luôn cả những di hình của nhà hoá thạch đào được ở Ðông Sơn.     

Vậy đó quả là tại Thiên thành Tượng, rồi sau Tàu tô điểm cho thành ra Hình như ngày nay.  

Trên đây là vài ba thí dụ, tuy ít nhưng toàn là nền móng. 

Vì thế, đứng về Văn hoá không nên nói Hán Việt, mà phải nói Việt Nho để ghi lại thứ tự 

sinh thành đích thực của Văn hoá Viễn Ðông.  Nói Nho để đặt nổi khía cạnh Văn hoá, còn 
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chữ Hán là tên một triều đại đã là Tàu rõ rệt, nên chỉ là tên chính trị, không hợp với việc 

tìm về nguồn gốc Văn hoá. Về Văn hoá thì Việt có trước Tàu nên nói Việt Nho mới ổn.   

7.- Lý chứng khảo cổ và lịch sử : Di chỉ Long Sơn, Ngưỡng Thiều, Gạo, ngọc Long Toại 

Mấy thí dụ trên đây tuy rất nền tảng nhưng có thể nói mới là tiên thiên thuộc lý thuyết, nên sau 

đây xin thêm mấy thí dụ về lịch sử và khảo cổ và chỉ xin đan cử một thí dụ về Di Việt. 

Ta biết người Tàu chỉ “ rợ ” mạn Tây và Bắc bằng “ Nhung, Ðịch ”, còn mạn Nam và Ðông là 

“ Man, Di ” tức là ngành tiến mạnh nhất trong Văn hoá mà sau này Tàu theo học, nên sách 

Xuân Thu Tả truyện có câu “Hoa Hạ diệc tân Di Ðịch ”, nghĩa là dân Trung Hoa ( Hoa Hạ) 

cũng chính là dân Di Ðịch mới.   Ðó là câu sách thoáng qua, nhưng lại phản ảnh một lưu truyền 

xa xưa mà ta có thể xác định vào đời Thương Ân lúc xâm chiếm Văn hoá Di Việt xẩy ra ở 

vùng Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc miền Dương Tử giang, An Huy, Giang Tô miền Bắc sông 

Hoài . . . mà ấn tích là di chỉ Long Sơn rất nổi tiếng ( xem Cradle tr. 188 và 313 ).   Việc này xảy 

ra vào những thế kỷ 15 – 12 tr. c. n.       

Nhà Thương lúc chiếm Long Sơn mới chỉ là một bộ lạc nổi hơn về binh bị, chứ về Văn hoá 

thì thua Di Việt rất xa.  Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn mà “ nước Tàu ” mới nhô lên bật ra 

khỏi tình trạng bộ lạc ( xem The birth of China của H. G. Creel ).     Xin nhắc lại Long Sơn là 

một di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật năm 1923, với 3 cái lịch, ( nồi 3 chân 

rổng ) rất thời danh cũng như đồ sứ đen, Long Sơn đã có làng xã, có thờ cúng Tổ tiên, cũng 

như vòng xoáy ốc tả nhậm ( ngược kim đồng hồ ), cùng ríu có vai và đồ gốm có hoa văn y 

như Văn hoá Ðông Sơn.      

Khi mới khám phá ra ai cũng cho là của Tàu và từ đó tỏa ảnh hưởng xuống phía Nam, nhưng dần 

dần các cuộc khai quật kế tiếp chứng tỏ ngược lại, như được đúc kết vào quyển The cradle of the 

East của ông Bỉnh Thế Hà mới xuất bản năm 1975 với câu kết thúc đại khái của sách là nước 

Tàu được làm nên do những người không phải là Tàu.  

Thế không phải là Việt, thí ai vào đấy ?   Việt tộc đã để lại dấu Văn hoá mãi từ giai đoạn Hoà 

Bình ít nhất trước đây 8000 năm.   Ðấy là về phía Ðông, còn phía Tây thì phải kể di chỉ danh 

tiếng Ngưỡng Thiều trong tỉnh Thiểm Tây.   Thoạt tìm ra ai cũng tưởng là của Tàu, nhiều học 

giả Tây Âu còn cho là cho có chịu ảnh hưởng của Tây Âu, nhưng đến nay thì dần dần nhận ra là 

do phía Nam.   Nói vậy có nghĩa là trước đây lối 6, 7 ngàn năm, Ngưỡng Thiều và Long Sơn 

là chưa phải là của Tàu, thế mà đó là 2 di chỉ then chốt đã được nghiên cứu thấu triệt, thì 

đủ biết hai chữ Việt Nho có đầy đủ lý chứng không những trong huyền sử mà luôn cả trong 

khảo cổ.   Thí dụ Gạo mới có ở Long Sơn trước đây lối 6000 năm và rất hiếm, chỉ hàng quyền 

quý mới được ăn.    Ðang khi đó gạo đã có ở Việt ngay từ đợt Văn hoá Hoà Bình, ít nhất 

trước đây lối 8000 năm.    Ông Solheim cho rằng Gạo đã có ở hang Thần và Non Nok Tha 

( cùng thuộc Văn hoá Hoà Bình ) lâu trước bên Tàu. 

 

Xin kết luận bằng câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân có ghi trong Huyền sử nước ta, 

mà trước đây sử cũ coi như truyện hoang đường, nhưng nếu đọc theo lối Huyền sử dưới ánh sáng 

của khảo cổ thì sẽ thấy nó không phải hoang đường, vì nhà Thương cũng gọi là nhà Ân, sau khi 

đã chiếm Long Sơn còn tiếp tục mở mang bờ cõi thêm mãi xuống vùng Giang Tô, Chiết Giang, 

Kinh Sở . . . ( xem Cradle tr.344 ) .  Trong quyển State Craft ( tr.198 ) học giả Creel có nhận 

xét là từ đấy Tàu mới khởi đầu khinh thị Di vì hay bị Di đánh bại.     Vậy sự đánh bại này 

phản ảnh truyện Thánh Gióng, phản ảnh luôn cả vụ nhà Ân hợp nhập Văn hoá Di Việt. 

\Truyện kể rằng vua nhà Ân bại trận nên ôm ngọc Long Toại mà chết vùi ở đất Việt.    



- 292 - 
 

Ðó là huyền sử không có thật ở cái Hình, tức là vua nhà Ân không có chôn ở đất Việt, nhưng có 

thật ở cái Tượng tức là vua nhà Ân đã học được với Việt tộc tính chất Lưỡng hợp mà ở đây 

kêu là ngọc Long Toại.    

Huyền sử nói là thứ ngọc châu từ thuở Trời Ðất mới khai tịch đã có một cặp Trống Mái từ 

đời Hoàng Ðế trải đến đời Ân làm của thế bảo, cho đến lúc nhà Ân sang xâm lăng đất Việt 

bị Thánh Gióng đánh tơi bời bỏ thân và ngọc lại bên đất Việt.  Vậy ngọc Long Toại là chi?   

Thưa chính là đạo Dịch của Trời Ðất cũng như đạo Dịch của Phục Hy mà vua nhà Ân học 

được, nhưng chưa trút hết máu Du mục nên còn ham đi chinh phục, thành thử phải chết và ôm 

ngọc đó trả lại cho chủ cũ có họ Rồng ( Long Toại là hạt ngọc có đóng con chấm của chủ là 

Tiên Rồng nằm trong chữ Long Toại đó. Toại có nghĩa là làm ra lửa, hàm ngụ trong chữ 

Viêm Việt, nhận Hoả đức làm nền ).   Vì vậy mà Huyền sử nói vua Ân chết chôn ở đất Việt, 

còn Kinh Dịch nhà Ân gọi là Dịch Quy tàng, tức Dịch ẩn tàng trong đất, liên hệ với ngọc Long 

Toại bị chôn.    

Nhưng vì Long Toại bị chôn nên chính chủ là Việt tộc cũng chẳng còn biết đâu mà lần, hoá 

nên truyện kết bằng một câu rất bí ẩn  là “ giếng bị bỏ dơ ”, tức không ai còn biết múc nước cam 

tuyền từ giếng Việt nữa ( Việt tỉnh cương ) nghĩa là không ai thấy cái Tượng hay nền móng của 

Kinh Dịch là nền Minh triết có nét lưỡng hợp nữa, thành ra phải đi ăn nhờ của Hình hiện của 

người là 64 quẻ dùng vào việc bói toán vậy thôi.  

8.- Kết luận 

Việt Nho muốn điều chỉnh lại một số điểm thuộc lịch sử của cả Tàu lẫn Việt, do cả người 

Tàu lẫn người Việt, đồng thời thức tỉnh học giả Việt muốn biết Văn hoá dân tộc một cách 

đích thực thì phải ngoi ngược về quá khứ rất xa xưa, chữ Nho gọi là Tố nguyên.     Và đấy 

là tên sách đã khai mạc thuyết Việt Nho với cái tựa đề mập mờ thấp thoáng” Việt Lý Tố 

Nguyên ” để vẽ lại hình ảnh lung linh về nguồn gốc Văn hoá Việt tộc cũng như về nguồn gốc 

Nho.    

a.- Việt Nho: nguồn gốc đích xác của Văn hoá Dân tộc 

Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra danh xưng mới, vừa để chỉ rõ cái nguồn gốc đích xác của 

Văn hoá Dân tộc, vừa để gột rửa Nho giáo, một nền Nhân bản trung thực, nhưng đã bị 

xuyên tạc đến độ lu mờ, nhờ vậy chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra một nền Triết lý hợp 

cảm quan thời đại về hình thức lẫn nội dung.  Về hình thức là dùng rất nhiều Huyền số, 

Huyền thoại cũng như Nghi lễ Thói tục.    

Ðó là nền Triết  lý đang được thế giới mong cầu đến độ triết gia người Ðức ông Ernest Cassirer 

đã muốn định nghĩa là con vật có khả năng biểu tượng ( symbolicum ).  Ðiều này được quảng 

diễn khá đầy đủ trong quyển Philosophy in a new key ( A study in the symbolism of reason, rite 

and art của Suzanne K. Langer , Havard university press 1942 ).   Ðó là một sự phản đối lại nền 

triết học cổ điển Tây phương quá khô khan trừu tượng, nên phải mở một hướng mới cho Triết 

xuyên qua nghệ thuật và biểu tượng.  Trong chiều hướng đó Việt Nho sẽ là tay quán quân 

phong phú vì cái rừng Huyền thoại mênh mông của Việt lẫn Nho, tha hồ khai thác . 

b.- Nội dung: Triết lý gắn liền với đời Sống 

Về Nội dung, người ta mong cầu một nền Triết lý gắn liền với cuộc sống, với tác hành, và 

hơn nữa một nền cho Triết lý cho thế giới đệ tam theo nghĩa không Cộng sản cũng không 

Tư bản, nhưng một nền Triết Nhân bản có tính chất phổ biến bao la.    
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Cho tới nay biết bao thử thách đã được hiện thực nhưng có thể nói chung là chỉ đạt được những 

thành quả vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện được một nền Triết nào có tính cách 

bao quát được như lòng mong cầu kia .  Vậy đó là việc mà Việt Nho đã cố găng đi theo từ hơn 

hai mươi năm.  Thế giới con người không có cái gì tuyệt đối và hoàn bị, mà chỉ có cái tương đối 

cao thấp khác nhau.  

Trong cái thang giá trị đó, Việt Nho hẳn phải có một chỗ đứng, cũng như có khả năng đặt 

tận cùng cho một sự tủi hổ của người Việt tới nay  khi phải tiếp xúc với các nền Văn hoá 

thế giới, là Việt không có nền Triết lý nào cả. Từ nay bắt đầu trám lỗ hổng đó và sẽ tiếp tục 

trám mãi trong các thế hệ nối tiếp. “ 

B.- BẢN CHẤT TRIẾT VIỆT   

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 4. Kim Định ) 

 

“ Ðể nối Việt với Nho cho thành Việt Nho thì cần một điểm móc nối rất đích đáng có thể gọi là 

phương trình : Việt = Nho  hoặc Nho = Việt. Nói khác đi cần phải biết bản chất Việt là gì, bản 

chất Nho ra sao mới nối được.  Ta hãy bàn về bản chất Việt:    

I.- Họ Mẹ Tiên 

Nói đến bản chất là nói đến cái Tượng vòng trong hay là đức tính trổi vượt, mà không nói tới 

vòng ngoài như chủng tộc, đất đai.  Như vậy là có nghĩa trong cụ thể phải vượt sử địa để đi vào 

miền sử mệnh của Huyền sử với các di vật khảo cổ làm điểm tựa, thí dụ nếu hỏi đức tính Việt 

là chi, ta có thể căn cứ trên các sách Kinh Hùng, Sơn Hải Kinh với các Huyền thoại cổ xưa đã 

biến thể và hiện còn nằm rải rác đó đây.  Còn khảo cổ thì như Trống Ðồng, các đồ gốm ở 

Ðông Sơn, Ngưỡng Thiều, Long Sơn, Hang Thần ở Miến Ðiện, Non Nok Tha ở Bắc Thái 

Lào. . . căn cứ trên những tài liệu như thế để tìm ra bản chất người Việt lúc chưa chịu ảnh 

hưởng Tàu . Vậy xin hỏi bản chất đó là gì ?  Từ xa xưa cho tới tận nay người Việt nào cũng 

xưng mình là con cháu của Mẹ Tiên / Cha Rồng.    Nói thế vì quen miệng cũng có, vì tin tưởng 

là thật cũng có, mà để chế nhạo cũng có.   Ai trong ba loại ấy là đúng?   Thưa chẳng ai đúng hết, 

tuy rằng những người tin tưởng là có thực bớt sai hơn nhưng chưa đúng hẳn.    

 

Muốn đúng sự thực phải đi theo lối Cơ cấu, tức là so đọ với bao chuyện cổ khác, của các chi 

tộc khác trong Bách Việt, và trước hết là xem vào khảo cổ mà Trống  Ðồng Ngọc Lũ là một lâu 

đài rực rỡ.  Vậy xin hỏi trong Trống Ðồng có dấu vết chi về Tiên Rồng chăng.  Và lúc ấy 

chúng ta mới kinh ngạc mà nhận ra rằng toàn diện Trống Ðồng chỉ nói lên nguyên có chuyện 

Tiên Rồng mà thôi.    Cái mặt nói truyện Tiên, cái tang nói truyện Rồng.    

Tuy nhiên vì lối nói quặt quẹo đó là lấy Chim thay cho Tiên, muốn vẽ Tiên thì người xưa vẽ 

Chim.   Người nào tu đắc đạo thành tiên thì huyền thoại nói là hoá ra con Bạch Hạc, có khi 

nói vắn tắt là mọc cánh Chim: “ vũ hoá ”  và nhiều hình Tiên tìm được trong di tích cổ đều là 

người có đeo lông Chim.   Theo đó, thì những người mang lông Chim đang múa trên Trống 

Ðồng có thể gọi là Tiên theo nghĩa rộng. Tại sao lại như vậy?     

Thưa vì Việt tộc nhận Chim làm vật biểu.  Nói vật biểu ( heraldic animal ) mà không nói vật 

Tổ (  totem ), vì vật Tổ là của riêng một bộ lạc, còn Bách Việt gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc gồm 

hàng trăm bộ lạc.   Học giả ngày nay dùng chữ liên bang các dân để chỉ Cửu Lê và Tam Miêu, 

một danh xưng xưa nhất của Bách Việt ( confraternities of people , Needham II , 117 ).    

Nói vật biểu thì phải hiểu là Bách Việt, ít ra những chi tiến bộ nhất đã vượt qua giai đoạn vật 

Tổ để lên đợt trên.   Ðợt trên đó có thể là ý hệ, có thể là tâm linh.  Ý hệ thì như các dân tộc Tây 
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Âu từ bỏ dứt khoát thần thoại ( hơn kém cùng bản chất với đợt vật tổ ) để bước lên đợt lý trí suy 

luận khách quan, nhưng vì Lý trí độc tôn đốc ra Duy Lý, nên ý hướng là ý thức hệ lại đốc ra ý 

hệ, tức là tư tưởng bít kín, độc chiếm, thí dụ Mác Xít không là ý thức hệ, mà là một ý hệ.    

Việt tộc trái lại đã vượt cả giai đoạn Lý trí để lên đợt Tâm linh, nên không mắc kẹt lại ở Ý 

hệ mà vươn lên đợt Nhân chủ.   Ðó là lối tiến hoá ( evolution) nhẹ nhàng không đoạn giao với 

giai đoạn trước, dấu hiệu cụ thể đã lên Tiên mà vẫn giữ Chim, còn Tiên là tiếng rất hàm hồ vừa 

là Tiên vừa là Tiền ( trước ) nên quen gọi là Tiên hiền, Tiên thánh, Tiên nhân , Tiền nhân.  Vì thế 

có thể vẽ lại đường tiến hoá như sau:  Chim → Tiên = Tiên nhân = Tiền nhân = Tiên hiền = 

Tiên thánh.   Nói khác đi Tiên cũng là Người, nhưng là người đã đạt Nhân, đã đạt Nhân 

chủ, nói đơn sơ là người khôn ngoan, hiền triết, thánh nhân mà ta có thể biểu thị bằng vật bay 

cao là chim.   Do đó trong truyện cổ hễ thấy Chim thì cũng hiểu là Tiên, Tiên nhân, Tiền nhân. 

Các nghi mẫu ta mang tên chim là do vậy: Âu Cơ là con Hải âu, Vụ Tiên là Ngỗng hay Vịt 

trời, Lộ là Cò trắng, Lạc cũng như Việt đều là Chim, và nổi hơn hết là chim Trĩ là lông 

chim Trĩ của Lạc Việt.   Ðó là lông ngũ sắc mà Tổ tiên xưa quen mang trong mình mỗi khi ca 

vũ.   Phụ nữ Việt xưa quen mặc áo vẽ hình chim Trĩ, hoặc mang đồ trang sức bằng lông ngỗng là 

tục phổ thông.   Mẹ Âu Cơ còn đi xa hơn nữa khi đẻ con theo lối Chim ( tục điểu ) là thể hiện 

Văn hoá Chim đến cùng cực.  Tạc tượng có ngón chân xoè ra như chân Chim là để nói lên sự 

giống Chim từ đầu đến chân.   Nên nhớ 4 chân con Rồng là 4 chân Chim Phượng Hoàng 

thường được vẽ như Chim Trĩ (đã bàn trong Triết lý cái Ðình , tr. 174 )  

 

Nhờ Cơ cấu để móc nối Tiên với Chim rồi, bây giờ hãy xem vào mặt Trống Ðồng Ngọc Lũ 

mới kinh ngạc nhận ra không những cả Tiên lẫn Rồng, mà còn hơn thế nữa là cả hai đàng 

trong thế giao thoa thâm sâu và chói chang hơn hết: đó là Chim đang lao đầu vào miệng 

Rồng đã ngửa mặt sẵn sàng đón nhận cái hôn của Tiên.  

 Ðó là cái hôn Giao chỉ của mẹ Tiên đến với cha Rồng.    

Cụ thể là những người đội lông chim đang đứng trên thuyền Rồng.    

 Ðội lông Chim là giòng máu Mẹ, Mẹ Tiên.   

 Ðứng trên thuyền Rồng là giòng máu Cha, Cha Rồng.    

 Tất cả hiện đang sống đúng “  điểu tục ” tức là ca múa.    

Chim thì hót, người thì hát. Hát mà chưa thoả hết tâm tình thì phải múa, múa điệu múa 

đầy hoạt lực nhất thì phải gồm miệng ca, chân nhún nhẩy, tay vung xoè.   Các luồng cảm 

hứng sơ nguyên tạo nên những bức tranh Rồng bay Phượng múa đều phát xuất từ hai chữ 

Tiên Rồng này đây. 

 

Thế là ta nắm được bản chất Việt hiện hình ra trong hai chữ Tiên Rồng ở Huyền sử, nay lại 

được kiện chứng bằng nghệ thuật khảo cổ .  

Bản chất Văn hoá hay đức tính căn bản nằm trong cặp đôi nọ.   Ðó là nét đặc trưng của miền 

Ðông Á mà Việt Nam là ngả ba hội tụ, nên ở Việt Nam cặp đôi nọ xuất hiện cách rất thi vị và 

nhân chủ dưới hai chữ Tiên Rồng. 

Tiên hay Chim đều nói lên đức tính siêu việt, còn Rồng nói lên sự biến hoá phi thường.  Ðó 

cũng là câu định nghĩa của con người Ðại Ngã của Việt Nho là “ Nhân giả, kỳ Thiên  Ðịa 

chi đức ”, còn ở đây nói cách thi vị là Tiên Rồng. Ðó là nét “ Song trùng sơ thuỷ ” sẽ đẻ ra 

các đức tính khác rất nhiều nhưng quy vào một mối lưỡng hợp tính để diễn tả đức tính 

uyển chuyển lưỡng thê là đức tính căn bản, mà hễ nền Văn hoá nào thiếu nó thì sẽ nghiêng 

ngả trước khi gieo vô vàn tai hoạ như Duy vật là thí dụ. 
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Thế là ta đã nắm được đức tính dân tộc rồi đó, cả trong Hình trong Tượng  lẫn trong Bản 

chất sâu xa. 

 

Bây giờ ta dùng nó làm đuốc soi vào nhiều Truyện cổ sẽ lần ra ý nghĩa ở những chỗ mà cho 

tới nay không ai hiểu được, thí dụ tại sao mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi ?   Thưa vì núi  là nơi ở 

của Tiên, của chim.  Tại sao lại ở Bạch Hạc thì xin hiểu theo liên hệ “ Vũ hoá ” nói trên; tu 

Tiên đắc đạo hoá ra chim Hạc trắng, nên Bạch Hạc là cứu cánh.    Tại sao sách Sơn Hải 

Kinh nói dân nước Kinh ( Kinh Việt ) có chân chim là do vậy.  Tại sao lại nói ông Cao Dao 

Bá Ích có họ Việt ? Thưa vì ông Cao Dao có mỏ chim, còn ông Bá Ích được mẹ sinh ra kiểu 

điểu tục ( D 372 ).    Tại sao có thành ngữ “ Việt điểu ”, tại sao Việt Nho có câu ngạn ngữ : 

“ Tuỳ dương Việt Trĩ ” ( con Trĩ của Việt tộc theo hướng mặt trời ) cũng là đó. 

 

Thế là ta biết Chim là giòng máu Việt. Hễ đâu có Chim là thuộc Văn hoá Việt tộc dù sách 

có nói là của nhà Hán hay nhà Chu cũng biết vậy. Cần thử máu mới biết đích xác mới biết 

của Việt hay của Tàu, và lúc ấy sẽ thấy dễ dàng chỗ xuyên tạc, vì Tàu khởi đầu không có chi, 

trừ chim Cú được kính trọng lắm, người ta ngờ là vật tổ của Hoàng Ðế và còn truyền đến nhà 

Thương, nhưng về sau thì bị khinh rẻ và ai bị chửi là chim Cú ( Kiêu Dương ) thì cảm thấy bị 

nhục không thể tả.   Vì cuối cùng Cú bị mang tiếng như loại chim có tên là Phá Kinh cũng 

giống Cú, cả hai có tội quay lại ăn thịt bố mẹ.   Từ địa vị Vật tổ mà bị trụt xuống đó hẳn là 

phải có căn nguyên, và căn nguyên đó nằm trong cái toàn thể là “ Văn hoá Hiên Viên Ðế ” 

thuộc Du mục đã thua Văn hoá Nông nghiệp Việt tộc.  

 Chim của Việt tộc nếu không là Thiên Địch tức là “ chim mặt Trời ”, loại “ tuỳ dương Việt 

trĩ ” thì loại chim nước nói lên nét song trùng: bay lên trời mà vẫn có thể ăn dưới nước nên có 

thể giao chỉ với Rồng cách thâm tình nhất.     Ðàng này chim của Hoàng Ðế thuộc loại duy 

dương ( cú ngày tỉnh đêm ) chẳng có nét song trùng chi hết, nên bị giết bằng tên cong ở trục chí.   

Ðó là nói kiểu Huyền sử: tên cong là của Việt tộc, còn trục Chí ( Hạ chí, Ðông chí ) thường chỉ 

bái vật hay ý hệ thiên về một bên, không phải trục Phân ( Xuân phân, Thu phân ) chỉ nét thiên 

quân của con người Ðại ngã với ngầm ý là triết lý trục vật Du mục của Hoàng Ðế bị loại trừ do 

triết lý Nhân chủ của nông nghiệp. Nông nghiệp lúc ấy kêu là họ Hữu Miêu ( nghĩa đen là người 

có ruộng nước ) tức cũng là Tam Miêu cùng “ họ máu ” hàng dọc với Việt tộc vì cùng sinh ra 

bởi Tiên Rồng.   Ðiều này không được nhận ra vì sách nói sinh ra bởi ông Quỳ Và bà Huyền 

Thê. Thế nhưng đọc theo lối cơ cấu sẽ nhận ra Huyền Thê cùng họ Huyền với Huyền điểu, với 

bà “ Cửu Thiên Huyền Nữ ” tức là Tiên đó. Còn Quỳ cũng là Rồng đang trong quá trình biến 

thể, nên có đầu người mà mình lại là mình rắn.  Họ hàng thực xa mà hoá ra gần là vậy.   Tam 

Miêu cũng có tên là Cửu Lê vì căn số hai của cửu ( 9 ) là tam ( ba ) . Tam Miêu và Cửu Lê ăn 

với nhau theo số cơ cấu là thế.  Nhà lãnh đạo của Tam Miêu là Si Vưu, sau này bị Tàu khinh 

rẻ, y như khinh rẻ Man Di, nhưng ban đầu Si Vưu là thủ lãnh rất nổi tiếng, nên chữ Vưu cũng có 

nghĩa là người đệ nhất phi thường ( le premier extraordinaire ) vì thế đáng mặt làm thầy của 

Hoàng Ðế và Hoàng Ðế là sinh viên du học tiên khởi đến học trường Si Vưu, mà khóa trình là 

Thiên đạo.  ( Tích nhật Hoàng Ðế đắc Si Vưu nhi minh ư Thiên đạo ), ngày xưa Hoàng Ðế 

học với Si Vưu thì sáng trí ra về đạo Trời.  Nói thế có nghĩa là trước khi gặp được Si Vưu thì 

Hoàng Ðế hoàn toàn Duy vật, có tiến lắm cũng quanh quẩn ở đợt Bái vật, Pháp môn, mãi sau 

tiếp xúc với Si Vưu mới thâu nhập thêm “ nhiều sàng khôn ” trong đó đáng kể nhất là sáng mắt 

ra về Thiên Ðạo Thế là bàn xong về họ Mẹ. 
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II.- Họ Cha Rồng 

Bây giờ bàn thêm ít lời về họ Cha là Rồng.   Rồng có hai loại: loại miền Nam là Giao long 

( thuồng luồng )  có 4 chân, con loại không chân kêu là Xà long thuộc Việt miền Bắc từ Sơn 

Ðông toả xuống Sở Ngô Việt ( cả 3 nước này hồi xưa có một thời gọi là Kinh và Dương ) về sau 

cộng cả Thuồng luồng lại với Rắn để làm nên Rồng, nên Rồng vừa có mình dài như rắn, vừa 

có 4 chân của thuồng luồng nhưng móng là móng của phượng hoàng.     

Còn một loại Rồng nữa ở biển gọi là Ly. Loại ở đầm hồ và sông gọi là Quỳ.  Loại này hòa hợp 

với chim quá nhiều hoá ra văn Quỳ long, một hợp loại chim Rồng, nhưng Chim nổi hơn nhiều .   

Còn một loại chim rồng nữa gọi là Phi Liên cũng thuộc loại chim Rồng giao thoa nên có chỗ kêu 

là Long Tước ( rồng có mỏ chim sẻ ).  Hình dáng và tên gọi thì nhiều nhưng tất cả đều thuộc 

Tiên Rồng, tên gọi và thể thái khác nhau là do địa vực rất rộng, với thời gian lâu hàng nhiều chục 

ngàn năm không thể nào quy định được niên đại và bờ cõi, chỉ biết là của Việt tộc nên câu 

“ nhất điểu nhì xà” phải hiểu theo đồng văn lớn này.  

  

Tục quen nói “ nhất điểu nhì ngư ” chưa biết căn cứ vào đâu, không thể căn cứ vào cá Côn, 

chim Bằng trong sách Trang Tử vì đó hoàn toàn là dụ ngôn, cả cá lẫn chim đều dài mấy ngàn 

dặm. Ngư là thứ hoa văn nhà Hán dùng rất nhiều vì một thời cá là vật Tổ của Tàu, rõ nhất là 

đời nhà Tần.  

Tàu mới có Rồng từ nhà Hán, có lẽ từ đó có câu “ Cá hoá Long ”, cá có học với Si Vưu để ra 

Long, nhưng xem ra không đủ điểm, nên hoá lưng chừng không ra Rồng mà chỉ đủ vây cánh để 

chở Táo Quân vào cuối năm, còn quanh năm thất nghiệp. 

Nói tóm lại khởi nguyên Tàu không có Rồng, nhưng vụ sách nói có Rồng chỉ là ngụy tạo từ 

đời Hán, mà nhiều vụ không ổn rõ ràng.  

Hoàng Ðế bắt Rồng quỳ lột da bưng trống, lột tí da thì ăn nhằm chi, còn trống bịt da mà bưng 

cả hai đầu là kín chứ có trống đâu.  Vì thế trống đó gọi là cái Cao để nằm ngang và chỉ dùng 

cho việc kiện tụng  hoặc đánh trận.  Khác hẳn trống Lạc Việt để trống một đầu, đặt dựng đứng 

để biểu thị đức trung ương tổng quát.   Nhà Chu dùng khẩu hiệu quân sự là “ hùm, beo, sói, 

rồng ”.  Có một rồng giữa 3 con kia toàn du mục, tức mới học được ¼  bài học nông nghiệp về 

Tiên Rồng. Vậy toàn thể Rồng xưa kia là của Việt tức là toàn cõi nước Tàu. 

 

Việt tộc có rất nhiều tên như Cửu Lê, Tam Miêu, Di, Tứ Di, Cửu Di, Nhung, Ðịch, Man, Di, 

Bách Việt và bao nhiêu chi tộc khác nhau với những nền nghệ thuật khác nhau.  Nhưng 

đứng về triết học Văn hoá tổng quát thì có thể quy về một nền Văn hoá Nông nghiệp và do 

đó trong nhiều tên chỉ Việt Tộc, tôi gọi tên là Bách Việt, vì xét về cơ cấu thì không số nào 

lớn hơn số trăm ( 100 : Bách Việt  ).   

 

Còn chữ Việt cổ  ( 粵 )viết với bộ mễ nói lên nềnNông nghiệp lúa Mễ,  (米)nên bao trùm được 

cả Tam Miêu (苗:miêu là mạ ), còn tên Di theo tự dạng là người có nỏ, mà nỏ là môn sở trường 

của Lạc Việt ( nhớ truyện cái nỏ của thần Kim Quy ), và cũng hay đi liền với Việt gọi là Di Việt, 

cũng như Man thành Man Di : tất cả đều tham dự vào nét chung như “ Cắt tóc, xâm mình, tả 

nhậm nhất là hoá trang chim khi múa.  Những nét đó là dấu bên ngoài của đại chủng Việt 

mà ban đầu đã cư ngụ khắp cõi nước Tàu, sau rồi dân tộc Tàu cũng là một hai chi tộc 

trong đại khối Việt nhờ một hai thuận lợi mà nổi lên và dần dần Tàu hội nhập và hoàn 

chỉnh Văn hoá Chim Rồng, rồi đẩy Việt ra tứ phía gọi là tứ hải.  Nhưng “ tứ hải giai huynh 

đệ ” tức cùng một gia đình Văn hoá, nên đều là anh em cùng giòng máu huynh đệ là Tiên 

Rồng. 
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III.- Tàu đuổi Việt ra bốn bên: Tứ Di 

Sau đây xin phác lại lại những đợt Tàu đẩy Việt tộc ra ngoài bốn bên : 

     a .- Ðợt đầu Hoàng Ðế chiến Si Vưu. 

     b.- Ông Vũ tiến xuống mạn Nam  

Ông Vũ  tiến xuống miền Nam sông Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn hoá 

Việt . 

     c.- Nhà Thương tiến chiếm Di Việt  

Bao gồm Sơn Ðông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang  v . v. . .  

     d.- Ðời Chiến Quốc nhà Tần nuốt Sở, Ngô, Việt. 

     e.- Ðợt năm là cuộc chiến Nam Chiếu, Dạ Lang, nước Ðiền. 

     g.-Cuối cùng chiếm cả Lạc Việt  

Gồm hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, trước kêu là Lưỡng Việt, nay đổi ra Lưỡng Quảng .  

 

Về đàng khảo cổ, ta có thể lấy Ngưỡng Thiều làm như ngành Tiên, từ tỉnh Thiểm Tây đổ xuống 

Thái Bình Dương gồm những chi Chàm, Indônê, Mã Lai, Thái, Miến, Assam, các nhà khảo cổ 

chỉ bằng rìu chữ nhật.   

Ngành Rồng chỉ bằng rìu có vai tạm lấy Long Sơn làm điểm khởi kéo xuống qua Ngô, Việt, 

Quảng Ðông và Việt Nam ( 1).    

Cả hai dòng Văn hoá Tiên Rồng đó hội tụ lại nơi Việt Nam vì thế Việt Nam được gọi là một 

nước hợp chủng ( hiện nay có gần 60 sắc dân thiểu số ( có thể coi như đại diện cho những người 

đã bị đuổi ra khỏi địa bàn Tổ của mình và trở nên những di dân đời đời đại diện cho tứ hải, tứ 

Di, Bách Việt.    

Nói là đại diện vì phần lớn ở lại đất cũ và bị đồng hoá để trở nên Tàu. thí dụ rõ nhất vì 

muộn nhất là Tần, Sở, Ngô, Việt.   Họ đã trở nên Tàu đến độ vài ngàn năm sau không ai 

dám gọi họ là Việt hay đúng hơn là Tàu gốc Việt, chỉ đến nay khi ta đi theo lối cơ Cấu và 

đo máu Văn hoá mới nhận ra họ hàng Văn hoá thực rõ ràng. 

 

( 1 ) .- Chỗ này viết theo cuốn The making of South East Asia của ông Coedes, được dịch sang 

tiếng Anh do ông H. M. Wright Berkeley and L. A 1966. 

 

Ðó là mấy sự kiện thuộc lịch sử nhưng đã bị quên nên cần ôn lại dưới ánh sáng của những cuộc 

nghiên cứu mới ngày nay.    

Theo đó nước Tàu mới ra khỏi trạng thái bộ lạc từ nhà Thương và nhà Thương rất nhỏ.   

Mãi cho tới Tần Hán mới chính là hình ảnh Tàu như nay do nuốt được Sở, tức cũng là nuốt 

được Ngô Việt, cả ba là do Ðông Di miền sông Hoài và mạn Nam miền đồng bằng Dương 

Tử.    

Hầu hết học giả phải nhận Sở là khu nữu ( The world axis ) là cuống họng ( The throat of the 

world ) của Tàu.  Vậy mà đó chính là địa bàn tổ của Man Di tức Bách Việt.  Khi nói là thủ chỉ 

và là đại diện cuối cùng của nền Văn hoá Tiên Rồng là nói theo toàn bích siêu hình, nhưng cũng 

có thể thật cho tới hai ngành chủng tộc:  
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Một Tiên từ phía Ngưỡng Thiều ( Thiểm Tây ), một Rồng từ Long Sơn ( Thái Sơn ), cả hai 

đổ xuống gặp nhau nơi Việt Nam.    

 

Theo đó thì ngoài Việt Nam không còn chi nào nữa, vì hầu hết đã bị đồng hoá, còn lại thì không 

đủ điều kiện, Hàn, Nhật thì xem ra có Rồng mà không có Tiên và dầu sao thì cũng quá cô lập 

vì đã bật ra ngoài những dòng sông của địa bàn Tổ, không tiện lãnh đạo.  Các nước miền Tiên 

thì đã bị hút quá mạnh vào qủy đạo của Ấn Ðộ là loại có cơ cấu Du mục nên bẻ quặt Văn 

hoá Tiên Rồng. 

Còn lại có Việt Nam tuy chịu ảnh hưởng của Tàu, nhưng Tàu đã hội nhập của Việt trước, 

nên tuy dạng thức Văn hoá có biến đổi nhưng bản chất không bị bẻ quặt nhiều, mà chính 

ra là giúp Việt đi hết đường công thức hoá nền Văn hoá chung mà trước kia Việt là chủ, 

Tàu là khách, nhưng khi xét toàn bộ thì phải nói Việt Nam là bộ tộc duy nhất trong Bách 

Việt có khả năng cũng như sứ mạng trùng tu lại nền Văn hoá cao cả nọ.  Bàn về con chấm 

chủ quyền có khắc hai chữ Tiên Rồng như vậy kể là tạm xong, chúng ta sẽ dùng con chấm đó 

đi nhận diện những di sản nào là của nhà, nhưng trước hết chúng ta cần phải xem về nguồn gốc 

Nho là chi mà lại nói đồng bản tính với Việt trong thành ngữ Việt Nho.”      

Nguồn gốc Việt Dịch được kết tinh từ  hai Huyền  thoại: 

 

C.- NGUỒN GỐC  CỦA VIỆT DỊCH 

Qua hai Huyền thoại trên chúng ta có thể nhận ra nền tảng của Dịch Việt trong hai Huyền thoại: 

 1.-  Viên Ngọc Long Toại với cặp Trống / Mái trong Truyện Việt Tỉnh .  

 2, Truyện Tiên / Rồng cũng là cặp Vợ / Chồng. 

  Trong ngôn ngữ Việt thì còn có vô số  tiếng nói nhịp đôi  hay  nét  “ Gấp đôi Song trùng 

lưỡng hợp “ như Trời / Đất, Núi / Sông, Ông Đùng / Bà Đà, Ông Cồ /  Bà Cộc , Bà Nữ Oa / 

Ông Tứ Tượng,  Vợ /Chồng, Đực / Cái, Trống /Mái, Nhụỵ Cái /nhụy Đực, Ăn /Nói, Đi / 

Đứng, Học / Hành. . Đây là nét Gấp đôi  (two foldness ) , nét đặc trưng của Văn Hóa Việt . 

Đó là những cặp đối cực mang tính chất Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất  tương tự như Thái cực 

Âm /  Dương Hòa . Âm / Dương hòa là Lưỡng cực nhất nguyên.   

Có một số vị viết về Dịch cho cặp đối cực Dịch là Nhị nguyên đối kháng  thuộc Mâu thuẩn 

thống nhất thuộc Triết lý Triệt Tam ( Tiers exclu, non contradiction ) của Tây phương ( nhất là 

CS )!, đây lá  sự nhầm lẫn  giữa Lưỡng cực Nhất ngưyên  ( A/ B : Dual unit: 2 →1  ) với Nhị 

nguyên  ( A ≠ B ). 

Những cặp đối cực rất phổ biến và được Nho tổng quát thành cặp Âm / Dương .Khi Âm / 

Dương lưỡng nhất  ( Dual unit: 2 →1 ) thì  đạt trạng thái Âm / Dương Hòa.  

Những bảo chứng trên  chứng  tỏ  Kinh Dịch đã  được Tổ Tiên Việt kết tinh từ thuở xa xưa,    

Việt Dịch tuy chưa được viết thành Kinh điển nhưng đã được hiện thực trong nhiều lãnh vưc của 

cuộc sống dân Việt ,  

I.- Nguồn Gốc của Dịch Việt và Dich Tàu 
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Dịch Việt được kết tinh từ Viên Ngọc Long Toại,   Theo T. G. Kim Định  thì Vật biểu kép Tiên 

Rồng của Việt Nam đã được thai nghén từ  nền Văn Hóa  Hòa bình cách nay từ  12 ngàn năm 

tới 30 ngàn năm, vết tích  được tìm thấy nơi  Thao thiết Văn Qùy Long ( Đồ cổ đởi nhà Thương 

)  

 

        Hình Thao thiết đã biến ra Rồng. Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao thiết     Rồng   Tiên ( Chim ) 

 Tàu  có vật Tổ đơn là chim Cú đời Hiên Viên Hòang Đế, tới Bạch mã đời nhà Thương  rồi 

nhận vật biểu Rồng của Việt vào đời nhà Hán. Lại nữa, Rồng  “ Cô Dương bất sinh “, nên  làm 

gì mà có Dịch, tuy nhiên  Tàu vẫn có Dich với 64 Quẻ  để bốc phệ rất đồ sộ!.     

 Dịch có 4 mục  tiêu:   

1.- «  Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 2.- Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 3.- Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

4.- Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp «  

 Dịch 64 Quẻ  đồ  sộ  của  Tàu chỉ có mục tiêu cuối cùng là Bốc phệ ( Bói toán ), còn Việt Nam  

từ xưa chưa dám nhận mình là có Dịch, nhưng theo sự khai quật của T. G. Kim Định thì Viêt 

Nam không những có Dịch mà Dịch còn mang nặng mục tiêu quan trọng nhất là Minh Triết . 

Hình Thái cực ( Ultimate Supreme } 

 

  “ Có giả thuyết cho rằng hình ảnh của Thái Cực đồ được tạo lập từ quan sát thiên văn thông qua 

đo bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que thẳng trên mặt đất và đánh dấu tất cả khu vực mà 

bóng của que quét trong một năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ .  ( Từ internet  )  “.  
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Chúng ta có thể kiểm chứng sự xác thưc của hình trên qua thời tiết qua 24 Tiết của một Năm và 

thời Tiết của các  mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Hình trên được chia ra làm 24 phần gồm 360 độ, mỗi phần có 15 độ, mỗi phần được gọi là một  

Tiết 15 ngày, như vậy một năm có 24 Tiết, khi qua một Tiết hay qua một mùa 3 tháng thì khí hậu 

thay đổi rõ ràng.  

Có ý kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn của Phật gia là có chung 

một nguồn gốc. Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà khác nhau trong vũ trụ.  

II.- Tính chất của Âm / Dương 

  Âm Dương đối lập:Cặp đối cực ( opposite term ) 

Khi quan sát các hiện tượng, luôn thấy từng cặp đối nghịch nhưng gắn bó nhau : Sáng / Tối - 

Động / Tĩnh... Tuy đối nghịch nhưng luôn gắn bó nhau, do đó, đây chỉ là 2 mặt của 1 quá 

trình thống nhất. 

Người xưa đã biểu thị quan niệm trên bằng đồ hình Thái Cực : Một Âm (màu đen) và 1 Dương 

(màu đỏ hoặc trắng) trong 1 vòng tròn không bao giờ tách rời nhau. Thiếu 1 trong 2 yếu tố Âm 

Dương, không thể hình thành sự vật. 

Thí dụ : Vấn đề dinh dưỡng trong cơ thể. 

Cơ thể cần dinh dưỡng (Âm) và hoạt động (Dương). Muốn có chất dinh dưỡng (Âm), cần tiêu 

hao 1 số năng lượng (Dương). Ngược lại, để có năng lượng cung cấp cho hoạt động (Dương) cần 

tiêu hao 1 số chất dinh dưỡng (Âm)... 

 Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm 

 

Hình Thái cực  với Thái Âm ( màu đen ) và Thái Dương ( màu trắng ) 

Thái Âm màu đen có Thiếu Dương màu trắng: Âm trung hữu duơng căn: “ The principle 

masculine within the Woman. Carl Jung: Deep psychology )  

Thái Dương màu trắng có Thiếu Âm màu đen: Dương trung hữu Âm căn: “The principle 

feminine within the Man.  Carl Jung ) 
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 ‘” Đào sâu vào từng hiện tượng, từng vật, người ta thấy : Mỗi mặt Âm hay Dương lại có  

mặt đối lập ở trong, người xưa gọi là trong Âm có Dương và trong Dương có Âm. 

Nhờ vậy, vũ trụ chia nhỏ dần thành 1 chuỗi 2 mặt Âm Dương vô cùng tận. 

Có thể lấy thời gian 1 ngày 1 đêm làm thí dụ : 

- Thiên "Kim Quỹ Chân Ngôn Luận" ghi : "Bình đán chi Nhật trung, Dương trung 

chi Dương giả, Nhật trung chi hoàng hôn, Thiên chi Dương, Dương trung chi Âm 

giả, Hợp dạ chí kê minh, Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả, Kê minh chi bình Đán, 

Thiên chi Âm, Âm trung chi Dương giả" ( : Từ sáng sớm đến giữa trưa là Dương trong ngày, 

Dương trong Dương, từ giữa Trưa đến sẫm Tối, là Dương trong ngày, Âm trong Dương; từ 

chập Tối đến gà Gáy là Âm trong ngày. Âm trong Âm, từ gà Gáy đến Sáng sớm là Âm trong 

ngày, Âm trong Dương) (T. Vấn 4)”     ( Nguồn internet) 

III.- Âm / Dương Hòa 

Nho bảo :  Khi Cặp đối cực  “Âm / Dương “ tương thôi “ với nhau để  đạt trạng thái Âm   

Dương Hòa. Tương thôi nghĩa là cùng nhau thúc đẩy, chống đối nhau, lựa chọn,nhường nhau, 

tìm tòi   ( Tương tranh / tương hỗ ) để  đạt được thoả thuận hài hoà với nhau ở từng thời điểm 

một, đó là trạng thái Quân bình động, được gọi là  Âm Dương Hòa.   

Đây cũng là luật Bù ( + )  / Trừ  ( - ): Law of Receiving and Giving . 

Theo Nho thì Âm Dương Hòa là khi cặp đối cực được lưỡng nhất  ( Dual unit : 2→1 )   

 

Lão Tử có nói: 

 “ Họa hề Phúc chi sở ỷ. Phúc hề Họa chi sở phục  ( Lão ): Họa là nơi Phúc cậy dựa . Phúc là 

nơi Họa ẩn náu “.     Phúc / Họa Thiện /  Ác, Phải / Trái  liên kết với nhau như hai mặt của một 

đồng tiền,nên khi hai bên muốn Hòa giải với nhau thì mỗi bên trước tiên phải có cái Tâm  muốn 

hòa với nhau, phải có nhận thức chỉ có hòa với nhau thì  hai bên mới sống yên ổn được, nên 

đừng quá cố chấp vào lập trường của mình mà phải uyển chuyển nhường qua nhịn lại với nhau 

theo lẽ Chính trung tức là tinh thần Dân tộc, hai bên  bù trừ Phúc Họa cho nhau, với lòng  Bao 

dung, hai bên phải vượt lên trên Phúc Họa mới mong tìm ra được giải pháp ổn thỏa, nên nhớ rõ 

điều này khi có nhận rõ phải có cả Phúc Họa lưỡng nhất,nghĩa là hai bên đều phải chia sẻ 

Phúc Họa tương đối Công bằng với nhau  thì mới hòa được , chứ chỉ có một bên Phúc hay Họa 

thì vẫn luôn bị bất Hòa, do đó chúng ta mới hiểu Âm Dương Hòa là Vi Ngôn Đại Nghĩa và 

cũng mới hiểu rõ; Khi làm thương tổn nhau mà Tha thứ cho nhau được là rất khó còn như  

hành động Bao dung lại  khó khăn và cao quý biết dường nào ! Cái Bọc của Tổ Mẫu Âu Cơ 

là Bọc Vũ trụ, nên có sức Chứa sâu rộng mênh mông! 

Trong chế độ Dân chủ khi có vấn đề bất đồng thì hai bên phải dựa trên tinh thần Hiến pháp mà 

đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp Hòa.  Tinh thần Hiến pháp của Việt Nam là Nhân Nghĩa, 

Bao dung,  còn tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ là  Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 
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Do đó mà cuộc hòa giải giữa  người Hữu thần và Vô thần thì khó mà thực hiên vì hai bên không 

có tiêu chuẩn chung để y cứ mà phân giải. 

Trên trường Quốc tế khi các nước đối thoại để hòa giải với nhau thì dựa trên những tiêu 

điểm:Nhân quyền, Dân chủ và Tự do. 

Cũng do đó mà chúng ta mới nhận rõ Hoà bình thế giới là vấn đề phức tạp và khó khăn    dường 

nào, nhất là khi nhân loại chưa cùng nhau quay về nguồn Tâm linh hay cách khác là tìm về 

Tiềm thức cộng thông của Nhân loại ( collective unconsciousness ) để thông cảm nhau mà sống 

chung an bình với nhau.  

 

IV.- Âm Dương biến đổi ngược chiều và tuần hoàn 

 Nếu ta lấy x  là Âm và y là  Dương  thì  Âm / Dương   =  xy = Âm X Dương = 1 → y = 1 / x 

Âm = 1 / Dương ( Hàm số ngược Hyperbol : nên  Âm thăng Dương giáng; Âm thịnh Dương 

suy và  ngược lại . 

Nho bảo: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một vật hoặc một sự việc biến 

đổi đến điểm cực độ tất sẽ quay trở lại.   

Lão tử bảo : “Phản giả Đạo chi động  “ :  Biến hoá quay ngược  lại  là  cái động của Đạo là 

luật quan trọng nhất, đây là luật Tuần hoàn, khi hoạt động thì làm tiêu hao năng lượng nên phải 

quay về nguồn  (  Tâm linh ) để  “ sạc “ lại năng lượng . Đây là nguồn của luật Tuần hoàn. 

V.- Tỷ lệ Âm / Dương Hòa 

 

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

  

 

 

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

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

Nhất nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

Dụng  ( bề  Ngoài  ) của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể ( mặt  Trong )  của Thái 

Dương là Thiếu Âm màu đen (  2 )   .Nho bảo : Dương trung hữu Âm căn”: Trong Thái 

Dương có Gốc Âm,  Tây phương bảo: The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     
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Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng ( 3 ) . 

Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: The 

masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

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

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

nguyên lưỡng cực : bipolar )   

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

 

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

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

  

 Trong Xã hội Tàu theo Nguyên lý Cha thì tỳ lệ  Âm / Dương = 2 / 3  → 2 Tình 3  

lý,nên trọng Lý hơn Tình, nên hành động dùng bạo lực gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành 

trướng . 

VI.-  Giải pháp Hòa theo tinh thần Trung Dung 

Theo T.G.Kim Định thì tỷ lệ Hoà giữa Âm Dương phải y cứ  theo hai Tiêu chuân: 

 1.- Chấp kỳ lưỡng đoan:  ( Trung dung. Thiên 6.  Câu 4 ) 

Phải giữ lấy hai đầu mối, nghĩa là khi hai bên có điều bất đồng, xích mích, mâu thuẫn với nhau  

thì tiên quyết là hai bên không phủ nhận nhau,chấp nhận ngồi  lai đối thoại với nhau mà tìm giải 

pháp Công chinh  mà Hòa giải với nhau. 

 2.- Doãn chấp quyết Trung ( Thư. Đại  vũ mô. 15 ) 

Hai bên bằng lòng cùng nhau tìm cho ra giải pháp  “ Công chính “ ( theo Tinh thần Dân tộc ) 

làm  thoả mãn tình trạng của hai bên gọi la giải pháp Hòa giải, nói cụ thể  là hai bên  phài dựa 

theo Tinh thần Dân tộc ”Nhân Nghĩa Bao dung < con dân nào của nước cũng công nhận và 

phải noi theo >  “ mà tìm ra giải pháp thích hợp cho cả hai bên, bên nào gần với tinh thần đó 

tức là lẽ Công chính thì có được phần lợi hơn, nhưng không ai thất bại hoàn toàn, vì trong hai 

bên chẳng ai có được hoàn toàn trong cách hành xử của mình , đó là giải pháp lưỡng lợi ( win – 

win solution ). 
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 Vấn đề đối thoại theo cách này có hai cái khó:  Mỗi ngưòi phải có tinh thần Dân tộc để tìm 

cách Giải Hòa với nhau chứ không dùng Lý cực đoan để dành Hơn Thua với nhau. Khi Hòa với 

nhau thì hai bên không ai bị thiệt hoàn toàn, chỉ có những người có tinh thần Hùng Dũng mới 

vượt qua được, còn khi hai bên cố ăn thua với nhau thì cả hai bên chỉ đem nhau tới bế tắc lớn 

hơn !       Đó 1à cái nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo :  “ Khôn Độc Dại Đàn và Tham  Dĩa bỏ 

Mâm “  mà không ai có lợi hết, chỉ khiến cho Dân tộc mang thêm cái Dại cá nhân, cái Họa Dân 

tộc bị phân hóa !   Cái lối sống Anh hùng một cõi này đang vây khổn Dân tộc chúng ta trong 

giấc Mê vong Nhân, vong Quốc!.  

Còn khi hai bên không chấp nhận nhau  không có tiêu chuẩn y cứ chung của Dân tộc thì có tiêu 

chuẩn Nhân quyền và phương pháp đấu tranh Bất bạo động để hai bên đấu tranh với nhau, 

gương Thánh Gandhi đang còn đó. 

CSVN đang kêu gọi Thành phần Quốc gia Hoà giải Dân tộc  thì xin  y cứ theo cách Hòa giải Âm 

Duơng Hoà trên mà tiến hành,  chứ không đem  tinh thần “mâu thuẫn thống nhất” Mao Mác ra 

tranh biện thì không những  không bao giờ đạt tới mối Hòa mà chì làm tăng thêm cường độ đấu 

tranh bạo động.  

VII.-Tinh thần Âm Dương Hòà  theo Tỷ lệ : 3 / 2 

Tỷ lệ Tình /Lý  3 / 2  là  tỷ lệ 3 Tình  2 Lý. Tình Lý là trừu tượng không có đơn vị nào để cân 

lường đong đếm được,mà là con số rất co dãn. Khi hai bên mâu thuẫn với nhau thì phải nên 

dùng Tình BAO DUNG ngồi lại với nhau tìm giải pháp Hoà “ một vừa hai phải “để sống yên 

vui với nhau là thượng sách, chứ cứ tìm cách cực đoan để Hơn Thua với nhau thì chỉ dắt nhau 

xuống hố cả hai, nên nhớ Văn hóa của Tổ Tiên chúng ta là “ Dĩ Hoà vi quý “,   muốn Hòa 

theo Lý công chính thì phải mỗi bên phải có tinh thần Hùng Dũng mới đạt được, có Hùng thì 

không để đối phương dùng Lực bắp thịt  để hiếp đáp, có Dũng thì hi bên không dùng sự bất công 

để thủ thắng, nên hiếu hòa không là khiếp nhược.  

VIII.- Vi Ngôn Đại Nghĩa 

Vi Ngôn Đại Nghĩa là lời nói có  4 chữ nhưng rất vi diệu và kín nhiệm, phải có trí óc tinh tế mới 

nhận ra được ý nghĩa  của Đại Nghĩa Âm Dương Hòa, mọi người phải hiêu rõ Dịch lý Âm 

Dương Hòa  mới  có thể hiện thực được đại Nghĩa .  

Đại Nghĩa là trách nhiệm hai chiều của  “ mọi người có Lòng Nhân “ để thực hiện Công bằng 

trong Gia đình và  ngoài Xã hội.  Có thiết lập được  công bình Xã hội  thì Xã hội mới có Hoà 

bình.   Xã hôi ngày nay càng ngày càng chồng chất Bất công do con Người  bất Nhân thiếu tinh 

thần “ Hiếu hòa của Nhân Nghĩa, Bao dung  “ nên mới làm ra những chuyện Bất công .  Muốn 

sửa Xã hội thì trước tiên phải canh Tân con người cho có Tư cách và khả năng, nên cần phải 

có một “ nền Văn Hóa Thái hòa “đẻ toàn dân y cứ vào đó mà Tu dưỡng để ăn ở công bằng với 

nhau, mới đoàn kết với nhau mà xây dụng và  bảo vệ nước. 

 Khi Xã hội đã loạn thì phải sửa cái Gốc Văn Hóa, Văn Hóa là  kho Minh triết giúp mọi 

người trau dồi  Tư cách và Khả  năng  rất cần cho các Vị làm Chính trị và Truyền thông. Làm 

Chính trị  không thể chỉ sửa cái Ngọn nơi các Cơ chế xã hội rối ren mà Xã hội yên bình được. 

Các nhà làm Chính trị không quan tâm đến Tư cách và Khả năng của con người Dân tức là làm  

Chính trị bỏ Gốc Công chính mà ôm Ngọn Bất công - nguồn rối ren Gia đình và Xã hôi-, họ 
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còn cao rao thưc hiện Dân chủ Tự do và Nhân quyền, rõ là Bất Chính rồi, thì làm sao mà giúp 

Quốc gia được Yên Trị ?!. 

IX.- Tình thần Dịch lý ( Âm Dương Hòa ) nơi Con Người 

Chúng ta hãy nhìn Thiên lý hay Dịch lý nơi Cơ cấu của con Người: Cơ thể con Người được cấu 

tạo bởi nhiều cặp đối cực : Não với hai Bán cầu não: Não Phải / Não Trái, Mắt Phải / Mắt 

Trái.,Thân Phải / Thân Trái, Tay phải / Tay Trái., Chân Phải / Chân Trái.. .  

          Não Phải < chủ Tình > / Não Trái < Chủ Lý > phải trao đổi với 

nhau  qua Corpus collosum  để sao cho Tình Lý tương tham mà Hòa với nhau. 

   Hệ Thần kinh cũng có Thần Kinh cảm giác và Thần kinh vận 

động giúp các Cơ có thể co duỗi  để cho con Người Vận động được ăn khớp nhịp nhàng .   

 Cơ quan Hô hấp trong mỗi con người cứ tuần tự đưa khí Oxy vào 

máu và khí carbonic  được thải ra đều qua  phổi giúp duy trì sự Sống.  

 Nhờ Qủả Tim co bóp nhịp nhàng mà  Máu được  lưu chuyển trong 

Động và Tĩnh mạch giúp cho hệ thống Tuần hoàn được điều hòa. 

 Nhờ Cơ quan Tiêu hóa  qua Miệng, Dạ dày và Ruột  mà  chất dinh 

dưỡng của Thực phẩm được  hấp thụ vào mạch máu mà nuôi cơ thể, và thải ra ngoài những chất 

không cần cho Cơ thể giúp cho Cơ thể sinh tồn và mạnh khỏe.   

 Các hệ Hô hấp ,Thần kinh, Tuần hoàn, Tiêu hoá, Bài Tiết đều 

được  hoạt động theo Chu kỳ. 

     Mắt Phải / Mắt Trái:  Khi nhìn một vật thì mỗi mắt cho một hình 2 chiều, khi hai  hình của 

hai mắt có giao thoa với nhau thì mới có một hình nổi ba chiều. 

     Thân phải / Thân Trái có kết hợp với nhau mới che chở được các Cơ quan. 

     Tay phải / Tay Trái tuy có chức năng riêng nhưng hai tay phải phối hợp với nhau theo nhiều 

cách mới  làm được nhiều việc khác nhau.  

    Chân phải / Chân Trái.  Khi một chân có đứng yên ( Tĩnh )  thì chân kia mới có điểm tựa mà 

bước tới  ( Động ), hai chân có thay đổi cách Tĩnh / Động nhịp nhàng mới  Đi, Bò, Chạy, Nhảy,  

Leo trèo được, nhưng  có Động được  là nhờ  có Tĩnh và ngược lại,  điều này giúp chúng hiểu   

lời Hữu sinh ư Vô.  

Tiểu Diễn  ( bài tiết ) /  Đại  Diễn (  Sinh thực khí: Tinh trùng / Noãn sào ) nơi con Người  được 

điểu hòa giúp loài người sinh tồn và  tiếp tục tồn tại lâu dài. 

 

X.- Tinh thần Dịch lý trong thế giới Hiện tượng 
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 Nhờ sức Ly tâm  và Quy tâm được quân bình mà Quả đất vừa tự xoay quanh và vừa xoay 

quanh Mặt Trời mà ngày, đêm, năm,  tháng và 4 mùa  cứ thế mà được chuyển vần theo chu kỳ 

rất chính   xác .và thời tiết nóng lạnh bốn mùa cũng thay đổi điều hòa . 

Mọi chuyển động trong Vũ trụ  đều do sự biến đổi của các dạng năng lượng  từ công thức: E 

= mc2: Nguồn Năng lượng Tình yêu từ Thiên Chúa.   

Năng lượng này - nguồn sống của  vạn vật -  được tỏa ra từ Mặt Trời tạo ra mọi vật và điều 

phối mọi sinh hoạt trong Vũ trụ.    Viêm Đế của Việt Nam đã thờ Mặt Trời, một trong hàng tỷ 

Ngôi sao như mặt Trời , thờ Mặt Trời của những Mặt Trời là thờ Trời để giúp giòng dõi con 

cháu biết cách  bám vào nguồn Tâm linh mà sống còn và phát triển. 

Mặt Trời đã tỏa ra năng lượng với nhiều làn sóng có tần số cao thấp khác nhau, làn sóng có 

tần số cao thuộc Tinh thần và làn sóng có tần số thấp thuộc Vật chất.   Khi Suy tư Não bộ 

phát ra nhiều làn sóng tạo nên những Tần số khác nhau, nhờ có cùng tần số Tư tưởng  mà 

con Người hiểu nhau, thông cảm nhau. 

Nếu chúng ta thực sự sống theo Nhân Nghĩa Bao dung, chắc chúng sẽ bắt gặp được Hồn 

Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân )  của Tổ Tiên!        [ 1 ] 

Đấng tạo ra năng lượng để sáng tạo ra hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ  và vạn vật  và điều phối 

các dạng năng lượng vận hành trong Vũ trụ được điều hòa chính là Thượng Đế toàn Năng, 

toàn Thiện, toàn Mỹ!   Nguồn Năng lượng từ Mặt Trời chính là Nguồn gốc của Ba luật lớn 

về Tâm linh và những Định luật Khoa học trong Vũ trụ. Ba luật lớn về Tâm linh là: 

a.-Luật Biến động bất biến của Âm Dương,  ( Law of Ying / Yang’s Change ) 

b.- Luật Gía sắc  ( Law of Sow and Reap )  

c.- Luật Loại tụ ( Law of Classification )  

D.- TINH THẦN  DỊCH LÝ NƠI VĂN  HÓA VIỆT 

I.- VŨ TRỤ QUAN 

Vũ : Tứ phương Thượng Hạ vị chi Vũ : không gian.     

   Trụ : Vãng cổ lai kim vị chi Trụ: Thời gian    

Vũ /  Trụ  lưỡng nhất →1 (  Dual unit  ) 〜Time = Space – Continuum ( Einstein ) 

 

1.- Không gian 

 

 

 

Nam 

↑ 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 
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↓ 

Bắc 

 

 

Vũ : Nam / Bắc +  Đông / Tây →1 

 

2.- Thời gian 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

Trụ: Xuân / Hạ + Thu / Đông →1 

 

Thời gian /gian  lưỡng nhất →1 : Vũ / Trụ 

 

II.-  NHÂN SINH QUAN 

Thiên / Địa lưỡng nhất →1= Nhân ( Trinity ) 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng →1: Nhân Hoàng 

 

III.- LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ, BÌNH 

1.- TU 

Ngũ Thường 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

  Nghĩa / Lễ  - NHÂN - + Trí / Tín lưỡng nhất →1 :  Hùng / Dũng: Bao dung 
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2.- TỀ 

Ngũ luân 

 

Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

Cha Mẹ / Con cái – VỢ CHỒNG – Anh Em / Đồng bào lưỡng nhất →1: HÒA 

 

3.- TRỊ BÌNH 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân →1> 

↑ 
   Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền →1 > ←VĂN HÓA THÁI HÒA>→ Xã hội < Dân sinh / Dân trí →1> 

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu →1> 

 

Kinh tế/ Giáo dục – VĂN HOÁ THÁI HÒA - Chính trị / Xã hội →1: Cơ chế  Xã hội Tiến 

bộ, ồn định . 

4.- ĐẠT QUAN 

Phong  ( Trời  ) / Lưu ( Đất ) →1 : AN VI ( Không Lợi hành & Cưỡng hành mà An hành ) 
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Tham khảo 

 [ 1 ]- Frequencies of Matter 

Is it theoretically possible for physical solid matter to vibrate 

Solid matter continually vibrates, and the vibrations are perceived macroscopically as temperature. It is the rotational and 

vibrational motion of the atoms and molecules which are bound together at a high enough frequency 

The temperature of a solid comes with a black body radiation connected to it, and thus there exists a spectrum of characteristic 

frequencies, related to the frequencies of the vibrational and rotational levels of the atoms and molecules in the solid. The higher 

the temperature the higher the frequency, and the higher the frequency the higher the temperature. 

to become imperceptible to vision and move through other solid matter? 

If the frequency gets high enough the solid will either burn, or melt, depending on the atoms and molecules involved. The result 

of high frequencies of vibration do not lead to metaphysical conditions.  

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. The speed of sound is highest in solids, while 

the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

Key Differences Between Solid, Liquid and Gas 

The difference between solid, liquid and gas can be drawn clearly on the following grounds: 

A substance having structural rigidity and has a firm shape which cannot be changed easily is called solid. A water-like fluid, that 

flows freely, having a definite volume but no permanent shape, is called liquid. Gas refers to a state of matter, do not have any 

shape but conform to the shape of the container, completely, in which it is put in. 

While solids have certain shape and volume, liquids only have definite volume but not shape, gases neither have shape nor 

volume. 

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. 

The compression of solids is difficult, liquids are nearly incompressible, but gases can be easily compressed. 

Molecular arrangement of solids is regular and close, but liquids have irregular and sparse molecular arrangement and gases, too 

have random and more sparse arrangement of molecules. 

The molecular arrangement in solids is well organised. However, the layers of molecules slip and slide over one another, in the 

case of liquids. In contrast, the particles in gases are not at all organised, due to which the particles move randomly. 

When it comes to fluidity, solids cannot flow, however, liquids can flow and that also from the higher level to lower level. As 

against this gases flows in all directions. 

The spaces between the molecules and the kinetic energy are minimum in solids, medium in liquid and maximum in gases. So, 

the motion of molecules is negligible in solids, whereas in liquids, the erratic, random motion of molecules can be seen. Unlike 

gases, which have the free, constant and random motion of molecules. 

In solids, the particles are held tightly by strong intermolecular attraction, although in liquids the attraction between particles is 

intermediate. As against this, the particles are loosely held, because the intermolecular attraction is weak. 

The speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and minimum in gases. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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As solid have a definite shape and size, they do not require a container for storage. Liquids cannot be stored without a container. 

Conversely, for storing gases, a closed container is required. 

( Đây  là  ba trạng thái biến đổi của Vật chất mà nhà Phật gọi là tuồng Ảo hóa dã bày ra đó  ) 

Changing the Frequencies of Our Thoughts 

 

Is it possible that different types of thoughts have different frequencies, just like a radio station? I believe the answer to that 

is that to a degree they do, however it's not the thoughts that emit a frequency it's the brainwaves, which are directly 

controlled by thoughts and emotions.   That brainwave frequency is then transmitted into the world, so to speak.   Others pick 

up on the frequency, or vibration, and are attracted to it or repelled by it depending on their frequency at a particular time. 

For example when you are in a bad mood, for whatever reason, your thoughts are generally negative, you might not want to be 

around people.   Your thoughts are creating emotions of "˜go away' to everyone around you, your behaviour is then affected by 

your thoughts and emotions.   Your body language will tell people to stay away from you or to leave you alone for a bit.   Others 

will pick up on your brainwave frequency, vibration, subconsciously, and stay away or they will talk to you, trying to give you 

some of their energy and lift your energy. 

If we can manage to control our thoughts, we are effectively controlling our emotions, which in turn is controlling our 

behaviour.   If we control our thoughts and behaviours we are effectively controlling our mind energy and the frequencies of the 

brainwaves we are sending out to the world. 

Thoughts and attraction 

We've heard a lot about the law of attraction.   I think the use of the term has become overused and therefore misunderstood, 

subsequently it has not been taken that seriously.   However if we use the model below to show how our thoughts can attract like 

minded people and events into our lives,  I think we can take it a little more seriously: 

 

From the above model we see that your mind energy attracts others with the same mind energy, or close to it.   I believe 

your mind energy is literally touching others, a little tap on the shoulder saying "˜hey, there's this guy over there who has 

the same energy as yours, maybe worth speaking to him.' Or "˜there's a woman in the room who is thinking a lot about 

her financial situation, you might be able to help her.' 
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What we are thinking a lot about will produce different brainwave frequencies.   So, if you're thinking a lot about your financial 

situation with a positive frame of mind, that frequency will touch others who may be able to help you in some way.   If, on the 

other hand, you are thinking about your financial situation in a negative way, those thoughts will produce a different frequency 

and you will touch others who could make your financial situation worse. 

The ladder of vibration 

 

 

 

Other Solar Systems 
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Our Milky Way Galaxy is just one of billions of galaxies in the universe. Within it, there are at least 100 billion stars, and on 

average, each star has at least one planet orbiting it. This means there are potentially thousands of planetary systems like our solar 

system within the galaxy!  

Our Sun is one of at least 100 billion stars in the Milky Way, a spiral galaxy about 100,000 light-years across. 

  

 

Telescope Named For ‘Mother of Hubble'  

How many Suns in the Universe 

The stars are arranged in a pinwheel pattern with four major arms, and we live in one of them, about two-thirds of the way 

outward from the center. Most of the stars in our galaxy are thought to host their own families of planets. 

The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the universe. 

The universe is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. The universe contains all of the galaxies, 

stars, and planets. The exact size of the universe is unknown. Scientists believe the universe is still expanding outward.  

Go farther. Explore Beyond Our Solar System In Depth › 

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the spiral structure of our galaxy, the 

Milky Way. More › 

  

How many Suns in the Universe? 

Hey cool cats, I’m Dr. Universe, here to answer your baffling science questions like this one. How many suns are in the universe? 

The sun is actually a star, our nearest star, but there are lots of stars out there. Maybe you’ve tried counting them before. One, 

two, three, four, five, six, seven stars make up the big dipper. Astronomers estimate that the human eye could spot about 9,000 

stars. Of course, the Earth blocks our vision so we only see about half of those in the night sky. If we use binoculars, we could 

see even more stars, about 200,000 of them. A small telescope can help us see more than 15 million stars and even more 

powerful telescopes can help us look for other galaxies which are home to even more stars. Have you ever been stargazing? What 

did you see in the night sky? Tell us about it sometime at Dr.Universe@wsu.edu. 

Do stars emit energy? 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/beyond/in-depth/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/?category=solar-system_beyond
mailto:Dr.Universe@wsu.edu
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
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slideshare.net 

The majority of stars emit most of their electromagnetic energy as visible light, the tiny portion of the spectrum to which our 

eyes are sensitive. Because wavelength correlates with energy, the color of a star tells us how hot it is: red stars are coolest, 

blue are hottest.  

The main difference between the sun and any other star is the distance each are from Earth. The sun is closer to this planet 

than all of the other stars.  

Size is another major difference between the sun and other stars. The sun is the biggest star in this solar system. Within the 

whole universe, the sun is quite small compared to the enormous stars that exist beyond our solar system. The largest star that 

scientists have discovered is called Mu Cephei. Over one billion of Earth's suns could fit inside of Mu Cephei. This massive 

star is considered to be a giant in the universe. 

Stars also differ in temperature. Temperature differences can be interpreted using color changes. Stars that burn red and orange 

are much cooler in temperature than the sun. Stars that burn white or blue-white are much hotter than the sun. 

As well as mass and temperature, all of the stars also differ in age. The sun in this solar system is approximately five billion years 

old, making it a middle-aged star. As the stars grow older, they are subject to changes in mass, size and temperature. Sometimes, 

stars can even lose mass as they age. 

________________________________________________________________________________________________________

_ 
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NGŨ HÀNH 

 

THUYẾT NGŨ HÀNH CỦA VIỆT NHO 

 ( Confucéisme ‘s five agents Theory )  

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

Ngũ hành là nền tảng quan trọng thứ hai của Việt Nho sau thuyết Âm Dương.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tống, đời Minh, đời Thanh, 

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

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

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

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

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

Confucéisme ) của Việt Nam.  

Đây là  thứ Nho chính thống  thuộc Vương đạo, chứ không bị xuyên tạc như Hán Nho ( 

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

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

ngược lại 100% .      

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

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

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

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

là nòi sang trọng, độc chiếm Văn Hóa, nhưng sự thực Tàu đã “ học mướn viết nhờ “ Văn 
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Hóa Việt  ( Lời của T. G. Kim Định ) để chiếm thành Văn Hoá riêng đại Hán, sau đó  lại xen 

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

thuộc Văn Hoá Du mục bạo động: 

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

cấm phạm nhan ( Dân nhìn mặt Vua thì phạm tội ) 

2.- Hạ giá đàn bà, coi đàn bà là tài sản của đàn ông, gây nên cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

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

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

5.- Lập Luật Hình 

6.- Thành lập quân đội chuyên nghiệp.  

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

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

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

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

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

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

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

Tổ của Việt Nam - là cháu ba đời của Viêm Đế. 

Người Tàu thuộc Văn Hóa Du mục đã tôn vinh không những Nghiêu Thuấn là nhân vật Văn 

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

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

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

nghiêp làm Nhân vật Lịch sử Du mục của Tàu. Dân Du mục sống bằng nghề chuyên chăn nuôi 

đàn súc vật như Mông Cổ, họ rất hiếu chiến và tham tàn cường bạo, nhân vật Lịch sử của Mông 

Cổ  là Thành Cát Tư Hãn, ông có cùng giòng máu Du mục  như Hiên Viên Hoàng đế của Tàu . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bộ sách Dân tộc.   

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

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

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

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

Ngoài Bộ sách Văn Hoá Thái Hoà của Việt tộc trên trang vietnamvanhien.net, chúng tôi vừa 

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

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

theo tự  sau đây: 

 1.- Thuyết Ngũ Hành ( Five Agents ) nền tảng hay Cơ cấu ( Form: structure )  của 

Việt Nho.   

 2.-Thuyết Tam tài  (Trinity’s Three persons ) : Nội dung ( Content ) của Việt Nho. 

 3.- Dịch Lý ( Law of  Ying Yang ‘s Change )  : Hồn hay Tinh thần của Việt Nho 

 4.- Việt Nho & Triết lý An vi ( Confucéisme & Philosophy of Harmony or of  

Reconciliation. 

 

CHƯƠNG  MỘT 

A.- NGŨ HÀNH 

( Trích và trưng tiết mục: Ngũ hành trong  cuốn Chữ Thời. Kim Định ) 

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

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

Thập Tự nhai đứng và xiên  theo Phương Hướng khác nhau, hai bộ số Lẻ và Chẵn quay ngược 
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chiều nhau đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật, tuơng tự như Time- Space – 

Continuum của Einstein.   

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

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

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

nên khó cãm nhận rõ  ) “ 

I.- Nguồn gốc của Ngũ hành 

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

Nghiêu Điển.  

Ngày nay được kiện chứng bằng: 

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

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

mạo về phần căn cơ.  

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

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

là những việc giả thiết đã phải có thuyết Ngũ Hành trước rồi, vì màu sắc cũng như Thiên Can 

(Giáp Ất) là do Ngũ Hành. Điều đó cũng thật về thiên Nghiêu Điển nói đến 4 cung của 4 sao và 

Trung Cung Bắc Đẩu tức là khung Ngũ Hành.  

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

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

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

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

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

một vị Thủy Tổ rồi. 

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

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

( Chữ Thời. Kim Định ) 

 

Ngoài Nghiêu Điển xưa , ngày nay người ta còn tìm thấy  khung Ngũ hành  nhiều nhất ở miền 

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

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

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

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

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

Nước Văn Lang đã lấy con số 15 để lập  Nước có 15  bộ. 
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Giếng Việt Nam:Khung Ngũ hành  

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

 

 

II.- Nội Dung Bản Văn 

“ Bản văn chia ra ba triệt.: 

Triệt nhứt nói về thứ tự các Hành, 

Triệt hai nói về tính chất của mỗi Hành, 

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

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

Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt Hai nói về tính chất mỗi Hành 

III.-  Hình Ngũ hành 

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

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

 

  Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

   

    

  

2.- Số độ Ngũ hành  

 

 Cách đánh số các Hành  

  

 

  Hỏa Nam:1 

↑ 

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

↓ 

Thủy Bắc:1  

  

 

  

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

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

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

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

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

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

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

là 5. 

 

 

4.- Ý nghĩa các Số của các Hành [  1   ] 

.   Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế   

Số 2: Dịch Lý Âm Dương Hòa 

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

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

  Số 5: Vô: Thế giới Tâm linh: Nguồn Sống & Nguồn Sáng  
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Hữu / Vô lưỡng nhất thành Vũ trụ: Thái cực 

  

5.- Yếu tính của các Hành 

Thiên Hồng Phạm nói: 

Nước thấm xuống: Thủy viết nhuận hạ 

Lửa bốc lên:  Hỏa viết viêm thượng 

Mộc uốn khúc để chính trực : Mộc viết khúc trực 

Kim vâng theo để biến cải: Kim viết tòng cách 

Thổ ở chỗ Gieo Gặt : Thổ viên giá sắc”.   

 

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

 

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

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

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

đông đặc mất rồi.” 

 

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

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

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

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

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

( Chữ Thời. Kim Định ) 

 

6.- Ý nghĩa của Đồ hình Ngũ hành 

Đồ hình Ngũ hành 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

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

tượng trưng cho Vật chất hay Đất 

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

Mộc là cây cối, tương trưng cho Sinh vật 

Kim là Kim khí tượng trưng cho khoáng chất’ 
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THỔ là nguồn năng lượng sinh động sáng tạo và vận hành  các hành theo luật Biến dịch , theo 

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

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

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

trụ. 

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

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

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

 

Thổ =  Thủy +Hỏa: Thiên +Nhân + Địa 

Thổ = Mộc + Kim: Vạn vật + con Ngưòi +Môi trường 

 

 

 

Thuỷ: Vạn vật chi Nguyên, vật chất nơi Địa   

Hỏa: Quang năng, Năng lượng nơi Thiên.   

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

duality):  

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

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

  

(  ≈   : Tương đương với:  equal to ) 

  

 

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

 

Nhân ái  ≈  Bác ái  ≈ Từ bi. 

  

  

Lý Công chính ≈ Công bằng ≈ Trí tuệ 

 

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

 

Bác ái / Công bằng lưỡng nhất → Tha thứ 

 

Từ bi / Trí tuệ bằng lưỡng nhất → Hỷ xả 

 

Bao dung ≈ Tha thứ ≈ Hỷ xả: HÒA 

 

( Tinh Thần Tôn giáo đồng Nguyên  ) 

 

Tinh thần của Dân tộc Việt Nam là Nhân Nghĩa Bao dung 
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Trên trục  Tung của đồ hình Ngũ hành ta có  Thủy + Hỏa = Thổ hay Thiên + Địa = Nhân ( 

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian / Không gian )  

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

là trục con Người và Vạn vật . 

  

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

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

and space. 

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

  

 

7.- Ý nghĩa các Số của các Hành [  2   ] 

.   Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế   

Số 2: Dịch Lý Âm Dương Hòa 

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

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

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

 

 

CHƯƠNG HAI 

 

CƠ CẤU VIỆT NHO THEO KHUNG NGŨ HÀNH 

 

 

 Cơ  cấu Không gian 

  

Nam 

 

Đông  ←  TRUNG ƯƠNG →  Tây 

↓ 

Bắc 
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Cơ cấu Thời gian 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

Đông 

 

Cơ cấu  Lạc Thư của  Lạc Việt  

 

Vòng Trong: 1, 2 ,  3,  4, 5. 

 

Vòng Ngoài: 5, 6, 7, 8, 9 

 

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

 

 
 

 

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

 

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

 

              
                                                    H.1                                          H. 2    

  

Hình Lạc Thư 

 

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

Nước Văn Lang được thiết lập với 15 bộ . 

 

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

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

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

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

CHỮ VIÊN = CHỮ VÃN + CHỮ VẠN 

 

Các số trong Lạc thư có hai mạch nối: 

 

 

’ 

 

Hình chữ Viên = Chữ Vãn và chữ Vạn   

 

4 ━  9      2 

         ∣       ∣ 
3  ━ 5  ━ 7 

                                                                               ∣       ∣     
8      1 ━ 6 

 

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

 

4      9  ━  2 

                                                                               ∣       ∣ 
3  ━5 ━  7 

        ∣        ∣ 
8 ━ 1       6 

 

 

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

 

    

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

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

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

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

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

chẳng khác nào Time – Space – Continuum của Einstein . 

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

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

Nay đã gặp nhau. 

 

( Xem  SPACE.com.     Warping Time and Space  ) 

 

  

  

 
Black Hole 

 

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

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

 

 PHÂN BIỆT GIỮA CƠ CẤU NGŨ HÀNH  

CỦA HÁN NHO ( Confucianism ) & VIỆT NHO ( Confucéism )  

 

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

trò Hành Thổ . 

 

 

Hỏa 

↑ 

 Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim          

↓ 

Thủy 

 

 

Hỏa 

https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5b0%5d=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 

         

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

 

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

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

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

 

 

 

Sự biến chất của Cơ cấu Ngũ hành 

 

Nay các vị Hán Nho ( Confucianisme ) có sáng kiến đổi Cơ cấu Ngũ hành “  sinh động “ biến 

thành Ngũ Giác ( 5 góc ) “ rổng ruột nên Vô Hồn “ theo hình như sau,  hình này đang được lưu 

hành  tràn lan trên các mạng!.  

 

 

                   
   

 

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

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

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

từ dòng giống Vô Hồn này! 

 

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

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

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

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

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

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

hóa, lại thêm đem Vô ở Trung cung ra  Ngoài ra làm Hữu, bỏ Tình theo Lý. đem Tinh thần vô 

biên ra làm Vật chất hữu hạn, nên Ngũ hành có Gốc Tâm linh đọa ra Vô thần, đem cả nhân 

loai xuống hố cả lũ!  



- 327 - 
 

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

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

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

 

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

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

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

đụng với nhau mà ra! 

 

T. G. Kim Định giải thích : 

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

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

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

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

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

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

rỗng. 

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

của hành Thổ như sau: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

( Chữ Thời .Kim Định  ) 

 

 

Vai trò của Thổ 

 

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

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

Vũ trụ. 

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

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

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

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

ổn định.  

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

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

 

Tương Sinh  và  tương Khắc trong Ngũ hành theo Hán Nho 

    

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

  

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

sử Tàu cho ra vẻ  chính danh. 

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

Triết học:   

 

 “ Hai Tinh Thần Của Hai Loại Triết Học 

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

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

 

Vòng Trong : 1 / 2  - 5 -   3 / 4      

Vòng ngoài:  6 / 7 – 5 – 8 / 9 
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 Một là triết lý vòng Ngoài xây trên nguyên lý Mâu thuẫn, thiếu Đất ( hành Thổ ) làm chỗ 

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

dung trên đường xử thế. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dương bất sinh, độc Âm bất thành”! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hocus, pocus.  

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

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

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

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

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

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

 

“ 

 

CHƯƠNG BA 

 

 NHẬN DIỆN VAI TRÒ CỦA HÀNH THỔ TRONG  NGŨ HÀNH 

 

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

Hỏa, Mộc / Kim . 

       Thủy / Hỏa, Mộc / Kim được sắp theo Khung Thập tự nhai thành Cơ cấu Ngũ hành:  

Theo đó, ta có đồ hình Ngũ hành: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim là cặp đối cực, được xếp đặt qua Tâm 

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

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

 

 

Hỏa 

↑ 

 Mộc ←  VÔ CỰC→ Kim          

↓ 

Thủy 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

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

 

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

linh  ( Vô ) 

 

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

giới Hiện tượng ( Hữu:Môi trường sống ) 

 

Vô / Hữu lưỡng nhất thành Vũ / Trụ 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

những  chênh lệch trong Không gian và Thờì gian được phân cực thành các cặp đối cực được   
lưỡng nhất mới có biến hoá, nghĩa là  khi các cặp đối cực được kết hợp theo lối Bù Trừ đúng liều 

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

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

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

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

nên hết biến dịch, 

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

Ta dùng hình  Thái Âm và Thái Dương dể làm rõ: 
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Dụng của Thái Dương màu trắng ( 3 ), nhưng Thể  của Thái Dương là Thiếu Âm màu đen (  

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

The feminine principle  within the Man  (Carl Jung )     

  

Dụng của Thái Âm màu đen ( 2 ), nhưng Thể của Thái Âm là Thiếu Dương mau trắng ( 3 ) . 

Nho bảo Âm trung hữu   Dương căn: Trong Thái Âm có Gốc Dương, Carl Jung bảo: The 

masculine principle within the Woman ( Carl Jung ). 

 

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

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

lưỡng cực : bipolar )   

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

Dương / Âm= Lý / Tình =  3 / 2 .    

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

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

 

 

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

các chế độ độc tài CS, thường gây ra cảnh lấy Mạnh hiếp Yếu, Cá Lớn nuốt cá Bé . 

 

 Còn trong chế  độ phong kiến chuyên chế cũng như Độc tài thì tỷ lệ Tình / Lý = 2 / 3. 

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

 

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

Đông / Tây, Kim /Cổ đã gặp nhau nơi đây! 

 

 

 

CHƯƠNG  BỐN 

 

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

 

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

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

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

 

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

Chúng ta có Đồ hình Ngũ hành : 

 

1.- Cơ cấu Vũ trụ  

 

 

 

 

Theo Đồ hình  

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ←  THỔ→ Kim 

↓ 

Thủy 
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2 .-Cơ cấu Không gian 

 

Nam 

↑ 

Đông ←  TRUNG ƯƠNG→ Tây 

↓ 

 Bắc 

 

3.- Cơ cấu Thời gian 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

 Đông 

 

 

4.- Cơ cấu Nhân sinh theo Số  độ  [  3  ]  

 

2 

↑ 

3 ← 5→  4 

↓ 

1 

 

  Số 1: Thiên Chúa, Thượng Đế   

Số 2 Dịch Lý Âm Dương Hòa 

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

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

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

 

Hữu / Vô = Vũ trụ  

5.- Cơ cấu Vũ trụ được kết hợp bằng Số Lẽ với Số Chẵn 
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Cơ cấu Vũ trụ bằng Số độ: Hai bộ số Lẻ / Chẵn  được xếp theo hình chữ  Vạn và  chữ  Vạn   theo 

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

 

( Xem Lạc Thư Minh Triết của Kim Định ) 

 

6.- Cơ cấu con Người theo Ngũ hành 

 
  

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

 

 

Ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ , Phế  thận 

  

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

 

 Ngũ vị: Chua, Đắng,Ngọt, Cay, Mặn 

 

Ngũ âm:  Cung, Thuơng, Dốc, Chủy, Vũ 

 

Ngũ sắc:Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen   

 

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

 

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

 

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

 

7.- Bảng Nguyệt lệnh 

 

( Kinh Lễ ) 

 

 

NGŨ HÀNH 

五行 

THỦY 

 水 

HỎA  
 火 

MỘC  

木 
KIM  

 金 
THỔ 

 土 

Thời tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 
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Ngũ phương Bắc Nam Đông Tây Trung ương 

Ngũ tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 

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

Ngũ sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 

Ngũ vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 

Ngũ cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung 

Ngũ Số 6 7 8 9 5 

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

 

 

8.- Cơ cấu  Thời gian 

 

Hạ 

↑ 

Xuân ←  TỨ QÚY→ Thu 

↓ 

 Đông 

 

 

9.- Cơ cấu Không gian 

 

 

Nam 

↑ 

 Đông ←  TỨ QÚY→ Tây      

↓ 

 Đông 

 

10.- Cơ cấu Ngũ tạng 

 

Thận 

↑ 

 Can ←  TỲ→ Phế 

↓ 

 Tâm 
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11.- Cơ cấu Ngũ quan 

 

  Thị giác 

↑ 

 Cử chỉ ←  TƯ DUY→  Ngôn ngữ 

↓ 

 Thính giác  

  

12.- Cơ cấu Ngũ Sắc 

 

Đỏ 

↑ 

 Xanh ←  VÀNG? → Trắng 

↓ 

 Đen 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

13.- Cơ cấu Ngũ vị 

 

Đắng 

↑ 

 Chua ←  NGỌT → Cay 

↓ 

 Mặn 

 

 

14.- Cơ cấu Ngũ cung 

 

Vũ 

↑ 

 Giốc ←  CUNG → Thương 

↓ 

 Chủy 
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15.- Cơ cấu Ngũ số ( Vòng Trong )  

2 

↑ 

  3 ←5→ 4 

↓ 

 1 

 

 

16.- Cơ cấu Ngũ số  ( Vòng Ngoài ) 

 

 

7 

↑ 

 8 ←5→ 9 

↓ 

 6 

 

 

 

17- Cơ cấu Thập Thiên Can 

 

Bính Đinh 

↑ 

 Giáp Ất←Mậu Kỷ→ Canh Tân 

↓ 

 Nhâm qúy 

 

 

18.- Cơ cấu Gia đình  

 

Con cái 

↑ 

Anh Em  ← VỢ CHỒNG → Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

 

19.-Nguồn Gốc Gia đình 
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Hà đồ ( Sách Cha  )  + Lạc Thư ( Sách Mẹ ) = Đồ Thư Hợp nhất = Gia đình Vợ Chồng 

 

  

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

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

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

 

Huyền thoại Tiên Rồng : 100 trứng 100 con   

 

 

20.- Cơ cấu Gia đình  

 

Con Cái 

↑ 

 Anh Chị Em←VỢ CHỒNG→ Bạn bè 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ  

 

 

21.- Cơ cấu  TU, TỀ 

 

 

a.- TU: Ngũ Thường ( Cá nhân )  

 

Lễ  

↑ 

 Trí ←NHÂN→ Tín 

↓ 

 Nghĩa 

 

Nhân ở vị trí hành Thổ 

 

 

b.- TỀ: Ngũ Luân ( Gia đình và Xã hội ) 

 

Con  Cái 

↑ 

 Anh Em ←VỢ CHỒNG →Đồng bào 

↓ 

 Cha Mẹ 

 

Vợ Chồng ở vị trí hành Thổ  
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c.- Cơ cấu  Trị  Bình: Ngũ Hòa ( Cơ chế Xã hội ) 

 

Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân > 

↑ 

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

↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu > 

 

 Văn Hóa Thái Hòa ở vị trí hành Thổ 

 

 

 

 

CHƯƠNG NĂM 

 

 

TRIÊT LÝ NGŨ HÀNH 

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

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

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

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

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

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

 

性( 心: 忄) = 心+生  

  

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

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

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

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

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

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

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

V.A. 

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

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

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

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

tố ‘Tâm’ và ‘Sinh’ đó hòa hợp giao tham làm nên Tính của Người cũng như Vạn Vật. 
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Sau hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ thì đến hai yếu tố ‘Kim Mộc’, nó cũng là một cặp ‘Âm Dương’, 

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

loại vạn vật từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “vô tri vô giác” như Kim thạch. 

Vậy với hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ ta có nét dọc định tính Tiên Thiên; với ‘Mộc Kim’ ta có 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quân Thiên . 

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

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

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

 

 

Phương trình trên nói lên mối Nhất Quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng 

khác nhau. Nhưng khác nhau đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi 

mới có Biến Dịch. Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối kháng bên Ngoài có thể đi đến 

tiêu diệt nhau, thì phải có vòng Trong để đối kháng trở thành Đối Đãi, Bổ Túc, Tương 

Thấu, Tương Nhập. Do đó mà cần có sự Quân Bình giữa hai yếu tố nghịch hành như Thiên 

với Địa, Thuỷ với Hỏa, Tâm với Sinh mà gốc Tâm lý là TÍNH con người, hễ nghiêng về một 

bên là ứ trệ là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến thông. 

Để đặt nổi ý tưởng Quân Bình này thì quen dùng các số Trời là: 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số Trời thì 

số 5 lại còn ở giữa nữa vì thế mà Tiên Nho nói: “Trung hòa cực thịnh hồ Ngũ” 

Trung và Hòa thịnh hơn hết là ở số Ngũ. Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự Hòa Hợp Trời Đất 

trong thế pha độ Bình Quân nhất là: Trời ba  ( 3 ) Đất hai  ( 2 ),  ( Đất 4 Trời 1 thì quá lấn). 

Vì thế nói Ngũ Hành cũng có nghĩa như hành động theo Trời. Nếu làm được như thế thì rất  

Thánh ngang hàng với Trời như: Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang với Trời. 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1571.jpg
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Đó là tên mà Thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh 

kinh nên cũng gọi là Hành Giả, có khi là Tôn Hành Giả. Chữ ‘Tôn’ này liên hệ với chữ ‘Chí 

Tôn’ mà triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ Đấng Tối Cao. Đi thỉnh kinh tức là đi tìm đến 

chỗ chí tôn chí cực. Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi khi 

hành giả đánh nhau bị tử thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại được 

sức vóc nguyên tuyền. Đấy là ý nghĩa sâu xa của triết lý Ngũ Nành mà chúng ta còn thấy 

biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc nhở lại cho con người hiện đại đang bị quật ngã 

bởi nền văn minh máy móc. 

6. Trở Lại Đất Tổ 

Antée là nhân vật thần thoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với thần Hercule là hiện 

thân của sức mạnh có thể địch muôn người. Nhưng đến sau Antée bị thua vì Hercule nhận ra mỗi 

lần Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức mạnh đã mất cho nên tìm cách nâng bổng 

Antée lên khỏi mặt đất, nhờ đó mà Hercule thắng được Antée. 

Antée chính là hình ảnh con người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền Văn minh cơ 

khí vô hồn và duy vật tóm cổ xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương đầy 

xáo động không sao trở lại được với “Địa Linh, Địa Mẫu” để có thể bồi dưỡng sinh lực tinh 

thần đã kiệt quệ. Đành lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa Đàng đã mất hút 

từ ngày Evà bị tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì bà Evà có hai 

điểm thất sách. 

Trước hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại Nữ Nội. “Nội Thánh 

Ngoại Vương”. Sao bà Nội tướng lại bỏ ông ở nhà rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra khỏi Trung 

Tâm? 

Điều thứ hai mới quan trọng: thì ăn no đi rồi về tay không, chứ đây “đưa trái biết lành biết 

dữ vào nhà”. Hỏng ở chỗ Ấy, ở chỗ biến Trong ra Ngoài tức cái trong làm toàn bằng chất ở 

ngoài. Đó là điều hỏng ngay ở đợt Vật lý: không thể dùng kiến thức đại vật lý cho vi thể. 

Như Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt Hiện Tượng vào đợt Vi Thể. Nói khác 

đem phạm trù của Trí thức la Tập (logique) của kiến văn vào cõi Đạo U Linh thì từ đấy 

xoay chiều nào cũng là phiến diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi Tâm Linh u uẩn huyền vi. 

Chỉ có thể lấy Tâm Tính luyện mà cảm chứ không thể lấy óc đếm đo mà biện lý lẽ đựợc. 

Người ta nói triết Cổ Điển đánh mất Đàn Bà tính là thế. Tức là đánh mất cái cái phần Linh 

Tính và Tâm Linh, chỉ còn toàn Lý với Lẽ thì có khác chi bà Evà ra hái quả cấm đưa về 

nhà vậy. 

Triết lý mất đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 éléments mà thiếu Quinta Essentia thiếu 

tinh thể thứ Năm, cũng gọi là Ngũ Cốc, (cốc chính nghĩa là nuôi), tức là cái Ngũ có tính 

chất nuôi dưỡng tinh thần và như vậy là Triết lý hết tiếp xúc với Đất Mẹ Quê Tổ mà trong 

sách Liệt tử kêu là “Tức Thổ” với lời chú thích: “Tức thổ bất háo, diệt quật chi ích đa”. “Tức 

thổ” loại đất không hề hao hủy được, càng đào lại thêm lên (Danses 485). Đó là “Thánh Địa gặp 

thấy trong mọi ngành  Truyền Thống. Đó cũng là Đất làm ra Tạo-Hóa Lư mà bà Nữ Oa dùng 

luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại Trời Đất đã bị thần Cộng Công làm xiêu vẹo nghiêng lệch 

khiến cho “Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam”. (Diễn bằng số thì tây bắc là 4 – 

1, Trời 1 mà đất 4 nên nói ‘thiên bất túc Tây Bắc’. Còn Đông Nam là 3 – 2, 2 Đất ít hơn là 4 

phía Tây nên là bất mãn). 
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 “Trời hụt phía Tây Bắc (thiếu Tinh Thần). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo). Liệt 

tử ghi “Ngũ sắc thạch luyện, dĩ hòa Âm Dương” = Luyện Ngũ Hành là phương pháp làm cho 

Âm Dương hòa hợp cân bằng. 

 Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là nhờ bà Nữ Oa không có lẻn ra ngoài hái trái cấm nhưng 

luôn luôn ở lại nhà để “nấu đá vá trời” vì thế mà bà cũng có tiếng là đã thiết lập ra phép Hôn 

phối, đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hi (xem hình trong quyển Nhân Bản). Phục Hi xuất 

hiện bên ngoài nên Trắng (bạch), Nữ Oa tàng ẩn bên trong nên Đen (hắc), Lão Tử viết: “Tri kỳ 

bạch, thủ kỷ hắc, Vi thiên hạ thức” DK 28: ** “Biết được Trắng mà vẫn giữ được Đen đó là 

khuôn thước cho thiên hạ” (Trắng là rõ ràng choÝ Thức , còn Đen thuộc Tâm Linh không rõ cho 

lý trí). 

Hình Nữ Oa Phục Hy cuốn đuôi nhau 

 

Nữ Oa / Phục Hy kết đôi 

( Tròn / Vuông lưõng nhất  )   

Khuôn thước ở đời như là hoa sen trắng ở giữa bùn đen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi người có 

sứ mạng là đem ra thực hiện một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm Thể phong phú vô 

biên của Càn Khôn Tạo Hóa. Những khả năng đó được cụ thể hoá trong cõi Hiện Tượng 

bằng thước Vuông trong tay Phục Hi tức là những sự khúc khuỷu, tư riêng hạn hẹp của một 

hình thái và hoàn cảnh nhất định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong những hoàn 

cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu toàn được sứ mạng, vẫn “thủ kỳ hắc”, vẫn luôn 

luôn giữ được Đạo Thường là “Hỏa viêm thượng, thuỷ nhuận hạ”. Vì thế mà ở hàng ngang 

trong thực tế có khi khúc, khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc phải cách. Cũng có khi khúc để 

rồi mà trực, cũng có khi tòng để rồi cách. Họa hiếm mới có người gặp hoàn cảnh như ý, 

còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để rồi sửa 

đổi, và làm đà tiến đến chỗ hiện thực Đạo Tâm. Có khó khăn như thế mới có dịp để mài dũa óc 

linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi khác hơn là biết chấp những thách đố của 

hoàn cảnh. Quân Tử là phải ở đâu cũng có thể an nhiên: “Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên” 

T. D, 14  . Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn thì chẳng cần phải quân tử cũng có thể an 

nhiên tự tại được. Nhưng nếu hoàn cảnh đầy trắc trở thì muốn an nhiên tự tại phải là Quân Tử, 

nghĩa là người hiểu biết và hiện thực nổi triết lý Ngũ Hành. 

 

Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói “Hành diệc Đạo chi thông 

xưng” = chữ Hành cũng thường dùng để chỉ chữ Đạo, Đạo là đi, nhưng đi theo một hướng 

là Trời, Đất, Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất cứng nhắc nhưng là uyển chuyển như 

Nước với Lửa. Kim Mộc là hàng ngang vừa chỉ mực độ cao thấp phân biệt các thứ loại 

(espèce) vừa chỉ những hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển khi lên khi xuống 

tuỳ thời, vì nếu Đạo là đi, là Hành Trình thì bắt buộc phải linh động uyển chuyển như thế. 
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Theo đường đi uyển chuyển mà không lìa xa Đạo thế gọi là Ngũ Hành vậy 

“Bàng hành nhi bất lưu”. 

 

 

CHƯƠNG  KẾT 

CƠ CẤU THÁI  HÒA CỦA NGŨ HÀNH 

Cơ cấu Ngũ hành được cấu tạo bởi hai cặp đối cực nền tảng: Trục Tung là trục Thời gian,trục 

Hoành là trục Không gian. Thời gian / Không gian lưỡng nhất  kết thành Vũ  / Trụ tức là Thái 

cực Âm Dương Hòa .  

Từ Âm Dương Hòa được phân cực thành hai cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim.  

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim  là cặp Tiểu Thái cực đều mang tính chất Âm Dương Hoà . Chúng ta đã 

dùng  khung Ngũ hành để  cơ cấu hóa  Việt Nho bằng cách  xếp các tiểu Thái cực tương ứng của  

Vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình của Việt Nho theo vị trí thích ứng  

theo Thái cực. 

( Xem Chương NĂM    ) 

  Các Tiểu Thái cực  đều  được hành Thổ điều phối với nhau theo luật Bù Trừ của Dịch lý để 

được tiến bộ trong trạng thái quân bình động, nên đạt trạng thái  Thái Hòa.   

Trung Dung đã có câu để giải thích  trạng thái Thái Hòa:  

        Trung giả: Thiên hạ chi đại Bản: Lý Chính trung  ( Công chính )  là gốc của Thiên hạ 

Hòa giả: Thiên hạ chi đạt Đạo: Hòa là con đường đi về nguồn Gốc  ( Đạo: Cách đi về Nguồn 

gốc )  bằng cách:  

Thiên Địa vị yên:   Xếp đặt mọi thứ theo vị trí ổn định nơi Cơ cấu Ngũ hành  

Vạn vật dục yên: thì mới giúp cho mọi vật được sinh tồn và phát triển. 

Chí ( Trí ) Trung Hòa:  Các cặp tiểu Thái cực  có hành xử theo lẽ công chính giữa hai bên ( các 

cặp tiểu Thái cực ) thì mới đạt  trạng thái Thái Hòa.  

Do đó  mà Việt Nho  được gọi là Nền Văn Hóa Thái Hòa. 

 

Cơ cấu Việt Nho  và Triết lý An vi với  Cơ  cấu   Ngũ Hành 

Ngũ hành là Tạo Hóa lư  hay Lò Cừ được xây dựng trên  các nền tảng  sau: 

 1.- Một Vũ trụ quan Động theo Dịch Lý ( số  2  ) với cặp đối  cực  Âm / Dương, đây   

là thuật  Quyền biến để Xử thế .  Dịch lý  độc Dương của Hán Nho  chỉ để tranh dành  ngôi vị 
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thời Xuân Thu Chiến  Quốc,  và Tôn Tử dùng Dịch để làm thuật gây chiến tranh Cướp bóc và 

Bành trướng ,chứ không để thực hiện Tinh thần Âm Dương Hòa . 

 2.- Một Nhân sinh quan:  Nhân Chủ( số 3 ) : Con người tự chủ, tự Lực, tự Cường 

 3.- Một Tâm linh Sử quan ( số 5 ) với  nguồn Sống và nguồn Sáng hay Vật chất và 

Tinh thần. 

 4.- Một Triết lý Nhân sinh với ba nhu yếu thâm sâu của  con Người: 

  a.- Thực  cho Vật  chất  để vừa nuôi Thân, vừa để trau dồi Chân, Thiện, Mỹ 

  b.- Sắc  cho truyền sinh và  cần cho Tổ Ấm  đào tạo “ Trai hùng Gái đảm “. 

  c.- Diện cho việc  trau dồi Nhân phầm:  “ Nhân /  Nghĩa,  Bao dung “  ( Hùng / 

Dũng )  

Thực, Sắc, Diện là ba nhu yếu mà con Người  nào cũng đều phải thực hiện, nhưng thực hiện sao 

cho đạt tinh thần Triết học và Nghệ thuật  thì mới thành công. 

Cái đặc điểm của Văn Hóa là Gần mà Xa, là Dễ mà Khó, là Đơn giản nhưng lại Phức tạp,  tuy 

Tầm thường nhưng  lại Phi thường, có Tinh vi mới  Vĩ đại được.   Số  là  chúng ta mê cái Văn 

minh sáng lạng, say lý  tưởng cao xa, mà khinh thuờng, không làm tốt  chuyện Gần, chuyện Nhỏ, 

chuyện đơn giản, chuyện Tầm thường .  Chuyện  Gần, Chuyện Dễ, chuyện Đơn giản,chuyện 

Tầm thường  là cái Gốc, là khởi điểm , nếu ta không bắt đầu từ Khởi điểm trên thì làm sao mà 

đạt tới Đáo điểm Xa, Khó, phức tạp, phi  thường,. . . 

   Lý do là không nắm vững  Dịch lý  Âm / Dương Hòa, nên không  thực hiện theo lối : 

Gần/ Xa lưỡng nhất, có làm cái Gần thì mới đạt cái Xa 

Dễ / Khó lưỡng nhất, không làm cái Dễ thì làm sao làm  được  việc Khó  

Đơn giản / Phức tạp lưỡng nhất , không làm từ cái đơn giản thì làm sao mà có được cái phức 

tạp? 

Tầm Thường / Phi thường lưỡng nhất . Không làm chuyện Tầm thường nhỏ nhặt thì làm sao 

tỏ rõ  được tinh thần  Phi thưòng. . .  

Quê mùa ( Văn Hóa nhà quê: Âm ) / Văn Minh ( Văn minh thành thị: Dương  )  có lưỡng nhất 

thì Âm / Dương  mới Hòa, nên rất khó. 

Khi hành xử theo tinh thần Dịch lý  lưỡng cực nhất Nguyên để Hoà với nhau nên rất khó vì cần 

có Vật chất /Tinh thần lưỡng nhất để trở nên Hùng / Dũng     Còn hành xử theo Mâu thuẩn 

thống nhất để Cướp Giết tranh dành  Được Thua tuy khó mà dễ, vi chỉ cần cái Hùng của   nắm 

tay là được. Có rèn luyên được tinh thần Dũng thì khó hơn việc tập luyện bắp thịt để trở nên 

Hùng  rất nhiều.  Do đó mà Nho có câu: 

 “ Huyết khí chi  ( Dũng ) Hùng  bất khả hữu : Cai Hùng của Bắp thịt không nên có  

Nghĩa khí chi Dũng bất khả vô: Cái Dũng thuộc  tinh thần  thì  không thễ  không“ 
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 Cái khó còn là ở chỗ muốn thể hiện đươc tinh thần Dịch lý trên thì phải theo Luật  Bù (   Nhận 

) Trừ  ( Nhận ) tức là tinh thần Dịch lý Âm  Dương Hòa.   Nhận  ( reiceiving  ) thì dễ mà Cho ( 

Giving ) là Khó . 

 

5.-Một Lộ đồ  Tu, Tề, Trị, Bình theo các cặp đối cực Dịch lý để giúp các Cơ chế xã  hội được 

tiến bộ trong trạng thái ổn định.  

 6- Một Đạt quan Phong / Lưu  giúp Thân an Tâm lạc. 

Quả thật Ngũ hành là Tạo Hóa lư  giúp cho Việt Nho đạt được Thiên chức :  “Thông Thiên 

Địa Nhân Việt Nho “. 

Con Người có nắm vững được mối Liên hệ nhât thể giữa Thiên – Nhân - Địa   thì mới có thể   

tổ chức  cuộc sống sao cho  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa  “ 

Thiên sinh là cuộc Biến hoá  trong Vũ trụ theo ba luật: Luật Biến dịch hay Dịch lý  ( Law of 

Ying Yang’s Change )  luật Giá sắc  ( Law of Sow and Reap  ) và luật Loại tụ ( Law of  

Classification )  [ 2 ] 

Địa dưỡng  là nguồn Sống trong Vũ trụ cần phải biết Khoa học kỹ thuật để khai thác tài 

nguyên  thiên nhiên và  môi trường để phục vụ đời sống hàng ngày .  Theo Dịch lý thì khi 

con người điều hoà được yếu tố Thiên sinh và Địa dưỡng thì Nhân mới có thể sống Hòa với   

nhau.  

Để sống được như thế thì mỗi người không những hiểu Văn Hóa Dân tôc không những 

bằng Lý trí đễ luyện đức Nghĩa, mà còn phải cảm nhận được nguồn sống Tâm linh đễ tu 

dưỡng Đạo Nhân . Khi sống sao cho  “ Đạo Nhân  / Đức Nghĩa  “ được hài hòa hay lưỡng 

nhất thì mới đạt  được đức  Hùng / Dũng hay Bao dung, tức là Tinh thần Bất khuất của 

nền Văn Hóa của Dân tộc. 

Khốn thay!  Một Dân tộc có nền Văn Hóa siêu việt như thế  mà vì “ Nạn  Cá lớn nuốt cá Bé  

“ của Đại Hán phương Đông  cũng như Thực dân Tây phương “  áp bức, bóc lột cũng như 

gây chiến nhiều lần làm cho điêu đứng hàng bao thế kỷ, khiến Dân tộc  ngủ mê trong giấc 

vong Nhân  mà ngày càng sa đọa!  

 

Vấn đề cấp bách là: 

Dân tộc phải cùng nhau bừng tỉnh giấc mê vong Nhân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô mà 

rước Hồn thiêng “  Núi Nhân / sông  Nghĩa “ về, Bao dung lấy nhau mà xây dựng lại Cơ đồ 

Tổ Tiên cho ngày càng thêm thịnh vượng.  
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THUYẾT TAM TÀI CỦA VIỆT NHO 

 

 ( CONFUCÉISME ‘S TRINITY )  

Theo Việt Nho thì  Âm Dương ,Ngũ hành và  Tam Tài là  ba nền tảng quan trọng của nền 

Văn Hoá Việt Nam. ( 1 ) Tam Tài là nền tảng quan trọng thứ ba của Việt Nho. 

______________________________________________________________________________ 

( 1 ):Có nhiều thứ Nho trong đó có Việt Nho là Nho vương đạo, còn Hán Nho là Nho bá đạo 

( Xem cuốn Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam trên vietnamvanhien.net ) 

 

Tam Tự Kinh có câu: Tam Tài giả:” Thiên Địa Nhân :  Ba Tài là Trời Đất và Người.   

Theo Dịch lý thì : Thiên / Địa lưỡng nhất  ( dual unit ) = “ Nhân: Nhân giả kỳ Thiên Địa chi 

Đức”   : Con Người là tinh hoa của Trời Đất “ : Đó là Tam Vị nhất Thể  ( Trinity ): trong Văn 

Hóa Việt , nên:    

Con Nguời có mối Liên hệ nhất Thể với với Trời Đất 

 

I.-Mối Liên hệ Nhất thể  ( bằng Thơ ) giữa Tam Tài:Trời - Đất -Người ( Ta ) 

 

Theo Nho thì: “ Vạn vật đồng nhất Thể, vạn vật tương liên:  Mọi vật đều có cùng bản thể: Vật 

chất và năng lượng, nên mọi vật đều có liên hệ mật thiết với nhau.”    

Bài thơ dưới đây diễn tả mối liên hệ khăng khít giữa Tam tài: 

Trời -Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời -Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời -Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời - Đất Ta đầy đủ Hoá công. 

(  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân ) 

II.- Mối liên hê bất biến  ( theo Khoa học ) giữa Tàm tài 

Theo thuyết Big Bang thì từ một điểm “ Tinh chất bị dồn nén cực nhỏ “ ( singularity ) dãn nở 

ra  ( Tán  ) qua Vụ Nổ lớn ( Big Bang ) làm văng ra những đám tinh vân nóng đỏ mà tạo ra hằng 
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hà sa số giải Thiên hà, một trong số đó có giải Ngân hà  của chúng ta .Trong giải Ngân Hà có 

Thái dương hệ gồm Mặt Trời và 9 Hành tinh, trong đó có Quả Đất của chúng ta.          Chúng ta 

biết khi một vật được ném ra quanh một vật cố định thì tạo ra lực Ly  Tâm ( centrifugal force ) < 

như ném gũ >  giúp vật  di chuyển theo  đường cong và đồng thời cũng tạo ra lực Hướng Tâm ( 

centripetal force ) làm đối cực,  hai lực Ly tâm và Hướng tâm kết thành Nhất nguyên lưỡng 

cực ( bipolar ) như Thái cực ( Ultimate Supreme ) Âm Dương hòa  ( Ying Yang harmony ) .    

Lực Ly tâm và lực Quy tâm  là cặp đối cực ( Opposite term ) của Dịch lý luôn được lưỡng nhất ( 

Dual unit ) như hai mặt của một Đồng tiền.  Lực Ly tâm và Quy tâm nối kết một vật cố định với 

một vật chuyển động,       Khối lượng  và khoảng cách giữa hai vật càng gần thì lực Vũ trụ  ( Tán 

/ Tụ  ) hấp dẫn tác dụng lên nhau càng lớn. 

The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. At its simplest, it says the universe 

as we know it started with a small singularity, then inflated over the next 13.8 billion years to the cosmos that we 

know today.Nov 7, 2010, the closer objects are to each other, the stronger their gravitational pull is. Earth’s 

gravity comes from all its mass. All its mass makes a combined gravitational pull on all the mass in your body. ... 

You exert the same gravitational force on Earth that it does on you. 

______________________________________________________________________________  

We know from Isaac Newton and his law of gravitation that any two objects in the Universe exert a force of 

attraction on each other. This relationship is based on the mass of the two objects and the distance between them. 

The greater the mass of the two objects and the shorter the distance between them, the stronger the pull of the 

gravitational forces they exert on each other. 

We also know that gravity can work in a complex system with several objects. For example, in our own Solar 

System, not only does the Sun exert gravity on all the planets, keeping them in their orbits, but each planet 

exerts a force of gravity on the Sun, as well as all the other planets, too, all to varying degrees based on the 

mass and distance between the bodies. And it goes beyond just our Solar System, as actually, every object 

that has mass in the Universe attracts every other object that has mass — again, all to varying degrees based 

on mass and distance 

With his theory of relativity, Albert Einstein explained how gravity is more than just a force: it is a curvature 

in the space-time continuum. That sounds like something straight out of science fiction, but simply put, the 

mass of an object causes the space around it to essentially bend and curve. This is often portrayed as a heavy 

ball sitting on a rubber sheet, and other smaller balls fall in towards the heavier object because the rubber 

sheet is warped from the heavy ball’s weight. 

In reality, we can’t see curvature of space directly, but we can detect it in the motions of objects. Any object 

‘caught’ in another celestial body’s gravity is affected because the space it is moving through is curved toward that 

object. It is similar to the way a coin would spiral down one of those penny slot cyclone machines you see at tourist 

shops, or the way bicycles spiral around a velodrome. 

 

A 2-dimensional animation of how gravity works. Via NASA’s Space Place.. 

https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/gravity-orbits.gif
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We can also see the effects of gravity on light in a phenomenon called gravitational lensing. If an object in space is 

massive enough – such as a large galaxy or cluster of galaxies — it can cause an otherwise straight beam of light to 

curve around it, creating a lensing effect. 

What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved path and that is 

directed inward toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined as “the apparent force that is felt 

by an object moving in a curved path that acts outwardly away from the center of rotation,” according to Merriam 

Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. ... Newton’s 1ˢᵗ 

law tells us that an object will continue moving along a straight path unless acted on by an external force. The 

external force here is the centripetal force. 

Gravity. The average person probably doesn’t think about it on a daily basis, but yet gravity affects our every move. 

Because of gravity, we fall down (not up), objects crash to the floor, and we don’t go flying off into space when we 

jump in the air. The old adage, “everything that goes up must come down” makes perfect sense to everyone because 

from the day we are born, we are seemingly bound to Earth’s surface due to this all-pervasive invisible force. 

But physicists think about gravity all the time. To them, gravity is one of the mysteries to be solved in order to get a 

complete understanding of how the Universe works.    So, what is gravity and where does it come from. 

 

Chúng ta hãy tìm xem mối liên kết giữa con Người ( Nhân)  và Trời Đất ( Thiên Địa ) ra 

sao? 

Chúng ta biết lực Hấp dẫn ( gravity ) nối kết chúng ta với quả Đất, mọi vật trên mặt Đất đều rơi 

xuống chứ  không thể bay lên, mọi sự vận động của chúng ta  đều liên quan đến lực Hấp dẫn. 

III.- Điểm tựa giúp con  Người  liên kết được với Quả Đất ( Địa ) 

Con người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm  ( center of Gravity ) của Quả Đất và Trọng 

tâm của con Người . Trọng tâm của con Người ở dưới Rốn, có thể tìm được  bằng khoảng cách 3 

chiều rộng của ngón tay Trỏ ở dưới Rốn. Theo các nhà hành Thiền, đó là huyệt Đan Điền hạ còn 

gọi là Đan Điền tinh hay the lower Cinnabar field. 

Con Người được nối kết với quả Đất qua Trọng tâm của nhau.Trọng tâm là điểm tựa ( 

point d’appui, strong point ) của  lực hấp dẫn Vũ trụ tác dụng lên các vật thể và giữa các 

vật thể với  nhau. ( universal attaction )  

Ta có thể bảo huyệt Đan Điền hạ là  nơi con Người  ( Nhân ) được liên kết với quả Đất    ( 

Địa )   qua trọng tâm của nhau. 

Center of Gravity Defined 

The center of gravity (CG) of an object is the point at which weight is evenly dispersed and all sides are in balance. 

A human’s center of gravity can change as he takes on different positions, but in many other objects, it’s a fixed 

location.Dec 31, 2015 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
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Centre of Gravity in the Human Body 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral vertebra. However, 

since human beings do not remain fixed in the anatomical position, the precise location of the COG changes 

constantly with every new position of the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to locate the height of your center 

of gravity. Then, trace lines around your torso at the same level to your left and right sides and imagine a line going 

sideways through your body which connects those two points. 

______________________________________________________________________________  

Trọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, như 

vậy Huyệt Đan Điền cũng ở  đó. 

 

 

 

IV.-Điểm tựa giúp con Người  ( Nhân ) liên kết được với Trời  (Thiên ) 

qua Huyệt Đan Điền thượng:  Huệ Nhãn : The upper Field. 

HUỆ NHÃN 

Não bộ con người 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán cầu não 

Trái chủ Lý, hai Bán cầu đưọc nối kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối Corpus Collosum 

như là xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với nhau sau cho Tình Lý tương tham hay Tình 

Lý lưỡng nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm lạc. 

Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng vai trò 

điều phối hai bán cầu não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người chính 

là ở Não bộ.    Huệ nhãn nằm trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và tuyến Yên điều 

hòa mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là cửa ngõ giúp con người tiếp cận với nguồn Tâm 

linh. 
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Huệ nhãn ( The Third Eye ) 

 

 
 

Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm linh 

(  seat of Spirit.  Shen ) được quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure Yang: Mặt 

Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ Viêm Đế có tục thờ Mặt Trời tức là thờ Trời .    

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta gọi là 

Thái   dương  Thần đạo  ( Solar Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo mộc, vậy  bức 

xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn Tâm linh của chúng ta:nguồn Tình Thương,  

hoan  lạc và  hòa hợp.  

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ nhãn 

nơi Não con Người, nơi tuyến Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).     Corpus Collosum là 

cầu nối giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con Người -, xưa nay người ta lầm tưởng Tâm con 

Người là  ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người là điểm tựa nơi con Người được liên kết với Trời - Nguồn 

Tâm linh -. 

 

______________________________________________________________________________ 

“  Sun a spirit? 

The solar system is the physical manifestation of a vast Life, Being, and Spirit which we call a Solar Logos. ... Just 

as the light of the sun is vitality to plants, so the radiance of the subjective Heart of the Sun provides vitality to 

our own spiritual nature, filling it with love, joy, and harmony. 

Logos: the Word of God, or principle of divine reason and creative order, identified in the Gospel of John with the 

second person of the Trinity incarnate in Jesus Christ. 

( Jungian psychology) the principle of reason and judgment, associated with the animus  (unconscious masculine 

side of a woman)  “ 

______________________________________________________________________________  

 

 

V.- Cách sống thuận Thiên của con Người 

Nho có câu:Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên gỉa vong : Sống hợp với Trời, tức là Dịch lý ( 

cũng là Thiên lý ) thì tồn tại và phát triển, còn hành động ngược lại là tiêu vong.  

Mọi người khi mới sinh ra chào đời,nhờ tiếng khóc Oa oa  giúp cho nhịp thở điều hòa thì mới 

sống được. 
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Chúng  ta biết khi thở vào thì thần kinh Giao cảm làm cho nhịp Tim đập nhanh hơn, còn khi thở 

ra thì thần kinh đối Giao cảm làm cho quà Tim đập chậm lại, khi Thở vào / Thở ra được điều hòa 

thì nhip đập quả Tim được ổn định mà sống khỏe mạnh. Tuy nhiên khi sinh hoạt hàng ngày, con 

người bị tiêu hao năng lượng, nên lắm khi mất quân bình làm cho con Người ốm đau.   Ngưòi 

Đông phương xưa tuy trình độ Khoa học còn thấp kém, nhưng cũng đã biết cách sống thuận 

Thiên để cho Thân an Tâm lạc. 

Các nhà hành Thiền tuy chưa biết rõ về Khoa học , nhưng đã nhận ra hai điểm tựa với Trời Đất : 

Điểm tựa nơi Trời là Huệ nhãn, điểm tựa nơi Đất là huyệt Đan Điền hạ và tìm cách ngồi 

Thiền để điều hòa hơi Thở vào và hơi Thở ra luân lưu qua hai huyệt để nối liên kết Nhân với 

Thiên Địa sao cho Thân ( Huyệt Đan Điền ) , Tâm ( Huệ nhãn ) được lưỡng nhất hầu Thân an 

Tâm lạc. 

Nhờ cách tu  thân này mà con Người có thể thực hiện được cuộc sống Hòa giữa Tam tài.: 

Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

I.- Thiên sinh là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, đó là 3 luật lớn trong Vũ trụ: 

1.-Luật Biến động tức là Dịch lý, 

Cũng là thuật Quyền biến. Dịch lý là Tinh thần Triết lý An vi của Việt Nho – Văn Hóa Thái 

hòa Việt Nam .- 

Hướng động của kinh Dịch đã được gói ghém trong chữ Dịch kép bởi nhật và nguyệt: 易:(日+月
) (nguyệt biến thể)  

 

Bất biến (tĩnh chỉ): non change.  

Biến hóa (xoáy ốc): sequent change.  

Biến động (duy biến): cyclic change    

2.- Luật Giá sắc ( Sow And Reap )  là luật Gieo  ( giá ) Gặt ( Sắc )   

Ai gieo thì nấy gặt 

Gieo gì thì Gặt nấy 

Gieo một thì Gặt trăm   

Luật này  có phần giống Luật Nhân quả của nhà Phật. 

 

3.- Luật Loại tụ  là luât Tuồng nào theo tập nấy ( Vân tòng Long, phong tòng Hổ: Ce qui 

resemble s’assemble ) 

II.- Địa dưỡng là công trình khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên Thiên nhiên nơi các môi 

trường : Không khí, Đất, Nước., bằng cách  khám phá ra các Định luật Khoa học giúp phục vụ 

đời sống. 
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III.-Nhân hòa. Mọi người  trong Dân tộc phải hành xử với nhau theo tinh thần chung:  Nhân 

Nghĩa và Bao dung của Dân tộc để hòa với nhau, hầu chung vai đấu cật với nhau  mà xây dựng 

Gia đình và Xã hội.  

Khi hai bên có sự bất đồng mâu thuẩn với nhau, thì dựa theo Tinh thần chung của Dân tộc mà 

bao dung nhau, ngồi lại với nhau trong tinh thần  kính trọng yêu thương, ( Nhân ) tìm cách hoà 

giải với nhau  theo đức Nghĩa  tức là lẽ công  bằng “Phải Người phải Ta “,  để đạt tới giải pháp 

“ một Vừa hai Phải “ mà Hoà với nhau,chứ không có tìm cách Hơn Thua đủ với nhau, khiến xé 

nát tinh thần Đồng bào, làm phân hóa Dân tộc! 

Đây là lối sống theo Dịch lý Âm Dương hòa  hay Tình / Lý tương tham cũng như Nhân / 

Nghĩa lưỡng nhất, cách hành xử ở đời  này dựa theo hai tiêu chuẩn: 

Chấp kỳ lưỡng đoan ( Thiên 6 câu 4, T.D ) .: Nhờ tinh thần Bao dung mà hai bên chiụ ngồi lại 

hoà giải với nhau. 

Doãn chấp kỳ trung (Thư. Đại Vũ mô 15 ): Hai bên đều lấy tiêu chuẩn Nghĩa < Lẽ công bằng 

tương đối > mà hoà giải với nhau.    Đấy là giải pháp lưỡng lợi ( win – win solution ), không ai 

thắng hay thua hoàn toàn, bên nào mà gần với Lẽ phải chung của Dân tộc ( Nhân Nghĩa Bao 

dung ) hơn thì đạt được phần hơn. Đây là giải pháp khó nhất, nhưng lại mang tính chất xây dưng 

nhất cho mỗi bên  và cả Quốc gia Dân tộc nữa.  

 Khi hai bên có sự bất đồng, sự xích mích, không thể dùng bạo lực mà giải quyết cho êm đẹp 

được, mà  kết quả  là một Hơn một Thua, gây  ra mối hiềm khích, làm phân hóa xã hội. 

Âm Dương Hòa là Vi ngôn đại Nghĩa rất tế nhị, và khó thực hiện .   Âm Dương la ngược nhau, 

làm sao mà HÒA được. Muốn Hòa thi trước tiên hai bên phải nhìn nhận với nhau là hai bên còn 

phiến diện, do bên nào cũng có khuyết điểm để cho bên kia có cớ khích bác nhau, không bên nào 

đúng hoàn toàn, nên tạm thời phải nới lỏng ( bỏ lơi ) Lập trường riêng của mình, mà theo Tiêu 

chuẩn Công chính chung là Tinh thần Dân Tộc: Nhân Nghĩa Bao dung , đối thoại với nhau, 

tìm giải pháp Dung hòa “ Một vừa hai Phải “ thì mới Hòa với nhau được. Có thưc sự yêu Dân 

tộc, yêu Đồng bào, bỏ cái quá yêu Mình mà chân thành đối thoại với nhau  thì mới thực hiện nổi. 

Nếu cứ mang tâm trạng Phe phái cực đoan, nhằm tranh dành mục tiêu:  Đúng / Sai Hơn /Thua 

với nhau thì không Hòa giải  với nhau được. Nếu không vượt qua được chính Mình, vưon lên 

trên những thứ cố chấp nhỏ hẹp  ( cứ tưởng  lập trường mình là đúng đắn hoàn toàn, mà không 

có cái nhìn tổng quát về tương lai của Dân tộc )  thì cứ giam hãm nhau trong bế tắc mà làm cho 

Dân tộc ngày càng phân hàa mà  suy yếu đi! 

Do đó mà những người Duy Lý, không có Lòng rộng ( phải thật sự Nhân ái, mà bỏ Hận thù, đức 

Trần Hưng Đạo là gương sáng của Dân tộc ) Trí sâu ( không Phiến diện,cố châp ), biết lấy 

quyền lợi Quốc gia Dân tộc làm trọng hơn hết, mà tha thứ cho nhau, bỏ mưu mẹo vặt, bao dung 

nhau  thì mới có thể Hòa giải với nhau được. Đây là  tiến trình đầy khó khăn và lâu dài mới thực 

hiện từng bước được. Đặc biệt chúng ta có Tam giáo có cái Tâm bao la, Nho giáo với tinh thần 
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Bao dung, Phật giáo với tấm Lòng Hỷ xả, Kitô giáo thì Tha thứ cho nhau  đến 70 lần 7, mỗi 

chúng ta thì sao, đây là cái Dại đàn mà không Khôn độc!  

Đây chính là mối liên hệ Hòa của nền Văn Hóa Nông nghiệp Việt Nam, còn nền Văn Hoá 

Du mục của Tàu thì chuyên gây bất hòa.   

Trở lại với nền Văn Hóa Du mục. Chúng ta đừng quên chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân, chế độ 

Phong kiến chuyên chế  và Chế độ CS có nguồn gốc từ nền Văn Hoá Du mục bạo động!. 

VI.- Cuộc sống nghịch Thiên ( Thiên Lý: Dịch lý ): 

Nạn Duy Lý với hành động bạo tàn ( thuộc Văn Hóa Du mục ) 

 

Cuộc sống nghịch thiên là cuộc sống trái vớị Dịch lý Âm Dương hoà hay Âm Dương bất hòa 

hay Tình Lý bất tương tham. Đây là  “ cuộc sống  một chiều Duy Tình hay Duy lý “. 

Khi Duy Tình thì vìệc hành xử coi trọng bên này mà coi nhẹ bên kia, cách cư xử này “trái với lý  

Công chính, nên bị thiên lệch, gây ra sự xích mích  trong  Gia đình và ngoài Xã hội.  

Còn Duy Lý mà quên Tình thì hành xữ bất công theo lối cực đoan đầy gian ác của độc tài, gây 

khổ đau cho con Ngừời, gia đình và xã hôi. Duy Lý  khơi nguồn cho  cuộc sống Gia đình và Xã 

hội rối ren, lối sống Duy lý là nguồn cho những cuộc chiến tranh “ Cá Lớn nuốt cá Bé “, “ 

Mạnh được Yếu thua  ‘ hay “ Dĩ  Cường lăng nhược “ suốt dòng Lịch sử nhân loại. 

Đây là  cuộc chiến suốt dòng Lịch sử nhân loại  giữa hai nền Văn Hóa Du mục và Nông 

nghiệp.  

Trên thế giới có 3 trung tâm Nông nghiệp, trung tâm ở giữa hai con sông Nile và Euphrate  

bên Trung Đông , cũng như nền Nông nghiệp  Aztec ở miền Bắc Mexico ( northern Mexican ), 

cả hai trung tâm này đã bị quân Du mục tiêu diệt, còn nền Nông nghiêp giữa hai dòng sông 

Hoàng Hà và Dương Tử của đại chủng Việt cũng đã bị Du mục Hoa Hán thanh toán, tuy không 

bị tiêu diệt, nhưng đã bị thương  tổn và hao mòn. 

Đặc biệt trên thế giới  chỉ có  nền nông nghiệp  châu chấu Viêt Nam ( Cá bé )  nhiều lần đã đá 

cho Xe Du mục đại Hán ( Cá lớn )  ngả nghiêng, đó là nhờ tinh thần Bất khuất của Văn Hóa  

Việt Nam. 

“ Nực cười  Châu chấu đá xe, 

Tưởng rằng chấu đổ, ai dè Xe nghiêng! “ 

“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

So bề Tài Sức thì Tao kém gí !” 

(  Ca dao ) 
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Nền Văn Hóa Dân tộc của chúng ta có đủ hai chiều, dựa tên nền tảng  Nhân Bản: 

Trai mà chi, Gái mà chi 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )  mới nên ( Ca dao ) 

Khi hành xử với nhau sao cho hai chiều Nhân / Nghĩa lưỡng nhất hay Tình / Lý tương tham 

thì đạt đức Bao dung, giúp con người có khả năng tự chế mà sống với nhau đúng theo tinh thần 

Văn Hóa Thái Hòa của Dân tộc.  

 Chúng ta nên nhớ trên thế giới đại loại có hai nền Văn Hóa: 

1.- Nền Văn hoá “ khoan hoà nhu thuận “ Nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng trên 

nguyên  lý Mẹ, ( Tổ Mẫu Âu Cơ ) nên nặng Tình hơn Lý, mang bản chất Hòa bình : ”  Tuy  

ngoài  ( Xã hội) là Lý, nhưng trong ( Cá nhân) là Tình.   ( Nguyễn Du )  “. 

2.- Nền Văn Hóa bạo động  Du mục của đại Hán được xây dựng trên nguyên lý Cha ( Tổ Phụ 

của Trung Hoa là Hiên Viên, lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua miền Bắc nước Tàu ), họ trọng 

Lý hơn Tình, đúng hơn là Duy lý, nên luôn gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

3.- Nan đề của cuộc sống Duy Lý một chiều trên dòng lịch sử nhân loại: 

 a.- Trong mỗi cá nhân là   “ Tình Lý bất tương tham  “  do duy Tình và  nhất là Duy 

Lý: Mạnh được yếu thua “ gây ra trăm ngàn Bất công . 

 b.- Trong Gia đình là “ Trọng Nam khinh Nữ ”   hay “ Trong Nữ khinh Nam “  

Theo Việt Nho thì  người Nam phải “ phù yểu trọng Nữ “ cho đời sống Nam Nữ  được quân 

bình.  Trai Gái đều phải ăn ở theo Nhân Nghĩa Bao dung . 

Trong Hôn nhân khi Gái /Trai  kết đôi Vợ Chồng thì tổ chức hai cuộc Lễ,  một là lễ Thành 

hôn trọng thể dành cho Gia đình và bạn bè, hai là Lễ Giao bái  cho cặp đôi Vợ chồng ,trong Lễ 

Giao bái hai Vợ Chồng cùng bái nhau và cùng uống chung một chén Rượu thề giao ước tôn 

trọng nhau, ăn ở công bằng với nhau cho tới khi cốt rủ xương mòn, đầu bạc răng long, có lẽ 

không hiểu rõ nên bỏ đi .   Lễ Thành hôn cho Tình, Lễ Giao bái cho Lý, giúp hai Vợ chồng ăn 

ở với nhau  theo  “Tình Lý tương tham “  sao cho  “ Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông 

cũng cạn “. 

Còn trong Văn Hóa Trung Hoa, do Trọng Nam khinh Nữ, đàn bà được  xem như tài sản của 

Đàn ông, nên sinh ra cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi. 

c- Trong Quốc gia thì Tôn Quân làm Thiên tử, trọng Vua khinh Dân . Chính quyền thì độc tài 

khuynh loát nhân dân, thay vì phục vụ nhân dân lại bắt nhân dân phục vụ chính quyền,  còn các 

đảng phái thì thay vì   “ Quần nhi bất đảng“  mà lại  “ Đảng nhi bất  Quần “, nghĩa là các đảng 

phải cùng nhau đoàn kết theo tinh thần Hiến pháp mà hợp lực phục vụ nhân dân, chứ  không thể 

vì quyền lợi riêng của đảng mà xâu xé nhau làm thương tổn đến quyền lợi chung.  
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Xem ra, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ  “ đang mấp mé  “ ở trong tình trạng  “ 

Đảng nhi Bất quần “  thay vì hợp tác với nhau theo tinh thần Hiến pháp mà lo việc chung, đàng 

này khi đảng này làm gì, thì đảng kia tìm cách chống đối và tìm cách mỹ dân để kiếm phiếu cho 

đảng, điều này trái với Tinh thần Hiến pháp: Bác ái /Công bằng lưỡng nhất    !. 

d.- Trên trường Quốc tế  thì “ Dân tuý là Gốc “, còn “ Thị trường chung là Ngọn “, mà 

không ngược lại, chứ không như CS thì phá Gia đình và Quốc gia cho là chật hẹp mà xây Quốc 

tế bao la không tưởng, trước đây các tư bản Hoa kỳ cũng đã đem vốn  vào Trung Hoa để xâỳ 

nên “ công xưởng thế giới  “ bên Trung Hoa mà kiếm lợi nhiều, đó cũng là cách ôm Ngọn bỏ 

Gốc, làm suy yếu nội lực Quốc gia.  Mối liên hệ giữa  “Quốc gia”và “Quốc tế “ phải được 

điều hòa hay Lưỡng nhất.  

Dân túy ( Gốc )  / Thị trường chung  ( Ngọn ) cần được lưõng nhất. 

e.- Trong việc giao thương làm ăn với nhau thì phải dựa trên tiêu chuẩn công bằng tương đối 

chung: Hai bên cùng có lợi. 

Trong cuộc xây dựng Quốc gia và giao thương với thế giới Tổng Thống Donald Trump đã đề 

ra  3 điểm:  

1.- Make America great “ để xây dựng Nội lực Dân tộc ( Gốc: Nội )    

2.- Chiến lược chống chính sách “  Mạnh được Yếu thua “ của Trung Cộng để bắt nạt các 

nước nhỏ ở Á Đông   ( Gốc Ngoại   ) 

3.- Trong việc làm ăn, Giao  thương với Trung Cộng và các đối tác khác thì lấy việc trao đổi 

Xuất / Nhập theo tiêu chuẩn Công bằng. 

Nếu Khi điều hành sao cho Gốc / Ngọn được điều hòa để Quốc gia trở nên phồn vinh và ổn 

định thì đó mới là Chính Nghĩa,vì đã kết hợp được “ Hợp  Nội Ngoại chi đạo” . 

e. Trên cấp nhân loại thì phải  sao cho Thù đồ / Đồng quy lưỡng nhất . 

Đồng quy nhi Thù  đồ: Nhân loại từ gốc Đông phi ( Đồng quy ) theo những bước đường khác 

nhau  ( Thù  đồ  ) phần  bố ra năm Châu bốn biển, nên có  tiếng nói khác nhau, Văn Hoá Tôn 

giáo, chế độ  chính trị  xã hội  khác nhau, tập quán khác nhau, do ở cách xa nhau ,không hiểu 

nhau mà gây rắc rối  cho nhau qua nhiều hình thức, nhất là chiến tranh.  Tổ Tiên chúng ta cho  

đây là do “ Tập tương viễn “, do tập quán khác nhau , không hiểu nhau, gây xích mích mà dân  

các nước xa nhau . 

Thù đồ nhi Đồng quy: Nhờ phương tiên giao thông và truyền thông nhanh chóng, thế giới ngày  

nay đã  trở thành cái Làng, nhân dân các nước có cơ hội tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau, 

thông cảm  với nhau, qua Thị trường chung, các bên tìm ra lối sống  tương đối công bằng mà  

sống  Hoà  với nhau mà tồn tại và phát triển, đây là bước đường  Đồng quy thuộc  “Tính 

tương cận “ , dầu cho bước Thù đồ làm cho nhân loại không hiểu nhau  mà  xa nhau, nhưng  tất 

cả biết quay về bản tính con Người  là  Nhân Tình, Nhân Tính hay Tình Nghĩa, đây là tiêu 

chuẩn sống chung,  nếu  Nhân loại  thực sự  sống với nhau theo Tình Nghĩa thì mới hoà với nhau 
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được, đó là vấn đề nội  khởi thuộc  cá nhân, còn vấn đề ngoại khởi thuộc Quốc tế là vấn đề 

Tư bản và Cộng sản. 

Nếu không tìm ra đường lối sống Hoà với nhau, thi hai bên Tư bản và  Cộng sản sẽ huỷ diệt nhau 

bằng vũ khi sát thương hàng loạt, đó là lối hành xử mà Tổ Tiên Việt gọi là Khôn độc Dại Đàn. 

 

VII.- Đâu là cốt tuỷ của nan đề Quốc tế 

Nền tảng của Chế độ Tư bản thì Chủ trương  thực hiện quyền Tư hữu và Tự do 

Nền tảng của Chế độ cộng sản là Chủ trương thực hiện  quyền Công hữu  (và Nô lệ ) 

Theo Dịch lý Âm Dương Hoà  của Việt Nho thì: Tư hữu / Công hữu và  Tự do /  Nô  lệ  là cặp 

đối cực ( opposite term )  , muốn đạt trạng thái hòa thì phải làm sao cho: 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất ( dual unit ) <  Hòa >. 

Tự do / Nô lệ lưỡng nhất < Hòa > 

Tự do  hàng Dọc  ( Thiên Địa) / Tự do hàng Ngang ( Tha nhân ) lưỡng nhất <  Hòa > 

1.- Cách giải quyết vấn đề Công hữu /Tư hữu lưỡng nhất 

Nan đề  của Xã hội xưa nay là vấn đề công bằng Xã hội, công bằng xã hội có liên quan đến vấn 

đề Thiên bẩm < innate >  ( Tư cách và khả năng phú bẩm của từng người trong việc tạo ra Tư 

hữu chênh lệch nhau ) và  Nhân vi < artificial  >. 

Nhờ Thiên bẩm về tư cách và khả năng cao thấp khác nhau mà có Ngườì làm trong một giờ có 

được hàng trăm hàng ngàn đồng, còn người khác chỉ có vài chục vài đồng, thậm chí có người 

không làm ra đồng nào, do đó mà trong xã hội có một ít “ kẻ ăn không hết, người lần không ra  

“  Vậy sự khác biệt về tài sản trong xã hôi có bất công không, rõ ràng là không, có bất công là do  

con người được sinh ra  không công bằng về bản chất, nhưng con người không thể đòi hỏi Trời 

hay bất cứ ai về chuyện  Thiên bẩm cao thấp này,chấp nhận hay không thì tùy ý.    

Về Nhân vi . Nhờ Thiên phú mà một số ít người làm ăn giỏi trở nên giàu có lớn ( Đại phú do 

Thiên ) ,trong đó có một số người giàu có đó lại dùng thế lực đồng tiền của mình để áp bưc bóc 

lột người khác, khiền cuộc sống họ  nghèo khó, đây mới chính là nguồn bất công  xã hội, nhưng 

làm sao mà tách biệt ra phần bất công do Thiên bẩm và Nhân vi. Ở Hoa kỳ có nhiều tỷ phú, tiểu 

biểu như Bill Gate, Elon Musk, Steve Job. .và còn có nhiều người vô gia cư ( Homeless )  sống 

ngoài đường phố văn minh. ( tuy được chính phủ trợ cấp nhưng người vô gia cư không thích 

sống khuôn  khổ  như mọi người, mà họ chỉ thích sống tự do theo ý thích riêng ở ngoài đường! ) 
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Trong một xã hội có một số ít người giàu có lớn và vô số người nghèo khó , thậm chí có nhiều 

người vô cùng cơ cực khổ đau, do  đó mà  nảy sinh ra nạn Hồng thủy CS, nạn này là một đáp 

ứng gây thê thảm khốn cùng cho nhân loại, đã  gây ra không biết  bao nhiêu đổ  vỡ  về  mọi mặt, 

nhất là  tiêu diệt hàng trăm triệu nhân mạng, tuy trước đó đã có giải pháp giải quyết nan đề công 

bằng xã hội này. 

Ngày xưa ở phương Đông, trong chế độ Nông nghiệp, Tổ Tiên Việt đã thiết lập Chế độ Bình 

sản bằng cách lấy Công điền Công thổ cấp phát cho người nghèo khó, cô nhi quả phụ, những 

người  tật nguyền, mỗi nhân khẩu được cấp phát một số sào ruộng để họ tự canh tác lấy hoa lợi 

mà sống, còn người tật nguyền thì cho Rong canh, tức cho người khác canh tác lấy hoa màu mà 

sống, tuy rất ít ỏi nhưng không ai phải đi ăn xin hay chết đói, nên không ai dùng miếng ăn để áp 

bức bóc lột họ như kiểu tem phiếu của CSVN trước đây . 

Còn trong chế độ Công nghiệp Tây phương  thì  đánh thuế Lũy tiến lập ra quỹ An sinh xã hội, 

giúp cho những người tàn tật, những gia đình có lợi tức thấp để  chọ họ sống hàng ngày và còn 

huấn nghệ giúp chọ họ có một nghề để sống tự lập. 

Còn Ông Tổ Marx vô cùng nhân hậu, vì không nhận ra yếu tố Thiên bẩm, đổ mọi bất công cho 

yếu tố Nhân vi nên ông đề ra giải pháp Cách mạng vô sản, kích động số đông  thành phần nghèo 

Công Nông  dễ  bị  lừa, đem lòng Hận thù  cào bằng  Thượng tằng kiến trúc và Hạ tằng Cở sở xã 

hội  để lập Thiên đường trần gian , với lời hứa nơi đó mọi người ai ai cũng  có đủ nhu cầu sống 

và làm việc theo khả năng ( Các tận sở năng, các thụ sở nhu ).   Khốn thay,  khi CM vô  sản đã 

giáng cấp con Người, phá tan gia đình, cào bằng xã hội để cướp chính Quyền và Tài sản Quốc 

gia, thì đảng CS nào cũng càng làm cho sư Bất công tràn ngập, khi đó người ta mới nhận ra rằng, 

ngoài những Nhân danh tốt đẹp những lời kich động  sắt máu, thế giới mới nhận ra thực chất  thì  

đảng CS nào cũng là đảng Cướp bằng con đường Khủng bố  tàn bạo. 

Qua đó , người ta mới nhận ra không thể có công bằng xã hội tuyệt đối, để ai ai cũng giống 

nhau  như hệt, giống như Cỏ cụ Hồ hay hoa cứt Lợn, ( danh từ của Cụ Phan Khôi ) tất cả đều 

đồng nhất,  trong thế giới chỉ có một lọại hoa cứt Lợn, cỏ cụ Hồ, chỉ rặc một loại hoa cùng một 

màu, cái gì cũng đồng nhất như “ Mâu thuẩn Thống nhất !!. 

Hai mẫu giải quyết công bằng Xã hội theo Đông và Tây phương  trên là giải pháp theo  Dich lý. 

Dịch lý là luật biến hoá trong Vũ trụ: Chỗ nào Nước cũng chảy từ trên cao xuống thấp, Không 

khi cũng từ áp suất cao tràn xuống nơi áp suất thấp,dòng Điện cũng truyền từ điện thế cao xuống 

điện thế thấp, nhờ sự cách biệt đó mới có sự biến hóa trong Vũ trụ., một khi mọi sự cách biệt 

được san bằng thì hết biến hoá, khi đó qủa đất của chúng ta sẽ hết sinh linh cũng như hết biến 

hoá mà Quả Đất biến thành một bãi sa mạc khô cằn bất động. 

Do đó  mà cách thiết lập  Công bằng xã hội chỉ theo cách lấy Nhiều bù Ít, lấy Cao bù Thấp, lấy 

Mạnh giúp Yếu một cách tương đối, nhưng rất cần có sự cách biệt cần thiết giúp cho sự biến 

hoá trong Vũ trụ vẫn được duy trì ở trạng thái  quân bình động, sao cho mọi hiện tượng đều được 

ổn định, chứ không thể cào bằng như CS. Ở trong thế giới hiện tượng hữu hạn, việc gì cũng một 

Vừa hai Phải là  được, xin đừng cực đoan, mê say lý tưởng tuyệt đối xa vời mà sát phạt nhau! 
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Nên nhớ trong thế giới hiện tượng này mọi sự đều tương đối, chỉ có sự biến hoá mới là bất biến , 

nên mới tuyệt đối, còn trong cách hành xử hàng ngày, xin  đừng đem tư tưởng cực đoan của 

mình mà lấn áp nhau, đừng mặc nhiên coi mình là hoàn thiện, còn người khác thì không, 

để tìm cách tiêu diệt nhau cho mục tiêu Hơn Thua, kết quả  hai bên cùng bị tổn thương, hoặc kìm 

nhau trong  cảnh bế tắc  không lối thoát, rõ là “ Khôn quá hoá Dại “  ! 

2.- Vấn đề Tự do 

Theo Việt Nho thì có hai thứ  Tự do : Tự do hàng Dọc và Tự do hàng Ngang 

Tự do hàng Dọc với Thiên Địa là nguồn Tự do vô biên, có vô biên thì mới đi vào nguồn Tâm 

linh vô cùng được mà tu Thân, Tự do hàng Ngang với Tha nhân thì hữu hạn,giúp mọi người cư 

xử Công bằng mà Hoà với nhau. 

Muốn đi vào nguồn Tâm linh thì trong Xã hội phải có Tự do Văn Hoá và Tự do Tôn giáo để   

giúp mọi người có Cơ hội và phương tiện tiếp cận với nguồn Tâm linh để giúp phát triển  toàn 

diên con Người hầu có Tư cách và Khả năng. 

Tư cách giúp con người biết cách làm việc theo Lương tâm và biết xử hoà mà sống yên vui với 

nhau, còn Khả năng giúp con Người biết cách ăn nên làm ra, ai ai cũng có thể sống Tự do bằng 

cách sống Tự lập, chẳng cần mưu mẹo cướp bóc nhau. 

Còn Tự do hàng Ngang trong Xã hội thì con người có quyền Tư do lựa chọn là quyền thiêng 

liêng nhất, nhưng  ai ai cũng cần Tự do, nên quyền Tự do giữa mọi người bị hạn chế.   Muốn xây  

dựng xã hội được ổn định và tiến bộ  thì phải có  hai Tiêu chuẩn về Tự do tập thể.   

Một là Thiểu số phục tùng Đa số, nhờ vậy mà công việc chung mới đưọc tiến hành . Hai là  Đa 

số phục tùng Thiểu số. Thiểu số là thành phần có Lòng rộng Trí sâu, thông thạo về việc kinh 

bang tế thế,nên trong việc điều hành đất nước toàn dân phải phục tùng thiểu số , nhờ vậy mà Đất  

nước được tiến bộ, giúp cho  Dân sinh Dân trí ngày càng được nâng cao. 

3.- Vấn đề Tự do / Nô lệ 

Tự do và Nô lệ là cặp  đối Cực theo Dịch lý cần được lưỡng nhất. 

Trong chế dộ Dân chủ  thì cần phải tôn trọng Nhân quyền để  bảo đảm  Tự do cho mọi người, 

con Người có được Tự do thì việc làm mới có hiệu năng, nhất là có sáng kiến để tiến bộ, khi có 

sáng kiến thì càng giúp con Người  làm việc có nguồn vui và làm  cho  công việc ngày một tăng 

tiến hơn.   Khi công việc đưọc tăng tiến hơn thì đem lại nguồn Tư hữu nhiều hơn.Tư hữu là 

mồ  hội nước mắt của mình thì không ai có quyền gì để tước đoạt!   Nhưng khi sống trong 

Xã hội, mỗi người dân phải  thực hiện nghĩa vụ Dân quyền, đo là nghĩa vụ đóng thuế để  xây 

dựng công ích Quốc gia và nghĩa vụ quân sự để  bảo vệ Quốc gia . 
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Còn trong Chế độ Nô lệ hay Độc tài, công nhân không có quyền Tự do, lại không được hưởng  

trọn vẹn công lao mồ hôi nước mắt của mình  tức là quyền Tư hữu, nên việc làm thiếu hiệu năng 

và không có sáng kiến. Công hữu  đã cướp  mất động cơ làm việc của  công nhân , nên trong chế 

độ CS ngưòi dân cứ bị đói dài dài,  chính là họ đói Tự do. 

4.- Chế độ Bình sản 

Chế độ Chính trị  của Tổ tiên Việt thì gồm cả Dân chủ / Độc tài, cũng như Tư bản / Cộng 

sản, vì các cặp đối cực Dân chủ / Độc tài , Tư bản / Cộng sản đã được luỡng nhất trong chế độ 

Nhân trị.    Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị’. 

a.- Lễ trị  có nghĩa là cai trị dân  bằng đường lối “  cung Kỷ kính Tha: Trọng Minh và trọng 

Người  “ tức là tôn trọng Nhân quyền , nên chế độ phải giúp mọi người có cơ hội phương tiện 

trau dồi Văn Hoá cũng như  Tôn giáo  để mọi người được phát triển toàn diện, nghĩa là mọi 

người  phải tu Thân hầu trau dồi Tư cách và Khả năng, như  vậy là   Dân tộc cần phải có nền 

Văn Hóa Nhân bản cùng với công trình Khoa học tiến bộ. Đây là hàng rào cản bên Trong 

giúp mọi cá nhân biết tôn trọng Nhân quyền  mà sống hoà nhau, đoàn kết với nhau mà lo 

việc chung.  

Lễ trị là hàng rào cản bên Trong là do sự tham gia đóng góp của toàn dân. 

b.- Pháp Trị là nền Pháp luật công minh ngăn cản những người không tự chế được mà phạm 

pháp làm rối loạn trật tự xã hội. 

Pháp Trị là hàng rào cản bên Ngoài do chính quyền điều hành. 

Khi điều hành làm sao cho hàng rào cản bên Trong và bên Ngoài  được lưỡng nhất thì chắc 

chắn là mọi Người được hòa vui, gia đình ấm êm và đất nước được thịnh trị,    

Thiển nghĩ mỗi chúng ta  nên  hành xử với nhau theo tiêu chuẩn Dich lý Âm Dương Hòa, của 

Tổ Tiên Việt, chúng ta  phải vượt lên trên nguyên lý Nhị nguyên ( non contrdition, Tiers exclu : 

Duy lý: Độc tài ) :  Tốt / Xấu , Phải / Trái, Được / Thua, Mạnh /Yếu . .  . mỗi người phải vượt 

lên trên chính Mình, vượt lên trên  Đối cực Xấu / Tốt. ., đừng căn cứ vào Xấu  / Tốt mà  xâu xé 

nhau, hỷ xả cái Ý nghĩ Hơn / Thua đó mà tìm cách  hành xử HÒA  với nhau theo Nhất nguyên 

lưỡng cực “ Âm Dương hoà “, tức là Tinh thần  chung của Dân tộc: Nhân / Nhĩa .Bao Dung 

( Hùng /Dũng:Bao dung  ), Không riêng cho Phe phái nào  để lấy cớ Phải / Trái nhằm Hơn / 

Thua  mà xâu xé nhau mới tháo gỡ được bế tắc, hầu  giúp cho nhà êm nước ấm để mọi người 

được sống yên vui với nhau, tranh dành Hơn Thua với nhau chỉ đem  đến cái cảnh “ Khôn Độc 

Dại Đàn “ rốt cuộc cả hai cùng dại, kẻ Dại nhất là cả Dân tộc điêu linh!  

 Xin đừng lầm vì chính Mình không  hành xử nổi theo Nhân Nghĩa, mà lại khinh bỉ Nhân Nghĩa 

mà xa lánh Văn Hóa Dân tộc! 
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Do đó mà “ Ở đời có Dại mới nên Khôn “!,chứ đừng nên : “ Khôn quá hóa Dại “ 

Nan đề hiện nay là nạn Duy Lý đang phổ biến khắp nơi, vì con người quá mê mãi khoa 

học,tưởng rằng Khoa học là vạn năng, có thể giải quyết được mọi vấn đề,  mà quên lảng đời sống 

Tâm linh .    Khoa học mà thiếu đời sống Tâm linh thì đánh mất Lương tâm, Khoa học mà 

thiếu Lương tâm thì chỉ làm hủy hoại Tâm hồn ( Science sans conscience, c’est que ruine de 

l’âme “ ,”   

Khoa học rất là cần cho cuộc sống Vật chất , nhưng là con dao hai lưỡi, người có Lương tâm thì 

dùng Khoa học  để  phục nhân loại, còn nhà Khoa học thiếu Lương tâm thì dùng Khoa học 

để răn đe địch thủ, thậm chí còn   đưa tới cảnh tiêu diêt nhân loại để tranh dành Hơn Thua 

với nhau.  Nhân lọại đang còn ở trong tư thế  đấu kiếm dằng co nhau, hai bên đều muốn  hòa, 

nhưng bên nào cũng thủ  thế, không bên nào có can đảm hạ kiếm trước, và  không ai có  khả  

năng tước kiếm hai bên, hai bên cứ thủ  thế với nhau, khi sống thì cứ  kìm hãm nhau, và có 

chết thì chết cả đôi, đó là trí khôn của nhân loại! 

Vô số bom nguyên tử và  hoả  tiển đang treo bằng sợi chỉ mành trên đầu nhân loại và đang 

nằm chờ phút giây căm tức mất kiểm soát để được kích hoạt và phóng đi, để Khoa học làm 

trọn chức năng được tôn  làm vạn năng của mình ! Hai quả bom nguyên  tử được thả ở hai 

thành phố  ở Nhật vào tháng 8 năm 1945  tới nay còn chưa hết kinh hoàng! 

 Xem ra nhân loại đang gậm nhấm bài học: “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “Khôn Độc Dại Đàn “ 

mà Tổ Tiên Việt đã cảnh báo con cháu từ khuya! 

VIII.- Thảm họa của nhân loại do Lối sống nghịch Thiên lý hay Dịch lý 

Chúng ta có thể kể đến một số biến cố đau thương trong Lịch sử Nhân loại: 

1.- Về Tôn giáo 

1.- Trong Cựu Ước,  vào thời Ông Abraham và Ông Lot có hai thành Sodom và 

Gomorah  bị thiêu ruị bởi mưa lửa và Lưu huỳnh, vì nạn con người hủ bại, ăn chơi trác táng.  

2.- Nạn Hồng thuỷ cuốn trôi  thế giới tội lỗi, Ông Noê phải đã đóng tàu di chuyển những 

cặp người và vật còn tinh tuyền để lập nên một thế giới mới tốt lành hơn. Nhưng sau đó thế 

giới vẫn còn  không khá hơn. 

3.-  Chúa Cha lại sai Chúa Con Giê-su từ Trời mới xuống Đất mới để đem lý Công 

chính hầu lâp lại Hòa bình thế giới, nhưng Ngài đã bị thành phần giả hình đóng đinh trên 

cây Thánh gíá, chúng ta không rõ God plan như thế nào, nhưng tới nay tình hình thế giới vẫn 

ngày càng rối ren!   

4.- Về Xã hội thì Nhân loại đã trái qua hai cuộc thế chiến I và II và nạn Cộng sản. 
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a.- Thế chiến thứ nhất ( 1914 – 1918  ) giữa Đức và Pháp 

Quân của Pháp tử trận: 27,000.00 

Quân Đức có 19, 218 trong đó có 7,500.00 chết và mất tích, 11, 678.00  bị thương  

b.- Thế chiến thứ hai giữa : 

Đồng minh gồm Mỹ, Anh và Liên Xô  

Phe Trục: Đức và  Chư hầu cùng Ý và Nhật.  

Thống kê năm 1965 của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ riêng số người thiệt mạng do chiến tranh ở 

châu Âu đã lên đến 49.257.000 người. Những nước chịu thiệt hại lớn nhất gồm: 

Liên Xô: 21.000.000 người (theo tài liệu nghiên cứu của Krivosheev năm 2005, con số 

này có thể lên tới 26.600.000 người, bao gồm 8,7 triệu quân nhân và hơn 18 triệu thường 

dân[138]) 

Đức: 9.700.000 người (theo tài liệu nghiên cứu năm 2000 của tiến sĩ Rüdiger Overmans, 

con số này bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người Đức ở các 

quốc gia khác) 

Ba Lan: 6.028.000 người (theo tài liệu của Viện IPN - Ba Lan năm 2000, con số này là 

5.600.000 đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái) 

Nam Tư: 1.600.000 người 

Pháp: 620.000 người 

       Italia: 890.000 người [139] 

Tiệp Khắc: 364.000 người 

Hoa Kỳ: 325.000 người 

Anh: 320.000 người. 

 

Tại châu Á - Thái Bình Dương 

Hoa Kỳ: khoảng 300.000 người 

Nhật Bản: khoảng 2.200.000 người 

Trung Quốc: ước tính 15-20.000.000 người[140] 

Hai miền Triều Tiên: khoảng 1.000.000 người 

Ấn Độ: 2.587.000 người, chưa kể 5 triệu người chết do Nạn đói Bengal năm 1943 

Việt Nam: gần 2.000.000 người (chủ yếu do Nạn đói năm Ất Dậu, năm 1944-1945) 

Indonesia: khoảng 3.000.000 đến 4.000.000 người. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-138
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCdiger_Overmans&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-139
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai#cite_note-140
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_Bengal_n%C4%83m_1943
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c.- Nạn Hồng thủy Cộng sản 

 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản năm 1979–83, giai đoạn mà số lượng quốc gia cộng 

sản đạt mức cao nhất, tuy sau này đã bị suy thoái. 

Các quốc gia theo chế độ cộng sản trong lịch sử là những quốc gia được định nghĩa đi theo 

đường lối xã hội chủ nghĩa theo các quan điểm chính trị của Karl Marx và Lenin (chủ nghĩa 

Marx-Lenin), Stalin (chủ nghĩa Stalin) hay Mao Trạch Đông (chủ nghĩa Mao). 

Những vụ giết người có chủ đích mà không phải do chiến tranh dưới chế độ cộng sản đã được 

ghi nhận lại.[8][9] Nhiều thuật ngữ đã được sử dụng để mô tả những vụ giết người trên, cụ thể 

bao gồm: 

Diệt chủng ( Genocide )  

Thanh trừng chính trị ( Politicide )  

Giết người thảm sát ( Democide )  

Tội ác chống lại nhân loại ( Crime against humanity )  

Thanh trừng giai cấp ( Classicide )  

Khủng bố ( Terror )  

Giết người hàng loạt (Mass killings)  

Communist Holocaust hay Red Holocaust — nôm na có nghĩa là “Thảm họa Cộng 

sản”, lấy cảm hứng từ Holocaust — vụ tàn sát người Do Thái trên lãnh thổ Phát xít Đức. 

( Từ internet ) 

KẾT LUẬN 

Từ đầu chí cuối chúng tôi bàn đến con Người của hai nền Văn Hóa Nông nghiệp và 

Du mục.  

Chúng ta biết rằng mọi sự tốt xấu trên đời đều do con ngừời làm ra, mọi cuộc cướp bóc và 

Chiến tranh  gây xáo trộn xã hội và khồ đau cho con Người cũng đều do con Ngùời Duy Lý 

cực đoan làm ra, nên vấn đề trước tiên là nan đề về con Người: Con người vong Nhân, vong 

Thân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô, để thấy rỏ nguyên nhân, chúng ta hãy xét về nguồn gốc 

Văn hóa  ( nếp sống ) của con Người: 

Những người  sống bằng nghề nông  khi nào cũng bám sát với Thời tiết và  sống hòa với Thiên 

nhiên, được sống gần thiên nhiên, lại ăn nhiều rau quả, trong cuộc sống tuy mệt nhọc nhưng 

không phải mưu toan nhiều, lý trí còn thuần cẩn, nên con người trở nên khoan hòa nhu thuận, 

cuộc sống của họ đượm Tình cảm, khi có tình cảm  với Thiên nhiên và con Người  thì không nỡ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Stalin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-valentino-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n#cite_note-wheat-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Qu%E1%BB%91c_X%C3%A3


- 365 - 
 

làm điều gì có hại cho đối nhân, đối vật mà sống hòa với nhau, do đó mà nền Văn Hóa Nông 

nghiệp mang bản chất Hòa bình. 

Còn những người Du mục sống.bằng nghề chăn nuôi đàn súc vật ( khác với mục súc của 

nông nghiệp ) hàng ngày họ ngồi trên lưng ngựa chăn súc vật, họ chuyên ăn thịt, cơ thể rất cường 

tráng, họ chuyên giết súc vật, nhiều khi rất tàn nhẫn, khi giết  súc vật còn cắm que vào đít con 

vật làm cho nó chết lần mới khoái, dần dần quen thói cường bạo, họ di cư luôn luôn,  họ ở trong 

lều, họ phải luôn chiếm đồng cỏ từ Tây qua Đông để chăn súc vật, nên rất thiện chiến, Hiên 

Viên Hoàng đế (  lãnh tụ Du mục là thuỷ Tổ của Tàu ). đã  đánh chiếm và  thâu tóm các chủng 

Việt mà lập nên nước Trung Hoa sau họ Hồng Bàng 182 năm.    

Quân Du mục Mông Cổ đã cày nát  thế giới từ Đông qua Tây, đoàn quân kỹ mã của họ tràn 

tới đâu là cày nát tan hoang tới đó, khi đoàn ngựa của họ lướt qua là cỏ không thể mọc, gà không 

dám gáy, chó không dám sủa,  Cộng sản và quân khủng bố ngày nay là hâu duệ  của quân 

Du mục. 

Họ đã chiếm và cai trị Trung Hoa nhiều lần qua nhiều đời, quân Mông cổ lập nên nhà Nguyên là 

một, trong 60  năm, họ đã qua đánh chiếm Việt Nam đến 3 lần nhưng nhà Trần đã đánh cho thảm 

bại. 

Tiếng Pháp có câu: Partout  the delicat est toujours vaincu par le Grossier : Hầu hết trên thế  

giới đâu đâu những người khoan nhu  ( nông nghiệp ) đều bị đánh bại bởi người Du mục thô bạo,    

đây là lý do cho chúng ta biết Lịch sử của nhân loại là Lịch sử của Cá lớn nuốt Cá bé, của 

Mạnh được Yếu thua hay Dĩ Cường lăng Nhược, mọi cuộc chiến đều do phe Du muc gây ra.  

Ngày nay CS cũng như quân khủng bố đều là thành phần mang giòng máu của truyền thống Văn 

hóa Du mục. 

Khi chúng ta nhắc tới Trung Hoa ở đây, để chỉ các nhà cầm quyền Trung Hoa mà   thôi, còn 70% 

dân Trung hoa thuộc đại chủng Việt là anh em của chúng ta.  

 Truyền thống Du mục của Trung Hoa bắt đầu từ Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế,tiếp đến Tần 

Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, Giang Trạch 

dân, Tập Cận Bình . . họ lập nên Chế  độ  Phong kiến chuyên chế thâm ác, nay còn  hợp lưu 

với CS quốc tế rất tinh vi và  tàn bạo, nên vô cùng  hung hiểm,  các nhà cầm quyền Tàu luôn 

tìm cách xâm chiếm nước ta, họ đã cai trị Dân tộc chúng ta hơn 1000  năm, họ còn đem quân 

đánh  chiếm 17 lần, nhưng đều thảm bại, nay lại dùng chiến tranh  vi trùng để khuynh  loát thế 

giới mà bành trướng , nhất là cho dễ bề nuốt chửng con mồi Việt Nam, nên nhớ vì bị  Tham, 

Sân, Si mê hoặc. nên  CSVN tình nguyện làm Chư hầu cho giặc truyền kiếp, họ cọng Rắn 

vào cắn Gà  nhà, qua 60 năm VC giúp Tàu cộng xâm nhập vào mọi lãnh vực của Việt Nam,  nay 

Tàu đã bao vây bốn mặt, nay CSVN đang bị Tàu cộng đe dọa nặng nề  nhưng   lại  được Hoa kỳ 

mời gọi kết thân, đây là cơ hội ngàn vàng cho CSVN, nếu  muốn trở về với Chính Nghĩa  Dân 

tộc, thì  liệu  còn có  Khả năng  và  kịp thời nữa  không ?   
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 Châu Âu tuy là quê hương của Chế độ Nô lê, đế quốc Thực dân và Cộng sản, nhưng nhờ bị 

bách hại và với tinh hoa của Kitô giáo mà các Tổ phụ Hoa kỳ đã thiết lâp được nền Dân chủ theo 

Dịch lý Đông phương, xây dựng được một Quốc gia có nền tảng vững chắc và  tân tiến nhất 

ngày nay! 

Còn lại vấn đề quan trọng là cuộc chiến giữa những người CSVN và những người Quốc gia. 

Qua phần trình bày trên, chúng ta nhận ra  cả hai phe đều là  nạn nhận  của cuôc chiến giữa hai 

nền Văn Hoá Nông nghiêp ( Dân chủ ) và Du mục ( Độc tài ) cũng như hai khối Tư bản và 

Cộng sản, chúng ta đã ăn phải của độc Văn Hoá ngoại lai, mà bỏ viên Ngọc HÒA quý gíá  ( 

Long Toại ) của Dân tộc .    

Thực tế hiện nay là những nguời  Quốc gia chưa thể tiêu diệt được hết người  CSVN, mà những 

người thuộc phe  CSVN cũng không thể diệt hết được người Quốc gia.  

Thực tế là chưa bên nào hoàn hảo hết, nên không thể dành phần thắng hoàn toàn về phe mình, 

nếu hai bên không vượt lên chính mình, vượt lên phe phái của mình mà cùng nhau quay về 

Chính nghĩa Quốc gia mà sống Hòa với nhau thì chỉ đưa Quốc gia  Dân tộc tiến dần tới 

cảnh Nô lệ mà tiêu vong, không cách nào hơn là  tìm cách Hoà giải với nhau theo  Tinh 

thần: Nhân / Nghĩa Bao dung ( Hùng / Dũng: Bao dung )  của Dân tộc mà sống chung  với 

nhau, cứ bám vào lý tưởng cực đoan, dành Hơn Thua với nhau, thì thiết tưởng không gì u 

mê bằng, hai bên phải canh tân nếp sống của mình trước , bỏ cái não trạng Duy ly Hận thù, 

trau dồi nếp sống có Tình có Nghĩa vươn lên mà tìm lối thoát chung  cho cả Dân tộc, xin hai 

bên bỏ cái lối Khôn độc dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm, đừng cam tâm làm con Tốt  Quốc tế  

đưa  cả Dân tộc vào kiếp Trầm luân !   Nếu hai bên cứ dành Hơn / Thua Phải /  Trái ngụy 

biện với nhau, cứ yên tâm làm đầy tớ cho ý tưởng Duy Lý ngoại lai, bỏ cuộc sống Nhân 

Nghĩa Bao dung của Tổ Tiên thì  chỉ làm nhơ dòng máu Tiên Rồng của Tổ Tiên, mà chờ 

ngày xuống hố cả lũ !  

Xin nhớ chúng ta là giòng dõi của Tiên Rồng, hãy nhớ kỹ  Tiên Rồng không là chuyện Hoang 

đường ,quê mùa  lạc hậu, mà  là Tinh thần Hoà  cao cả của Dân tộc : 

 Là  cháu Tiên  thì phải biết lấy Tình Nhân ái bao la từ Quốc Mẫu Âu Cơ để làm tiêu 

chuẩn  Đoàn kết  chung .  

Là Con Rồng thì cũng biết lấy Lý Công chính rạch ròi từ Quốc  Phụ Lạc Long  để hành xử 

Hoà với nhau. 

Rõ ràng Đồng bào Việt Nam nào mà bỏ Tiêu chuẩn Sống chung :  “ Nhân / Nghĩa, Bao 

dung”  thì  mới  Lạc  Hồn Dân tộc .  Vì Lạc Hồn Dân tộc nên có  một số  Đồng hương  Việt 

Nam ( thay vì Đồng bào ) mới đối xử với nhau như kẻ Thù. 

Xin hỏi mấy người CSVN, mấy vị theo lý tưởng CS , sao mà tài sản không  cộng cho tòan dân, 

mà chỉ có mấy Ủy Viên Trung ương thâu tóm hết Quyền và Tài sản của Dân tộc.  Bấy lâu đảng 

trưởng CS  đang bày trò chống Tham nhũng, đây là trò hề con nít, đảng viên CSVN đâu có 

thèm tham nhũng, mà chỉ ngang nhiên ăn cướp ban ngày đàng hoàng trưóc thanh thiên 
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bạch nhật bằng khủng bố, trước đây CSVN đã cướp hết tài sản Quốc gia, nay phe đảng  

này chỉ  đang cướp lại của phe kia đã phổng tay trên  mà  thôi!.  

CSVN yêu nước một cách cuồng nghiệt, yêu bằng cách đè cổ nhân dân ra, nhét bo bo vào họng 

cho được hạnh phúc,  nhưng khốn thay dạ dày của dân không tiêu hóa nổi! 

Và nay CSVN không còn thể bám vào mớ dẻ rách:  Duy vật Biện chứng, Duy vật  Sử quan và  

Kinh tế chính trị  học  nữa, với cái XHCN xuống Hố cả nước, vì:   

Duy vật Biện chứng có gốc từ  Gốc “ Mâu thuẩn thống nhất”.   Mâu thuẩn thống nhất là Cực 

này nuốt  chửng Cực kia bằng gian manh và  bạo lực để độc chiếm, độc trị  mà Cướp : Cướp   

Chinh quyền để cướp Tài sản Quốc gia, cốt tuỷ của Mâu thuẩn thống nhất là Duy lý cực đoan,  

Duy Lý cực đoan  đã đưa tới Chiến tranh thứ nhất , thứ hai và nạn hồng thuỷ  CS, tất cả đã đem 

đến không biết bao  nhiêu tai hoạ  và khổ đau cho nhân loại. 

Duy vật Sử quan là  loại sử “ của   “ Chó đuổi sau  “ vạch đường cho  “ Chồn chạy trước!” , 

Marx đã bắt sử Nhân loại chạy theo Đường vạch sẵn: CS nguyên thủy tới Tư sản, Tư bản,  rồi 

CS, tới đây,  thì CS tồn tại vĩnh viễn.  

Không may, chưa đầy thế kỷ mà CS  đã thoái trào thành  Tư bản đỏ  Nga đang chuyển mình theo  

Chính thống giáo ( ? ), Còn Trung cộng đang  gồng mình cho  con ếch phình bụng to  bằng  biển 

Đông, giấc Mơ  một vành đai một con đường đang theo XHCH mà tuột nhanh xuống hố . 

Kinh tế Chính trị học gì mà Làm kinh tế thì tước quyền Tư do  và  quyền Tư hữu của người  

dân, tước Khả năng và sáng tạo của  con người, nên dân cứ đói dài dài, may có mấy nước Tư bản 

đem vốn và kỷ thuật vào giúp cứu sống lần hồi.   

Làm Chính trị  thì tước Nhân quyền, lạm dụng Dân quyền, giết hại thành phần tinh hoa 

yêu nước, giúp Tàu cộng tiêu diệt Dân tộc Việt Nam !   

Dẻ rách còn có thể đem chùi dày được, còn chủ nghĩa Mác  Lê thì nên dùng làm gì đây hởi 

mấy “Đỉnh cao trí tuệ “? 

  

Thiển nghĩ muốn cứu nước thì phải cứu những con Người Bất Nhân, Bất Nghĩa trong toàn 

dân trưóc, vì mọi Bất công trong Gia đình và  ngoài Xã hội đều do họ làm ra, họ gây rối 

loạn Xã hội, nếu hai bên  không cùng nhau làm  cuộc Cách mạng canh tân  đời  sống, hầu 

đem lại Nguồn Động lực cho công trình xây dựng  các Cơ chế xã hội công bằng, thì rốt cuộc 

mọi sự cũng chỉ là  những chuyện ruồi bu làm nát thêm xã hội đã nát bấy như Tương!  

Cứ lý, cứ sự là Không có con Người thực sự  Nhân ái thì không thể làm việc Công chính  

đươc ! 

 Làm việc nước mà không có Chính lược Hoà Dân tộc để đoàn kết toàn dân , không có 

Chiến lược, Chiến thuật để xây dựng các Cơ chế xã hội cho tương đối công bằng  thì  trước 

sau gì cũng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên nền Tà trị như Đỉnh cao trí tuệ! 
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Không biết tới khi nào thì Đồng bào chúng ta mới Tỉnh giấc Công miên mà Hú Hồn Thiêng 

Sông Núi về với  Dân Tộc mà vươn lên vực dậy?  

TÓM LẠI 

Thay vì sống theo tinh thần Dịch Lý Âm Dương Hòa với Lưỡng cực nhất Nguyên của Đông 

phương để sống hòa thuận với nhau theo tiêu chuẩn:Nhân Nghĩa Bao dung  “ hai chiều  “ 

thì đa phân nhân loại chọn lối sống Duy lý Nhị nguyên “ một chiều “ theo Triết lý Tây 

phương để dảnh Hơn Thua với nhau , nên mới gây ra đại nạn Bất Hòa ! 

Muốn sống theo tinh thần Hòa, thì phải Hùng Dũng, Hùng là sức mạnh  của Vật chất, 

Dũng là sức mạnh Tinh thần, nên khó. Còn việc vác Búa Liềm đi đấu tranh dành Hơn 

Thua cướp phá thì dễ hơn nhiều vì chỉ cần có Hùng là đủ.     

 Tổ Tiên chúng ta đã khuyên: Hùng là “ Huyết khí chi dũng bất khả Hữu “, Dũng là   “ 

Nhân Nghĩa chi Dũng bất khả Vô “: Cái sức mạnh của bạo lực thì không nên Có ,  sức 

mạnh của tinh thần Nhân Nghĩa thì không thể không .  

 Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng, độ trì cho Dân tộc  chúng ta có đủ nội lực để  giúp   

chóng thoát khỏi nạn Dĩ Cường lăng Nhược đã kéo dài 4716 năm kể từ Hiên Viên Hoàng 

Đế của  nền Văn Hoá Du mục đại Hán.       

 

  

   

______________________________________________________________________________ 

 

 

MINH TRIẾT VIỆT 

 

I.- Định nghĩa: Triết: Triệt dã: 

 

Theo Nho thì Triết cần phải “ suy xét cho tới cùng triệt “mọi vấn đề, nên phải Triệt Thượng và 

Triệt Hạ. Triết gồm có hai lãnh vực ngược chiều:  

 

 Triệt Thượng là : Cao minh phối Thiên: Có vươn Lên chỗ Cao mới Sáng soi thấu 

được cõi Trời hay linh phối với Trời để tiếp cận với nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và Nguồn 

Sáng . 

Nguồn Sống là Vật chất  ( Thủy ).  Nguồn Sáng  là Tinh thần ( Hỏa ) .  

 

 Triệt Hạ là: Bác hậu phối Địa: Có lăn lộn Xuống khắp chốn Rộng Sâu mới bao quát 

được bờ cõi mặt Đất để khai thác các định luật trong Vũ trụ cần thiết cho đời sống Vật chất.  

 

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất ( Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ),tuy Tinh hoa Trời Đất 

được kết tụ nơi Mình, nhưng Tinh thần và Vật chất có được kết hợp với nhau làm Một (: Body 
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and Mind in One ) thì mới giúp cho“ Thân an Tâm lạc “, nhờ đó mà con Người có “ một Cơ 

thể khỏe mạnh trong một Tâm hồn minh mẫn “, cũng nhờ đó mà con người có khả năng sống 

theo Tiết nhịp “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa. “.  

 

Nói cách khác, khi có cái nhìn Cao Sáng và Sâu Rộng đủ cả Trên lẫn Dưới, cả Trong lẫn 

Ngoài, từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ nơi Rõ ràng tới chốn Sâu kín. . . thì con Người mới 

được Chu tri ( holistic knowledge ) hay có cái Nhìn viên mãn để tránh cảnh “ triết lý sờ voi 

“phiến diện (  Unilateral knowledge ) mà đưa tới cảnh bị phân hoá.  

Khi kết hợp được hai chiều ngược nhau của: Trên / Dưới , Cao / Thấp, Trong / Ngoài, Rộng / 

Sâu, Trước / Sau . . . thì con Người mới có cái nhìn toàn diện, giúp quán thông được cả ba cõi 

Thiên, Địa, Nhân , do đó mà Nho gia bảo : ” Thông Thiên, Địa, Nhân, Viết Nho. “.  

 

II.- Minh bằng cách nào? 

Minh là “ làm rõ ra , “ phải làm sao cho Triệt Thượng và Triệt Hạ ngược nhau như Trời cao 

Đất  

thấp, Trời rộng Đất sâu, hai bên như Nước  ( Thủy )  và Lửa ( Hỏa )  mà giải thích sự giao 

hòa hay 

sự kết hợp với nhau thành nét Lưỡng nhất ( Dual unit: 2 →1 ), đó  là điều vô cùng khó khăn 

mà làm  

sáng tỏ được , nên mới xứng đáng đươc goi là  Minh Triết.    Chúng ta dùng hình Thái cực để 

giải thích về nét Lưỡng nhất: “ Âm Dương hòa “. 

Triệt Hạ là Âm, triệt Thượng là Dương, triệt Hạ / triệt Thượng lưỡng nhất là Nhất nguyên 

lưỡng cực  

như  Thái cực Âm / Dương Hòa , như vậy cũng lảm tỏ rõ được Dịch lý cũng là Thiên lý.  

 

 

Thái cực gồm Âm ( màu Đen ) / Dương ( chấm màu Trắng ) kết lại làm một, gọi là “ Nhất 

Nguyên Lưỡng cực: Thái Âm và Thái  Dương lưỡng nhất ( bipolar )  ”.  

 

 

                                              
Hình Thái cực Âm Dương Hòa  

    

Thái cực được phân cực thành Thái Âm và Thái Dương với : “Âm trung hữu Dương căn, 

Dương trung hữu Âm căn:  

Trong Thái Âm gạch  Đen có mầm Dương màu Trắng, trong Thái Dương màu Trắng có mầm 

Âm màu Đen “.  

Tương tự như vậy, Nhà Tâm lý miền sâu (  deep psychologist) Carl Jung  có câu: “ The 

principle of masculine within a woman ( Thái Âm)  & The principle of feminine within  a 

man ( Thái Dương ) “    

Nho còn có câu: “ Thể / Dung nhất Nguyên, Hiển vi vô gián: Cái Thể ( Bên Trong ) và Diện ( 

Bên Ngoài ) có cùng một Gốc, Cái Hiện rõ ( Dương ) và cái Ẩn tàng ( Âm ) liên kết với nhau, 

không có chia cách “.  
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 *Thái Âm ( màu Đen ): Âm trung hữu Dương căn ( có chấm màu Trắng ): Trong Âm 

có mầm Dương. Tuy Âm có Thể bên Trong màu Đen, nhưng Dụng hay Diện bên Ngoài lại có 

chấm Trắng, nên Diện mang tính chất Dương, do đó Thái Âm ( Người Nữ  ) trở thành ion +  

 

 *Thái Dương ( màu Trắng ):Dương trung hữu Âm căn ( có chấm màu Đen ): Trong 

Thái Dương có Thể màu Trắng lại có cái Diện mầm Âm màu Đen, nên cái Diện bên ngoài mang 

tính chất Âm, nên Thái Dương  ( Người Nam ) trở thành ion –.  

 

 *Ion + ion – giao thoa với nhau thành dòng Điện tức là ion – và ion + đạt trạng thái 

Hòa ở thế Quân bình động.  

 

Khi hai ngưòi Nam Nữ gặp nhau có tần số thích hợp thỉ bị dòng  điện cuốn hút và yêu thương 

nhau mà kết nên Vợ Chồng.  

Triệt Thượng liên hệ với Âm ( Thái Âm: ion + ), Triệt Hạ với Dương ( Thái Dương : ion - ,  

khi Thượng Hạ giao thoa thì « Âm Dương hoà «. Khi “Âm Dương hoà “thành luật phổ biến 

thì trở thành « Đại Đạo Âm Dương hoà « .  

Minh triết cũng là cách giải thích rõ luật Biến dịch của “ Nghịch số chi Lý “ tạo thành   

nét lưỡng nhất trong Vũ trụ, đó là Dich lý cũng là  Thiên lý.    

______________________________________________________________________________ 

Definition of wisdom 

(Entry 1 of 2) 

1a: ability to discern inner qualiies and relationships : INSIGHT ( NỘI TÌNH )  

b: good sense : JUDGMENT ( SUY TƯ / QUY TƯ )  

c: generally accepted belief challenges what has become accepted wisdom among many historians— Robert 

Darnton 

d: accumulated philosophical or scientific learning : KNOWLEDGE ( NGOAI CẢNH) 

2: a wise attitude, belief, or course of action 

3: the teachings of the ancient wise men 

( Merriam- Weber Dictionary ) 

 

Nội Tình / Ngoại Cảnh lưỡng nhất  

_______________________________________________________________________________ 

 

Minh Triết 

“ Nói về hình thức thì Minh triết chỉ sự khôn sáng của các thánh hiền đã được kết tinh vào những 

câu Triết ngôn thuộc Truyền Thống tinh thần. Các ngài là những vị siêu quần bạt chúng đã tới 

cái biết trí tri thể nghiệm nên những lời huấn đức của các ngài tuy vắn tắt kiểu châm ngôn 

nhưng có hiệu lực muôn đời như: Pythagore, Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca v.v…  

Các Ngài lo sống cái Minh triết hơn là nghĩ đến viết ra sách vở.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/insight
https://www.merriam-webster.com/dictionary/judgment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/knowledge
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Phương pháp các ngài là Thể nghiệm, Trực giác, không dùng đến Lý luận, Phân tích hoặc dùng 

rất ít như trường hợp Khổng.”   ( Kim Định ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Đông phương thì có Minh triết « Đại Đạo Âm Dương hoà «. Tây phương cũng suy tư theo 

nghịch lý Diễn dịch / Quy nạp hay Phân tích / Tổng hợp, ( Analysis / Synthesis )  nhưng không 

thấy đề cập tới nét Nhất quán hay Lưỡng nhất ( Dual unit ) của Vấn đề. Mối Liên hệ của Tây 

phương theo Khoa học thuộc loại Liên hệ Cơ khí ( mécanique ) chứ không phải mối Liên hệ Cơ 

thể  ( organique ) hai chiều theo Dịch lý như như Đông phương.  

 

Tổ tiên chúng ta đã sống thuận theo Thiên lý bằng cách sống sao cho « Tình Lý tương tham », 

Cụ Nguyễn Du đã ví von : " Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình .  

Khi sống ngoài Xã hội thì phải Suy tư để phát triển Lý trí để khám phá vũ trụ Vật chất mà nâng 

cao đời sống Vật chất, nhưng còn phải Quy tư về nguồn Tâm linh  mà nâng cao đời sống Tinh 

thần bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, bỏ vương vấn cuộc đời mà « Đôn hồ nhân, cố năng 

ái : Đôn hậu Tình người để mà yêu thương nhau « tức là un đúc nguồn Tình để hoàn thiện mối 

Liên hệ thân tình với nhau«. 

  

Khi sống với nhau trong Gia đình và ngoài Xã hội thì lại phải dùng Lý, nhưng Lý cần được 

sự hướng dẫn che chở của nguồn Tình để cho Lý được công chính mà đạt tới trạng thái Hòa .   

 

 Tình Và Lý phải tương tham  hay Lưỡng nhất như sự truyền đí của Ánh sáng : Theo nhà vật 

lý Brooglie thì Ánh sáng được truyền đi vừa theo Đường Thẳng của dòng Hạt photon vừa theo 

làn Sóng hình Sin bao quanh dòng photon.  

Làn Sóng bao bọc che chở  dòng Photon tựa như nguồn Tình,dòng Photon hướng dẫn Làn 

sóng  theo đường thẳng để đạt tới  Lý Công chính. Đây là lối sống hòa « Hợp Nội Ngoại chi 

Đạo: kết hợp Trong ( Tình )  / Ngoài ( Lý  ) vào nhau làm Một « .  ( Wave Particle duality )  

 

Tình thôi thúc con Người tìm đến với nhau, Lý giúp con người sống « có Đi có lại cho toại 

lòng nhau « nghĩa là sống công bằng mà Hoà với nhau, khi hành xử Tình / Lý kết đôi thì 

sống hoà vui với nhau. Hoà là nguồn mạch của hạnh phúc.  

 

Nếp sống theo Việt lý này đã được thẩm nhập vào huyết quản của Dân tộc Việt trong mọi lãnh 

vực qua hàng ngàn năm. Các cặp đối cực của Dịch lý hay nét Lưỡng nhất là sợi chỉ hồng 

xuyên suốt nền Văn hoá Việt, nét Lưỡng nhất đã thẩm nhập vào mọi sinh hoạt của dân Việt 

như các huyết quản chu lưu khắp thân thể con người .  

 

Đây là nếp sống vừa Chu tri theo tinh thần Triết lý ( Lý ) vừa có tính chất Tế vi của Nghệ 

thuật ( Tình ) để giúp sống hòa với nhau, nên là việc không dễ làm, xin đừng lầm là nếp 

sống nhà quê lạc hậu.  

 

III.- Ví dụ điển hình 

 

Để làm sáng tỏ Vấn đề, chúng ta xét tới sự giao thoa của các cặp thành nét Lưỡng nhất, các 

cặp đối cực  lưỡng nhất là phổ biến trong Vũ trụ :  
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1.-Trong Con Người: Khi em bé vừa được sinh ra, bắt đầu hơi Thở Vào và hơi Thở Ra được 

điều hòa thì mới khóc oe oe,báo hiệu là cuộc sống bắt đầu . Hơi thở Vào do Thần Kinh Giao 

cảm ( sympathetic ) làm cho quả Tim đập nhanh, hơi Thở Ra do Thần kinh đối Giao cảm ( 

parasynpathetic ) làm cho qua Tim đập chậm, do vậy mà hơi Thở Vào và Thở ra có điều hòa 

theo Quân bình động thì áp suất máu mới điều hoà, sức khỏe con Người mới ổn định. 

 Những người có hơi thở không điều hoà thì bị bệnh Áp huyết cao hay thấp. Người ta thường 

ngồi Thiền tập hơi Thở Vào / Thở Ra để duy trì thế cân bằng trong Cơ thể hầu thư dãn, hầu loại 

trừ những ý tưởng làm vương vấn cuộc đời cho Thân an Tâm lạc hay Thân Tâm hợp nhất ( Body 

and Mind in One )  

 

 2.- Trong cây cối: Rễ cây thì mọc Xuống,Thân, Cành, Lá thì mọc Lên . 

Rể cây hút Nhựa Thô dưới Đất chuyển Lên Lá cây, ở đây nhờ năng lượng ánh sáng mặt Trời, 

Nhựa Thô được quang hợp thành Nhựa Luyện. Nhựa luyện lại được chuyển Xuống khắp nơi 

trong cây để cho cây sinh tồn và phát triển.  

Nhờ Hiện tượng luân chuyển Lên Xuống để cho nhựa Thô biến thành nhựa Luyện để cây phát 

triển mà đơm Hoa kết Trái. Hoa Trái là hệ quả cao nhất của hoạt động Lên Xuống của nhựa 

cây. Hoa được kết Trái là Tinh hoa của sự Lượng hợp Lên Xuống của nhựa cây. 

 

  3.-Trong Sinh vật: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực , nhụy Cai / nhụy Đực là những 

cặp đối cực ( opposite term ) kết hợp với nhau mà sinh ra Con Cái . Con Cái là hệ quả của nét 

Lưỡng nhất . Con cái ( 1 ) mang nhiễm thể X / Y của Cha Mẹ ( 2 ) mà thành là nét Lưỡng nhất ( 

2 → 1 )  

 

4.- Trong Không gian: Các Thiên thể di chuyển không ngừng trong không gian theo hướng vô 

cùng vô tận nhờ sự cân bằng động của sức Quy tâm và Ly tâm.  

 

5.- Trong một Nguyên tử: Một Nguyên tử được trung tính nhờ sự cân bằng giữa sức Quy tâm 

của hạt Nhân ( proton mang điện Dương ) và sức Ly tâm  ( electron mang điện Âm)  

. 

 6.- Trong Điện học : Những ion – và ion + chạy ngược chiều trong dây dẫn điện giao thoa 

nhau mà sinh ra dòng Điện. 

 

 7.- Trong Từ học: Từ lực của Cực Nam và cực Bắc của một Nam châm giao thoa nhau mà sinh 

ta Từ phổ.  

 

8.- Trong Hoá học thì có Base ( pH: 7 - 14 ) và Acid ( pH : 7 – 1 ) phản ứng với nhau mà có 

phản ứng Trung tính. 

 

 9.- Trong Âm học thì hai âm có Tần số thích hợp thì giao thoa với nhau mà sinh ra tiếng Bổng 

tiếng Trầm cũng như cộng hưởng với nhau,  

 

7.- Trong Toán học thì có số Âm - và số Dương + đối xứng kết hợp với nhau thành số 0. Số O 

đã đẩy Toán học lên những bước rất cao xa.   Trong toán học cũng có phép Vi phân và Tích 

phân.  
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8.-Trong Vũ trụ cũng có năng lượng Tối và năng lượng Sáng, năng lượng Tối là nguồn Sống, 

nguồn Tình, năng lượng sáng là Nguồn Lý ..  

. .  

 10.- Trong Khoa học Vật Lý hiện đại thì có Thời / Không nhất phiến ( Time – Space – 

Continuum ) của Einstein. Thời gian và không gian là hai mô căn bản ( tissu fondamental ) như 

sợi Dọc và sợi Ngang đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. ( Xem SPACE.com. Warping Time 

and Space ).  

 

11.-  Trong Nho thì có Cơ cấu Ngũ hảnh: 2 cặp đối cực ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) của Tứ hành 

nhờ sự Dung hoá hay điều phối của hành Thổ mà đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. Ngũ hành 

chính là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, hay Tạo hóa lư hay Lò Cừ . 

 

 13.- Trong Lạc thư của Lạc Việt thì có các cặp số Lẽ và số Chẵn thuộc vòng Trong và vòng 

Ngoài của số độ Ngũ hành được xếp theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn, quay ngược chiếu 

nhau, đan kết với nhau cá biệt hoá mà sinh ra vạn vật, đó là Lạc thư Minh triết ( xem cuốn Lạc 

thư Minh triết của Kim Định ). 

 

14.- Hà đồ ( sách Cha ) Lạc thư ( Sách Mẹ ), kết thành Đồ Thư hợp nhất.  

 

 Đố Thư hợp nhất  có tổng số  100 chấm Đen và Trắng gồm 50 chấm Đen (Âm) và 50 chấm 

Trắng  ( Dương ),  hai bên Âm Dương  bằng nhau, tượng trưng cho Nam Nữ Bình quyển, Bình 

đẳng , 

 

Số 100 này được dùng làm nền tảng cho Huyền thoại Tiên / Rồng  100 trứng  100 Con. 

 

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng cho  Tổ Ấm Gia đình cũng là Tinh thần  Dân tộc của 

Việt Nam: Nhân / Nghĩa , Bao dung ( Hùng / Dũng ).  

 

 Những ví dụ trên nói về sự kết hợp của những cặp đối cực làm Một để thành môt hợp thể Tiến 

bộ mang tính chất Hòa, gọi là nét Lưỡng nhất .  

 

IV.- Dịch lý 

Tất cả các cặp đối cực được Nho tổng quát bằng Âm Dương. Cặp đối cực Âm Dương là Nghịch 

số của Dịch ( nguồn  của sự biến hoá ) , nên có câu: “ Dịch : Nghịch số chi Lý “ , Lý Biến dịch 

của “ Âm Dương tương thôi “ ( Tương thôi là níu kéo và xô đẩy nhau ) lập nên thế Quân bình 

động, nhờ trạng thái quân bình động mà thay đổi để Tiến bộ và luôn được ổn định trong trạng 

thái cân bằng động tức là trạng thái Hoà, do đó mà có : “ Âm Dương hoà “. 

Đây cũng là lúc  “ Đất với Trời xe chữ Đồng. ( bài hát  “ Đêm Thánh vô cùng  của Công giáo 

). Âm Dương hòa là luật phổ biến, nên trở thành “ Đại Đạo Âm Dương hòa “ hay còn gọi là 

Tiết nhịp của Vũ trụ ( cosmic rhythm ).  

 

Ta có thể lấy  thí dụ đơn giản để gợi ý về sự Biến dịch của “Âm Dương tương thôi” như sự kéo 

dây của hai phe. Hai phe là cặp đối cực mà sức Níu / Kéo của hai bên không quá cách biệt, khi 

hai bên kéo nhau thì Không bên nào thắng hoàn toàn,  cái dây cứ dằng co, cứ  liên tiếp xích bên 

nầy rồi xích bên kia, mỗi lần di chuyển rồi lại ngừng giây lát,và cứ dằng co như vậy.  
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Sự di chuyển tạo ra sự “ Tiến bộ “ và sự ngừng lại ở từng thời điểm và không điểm là Trạng 

thái “ giao Hòa nhau “ tạm thời, điểm Ngừng lại không ở một chỗ mà cứ di chuyển qua lại 

liên tiếp, đó là trạng thái Quân bình động.  

 

 
Chỗ dây nối là điểm Chính trung ( di động ) 

 

  Như vậy,sự Biến dịch theo Dịch lý tạo ra sự Tiến bộ ở Trạng thái tạm ổn định mà Hòa ở từng 

Thời và Không điểm gọi là Quân bình động.  

 

Vợ Chồng là Nghịch số, là cặp đối cực. Vợ Chủ Tình, Chồng chủ Lý, khi sống sao cho Tình / 

Lý vẹn toàn với nhau để “ Thuận Vợ thuận Chồng “là điểu rất khó.  

Mối Tình giúp hai Vợ Chồng tìm đến kết đôi với nhau, Lý giúp hai Vợ Chồng hành xử công bằng 

với nhau mà sống Hòa với nhau để “ Thuận Vợ Thuận Chồng “, sống Hạnh phúc bên nhau, 

Hạnh phúc là mục tiêu cao cả của con Người.  

 

Vợ Chồng là đầu mối của đời sống của người Quân tử ( Quân tử cho Đạo, tạo đoan hồ phu 

phụ ), vì Gia đình là nếp sinh hoạt khó khăn nhất và cao trọng nhất trong Vũ trụ và cũng là 

nền tảng của Xã hội. Gia / đình “ thuận Vợ thuận Chồng “ là nguồn Hạnh phúc cùa con 

Người, của  Gia đình -  cũng là nền tảng Hoà bình của Xã hội -.  

  

Xấu / Tốt, Lành/ Dữ đều là cặp đối cực .   Cái Xấu, cái Dữ  “ tôn vinh “ cái Tốt. Cái Lành, cái 

Tốt  lại làm  “ nổi bật “ cái Dữ cái Xấu, hai bên cần san sẻ cho nhau, Bù / Trừ cho nhau  để 

cho bớt sai biệt .theo cách làm Hòa của Âm Dương Hòa.  

Lành,Tốt thì Cho,   Dữ, Xấu thì Nhận, sao cho  hai bên cân bằng, khi đó hai bên  sẽ giải tỏa 

được sự cách biệt ,đó là “ Luật Cho và Nhận  “ của Dịch lý, Thiên lý  ( Law of Giving & 

Reeceiving )  . 

 

Cặp đối cực Âm Dương kết thành Thái Cực .Nho lại có câu: “ Nhân nhân, vật vật các hữu 

Thái cực “ : Người nào, Vật nào cũng đều có Thái cực, vì Người nào, Vật nào cũng do cặp đối 

cực đã kết thành Lưỡng nhất.( Dual unit )   

 

Do đó mới có câu: “ Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi vô gián “: Cái Thể bên Trong và cái 

Diện bên Ngoài của mỗi Vật đều có nguồn Gốc Nhất thể. Con Người chân tu có cái Thể ( Lòng 

) Nhân ái thì mới có bộ Mặt ( Diện ) hiền lành, Ăn Nói từ tốn, Hành động khiêm cung.  

 

Nhất thể của Vạn vật là Vật chất và Năng lượng. Vật chất có thể biến ra năng lượng theo công 

thức ( của Einstein ) : E= MC2 . M là khối lượng Vật chất được biến ra năng lượng, C là tốc độ 

ánh sáng: 300.000 km / giây . C2: bình phương của tốc độ ánh sáng.   E  là   năng lượng phát ra 
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từ khối lượng vật chất M được truyền đi bằng bình phương  của tốc độ ánh sáng , đó là năng 

lượng Nguyên tử .  

 

Con Người có Cơ thể là Vật chất. Vật chất và Tinh thần ( siêu Vật chất ) đều hoạt động được là 

nhờ năng lượng. Vật chất và Tình thần có là Một thì con Người mới quân bình.  

 

Cùng một lẽ, Đạo và Đời cũng là Một như hai mặt của đồng tiền , không thể ly cách, nên: “ 

Đạo bất viễn nhân: Đạo không ở xa con Người mà ở trong Tâm con Người “ , muốn tu thì cứ đi 

vào Tâm mình bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, xóa bỏ màn Vô minh Tham, Sân, Si cho cõi 

Lòng trống rổng mà tiếp cận với Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên ai cũng phải Tu, mà Tu Đạo 

là để có Nhân Nghĩa mà sống Hoà trong Đời, ở Đời mà không Tu để tìm về Nguồn Gốc.“ thì 

mất Gốc Nhân Nghĩa thuộc Tâm linh mà sống xào xáo với nhau . Chữ Đạo theo Nho là đi về 

Nguồn ( Tâm linh ).  

  

Do đó “ Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ: Việc Lià Xa sự Vật mà cầu Đạo là chuyện hão 

huyền “ ( Hồ Như Phong. Đại cương 145 ).  

 

Cũng thế, những cái Hiện rõ ( Dương ) cũng như cái Ẩn tàng ( Âm ) đều không có chia cách vì 

cùng Nhất thể, do Nhất thể, nên “ Vạn vật tương liên “, giữa con Người với các môi trường 

Không khí, Nước, Đất cũng như ( môi ) trường Tần số ( do ba động của làn Sóng ) đều có Liên 

hệ Cơ thể với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, một cái dơ nắm tay của chúng ta cũng ảnh hưởng đến 

cả Vũ trụ, vì vật nào nặng nhẹ đều phát ra Tần số, vật nặng có Tần số Thấp, vật Nhẹ có Tần số 

Cao, các Tần số thích hợp có thể giao thoa  và cộng hưởng với nhau, do đó mà Tổ tiên chúng ta 

có câu: Hồn Thiêng Sông Núi.   

 

Hồn thiêng là khi nào và ở đâu Hồn cũng hiển hiện được, và hiển hiện cùng một lúc ( cùng 

Thời gian ) ở nhiều nơi trong Không gian ( ubiquitous ), đó là nhờ tần số của Tư tưởng. Tần số 

do năng lượng của các electron phát ra khắp vũ trụ. Người ta biết được khả năng hiển hiện của 

Tần số do năng lượng của electron phát ra khắp nơi, vì tổng số pin của hai electron ở gần hay 

cách xa vạn dặm vẫn bằng không, số pin là số vòng quay ngược chiều của hai electron. Nhờ có 

năng lượng mà con người Suy tư được, năng lượng gây ra ba động tạo ra tần số. 

 
+1/2 + -1/2 = 0 

 

Theo Huyền thoại Việt Nam, chúng ta có Châm ngôn: Mẹ: Non Nhân, Cha: Nước Trí, Con 

Hùng Vương : Hùng / Dũng . Mẹ / Cha , Nhân / Trí là Nghịch số trong Thái cực. Khi mình 

Ăn Ở biết yêu thương nhau ( theo Tình: Nhân ) và hành xử Công bằng với nhau ( theo Lý: 

Nghĩa ) thì mình bắt gặp được Tần số tư tưởng của Cha ông qua cảm nhận của Trực giác.  

Khi luôn sống theo Tình Lý kết đôi thì con Người trở nên Hùng Dũng: Hùng là sức mạnh của 

Cơ bắp, Dũng là sức mạnh của Tinh thần. Hùng Dũng là tinh thần Đoàn kết Dân tộc cũng là 

Nội lực của Dân tộc để lập Quốc Việt Nam .  
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Vua Hùng là Quốc Tổ Hùng / Dũng của Việt Nam. 

 

 

B.- MINH TRIẾT TRONG SINH HỌẠT TINH THẦN 

 

 

Sinh hoạt Tinh thần của Tổ Tiên cũng đều theo lối  Dịch lý: Hợp Nội / Ngoại chi  Đạo :Nội là 

Quy tư, Ngoại là Suy tư.     

 

   Quy tư  ( no mind :bằng feeling  ) / Suy tư  ( bằng thingking  ) cũng là cặp đối cực triệt 

Thượng / triệt Hạ:  

 

Một là hướng Ngoại thì Suy tư để khám phá Định luật trong thế giới Vật chất mà nâng cao đời 

sống.  

Hai là hướng Nội tức là Quy tư  bằng cách bỏ suy tư ( no mind )  , ngồi bất động ( still )  và yên 

tĩnh (  silent )   hướng  về Tâm mình để tiếp cận với nguồn Tâm linh: nguồn Sống và nguồn 

Sáng. Nguồn Tâm linh  là Động lực ( Tình ) giúp cho Hướng đi của nguồn Sáng ( Lý ) được 

Công chính mà Hoà với nhau.  ( wave Particle duality ) 

 

Khi kết hợp được Nghịch số Quy tư và Suy tư theo Dịch lý “Âm Dương hòa “ thì cuộc sống 

con Người mới bắt nhịp được với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ  ( cosmic rhythm  )mà sinh tồn và 

phát triển.  

 

Để cho đối cực Suy Tư / Quy tư lưỡng nhất ,mỗi Tôn gáo. mỗi Văn hoá đều có lối Tu riêng : 

 

Nho giáo thì có cách Tu theo 5 bước của  Dịch:  “ Dịch: vô vi, vô Tư dã,tịch nhân bất động 

nhi  hậu năng Định, Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng yên , Yên nhi hậu năng 

Lự, Lự nhi hậu năng Đắc  : Dịch là không nhân vi ( vô vi ) không suy tư, bỏ suy tư ( no mind ) 

thì Tâm tư mới định được (  để tránh Tâm viên ý mã ), có định được mới Tĩnh, có Tĩnh được thì 

mới yên, có yên thì mới tư lự để thanh lọc cho sạch, có thanh sạch thì mới đắc Đạo “ 

 

Phật giáo thì có cách Tu theo  3 bước:  “ Giới, Định, Tuệ : Tu theo giới Răn để định, khi có  

định thì  mới  dẹp được Tham, Sân , Si  mà  đạt tới trạng thái Tuệ mà giải thoát  “ 

 

Công giáo thì theo The Sate or Way: Purgatoire, illuminative, Unitive: Thánh tẩy, nên 

Thánh, kết hợp với  Chúa.  ( sau 3 ngày Chúa sống lại ) 

 

  Dông phương  có lối Thiền giúp cho Thân /Tâm lưỡng nhất bằng cách Ngồi Thiền, có nhiều 

cách ngồi,hoặc ngồi Kết gìà, Bán kết già hay ngồi trên Ghế một cách một cách  vừa  vặn,thoải 

mái, cách nào cũng phải giữ cho cái Đầu và Cột sống thằng đứng, 

 Con Người có Vật chất và Tinh thần, Vật chất được nối  kết với Đất  ở huyệt  Đan điền ( Trọng 

Tâm của con Người ) , Tinh thần được nối kết với  Trời ở Huệ Nhãn  (  nhờ Tuyến Tùng: Pineal 

gland và tuyến Yên: Pituitary gland lưỡng nhất ), 
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______________________________________________________________________________ 
HUỆ NHÃN  ( The third  Eye: The upper cinnabar field :Thưọng Đan điền ) 

NÃO BỘ CON NGƯÒI 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán cầu não Trái chủ Lý, hai Bán cầu đưọc nối 

kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối Corpus Collosum như là xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với nhau sau cho Tình 

Lý tương tham hay Tình Lý lưỡng nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm lạc. 

Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng vai trò điều phối hai bán cầu não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người chính là ở Não bộ.    Huệ nhãn nằm 

trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và tuyến Yên điều hòa mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là cửa ngõ giúp 

con người tiếp cận với nguồn Tâm linh. 

HUỆ NHÃN  

( The Third Eye : The upper Cinnbar field ) 

 

 
 

 

Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm linh (  seat of Spirit.  Shen ) được 

quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure Yang: Mặt Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ Viêm Đế có tục 

thờ Mặt Trời tức là thờ Trời .    

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta gọi là Thái   dương  Thần đạo  ( Solar 

Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo mộc, vậy  bức xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn Tâm linh của 

chúng ta:nguồn Tình Thương,  hoan  lạc và  hòa hợp.  

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ nhãn nơi Não con Người, nơi tuyến 

Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).     Corpus Collosum là cầu nối giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con Người -, xưa 

nay người ta lầm tưởng Tâm con Người là  ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người ( Nhân )  là điểm tựa  ( Huệ nhãn   ) nơi con Người được liên kết với Trời  ( Thiên ) - 

Nguồn Tâm linh -. 

 

 

Huyệt Đan điền hạ 

Huyệt Đan điền của con Người  ( Nhân ) là điểm tựa  (  Đan điền  ) của con Người được liên kết với Đất ( Địa ) - Nguồn 

Khoa học-  

 

 

 

 

    

Centre of Gravity in the Human Body ( Trọng Tâm của con Người ) 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral vertebra. However, since human 

beings do not remain fixed in the anatomical position, the precise location of the COG changes constantly with every new 

position of the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to locate the height of your center of gravity. 

Then, trace lines around your torso at the same level to your left and right sides and imagine a line going sideways through your 
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body which connects those two pointsTrọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, 

như vậy Huyệt Đan Điền cũng ở  đó. 
Phương cách ngồi Thiền giúp  triệt Thưọng ( Huệ nhãn ) / triệt Hạ (Đan điển ) Lưỡng nhất  

   

______________________________________________________________________________

_____ 

 

  

 

Cách ngồi Thiền giúp nối con Ngưòi với Trời  ( Huyệt Đan điền thượng: Huệ nhãn )  và Đất ( 

Huyệt Đan điền hạ )   giúp cho Thân / Tâm hợp nhất để được Thân an Tâm lạc .  

     

Khi đã toạ Thiền  yên vị, bắt đầu tìm 1 điểm chuẩn trước mặt ( trên sàn nhà bằng cách  vừa để 

Tâm vào điểm Huệ nhãn và vừa nhìn mặt sàn nhà,thấy ở điểm nào thì làm dấu điểm đó  ( I  )  

 

Để  tránh khỏi Tâm viên ý mã, khi  bắt đầu thở vào thở ra sâu và suôn sẻ, thì một mặt phải luôn 

nhìn vào điểm I, đồng thời  bắt đầu thở vào khởi từ Lỗ mũi qua Huệ nhãn rồi vòng qua đầu theo 

mạch Đốc  ( sau lưng ) đi xuống ngang huyệt Đan điền hạ thì ngưng lại đó ( lâu mau tùy theo 

cách Thở nội hay ngoại công ), rồi khởi từ huyệt Đan điền thở ra lần theo mạch Nhâm  ( trước 

bụng )lên  tới Huệ nhãn, ngưng tại đó ( như cách thở vào ) , các nhịp thở vào thở ra cứ qua lại 

giữa Huệ nhãn và huyệt Đan điền hạ một cách tuần tự .  Đây là cách thở để  nối Tâm ( từ Huệ 

nhãn )  Thân ( tới Huyệt Đan điền ) giúp Thân /Tâm lưỡng nhất để choThân an Tâm lạc 

 

  

C- MINH TRIẾT TRONG CẤU TRÚC NGÔN TỪ: NÉT GẤP ĐÔI 

 

Người Việt Nam có thói quen Nói theo lối gấp đôi ( twofold ) thành cặp đối cực của Dịch lý. Khi 

để ý tới Cơ cấu và cách Vận hành của Ngôn từ Việt thì chúng ta nhận ra được cuộc sống nhịp 

theo Thiên lý Thái cực của Dân tộc Việt.  

 

Chúng ta thường nói: Ăn / Ở, Ăn / Nói , Ân / Uống, Ăn / Làm, Ăn / Ngủ, Làm / Lụng, Đi / 

Đứng, Học / Hành, Vợ / Chồng, Mẹ / Cha, Tiên / Rồng, Tình / Lý hay Nhân / Nghĩa , Núi / 

Sông hay Sơn / Hà, Nhà / Nước, Thời gian / Không gian hay Vũ / Trụ . . . Ăn / Ở Ăn ( vào ) / 

Ở ( ra )  

 

Ăn là nhu cầu đầu tiên của con Người để tồn tại và phát triển, đó là Thiên tính, không ai có thể 

Sống mà không Ăn. Đã sinh ta thì ai cũng biết Ăn, nhưng Ăn cho khỏe Xác thì thức ăn phải gồm 

đủ hai yếu tố ngược nhau Ngon / Lành.  

 

Thức ăn Ngon phải thoả mạn năm giác quan: Đẹp mắt ( Thi giác ) , Ngon miệng ( Vị giác ), 

Mùi thơm ( Khứu giác ), Dòn tan khi nhai ( Thính giác ), Dễ chịu khi cầm lấy ( Xúc giác ), có vậy 

Dịch vị mới tiết ra giúp sự tiêu hóa được tốt.  

 

Thức ăn lành thì dễ tiêu hóa không gây bệnh. Đồ ăn Ngon thì không mấy lành, đồ Ăn Lành thì ít 

Ngon. Có điều hòa được hai yếu tố Ngon và Lành thì sức khỏe mới luôn ổn định , khi đó thì 

Cơ thể mới khỏe mạnh, làm giá đỡ cho Tinh thần minh mẫn.( Body and Mind in One ).  
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Còn cách ăn thì ngồi chỗ chung, ăn chung, không mỗi người một đĩa như Âu Tây. Khi ăn mọi 

người quây quần xung quanh bàn ăn, các thực phẩm có nhiều món để chung trên mâm, chỗ ngồi 

cũng như thức ăn cũng được để ý về cách “ Kính già yêu trẻ “. Khi ăn mọi nguời đều “ lưu 

tâm mà chia sẻ mọi thứ “ như về Lời Ăn tiếng Nói cùng san sẻ thực phẩm cho nhau sao cho 

thuận Tình hợp Lý mà sống hoà vui với nhau, đó là cách xữ Lễ với nhau, “ Ăn xem Nồi, Ngồi 

xem Hướng “ là vậy. 

  

Ăn còn là bài học Lưu tâm và Chia sẻ hàng ngày cho tuổi trẻ. Thường sau khi ăn buổi tối là 

những lúc cả  gia đình hàn huyên với nhau về những sinh hoạt ban ngày của mỗi người trong gia 

đình, đây cũng là thời gian quan trọng làm cho mối dây ràng buộc buộc mọi người trong gia 

đình với nhau. Do đó mới có câu: “ Có Thực mới vực được Đạo “ làm Người . 

 

Ăn là nhu yếu thâm sâu của con Người mang tính chất Chân, đồ ăn phải được chọn lọc pha 

chế ngon lành và trình bày đẹp mắt đó là Tính Mỹ, cách chia sẻ trong khi ăn chung là trau 

dồi Tính Thiện.  Ngoài nhu cầu khẩn thiết cho Vật chất, thì việc Ăn còn là dịp trau dồi hàng 

ngày ba yếu tố: Chân, Thiện Mỹ, nên Cha Ông  của chúng ta có câu:  “ Có Thực mới vực 

được Đạo   “ 

 

 Ở là cách hành xử với nhau hàng ngày cũng phải có hai chiều Đi / Lại, cho công bằng mà 

Hoà với nhau. Khi giao tiếp với nhau phải “ cẩn ngôn cẩn hành: cẩn trọng trong Lời Nói, đắn 

đó trong việc Làm “ vì “ Bệnh tòng khẩu nhập, họa do Ngôn xuất: Bệnh do của “ ăn vào “ 

không lành hay tham thực, Họa do lời “ Nói ra “ sắc hơn dao gây tổn thương nhau. “ Cha ông 

căn dặn cách sống ở đời: “ Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở “. Ăn Vào, Nói Ra. Ăn dể cho 

Khỏe Xác và để “ Vực được Đạo làm Người  

 

“. Nói điều Nhân Nghĩa cho vừa Lòng nhau. Gói Vào cho Kín để khỏi bị rơi ra, Mở ra cho hở 

rộng để không còn bị che lấp, tức làm việc nào cũng đến nơi đến chốn. Tất cả đều Học và Hành 

theo cách sống hợp với Dịch lý.  

Có kết hợp được cả hai cách Ăn Ở được hài hoà thì mới “ Thân An Tâm Lạc” tức là “ mạnh 

Hồn khỏe Xác “ hay “ Một cơ thể tráng kiện trong một Tinh thần minh mẫn “.  

 

Ăn Ở là một nghệ thuật sống thường xuyên rất tế vi,có vậy thì cuộc sống mới được an hòa 

hạnh phúc.  

Trong bài Viết: “ Khắc kỷ phục Lễ “ đâu đó, T.G. Kim Định có câu nhại Kiều: “ Ở / Ăn thì Nết 

phải hay “ Nói điều “ ràng buộc “ thì Tay phải Già “ Ở Ăn phải hay là phải làm sao cho hai 

chiều Ngược Xuôi được êm thắm. Tay Ràng buộc phải Già là phải có nghệ thuật làm sao kết hợp 

được nghịch số cho vừa đủ hài hoà, chứ cứ “ già néo thì đứt dây” “.  

 

Ăn / Nói .  Ăn / ( vào ) / Nói ( ra ) Ăn vào thì phải có thực phẩm Ngon / Lành. Nói ra điều Nhân / 

Nghĩa theo cách “ Lời Nói chẳng mất tiền mua, liệu Lời mà Nói cho vừa Lòng nhau “ Ăn Nói 

cũng đều có hai chiều vào ra, cần phải được hài hòa thì mới giúp cho cuộc sống được an vui 

thoải mái.  

 

Ăn / Uống: Ăn ( chất Đặc ) Uống ( chất lỏng ) Ăn Uống sao cho hai chất Đặc / Lỏng được trỗn 

lẫn cân bằng cho sự tiêu hóa tốt thì mới có sức Khỏe, “ Sức Khỏe là vàng “, có Tiền mua Tiên 

cũng được” , nhưng nhiều khi có vàng cũng không mua nổi sức khỏe .  
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Ăn / Làm Ăn ( Trong ) Làm ( Ngoài ) Ăn để có năng lực mà làm việc, Làm việc thì tiêu hao năng 

lượng, nhưng có Làm thì mới có Ăn, nên: “ Tay Làm hàm Nhai, Tay quai miệng trễ.” Ăn 

Làm phải kết hợp cho vừa sức thì cuôc sống thoải mái, có Ăn mà không làm thì miệng trễ 

nghĩa là không có Ăn hay cướp lấy của người khác mà Ăn, có Làm mà chẳng được Ăn thì sống 

kiếp Ngựa Trâu. Thái quá cũng như Bất cập cũng đều bị Lạm dụng làm cuộc sống mất quân 

bình, nên cần phải sống Tiết độ ( No more , no Less ) trong mọi lãnh vực.  

 

Ăn / Ngủ Ăn ( Động ) / Ngủ ( Tĩnh ) Ăn ( Ban ngày ) để có năng lực mà Làm việc để nuôi sống 

và phát triển, khi làm Ban Ngày thì tiêu hao năng lực, nên phải Nghỉ ( Ban đêm ) cho cơ thể hết 

mệt,nhất là giấc Ngũ ngon ( sound sleep ) thí hấp thụ năng lượng ( năng lượng là Chi trong cách 

tập T’ai chi để tăng năng lượng cho sức khỏe ) trong không khí được nhiều hơn thức ăn vào. 

Qua giấc ngủ ngon lúc sang thức dậy tinh thần con người rất thoải mái. “Ăn được ngủ được là 

Tiên, mất Ăn mất Ngủ là Tiền mất đi        .        

 

Làm / Lụng Làm ( Thực tự: Hữu ) / Lụng ( Hư tự : Vô ) Trong Các Lời nói Gấp đôi có nhiều 

cặp có tiếng đầu có nghĩa thuộc Thực tự ( Hữu ) và tiếng sau là Hư tự ( Vô ) thì vô nghĩa, cặp 

này cũng diễn tả Dịch lý: “ Thực nhược Hư, Hữu nhược Vô: Có mà như Không, Không mà 

dường như Có “ . Đây là Lời nói về sự Biến hóa bất biến của Vật chất trong Vũ trụ, có đó rồi 

không đó, nên trong cuộc sống không thể bám chặt vào những cái Biến đổi từng sát na như của 

cải Vật chất mà tranh dành sát phạt nhạu làm cho xã hội rối loạn, con Người khổ đau.  

 

Đi / Đứng Đi ( Động ) Đứng ( Tĩnh ). Khi Đi,  Chân Này phải Động mới bước tới được, nhưng 

Chân kia phải Đứng yên, để làm Điểm tựa cho chân Kia Động mà bước tới. Chân Động bước tới 

được là nhờ Chân Tĩnh, nên “ Hữu sinh ư Vô “:Cái Có từ cái Không mà ra . Cứ chân này Tĩnh 

giúp cho chân kia Động bước tới, hai chân cứ luân chuyển Tĩnh Động như thế thì bước đều nhịp 

nhàng mà đi được quảng đường dài. Nếu hai chân đều đứng yên thì không bước tới được, nếu 

hai chân cùng bước thì chỉ có thể nhảy được một số bước là đã mệt nhoài, một chân làm việc đễ 

cho chân kia nghĩ thì hai chân mới làm viêc được lâu dài. Đó là sự phân công hợp lý trong mọi 

trường hợp.  

 

Học / Hành  Học ( vào ) Hành ( Ra ) Học để có kiến thức ( information ) giúp cho phát triển 

Khả năng ) và có cả kiến thức về sự đào luyện Tư cách ( formation ) , Hành là đem hai loại kiến 

thức trên thể hiện vào cuộc sống hàng ngày để trau dồi Tư cách và Khả năng để nâng cao đời 

sống Vật chất và Tinh thần. Học mà không Hành là cái Học vô bổ. Hành mà vô học thì làm càn, 

vì “ Bất học vô thuật: không học thì không biết cách làm “, thường gây rắc rối trong xã hội, vì 

không kết hợp được Học và Hành hay “ Tri Hành phải hợp nhất “.  

Những nhà cầm quyền mị dân thì chỉ Nói Hay mà Làm không được Tốt vì “ Lực bất tòng Tâm “ 

hay Tâm nông Trí cạn .  

 

Vợ / Chồng: Vợ ( Gái, Mẹ ) / Chồng ( Trai, Cha ) Gái / Trai là cặp đối cực kết nên Vợ Chồng. 

 Vợ Chồng tìm đến với nhau bằng Tình qua lễ Thành hôn, sau lễ Thành hôn, trước khi vào 

phòng riêng trao thân gởi phận cho nhau, hai Vợ Chồng cùng uống chung với nhau một ly rượu 

và hai bên bái nhau gọi là lễ Giao Bái như là Lý :lời kết hứa tôn trọng nhau suốt đời cho đến 

khi “ cốt rủ xương mòn, răng long đầu bạc “ với nhau. Đây là lời giao ước sống Hoà với nhau 
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theo Lý công bằng, do đó mà có câu : Quân tử chi Đạo tạo đoan hồ phu phụ : Vợ Chồng là 

đầu mối cho người Quân tử.  

Nhờ yêu nhau bằng Tình yêu khăng khít,sống Hoà với nhau bằng Lý Công chính, nên “ 

Thuận Vợ thuận Chồng, biến gia đình thành Tổ ấm, Vợ Chồng cùng nhau xây dựng Gia đình 

và Xã hội mà vui sống bên nhau cùng sinh Con đẻ Cái, đó là nguồn sinh sinh hoá hóa cao 

nhất trong Vũ trụ.  

Sự phân công trong Gia đình thì: Nữ Nội, Nam Ngoại: Người Vợ chủ Tình được phong làm 

Nội Tướng, quán xuyến mọi việc trong nhà , người Chồng chủ Lý đóng vai Ngoại Vương lo 

toan xây dựng phần Ngoài thuộc Gia đình và Xã hội.    

Ngày nay người ta cho lễ Giao bái là cổ hủ, nên bỏ đi Lẽ sống tôn trọng và công bằng với nhau, 

nên bỏ luôn cuộc sống Hoà. 

  

Liên hệ với câu chuyện Bà Eva ăn trái Cấm nơi vườn Địa Đàng gây ra Tội Tổ tông cho Nhân 

loại, chúng ta cũng có cách lý giải theo Dịch lý:  

 

Số là Bà Eva là Nữ bỏ Chức Nội tướng chủ Tình, Bà đã bỏ Tình ra Ngoài là lãnh vực của 

Lý để ăn trái Cấm, lại còn rủ Ông Adam cùng ăn, để hai bên cùng sống theo “ Lý chay “ ở 

bên Ngoài.  

Hành động của bà Eva đã làm đảo lộn trật tự “ Tình Trong Lý Ngoài “ hay “Âm Dương 

Hoà “ của Vũ trụ.  

 

Nan đề của Nhân loại ngày này là quên Tình, sống theo “ Duy Lý một chiều “, vì đã đánh mất 

cái “ Hướng sống Công chính “ từ nguồn Sống Tình thuộc Tâm linh.  

 

Khi mất Tình thì con người trở nên Vô cảm và đánh mất luôn mối Liên đới trách nhiệm. Gia 

đình có là Tổ ấm thì mới là Trường học đầu đời ươm Tình đơm Lý cho người con khi lớn lên 

biến thành Trai hùng Gái đảm. Gia đình Tổ ấm được chọn làm nền tảng cho xã hội yên vui.  

 

Văn hóa Việt được đăt trên Nguyên lý Mẹ ( Mẹ Âu Cơ ), trọng Tình hơn Lý, vì người Nữ yếu 

hơn nên phải “ phù yểu trọng nữ “ giúp cho cuộc sống Nữ Nam được cân bằng, do đó mà đặt 

Vợ trước Chồng, tục này được gọi là Tả nhậm tức là thói quen quay về phía bên tay Trái , thuận 

theo chiều quay ngược chiều kim đồng hồ của các tinh tú , tức là thuận Thiên, còn Tàu thì ngược 

lại, theo chiều Hữu nhậm , trọng Nam khinh Nữ , nên  gọi là Phu phụ hay Chồng / Vợ   “,    

 

Nhân ( Tình ) / Nghĩa ( Lý ) Nhân ( Trong: Từng Cá nhân ), Nghĩa ( Ngoài: Những người 

trong Gia đình và Xã hôi ).  

Nhân là Lòng Yêu thương do tác động hướng Nội níu kéo mọi Người lại với nhau.  

Nghĩa là cách hành xử hướng Ngoại giúp mọi người hành xử Công bằng để sống hòa với 

nhau.  

Sống theo Nhân Nghĩa thì con Người có Dũng lực tự chế đễ không làm chuyện Bất công mà 

làm rối loạn Gia đình và Xã hội.  

 

Nhân (Âm ) Nghĩa ( Dương ), Hùng  (  ngoại )  Dũng ( Nội ) kết đối với nhau làm nên  “ Âm 

Dương hoà “ theo Dịch lý, nên có thể Bao dung.. Bao ( Bọc ờ Ngoài ) / Dung ( Chứa ở Trong )  

Bao là Bọc lại trong bao để che chở, Dung là Chứa, là chấp nhận cùng sống Công bằng trong 

Bao ( theo Lý ) nhờ được nuôi nấng bằng Tình Bao la của Mẹ.  
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Muốn sống theo tinh thần Bao dung phải có Dũng lực của Nhân Nghĩa để Dìu Dắt nhau .  

Dìu là Níu, Nâng  / Dắt là  Kéo, lôi tới ).   

Dìu là Nhờ Tình yêu mà giúp đỡ ai bước đi hay làm một điều gì, mà ngưới đó không làm nổi,  

Dắt là hướng dẫn đi cho đúng hướng để đạt mục tiêu nhờ lẽ Phải của Lý. Có Dìu mà còn phải 

Dắt nữa mới đạt mục tiêu. Dìu Dắt cũng hàm ý Tình Lý tương tham. 

 

 Bây Giờ ( Thời gian ) / Nơi Đây ( Không gian ) : Vũ / Trụ.    Trong cuộc sống cũng nên nhớ 

kết hợp hai yếu tố : Nơi đây ( Here : Không gian ) và Bây giờ ( Now : Thời gian ) mà làm Người 

( Vi Nhân ) bằng cách bám theo Hiện tại miên trường ( ever present ) mà « hoàn thiện mọi 

việc Làm « ( perfect of things ) từ Nhỏ đến Lớn và « hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hoà với 

nhau « ( perfect for being ) trong Không gian đang sống, ngay đến cả việc sống Hòa vạn vật và 

Vũ trụ nữa . 

 Chứ không bám vào Quá khứ mà than khóc hay tự hào suông cũng như hy vọng hảo huyền về 

Tương lai mà thản nhiên tự lừa dối mình.  

Có Vi nhân như thế ở đời Này mới mong có sự cứu rỗi đời Sau, chứ không thể ngồi bất động mà 

cầu xin được.  

 

Những lời Nói nhịp đôi ngược nhau: Núi / Sông, Non / Nước, Nước / Nhà, Tiên / Rồng, Ông 

Đùng / bà Đà, ông Cồ / bà Cộc. . . .Hồn thiêng Sông / Núi . . . đều là nhắc nhở về sự sống làm 

sao cho các cặp đối cực đó luôn được hài hòa theo Dịch lý.  

 

Đa / Nhất cũng chỉ là Một, trong cái Vĩ đại có chứa cái Tinh vi, và trong Tinh vi cũng có cái 

Vĩ đại ( Xem Holograph cũng như “ The wisdom of the cells “, và cấu trúc của Nguyên tử cũng 

như cấu trúc của Thái Dương hệ ), mọi vật liên hệ chặt chẽ với nhau, không bị chia cách phân 

ly, sống trong Vũ trụ mọi sự đều biến hoá không ngừng, nên hàng ngày con người phải nhớ kết 

hợp được hai yếu tố trái ngược ( Nghịch số chi lý ) đó mới tồn tại và phát triển điều hòa..  

 

Ngày nay đa số chúng ta bị choáng ngập bởi sự hào nhoáng của khoa học ( solar energy ), 

quên đi nguồn u linh man mác của Tâm linh ( Dark energy :Nguồn Tình và Lý công chính ) chỉ 

miệt mài theo Văn minh « Duy lý cực đoan một chiều «,đánh mất phần Tâm linh - phần quan 

trọng của Thiên lý - gây ra bất hòa trong nhân quần xã hội. Đó là nan đề của Thời đại.  

 

 Ngày nay Khoa học đã khám phá ra không những có năng lượng Sáng mà còn có năng lượng 

Tối, năng lượng Tối chiếm phần lớn, trong năng lượng Sáng, Khoa học chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. 

Nói rộng ra. 

 Tĩnh ( Silence and stillness ) là phương thế giúp Quy tư về nguồn Tâm linh để được Mạc khải. 

« Tĩnh lặng là sự Mạc Khải lớn lao « .( Lão Tử )  

 

Động là cách Suy tư ( hướng Ngoại ) về Khoa học.  

 

Tĩnh giúp Quy tư ( hướng Nội ) về nguồn Tâm linh. Động ( hướng Ngoại )  giúp Suy tư  về 

Khoa học.  Tâm linh / Khoa học  như hai mặt của đồng tiền phải nương tựa vào nhau mới có 

thể biến hoá trong trạng thái cân bằng.  

 

Mê mãi theo ánh sáng Khoa học  rõ  ràng khúc chiết mà bỏ quên nguồn Tâm linh u linh man 

mác là mất Gốc, mất Hướng đi của Lương tâm, nên “ Khoa học không có Lương tâm “ chỉ 
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đem lại sự hủy hoại của Tâm hồn, ( Science sans conscience, c’est que ruine de l’Âme )  khiến 

con người Vô cảm, làm cho Tinh thần Liên đới Trách nhiệm  bị cắt đứt. Đây là nguồn rối 

loạn của Xã hội.  

 

Xin đừng tưởng VÔ ( Nguồn Tâm linh ) là không có gì, mà VÔ là nguồn cội của mọi Động lực 

thuộc Hữu, đừng lầm VÔ Tuyệt đối với Vô tương đôi. VÔ = Thái Cực nhi VÔ CỰC Chúng tôi 

thấy mấy câu về “ Sắp Thế ký “ trong bài Vịnh Ông Bàn Cố cũng có phần tương tự như “ Sáng 

Thế ký “ trong Cưu Ước :  

 

1.- VÔ CỰC : Vô / Hữu vị phân: Tuyệt đối .  

a.- Hỗn mang chi sơ , vị phân Thiên / Địa. ( Vịnh Ông Bàn Cổ ) . 

 b.- “ Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên Trời và Đất. Ðất thời trống không mông quạnh,và tối 

tăm trên mặt uông mang và khí Thần ( Hỏa: Năng lượng: Nguồn Sáng ) là là trên mặt Nước ( 

Thủy: vạn vật chi nguyên: Nguồn Sống.” ( Cựu Ước. Sách Khởi nguyên ) Những chữ Xiên do 

chúng tôi ghi vào.   

 “ Hỗn mang chi sơ “ là cái thuở hộn độn ban đầu khi khai Thiên lâp Địa chẳng khác nào “ 

Thời trống không mông quạnh và tối tăm trên mặt uông mang “. 

 2.- Thái cực: Vô, Hữu phân cực: Tương đối.  

 

a.- * Thủy phán Âm / Dương . ( Vịnh Ông Bàn Cổ .)  

b.- * “ Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có Ánh sáng!" và Ánh sáng đã có. Và Thiên Chúa đã 

thấy rằng Ánh sáng thực tốt lành,và Thiên Chúa đã tách Ánh sáng ( Dương ) với Tối tăm ( Âm 

) . Và Thiên Chúa đã gọi Ánh sáng là Ngày ( Dương ) , và Tối tăm thì Người gọi là Ðêm ( Âm ). 

Và đã có một buổi Chiều ( Âm ) và đã có một buổi Mai.( Dương ) “ ( Cựu Ước. Sách Khởi 

nguyên ).  

 

“ Thuỷ phán Âm Dương “ là lệnh truyền phân chia ra Âm / Dương chẳng khác nào khi Chúa 

phán thì có ngay các cặp Đối cực: Khí Thần / Mặt Nước, Ánh sáng / Tối tăm, Ngày / Đêm, 

Chiều / Mai. Đó là phương cach diễn tả khác nhau về sự Tạo Thiên lập Địa của Đông Tây, 

nhưng cùng một ý, những cặp đối cực đó cũng chẳng khác Đạo / Đức, Nhân / Nghĩa « . Đạo / 

Đức, Nhân / Nghĩa cũng là Thái cực, luật Trời : nên « Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên 

giả vong : Sống thuận với luật Trời thì tồn tại, ngược lại là tiêu vong « vì đó là « Thiên võng 

khôi khôi, sơ nhi bất lậu : Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không để cho một thứ nào chui lọt 

  

« Cách sống tiệm tiến theo Dịch lý như trên của Cha ông là cuộc sống theo Thiên lý Thái cực 

hay Nhất Nguyên lưỡng Cực, cuộc sống được bắt đầu từ nơi Gần là Tâm mình tới cái Lý nơi 

Xa, từ cái Nhỏ nhất tới cái To, từ cái Đơn giản tới Phức tạp, từ những cái Tầm thường để hướng 

tới cái Phi Thường, chứ không « Chưa biết Đi đã lo Chạy «, con người chưa Thân an Tâm 

lạc, gia đình đang lục đục mà đã đi xây dựng xã hội hoà bình, lòng còn rặc lửa Hận thù mà 

hăm hở đi xây Hòa bình thế giới, có bao giờ Lòng mình còn rực Lửa Hận thù mà hăm hở đi 

xây dựng được Xã hội Hoà bình, có bao giờ dùng Lửa mà chữa được cháy! 

 

   Vì vậy cho nên cái khó của chúng ta là ở ngay cái Lòng của mỗi chúng Ta, đó là cái Lòng « 

Ngại Núi ( xa Nhân ) e Sông ( rời Nghiã ), đơn giản chỉ có thế mà xem ra còn khó hơn công 

trình vá Trời lấp Biển. . . .  
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Trong ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta thấy không biết có cơ man nào những Danh từ gấp đôi 

như thế mang Tinh thần Biến hoá muôn màu muôn vẻ theo Dịch lý Việt.  

 

D.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI 

 

Con Người Việt Nho được Định vị trong Tam Tài :Thiên – Nhân - Địa như trong Cơ cấu về Đồ 

hình của Ngũ hành. Con Người được định nghĩa:  

“ Nhân già kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương cho giao, Quỷ / Thần chi hội, Ngũ hành  ( 

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) chi tú khí “.  

 

Trên trục Tung của Ngũ  hành , ta có: 

Hỏa 

↑ 

Thổ 

ↆ 

Thủy 

 

Hỏa ( 2 ) : Lửa:  ( Năng lượng ): Tinh thần 

 

Thổ ( 5 ): Tâm linh: ( Nguồn Sống và nguồn Sáng ): 

 

Thủy (  1 ): ( Nước ): Vật chất 

 

Thổ cũng là Vị trí con Người trên trục Tung của Đồ hình và Số độ trong Ngũ hành .  

 

Vậy con Người là Tinh hoa của Trời Đất, con Người  có Vật chất và Tinh thần . 

 

 1.- Nhân giả ký Thiên / Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, vị trí con Người ở 

Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng, nhờ đó mà “ Nhân 

linh ư vạn vật “.  

 

Nguồn Sống là Vật chất,  

Nguồn Sáng là Tinh thần : Đạo Nhân, Đức Nghĩa ( Lý Công chính ).  

 

Vì Ở giữa Thiên Địa, con Người không không để bị kéo Lên Thiên thành Duy Tâm mà mê tín dị 

đoan, cũng như không bị lôi Xuống Địa trở thành Duy vật, coi của trọng hơn Người ( con Người 

Bolchevick, con Người CS ) mà xâu xé chém giết nhau, nhờ không để bị thiên lệch mà Duy trì 

được vị thế ở giữa, nên phải tự Lực, tự Cường để Tự Chủ mà làm Người Nhân Chủ.  

Theo Nho: Trời là Thiên hoàng, Đất là Địa hoàng, thì: 

Con Người sẽ là :Thiên hoàng / Địa hoàng lưỡng nhất → Nhân hoàng. 

 

Không có con người to lớn và cao cả như Bàn Cổ, như thánh Gióng - Phù Đổng Thiên vương - 

thì không làm nổi việc Tu thân cũng như việc to lớn “ kinh bang tế thế “.   

Người Nhân chủ nhờ biết sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý để đạt Đạo Nhân và Đức 

Nghĩa nên có Dũng lực làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  
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2.- Nhân giả kỳ Âm / Dương chi giao: Con Người là nơi kết giao của Âm  

Dương hay Tình Lý. Nhờ nguồn Tình thôi thúc mà Gái Trai “xe tơ kết tóc “ mà Thành hôn với 

nhau làm nên Vợ Chồng”.Nhờ Lý Công chính mà Vợ Chồng hành xử công bằng với nhau như 

lời giao ước trong Lễ Giao bái mà sống hoà với nhau cho đến lúc “ đầu bạc răng long “.  

 

Nhờ “ Phu phụ hòa gia đạo thành “, giúp gia đình thành Tổ Ấm mà vui sống bên nhau , nhất là 

sinh Con ( Trai ) đẻ Cái ( Gái ) mà tham gia vào cuộc Sinh sinh Hóa hóa của Vũ trụ.  

Gia đình là trường học đầu đời để Cha Mẹ giúp con cái trưởng thành theo Nhân Nghĩa, hay 

lò luyện Trai hùng Gái đảm cho Dân tộc. Do đó mà Gia đình được chọn làm nền tảng Hoà cho 

Xã hội, Xã hội làm nền tảng cho Thế giới Hoà bình. 

 

 3.- Nhân giả: kỳ Qủy / Thần chi hội. Con Ngưới là nơi Qủy / Thần hay Ác / Thiện hay Ngợm 

/ Người luồn kề lưng xô đẩy níu kéo nhau, lúc này còn là Thiện, phút sau đã là Ác, nên mọi 

người ai ai cũng phải Tu thân đễ lột xác Ngợm ma thành Người có Nhân phẩm..  

Nhờ có Nhân phẩm “ Nhân Nghĩa “ mới giúp con Người Thiện không cho Ác lấn át hay vượt lên 

cả Thiện Ác, không những sống hòa với nhau mà còn hòa với cả vạn vật nữa.  

Giá trị của con Người là Vi nhân làm sao Tu thân cho đạt Nhân Nghĩa mà sống hoà cùng mọi 

người và vạn vật trong Vũ trụ.  

Theo luật Giá sắc thì; “ con Người gieo Thứ nào thì gặt Thứ nấy, Ai gieo thì kẻ ấy gặt, Gieo 

Một thì Gặt Trăm “ , do đo mà muốn Hạnh phúc thì phải Tu Thân mà làm điều Lành, ngược lại 

làm điều Ác thì lãnh nhiều tai họa. Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà không có thứ nào lọt qua 

được ( Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu ), không ai lọt qua Luật Giá sắc hay Nhân quả 

được..  

 

4.- Nhân giả kỳ Ngũ hành chi tú khí: Con Người là “ Hoa Trái “ của Ngũ hành. Ngũ hành 

gồm 2 cặp đối cực của Tứ hành ( Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim ) và Hành Thổ. Tứ hành là Thế giới 

Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, Hành Thổ tượng trưng cho Vô thuộc nguồn Tâm linh, khi 

Hữu Vô giao thoa với nhau thành nguồn sinh sinh hóa của Vũ trụ, nên Ngũ hành được xem 

là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ .( Hành Thổ đưọc xem như Black hole ).  

 

Hỏa ( Năng lượng ). Trời 

↓ 

Mộc ( Sinh vật )← Thổ ( nguồn Tâm linh: con Người ) → Kim ( Khoáng chất ) 

↑ 

Thủy ( Vật chất ). Đất 

 

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim thuộc thế giới hiện tượng ( Hữu ). Thổ thuộc lãnh vục Tâm linh ( Vô 

).  

Chúng ta thấy con Người được kết cấu toàn bằng những yếu tố trái ngược nhau, nhờ biết hành 

xử theo Dịch lý “ Âm Dương hoà “ mà trở nên con Người Nhân chủ . Ngoài ra nhờ định vị 

được vị thế “ Nhân hoàng “cao cả giữa Trời “ Thiên hoàng “ và Đất “ Địa hoàng “ nên con 

người có Điểm tựa hay Bàn nhún nơi Địa, cũng như có Hướng siêu việt nơi Thiên mà vươn 

lên làm Người.  

Con dân của nước không phải đôn đáo tung ra tứ phương rước độc dược về mà tàn dân hại 

nước! Nguy tai! Hại tai! Văn sĩ Pháp có viết cuốn sách : “ L’homme, cet inconnu « , quả thật 

Lòng Người khó dò, vì do con người chứa trong mình những cặp mâu thuẫn nội tại : Thân xác 
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thì hữu hạn  mà Nhân duc lại vô nhai , hai yếu tố Hữu hạn và Vô biên không giao hòa nhau 

đưọc, gây ra bất Hòa  nên cứ dằng xé nhau làm cho con ngươi luôn bất ổn khổ đau !   

 

E.- MINH TRIẾT TRONG  

HUYỀN THOẠI LẬP QUỐC TIÊN / RỒNG 

 

 I.- Hai Biểu tượng ngược nhau Tiên ( Mẹ Âu Cơ ). Rồng ( Cha Lạc Long ) là cặp đối cục của 

Dịch lý.  

Mẹ Tiên Âu Cơ là Tổ Mẫu, Cha Rồng Lạc Long là Tổ Phụ, Tổ Mẫu Tổ Phụ kết hôn sinh ra 

con Hùng Vương. Hùng vương là Quốc Tổ của Dân tộc Việt Nam.  

Huyền thoại Tiên / Rồng là Biểu tượng về Tinh thần Dựng nước của Dân tộc Việt Nam. 

Châm ngôn về tinh thần Dựng nước hay tình thần Đoàn kết của Dân tộc Việt Nam:  

 

Mẹ Tiên: Non Nhân, 

Cha Rồng: Nước Trí, 

Con Hùng Vương: Nhân / Trí lưỡng nhất →Hùng / Dũng. 

  

Chúng ta nên nhớ, nền Văn hoá của Tổ tiên chúng ta là nền Văn hoá Biểu tượng xây trên 

Huyền thoại cũng như Đồ hình và Số độ. Ngũ hành . 

 

  Huyền thoại có hai loại: Thần thoại là những câu chuyện về Thần linh. Nhân thoại là những 

câu chuyện về con Người. con Người to lớn như Ông Bàn Cổ, Ông Đùng / Bà Đà,Ông Cồ  / Bà 

Cộc, Phù đồng Thiên Vương hay ông Thánh Gióng, vì họ đều là con của Thượng Đế.  

 

Con Người to nhất lớn của Việt Nam là Vua Hùng.  

Huyền thoại chỉ là câu chuyện dùng Biểu tượng để diễn tả Vấn đề, khi nói nơi đây thì ý lại ở 

chỗ kia, nói Vật Chất để chỉ Tinh thần hay từ Hình tượng, Biểu tượng để vươn lên Linh 

tượng.  

Lý do phải dùng Biểu tượng là vì thời xưa Lý trí chưa phát triển để diễn tả nhất là về phương 

diện Tâm linh u linh man mác, không thể lấy lời lẽ để “ Ngôn truyền” theo Lý mà chỉ “ Hội ý 

“được bằng Tình để cảm nhận “, lại nữa tuy là cùng một Biểu tượng nhưng mỗi người khi nhìn 

tới Biểu tượng thì cảm nhận được một cách sâu nông khác nhau.  

 

Nhìn Hình Đức Bà Maria thì liên tưởng tới lòng Bác ái, nhìn Hình Đức Quan Thế Âm Bồ tát 

thì liên tưởng tới lòng Từ bi. Khi nhắc  Mẹ Âu Cơ thì  nhớ đến Lòng Bao dung của Nhân / 

Nghĩa  Hùng  / Dũng.    

 

Đó là Nhân phẩm của con Rồng Cháu Tiên., chú không là chuyện hoang đường, chuyện Tiên 

Rồng ly dị theo tinh thần Duy Lý !!! 

Cũng vậy, Nho là Đạo trường chung của Đông Nam Á châu cũng là nền Văn hoá bằng Biểu 

tượng Đồ hình và Số độ.  

 

Không giải mã được Ý nghĩa từ Đồ hình và Số độ thì khó mà hiểu cặn kẽ được nguồn gốc của 

Nho.  

Đó là các Biểu tượng về Thái cực viên đồ, vòng Trong, vòng Ngoài, Ngũ hành, Bát quái, Hà 

Đồ, Lạc Thư, Cửu trù, Hồng phạm .  
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Nên nhớ nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là nét Nhất quán hay Mạch lạc Nội tại của Việt Nho. 

 

 II.- Phân cực để thăng hoa cuộc sống theo Dịch lý:  

 

Âm Dương hòa hay “ Thuận Vợ thuận Chồng “.  

 

        Chim Hải Âu, chim Hồng ( Hồng Bàng ) là Vật biểu thứ nhất tượng trưng cho Mẹ Tiên Âu 

Cơ. Chim Hải Âu, chim Hồng đều là loại chim Lưỡng thê, có khả năng sống trong hai môi 

trường và có khả năng bay Cao. Chim Âu bay lên Núi cao, chốn yên tĩnh ( silence ), ngồi bất 

động ( stillness ) quên hết sự đời để thăng hoa cuộc sống bằng cách “Đôn hồ Nhân, cố năng ái: 

Đôn hậu Tình Người mà yêu thương nhau, đó là Lòng Nhân ái, nên” Nhân giả ái Nhân : Lòng 

Nhân là lòng yêu thương con Người. 

  

Chim Âu cũng có thể kiếm ăn dưới Biển để gặp Cha Rồng.  

Giao long ( Cá sấu ) và Xà Long ( Rắn ) là Vật Tổ thứ hai, là Biểu tượng cho Cha Rồng Lạc 

Long.   . Rồng cũng là loài Lưỡng thê. Rồng có thể lăn lộn sâu dưới biển Rộng để có kiến thức 

viên mãn để trưởng Trí hay Chu tri , nên đạt Đức Nghĩa . Rồng cũng có khả năng làm mưa làm 

gió tung lên Không Trung để gặp Mẹ Tiên. 

 

 Huyền thoại bảo Tiên Rồng gặp nhau trên cánh Đồng Tương để Tiên Rồng tương kiến, 

tương giao, tương hợp, tương sinh ,tương hòa, tương trợ, tương thông để sinh ra con Hùng 

Vương Hùng/Dũng.  

 

Trong Cuộc Sống, Mẹ tu Nhân, Cha luyện Trí, khi sống gần nhau hai bên bù đắp Nhân Trí 

cho nhau cho nhau để ai ai cũng có Tình Lý vẹn toàn hầu trở nên con Người Hùng Dũng.  

Vậy câu chuyện Mẹ lên Non ,Cha xuống Biển cũng chỉ là Biểu tưọng diễn tả việc “ Phân 

công theo Giới Tính “ để trau dồi Bản Sắc của Mẹ Cha.  

 

Tình bao la giúp Mẹ Cha sống khăng khít với nhau, Lý Công chính giúp Cha Mẹ   sống Hòa 

với nhau . Khi sống theo Tính Lý hài hòa với nhau thì đạt Đức Hùng Dũng: Hùng là sức 

mạnh Cơ bắp. Dũng là sức mạnh Tinh thần.  

 

Chẳng có Chim nào biến thành Tiên,  Chim là Biểu tượng “ bay cao “ để giúp cuộc sống 

bớt Lượng của Vật chất mà vươn lên Phẩm của Tinh thần, cũng như chẳng có Giao Long 

Xà Long nào biến thành Rồng, nhưng đó là những Biểu tượng phải học rộng nghĩ sâu như 

lặn dưới biển sâu rộng để trưởng Trí mà đạt Chu tri ( holistic knoeledge ), tránh cảnh triết 

lý sờ voi, mà bị phân hoá.  

 

Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái, hay Nhân 

 

Rồng là biếu tượng của Trí hay Lý Công chính. hay Nghĩa. 

 

Không tin Tiên Rồng cũng được nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con Người Hùng 

Dũng.  

Nhân, Trí, Dũng là Tinh thần lập Quốc cũng là Nội lực của Dân tộc Việt Nam.  
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Cha Lên Non, Mẹ Xuống Biển và gặp nhau để tương Hợp là quá trình rèn luyện Tình Lý của 

Mẹ Cha theo Dịch lý. Đây là Biểu tượng Phân cực hay Phân Công Giới tính theo của Mẹ 

Cha; Mẹ chủ Tình, Cha nặng về Lý. Nữ Nội được phong làm Nội tướng, quán xuyên việc 

Nhà, Nam Ngoại được chỉ định làm Ngoại Vương, lo viêc Kinh bang tế thế . 

Đây không là việc Mẹ Cha ly dị như một số người tưởng lầm, mà là sự phân công để Tu thân hầu 

phát triển bản sắc riêng theo Giới tính.  

 

III.- Tinh thần Dân tộc hòa nhịp theo Dịch lý  

Me Âu Cơ sinh ra trăm con trong một cái Bọc, các con sống trong Bọc Mẹ gọi là Đồng bào, 

trăm là nhiều, 100 không là con số toán học. Trăm con trong trăm họ đều được Yêu thương 

đùm bọc nhau trong lẽ sống Công chính và bao dung nhau để sống hoà với nhau. 

Tình Đồng bào được Văn gia gọi là Đạo Nhân, Chất gia giải thích Đạo Nhân bằng những câu 

Ca dao Tục ngữ ngắn gọn dễ hiểu, để truyền qua cửa miệng cho nhau.  

 

Dân Việt Nam có ba lối Tu: Thứ nhất thì Tu tại Gia, thứ nhì Tu Chợ, thứ Ba Tu Chùa.thích 

hợp cho mọi tầng lớp trong Đồng bào. 

 

 Tu tại Gia là lối tu cho Gia đình. Tu Chợ là lối tu của dân gian., tu tại Chùa là lối tu chuyên 

Độc Thiện kỳ thân, 

  

  Đạo Nhân hay Tình Đồng bào  thì có: Lá Lành “ đùm “ Lá Rách Máu Chảy Ruột Mềm 

Tay Đứt Ruột Xót, Anh Em Như thể Tay Chân . . .  

Lành / Rách, Máu / Ruột, Tay / Ruột, Tay / Chân là nghịch số, các động từ Đùm, Chảy, Mềm, 

Đứt, Xót, nói lên mối Liên hệ Cơ thể thiết tha.  

 

Nghĩa Đồng bào được Văn gia gọi là Trí hay Đức Nghĩa.  

Nghĩa là trách nhiệm hai chiều có Đi có Lại với nhau. Nghĩa còn có Định nghĩa : Nghĩa : 

Nghi giả : Nghĩa là phải thích nghi với từng Người từng hoàn cảnh từng sự việc mà ứng xử Hòa 

với nhau,  

Chất gia diễn tả Đức Nghĩa bằng câu Ca dao ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu về mối Liên hệ hai 

chiều : 

Có Đi / Có Lại “ cho Toại Lòng nhau  

Cục Đất “ ném Đi “ / « Hòn Chì “ ném Lại «  

Ở cho Phải Phải / Phân Phân. Cây Đa “ cậy Thần “/ Thần “ cậy Cây Đa “ . . . 

 Có Đi / Có lại, Cục Đất / Hòn Chì, Cây Đa / Thần là những cặp Đối cực.  

 

Danh từ : Ném Đi / Ném Lại, cậy Thần / cậy Cây Đa, cho Toại Lòng nhau diễn tả hành động 

hiện thực mối liên hệ Công bằng. Phải Phải / Phân Phân diễn tả mối Liên hệ thích nghi.  

Những câu Ca dao trên mang đậm tinh thần Dịch lý trong Tâm hồn nhân dân Việt Nam.  

 

Non Nhân là Biểu tượng cho Tình yêu Bao la của Người Mẹ tu Nhân trên Núi cao. ( Nhân giả 

nhạo Sơn: Nhân thì Yêu thích Núi, do đó mà có danh từ Non Nhân để chỉ cho Tình Mẹ ) .   

Nước Trí là Biểu tượng cho Lý công chính hay Đức Nghĩa của Cha luyện Trí dưới Biển sâu. ( 

Trí giả nhạo Thuỷ: Trí thì yêu thích Sông Nước, do đó Nước được kết đôi với Trí thành Nước 

Trí, chỉ cho Lý Cha ) .  



- 389 - 
 

Hùng Dũng là Biểu tượng cho Tình thần đoàn kết của Vua Hùng, Quốc Tổ của Dân tộc 

Việt Nam.  

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng Triết lý Nhân sinh của Việt Nam để giúp mọi người 

sống Hòa với nhau, chứ không là kiến thức suông, là chuyện hoang đường .  

 

IV.- Cái Sảy nảy cái Ung 

 

Chẳng có Chim nào biến thành Tiên, chẳng có Giao Long Xà Long nào biến thành Rồng , đó 

chỉ là những Biểu tượng thăng hoa cuộc sống.   

 

    Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái hay Nhân,  

 

   Rồng là Biểu tượng của Trí hay Lý Công chính hay Nghĩa 

.  

Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương là Biểu tượng cho việc rèn luyện Tinh thần 

Nhân Nghĩa. Nhân Nghĩa là Tình thần Đoàn kết Dân tộc.  

 

Không tin Tiên Rồng cũng được, nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con Người Hùng 

Dũng. Mất con người Hùng Dũng của Vua Hùng là mất Gốc Nội lực Dân tộc, nên phải bôn 

ba đi tìm nhiều Gốc khác, gây ra cảnh phân hóa, nên trước sau gì Dân tộc cũng bị sa vào tròng 

Nô lệ .   

 

Cứ nghĩ Tiên Rồng chia con lên Núi, xuống Biển là Ly dị cũng được, những xin đừng quên 

mất việc trau dồi Bản sắc của nhau, tức quên mất vai trò Nội Tướng và Ngoại Vương của 

Mẹ Cha, để đối xứ với nhau “ vơi Tình cạn Lý “, đánh mất luôn Tình Nghĩa son sắt Vợ 

Chồng, làm tan Nhà nát Nước, nguyên do ly dị là quên đi lời căn dặn Cha ông: Nào là : Nồi 

nào úp Vung nấy “ với “ Non thề Bể hẹn “, nào là “ Vợ Chồng phải sống với nhau cho đến 

lúc « Răng long đầu bạc, cốt rũ xương mòn « , nào là « Trai mà chi, Gái mà chi. Sao cho Ăn 

Ỡ Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên” !  

 

Sự quên đi này làm cho “ Nhà tan, Nước mất  “!  

 

Quả là: “ Vi Nhân nan hĩ : Làm Người khó thay! “ 

 

 Ngày nay chúng ta văn minh hơn, chúng ta có thể bỏ thứ Văn hóa chi li rắc rối nầy, cho là 

cũ kỹ lạc hậu, nhưng đừng quên là chúng ta phải tìm cho ra những giá trị tốt đẹp hơn cho 

hợp với thời đại thay vào, hay những phương cách theo Khoa học thay thế cho Nhân Nghĩa 

để giúp sống Hoà với nhau, nhưng xin đừng xài Luật rừng trói buộc con người lại thành đàn 

mà kéo cày cho một phe phái Bất Nhân làm chuyện Bất công, chúng ta không thể lờ đi Quốc 

nạn và Quốc nhục mà chạy quanh, mà phải tìm cho ra đáp đề của Dân tộc, chứ không chỉ hô 

hào đoàn kết suông !  

 

V.- Sự nguy hại của cái Ung mất Gốc 

 

Đất nước của chúng ta có Đền thờ Hùng Vương ở Núi Ngũ Lĩnh ( có  gốc từ Ngũ hành ) thuộc 

tỉnh Phú Thọ, ở hải ngoại nơi một vài nước cũng có Đền thờ Hùng Vương, nhưng hình như một 
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số chúng ta chỉ nhớ ngày mồng 10 tháng 3, tới « thờ cúng Tượng Vua Hùng « , nhưng đa số 

con dân Việt Nam đã lờ quên « Tinh thần: Nhân / Trí, Hùng / Dũng của Vua Hùng « . 

  

Tình trạng này được gọi là “Lạc Hồn Thiêng Sông Núi “:  

 

Hồn Thiêng Sông là Trí hay Nghĩa,  

Hồn Thiêng Núi là Nhân. 

 

 Khi lạc Hồn Nhân Trí kết đôi thì mất Tinh thần Hùng Dũng, do tình trạng mất Gốc này mà 

Dân tộc Việt Nam ngày nay như đàn gà con lạc Mẹ, không được còn nấp dưới cánh gà Mẹ để 

chống chõi với sự bắt bớ để ăn thịt của loài Diều.  

 

Ngày nay Tình Nghĩa Đồng bào đã phai hồng nhạt thắm thành Đồng hương, có khi thành kẻ 

thù không đội trời chung 

 

 G.- MINH TRIẾT VỀ GỐC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

Sau thời gian sống trong Bô lạc thì con người quy tụ lại với nhau mà thành lập Quốc gia, nhu 

cầu đoàn kết là điểm mấu chốt để thắt chặt mọi con dân của nước lại vói nhau. Tinh thần 

Huyền thoại Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “ là nền tảng của Tinh thần “Đoàn 

kết“của Dân tộc .  

Tương là Tương ái, tương Kính, tương Thân, tương Dung, tương Giao, tương Hợp, tương 

Hòa, tương Thông,  nhờ đó mà mọi người được bao bọc, che chở, nuôi dưỡng trong bọc 

Trăm Trứng của Mẹ Âu Cơ với tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào mà sống khăng 

khít với nhau, có ai nên hư, xấu, tốt gì cũng là Đồng bào với nhau, không có được Tình bao 

dung của người Mẹ thì không thể sống được như thế ! ngày nay người ta lại  bất Tương 

dung,mặc nhiên cho mình là tốt là hay,người khác là xấu là dở, nên tranh dành hơn thua, 

loại trừ nhau để mình được độc tôn một cõi ! 

.  

Cuộc sống Duy Lý một chiều là « chẻ sợi tóc làm tư, đếm từng hạt gạo để thổi cơm, và là 

giai đoạn người ăn thịt Người «, ai không tin thì cứ sang Trung Hoa mà kiểm chứng!  

 

Châm ngôn dựng nước :  

Mẹ Tiên: Non Nhân, Cha Rồng: Nước Trí, sinh ra con Hùng Vương Hùng Dũng. Hùng là 

sức mạnh của Bắp thịt, Dũng là sức mạnh của Tinh thần.   

 

Hùng Dũng là cột trụ của Tinh thần Dựng nước và Cứu nước của Vua Hùng.  

 

Khi mọi công dân làm người sao cho Nhân Trí kết đôi hài hoà thì tạo ra Đức Hùng, Dũng để có 

Nội lực. 

 Đó là Minh triết dựng nước và cứu nước. Không có con Người Nhân chủ, không có Minh 

triết sống trong mọi lãnh vực theo Thiên lý “Âm Dương hoà “ thì con Người và Dân tộc 

không có đủ Nội lực để Dựng và Cứu nước qua hàng ngàn năm và cũng chẳng đạt Hạnh 

phúc vì không sống theo Quả dục của nền Văn hoá Thái hòa.  

 

Rõ ràng Huyền thoại Tiên Rồng không phải là chuyện hoang đường cũng không là chuyện 

trâu ma thần rắn như Vua Tự Đức quan niệm. Chỉ vì Lòng con Dân đã “ ngại Núi ( quên đi 
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Lòng Nhân của Mẹ Âu Cơ ) e Sông ( bỏ Trí công chính của Cha Lạc Long ) mà Dân tộc phải 

tan đàn xẻ nghé thương đau!  

 

H.- MINH TRIẾT TRONG NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NHO 

 

I.- Nguồn mạch của Văn hoá Việt  bắt nguồn từ : Tiềm thức cộng thông Nhân loại  

Khi đi vào Khoa Tâm lý miền sâu, chúng ta bắt gặp Sơ nguyên tượng ( archetype ). 

 Sơ nguyên tượng là những ấn tượng ( impression innée ) được khắc ghi vào tâm khảm con 

người từ nhỏ đến lớn.  

 

1.- Sơ nguyện tượng thứ nhất là mối Tình bao la của người Mẹ, một Tình yêu không điều 

kiện như Tình Cha, người Con Nên  Thương đã đành , mà  Con Hư lại càng Thương hơn.  

 

2.- Sơ nguyên tượng thứ hai là mối «  Keo sơn gắn bó “  giữa đôi Gái / Trai từ lúc Hẹn hò 

cho đến lúc Kết hôn. ( Hệ quả từ Sơ nguyên tượng thứ nhất )  

 

3.- Sơ nguyên tượng thứ ba là nguồn  «  Tình / Lý tương tham «  hay Tinh thần “ Dĩ Hòa vi 

quý ”, hay « Chín bỏ làm Mười « giúp con Người sống Hoà với nhau. . ( Hệ quả từ Sơ nguyên 

tượng thứ nhất )  

 

Đây là nguồn Tiềm thức cộng thông của Nhân loại cũng là nguồn gốc của Việt Nho.  

Chúng ta thử đi vào Văn hoá Việt Nam tức là Việt Nho để xem có ăn nhập gì với Tiềm thức Cộng 

thông của Nhân loại không  

.  

1.- 50 con theo Mẹ Âu Cơ lập nên Nước Văn Lang tức là theo Nguyên Lý Mẹ, nên nền Văn 

hoá trọng Tình hơn Lý có nguồn gốc từ nếp sống Nông nghiệp, trái với nền Văn hóa đặt 

trên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình có nguồn gốc từ nếp sống Du mục.   

 

Vì vậy mà mọi người trong Dân tộc được xem cùng chung một Mẹ, chúng ta gọi nhau là Đồng 

bào. Dầu chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng khi đi ra nước ngoài hễ gặp nhau là tỏ Tình thân 

thiết. 

  

2.- Trong khi Xe Tơ kết Tóc thành Vợ Chồng thì phải cử hành hai Lễ: Lễ Thành hôn hai bên 

được nối kết nhau bằng Tình, còn Lễ Giao bái thì hai bên hành xử với nhau theo Lẽ Công bằng 

để sống Hoà với nhau bằng Lý cho đến lúc “ Đầu bạc Răng long, cho tới lúc Cốt rủ Xương mòn 

“. 

Ngày nay có số người quên sống sao cho « Tình lý vẹn toàn với nhau « nên Gia đình mới thành 

Tổ Lạnh hay Tổ Nóng mà chia ly.  

 

3.- Trong công cuộc Vi Nhân tức “ Tu Nhân, Luyện Trí “ để có Nhân phẩm, theo Nho 

giáo thì có hai lãnh vực trau dồi Nhân phẩm: Một cho Cá nhân, một cho Cộng đồng. 

 

 a.- Về Cá nhân thì mỗi Người phải tu sao cho có Ngũ thường, tức là thường xuyên phải cho 

tu cho được 5 Điều gọi là Đạo Đức : Đạo Nhân ( Tình ) và Đức Nghĩa ( Lý ). Nghĩa có thể chia 

ra thành : Lễ,Trí, Tín.  
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Nhân là « Ái Thân ái Nhân « : Nhân là lòng Thương Mình, Thương Người và Vạn vật trong 

Vũ trụ .  

 

Nghĩa là Bổn phận phải hành xử Công bằng theo hai chiều có Đi có Lại «  Đồng đồng vãng lai 

« . Nghĩa được chia ra làm Lễ, Trí, Tín.  

 

Lễ là  « Cung Kỷ / kính Tha  «  tức là trọng Mình và trọng Người, có trọng Mình mới biết cách 

trọng Người,  

 

Trí là  « Tri Kỷ / tri Bỉ «  tức là Biết Mình và biết Người, có biết Minh thì mới hiểu Người khác. 

  

Tín là «  Tín kỷ / tín Tha  « : tin Minh và tin Người, mình có thủ tín với người thì Người khác 

mới tin Mình, vì “ Nhất ngôn bất trúng, Vạn ngôn vô dụng: Nếu một lời đã nói không đúng thì 

nhiều lời khác cũng không đáng tin, hay nếu bất tín trong điều nhỏ thì làm sao thủ tín được trong 

những việc lớn lao. 

Tóm lại, tuy có 5 Đức như trên nhưng gọn lại cũng chỉ có hai chữ : Tình / Lý  

 

b.- Về Cộng đồng thì mối Liên hệ Hoà được lập trên Tinh thần Nhân Nghĩa mang Bản chất hòa, 

đó là 5 mối liên hệ gọi là Ngũ Luân. Ngũ luân là 5 mối Liên hệ Hòa giữa các thành phần trong 

Gia đình và Xã hội theo tiêu chuẩn Tình Nghĩa: 

 

1.- Vợ / Chồng sống Hoà theo Tình / Nghĩa 

 

 2.- Cha Mẹ / Con cái: Phụ ( mẫu ) Từ / Tử Hiếu cũng theo Tình / Nghĩa.   Phụ Từ là Cha Mẹ 

Yêu thương con cái theo Lẽ Công chính bằng cách biến gia đình thành Tổ ấm, làm trường học 

đầu đời ươm Tình đơm Lý cho thành Trai hùng Gái đảm về sau. Tử Hiếu là con cái phải theo Lý 

mà vâng lời Cha Mẹ để trau dồi Tư cách và Khả năng gọi là Thành Nhân và Thành Thân, và 

nhất là khi Mình còn Trẻ phải Biết ơn Cha Mẹ bằng cách vâng lời, chăm lo xây dựng con Ngưòi 

mình và khi Cha Mẹ về Gia thì nhớ Yêu thương mà phụng dưỡng Cha Mẹ cho tròn chữ Hiếu, đó 

là cách sống Công bằng: “ Trẻ cậy Cha, Già cậy Con “ .  

 

3.- Anh Chị / Em: Huynh kính Đệ cung : Kính là trọng Người, Cung là trọng Mình, nghĩa là 

Anh Chị / Em phải Kính trọng nhau và hành xử Công bằng với nhau.  

 

4.- Nhân dân / Chinh quyền. Chính quyền phải tôn trọng Nhân quyền để giúp dân phát triển 

Tư cách và Khả năng. Nhân dân phải thực hành Dân quyền để giúp Chính quyền có phương 

tiện để Dựng nước và Cứu nước để cải tiến Dân Sinh và nâng cao Dân Trí.  

 

5.- Đồng bào với nhau: Mọi người sống theo Nhân Nghĩa để hòa với nhau, theo quan niệm « 

Thương Người như thể thươngThân « và biết cách sống « Dĩ Hòa vi quý «,đoàn kết với nhau 

mà Dựng nước và Cứu nước.  

 

Tuy có 5 mối liên hệ như trên nhưng rút cuộc cũng chỉ có một chữ HÒA Còn Hán Nho của Tàu 

được xây dựng trên Nguyên Lý Cha có bản chất Bạo động, gây Chiến tranh, Cướp bóc và 

Bành trướng,  

 



- 393 - 
 

Ngũ luân theo Hán Nho của Tàu được xếp theo thứ tự sau :  

 

1.- Quân Thần: tôn quân làm Thiên tử, trọng Bạo lực với Ngu Trung.  

2.- Phụ Tử; Cha Mẹ với con cái : Phụ Từ Tử Hiếu với Ngu Hiếu.  

3.- Phu Phụ : Chồng trước Vợ sau, trọng Nam khinh Nữ, Chồng Chúa Vợ Tôi.  

               4.- Huynh Đệ: Quyền Huynh thế Phụ.  

   5. Bằng Hữu: Thủ Tín: “ Nhất Ngôn bất trúng, Vạn Ngôn vô dụng.” Đây là mớ hổ lốn giữa Bá 

đạo và Vương đạo.    

 

Đó là sự phân biệt nền tảng giữa Hán Nho bá đạo và Việt Nho Vương đạo. Qua sự giao lưu 

Văn hóa qua hàng bao ngàn năm Việt Nho cũng đã bị Hán Nho uy hiếp xem dặm trộn lẫn với 

nhau mà biến chất đi nhiều, hầu như bị mai một vì mất ý thức !. 

  

II.- Nội dung Văn hóa Việt 

 

Việt Nho Nội dụng Việt Nho nằm trong Kinh Điển và Ca dao Tục ngữ tuy rất phức tạp, nhưng 

theo Triết gia Kim Định thì gồm những điểm chính sau: 

 

 

 1.- Vũ trụ quan Động, Nguồn biến dịch theo Dịch lý ( số 2 ) của các cặp đối cực thành nét 

Lưỡng nhất ( Dual unit : 2 →1 ) được tổng quát bằng “ Âm / Dương hoà “ hay “Thuận Vợ 

thuận Chồng “. Nét Lưỡng nhất tạo ra động lực giúp Tiến bộ trong trạng thái ổn định ( trạng 

thái quân bình động ).  

 

2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ ( số 3: Tam tài ): Sống giữa Trời Đất, con Người duy trì 

được vị thế Tự Chủ, nên phải tự Lực, tự Cường. Đó là con người Nhân chủ.  

 

           3.- Nguồn Tâm linh ( số 5 ) là : * Nguồn Sống ( Vật chất  ): Tình * Nguồn Sáng ( Tinh 

thần ; Nhân / Nghĩa, Bao dung < Hùng / Dũng >   )  .  

 

        4.- Một Lộ đồ Tu, Tề, Trị , Bình giúp  tất cả Cơ chế có  các cặp đối cực tương ứng    thích 

hợp được vận hành “ đồng bộ “ với nhau để tiến lên mà Dựng và Cứu nước. 

  

        5.- Một Đạt quan An nhiên tự tại 

 

Nhờ sống theo Quả dục ( Chiết trung giữa Diệt dục / Đa dục →1 ) và hành xử theo An hành ( 

Chiết trung giữa Cưỡng hành / Lợi hành ) .  

Nét Lưỡng nhất là nét Nhất quán xuyên suốt nền Văn hoá Việt có bản chất Thái Hòa. Nét 

Lưỡng nhất là “ Âm Dương hoà “, là viên Ngọc Long Toại, là “ Tiên Rồng gặp nhau trên 

cánh đồng Tương “, là “ Thuận Vợ thuận Chồng “, giúp “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

“ .  

 

Sống thuận với Thiên sinh tức là sống thuận theo Luật Biến dịch trong vũ trụ. Có ba luật lớn: 

Luật Biến dịch, luật Giá sắc và luật Loại tụ.  
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  Sống thuận với Địa dưỡng là suy tư theo Khoa học để khai thác tài nguyên thiên nhiên 

mà sống, nhưng không lạm dụng thứ nào làm ô nhiễm môi sinh, làm lỗi « Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ «. 

  

Còn Nhân hòa thì phải làm sao khai thác và sữ dụng nguồn Địa dưỡng thuận với luật Thiên 

sinh cũng như hành xử sao cho Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất thì mới có đủ Nội lực để 

mà Xây dựng nước và cứu nước. Nói gọn muốn sống được công bằng với nhau thì đòi hỏi mọi 

người phải tu tỉnh cho có Lòng Nhân để thực hiện lẽ Công bằng tức là đức Nghĩa vào đời sống 

xã hội. Đó là lối sống theo Minh triết. Minh triết là cách làm sáng tỏ Thiên lý để sống theo mà 

tồn tại và phát triển, chứ không ai có Minh triết. 

 

I.- MINH TRIẾT TRONG NẾP SỐNG QUẢ DỤC 

 

Chúng ta biết trên Thế giới đại loại có ba nếp sống: Diệt dục, Đa dục và Quả Dục.  

 

Diệt dục là nếp sống Xuất thế, sống khắc khổ để chăm lo cho cuộc Sống đời sau, nên chưa lo 

sống đã lo chết, quên mất thực tại cần thiết của đời sống Nơi Đây và Bây Giờ. Đây là sự Lạm 

dụng thiếu, nên nhiều khi đưa tới nạn bị Cưỡng hành.  

 

           Đa dục là nếp sống Nhập thế , con Người lăn lưng vào cuộc đời, chăm lo làm cho được 

nhiều của cải vật chất, có thể đưa tới cuộc sống lạm dụng nhiều thứ, làm cho đảo lộn trật tự Gia 

đình và Xã hội, và làm ô nhiễm môi trường. Đó là nếp sống Lợi hành.  

 

           Quả dục là nếp sống  Xử thế, nếp sống  Chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục.  

 

Diệt dục / Đa dục lưỡng nhất → Quả dục 

 

Con Người Không hoàn toàn theo Diệt dục để giúp làm phát triển toàn diện con người mà lo cho 

cuộc Sống Nơi đây và Bây giờ được êm xuôi thoải mái.  

 

Con Người cũng Không theo lối sống Đa dục để lạm dụng mọi thứ làm tha hóa con người, rối 

loạn Xã hội và làm ô nhiễm môi trường. 

 

 Do đó mà con Người phải Xử thế theo lối vừa Xuất vừa Nhập, Xuất một phần theo Diệt 

dục và Nhập một phần theo Đa dục để cho đời sống được điều hòa Tiết độ.  

 

Muốn thế phải An hành nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, thấy sự việc hợp với Nhân 

Nghĩa thì cố làm cho được, còn những điều trái với Nhân  Nghĩa thì nhất định không. 

 

 

Tóm lại : 

Diệt dục / Đa dục  lưỡng nhất → Quả dục 

Lợi hành / Cưỡng hành lưỡng nhất → An hành  
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Chỉ có con Người sống thực sự theo Nhân Nghĩa mới có Dũng lực để An hành được. Đây 

Không là cuộc sống ba phải mà đòi hỏi phải có tinh thần Triết học rõ ràng thấu đáo và Nghệ 

thuật tế vi uyển chuyển như nét cong Duyên dáng của Việt tộc ( xem sau ) mới đạt được. Đây 

là nếp sống theo Dịch lý, thuận theoThiên lý để Sống hòa nhịp với Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.  

 

K.- MINH TRIÊT VỀ CHẾ ĐỘ NHÂN TRỊ 

 

Về Chế độ Chính trị thì chọn Chế độ Nhân trị, vì  : 

 

Nhân giả An nhân, 

                                                             Trí giả Lợi nhân 

                Úy giả Cưỡng nhân “. ( Lão ). 

 

Tổ  Tiên chúng ta đã  chọn chế  độ : Nhân trị gồm Lễ trị / Pháp trị. 

 

Lễ trị: Lễ là “ cung Kỷ / kính Tha “ : trọng Mình trọng Người. Không biết trọng Mình thì 

không thể trọng người khác. Lễ là hàng rảo cản tự nội, giúp con người tự ý không làm chuyện 

bất Nhân và bất Công. Lễ trị thuộc về lãnh vực Văn hoá và Tôn giáo cùng Giáo dục.  

 

Pháp trị là dùng Luật pháp công minh mà trị dân. Vì con người luôn bất toàn, nhiều khi không 

tự chế được mà làm chuyện phạm pháp, nên pháp luật giúp con ngưòi bất toàn sống theo lẽ 

công bằng của Hiến pháp.  

Thiết tưởng chỉ có Pháp trị thì không thể giúp cho xã hội được luôn an vui, vì pháp luật nào 

cũng có kẻ hở. Phần này thuộc trách nhiệm Xã hội.  

 

Nền tảng của chế độ Nhân trị: “ Dân duy bang bản, bản cố bang ninh: Dân là Gốc của 

nước, Gốc có được củng cố nghĩả là mỗi người dân phải được có Ăn có Học để có Tư cách và 

Khả năng thì Gốc nước mới được vững mạnh, Nước có được vững mạnh thì Dân mới an vui 

hạnh phúc. Hạnh phúc cũng đòi hỏi phả Thân an Tâm lạc: Một tinh thần minh mẫn trong một 

thể xác khỏe mạnh.  

 

Nếu một chế độ chính trị mà tham tàn bạo ngược thì người dân phải trừ khử như giết một những 

tên phàm phu tục tử ( Trụ bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu ). 

  

Chế độ Độc tài và CS rõ là chế đô « Úy giả cưỡng nhân « 

  

L.- MINH TRIẾT TRONG SÁCH LƯỢC QUỐC KẾ DÂN SINH 

 

Bất cứ một Tổ chức nào cũng đều có một Tôn chỉ và Mục đích. Để thực hiện Mục đích đã ấn 

định thì phải có một Tổ chức từ Gốc tới Ngọn, nên phải có Tổ chức Nhân sự được phân Công 

phân Nhiệm để điều hành Tổ chức. Một Chế độ chính trị cũng vậy không thể thoát ra ngoài 

khuôn khổ đó.  

 

1.- Tôn chỉ hay Chính lược thì nhằm thực hiện cặp đối cực: Phú chi / Giáo chi « để cải tiến 

Dân Sinh,nâng cao Dân Trí hầu chấn hưng Dân khí, đó là nguồn Nội lực của Dân tộc.  
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2.- Mục đích để thực hiện Chính lược gồm Chiến lược / Chiến thuật :  

 

       a.- Chiến lược thì : * Thiết lập Chế độ Dân chủ với nền tảng Lễ trị/ Pháp trị với Tam 

quyền phân lập theo Dịch lý : Trong Tam quyền phân lập thì : Các ngành Lập pháp, Tư pháp 

và Hành pháp là những cặp đối cực vừa được vận hành theo Tiêu chuẩn « Thiểu số phục tùng 

đa số « và vừa theo Tiêu chuẩn « Đa số phục tùng thiểu số (  competency )  

 

* b.- Đường lối thực hiện thì lấy Chí Nhân / Đại Nghĩa thay cho « Tham tàn / Cường bạo để 

thực hiện Công bằng xã hội.  

 

3.- Chiến thuật thì:  

 

* a.- Thiết lập các Cơ chế xã hội theo các cặp đối cực Dịch lý để giúp cho Cơ chế được tiến bộ 

và quân bình và đồng thời giúp các cơ chế vận hành đồng bộ với nhau :  

 

Chính trị với sự điều hòa giữa Nhân quyền / Dân quyền  

Kinh tế với sự điều hòa giữa Công hưu / Tư hữu  

Giáo dục với sự điều hòa giữa Thành Nhân / Thành Thân  

Xã hội với sự điều hòa giữa Dân sinh / Dân trí.  

 

Tất cả các cặp đối cực phải được điểu hành đồng bộ với nhau.  

 

* b.- Nghệ thuật Cai trị thì phải vừa quán triệt mọi vấn đề nhờ tinh thần Triết lý ( Lý ) và cũng 

vừa phải thực hiện uyển chuyển theo Nghệ thuật ( Tình ) giúp mọi sự được đến nơi đến chốn.   

 

M.- MINH TRIẾT TRONG THUẬT CAI TRỊ 

 

Trong việc cai trị của chế độ Dân chủ thì dùng Nghệ thuật Cai trị, trong chế độ CS thì dùng xảo 

thuật và bạo lực để Tà trị. Để hiểu nghệ thuật cai trị của Tổ tiên ra sao, chúng ta nên truy 

nguyên từ cái Thuật dùng chữ Nghệ. Chữ Nghệ: ( 乂 = 丿< nét phẩy > +乁 < nét Mác > ) 

gồm nét Phẩy ( cùng chiều Kim đồng hồ: Hữu nhậm ) và nét Mác ( Ngược chiều kim đồng hồ: Tả 

nhậm) giao nhau, tức là cặp đối cực Tả và Hữu nhậm giao nhau , đó là cặp đối cực của Dịch lý 

“Âm Dương hoà “ tức là Thiên lý mang bản chất Hòa .  

 

Vậy Nghệ thuật Chính trị là cách cai trị thuận với Thiên lý để mưu phúc lợi cho toàn dân 

trong trật tự Hòa mà sống an vui với nhau.  

 

Nghệ thuật Chính trị cũng rất tế vi vì phải chu toàn mọi góc cạnh của đời sống mới đem cả 

Dân tộc tới cuộc sống Hoà vui hạnh phúc. Hoà là đỉnh cao của Văn hoá Thái hòa được thể 

hiện vào Đời sống Chính trị.  

 

Để hiểu cái tế vi của Nghệ thuật chúng ta lấy ví dụ một Họa sĩ vẽ bức tranh, người Họa sĩ chỉ với 

mấy nét vẽ cùng với sự kết hợp màu sắc ( vật chất ) mà làm nổi bật lên Tinh thần của bức tranh, 

bức tranh vô giá là bức tranh có Hồn. Một bức tranh tuyệt tác là một bức tranh làm sao cho cái 

Xác hiện lên được cái Hồn của bức tranh. Nghệ thuật Chính trị là sự kết hợp rất uyển chuyển 

giữa tinh thần Triết lý ( Lý ) và Nghệ thuật ( Tình ) sao cho công trình “ Phú chi và Giáo chi 
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“được hài hòa, giúp cho toàn dân sống sung mãn tương đối công bằng mà hòa với nhau cho 

được hạnh phúc.  

 

Còn Xảo thuật Tà trị là cách hành xử đi ngược với Thiên lý, là đảng thay Trời cướp quyền Tự 

do và quyền Tư hữu của Dân thuộc Thiên tính về cho đảng gây ra cảnh Bất Hòa gây ra khổ 

đau tang tóc cho con Người và Dân tộc.  

 

Xảo thuật Chính trị còn là cách Nói “ Nhân Nghĩa “ mà Làm ngược lại theo lối “ Tham tàn 

và Cường bạo” , nghĩa là “ nói Ngược làm Xuôi “: Nói Độc lập vì đã làm Nô lệ kẻ thù, Nói Tự 

do là chuẩn bị tước Nhân quyền, Nói Hạnh phúc là hô cải cách để tước quyền Tư hữu hầu Ngu 

hóa và Bần cùng hóa nhân dân để cho dễ cai trị và trường trị, Nói Đổi mới là để rước Tư bản 

vào làm ăn mà cùng nhau Tham nhũng,    

Nói làm ăn theo kinh tế Thị trường nhưng theo định hướng XHCN là nói bừa để bảo vệ đảng 

trong lúc bế tắc không biết tiến thối ra sao! Tất cả mọi sự dối trá nghịch với Thiên lý cứ lần 

lượt bị phơi bày vì không có gì dưới mặt trời có thể thoát khỏi cái Lưới Trời lồng lộng Nhân 

quả hay Giá sắc!  

 

N.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH XÂY DỰNG CƠ CHẾ XÃ HỘI 

 

Theo quan niệm Nhất nguyên Lưỡng cực thì mỗi Cơ chế xã hội phải làm sao cho cặp đối cực 

trong từng Cơ chế được điều hòa và điều hòa cùng các Cơ chế khác trong xã hội thì mới giúp 

cho các Cơ chế vừa Tiến bộ vừa Ổn định.  

 

1.- Trong Giáo dục thì khi điều hợp được cặp đối cực Học Lễ  (formation ) và Học Văn: ra  ( 

informtion  ) thì sự Học mới trọn hảo, giúp ích cho cuộc sống. 

 

 Mục tiêu của giáo dục là điều hòa được cặp đối cực thành Nhân ( Tư cách do Lễ ) và thành 

Thân ( Khả năng do Văn ).  

 

Giáo dục mà chỉ đào tạo khối óc để thành Thân thì sẽ sản sinh ra nan đề Duy Lý.  

 

Tiên  học Lễ ( Lễ : biết Trọng Mỉnh để biết trọng Người ) bằng cách Huấn linh, ( thuộc lãnh 

vực đào luyện Tư cách : Formation ).  

 

Hậu  học Văn bằng Bác vấn ( thuộc kiến thức để trau dồi Khả năng : Information ), thì sự học 

mới giúp cho con Người phát tiển toàn diện. 

 

 2.-Trong Chinh trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyền và Dân quyền thì Dân 

mới giàu nước mới mạnh.  

 

Có tôn trọng Nhân quyền để con Người có Tự do mà trau dồi Nhân phẩm cho có Tư cách và 

Khả năng. Do đó mà đòi hỏi phải có nhu cầu Tự do Tôn giáo, Tự do Văn hóa và các quyền Tự 

do căn bản.  

Về Dân quyền thì xã hội phải cung cấp cho mọi công dân Cơ hội và Phương tiện phát triển toàn 

diện con người, tức là giải phóng cái Tâm cái Trí của mọi công dân thành con người Nhân chủ, 



- 398 - 
 

khi đó mọi công dân mới có đủ Tư cách và khả năng để đóng góp tương xứng vào công cuộc 

Cứu nước và Dựng nước.  

Nhiệm vụ của chính quyền là “ Phú chi, Giáo chi “. Phú chi để nâng cao Dân Sinh, Giáo chi 

để nâng cao Dân Trí và Dân Khí. Đó là công trình giải phóng toàn dân để cứu nước và Dựng 

nước, chứ không chỉ giải phóng giai cấp nghèo đói và ngu dốt, khi giải phóng xong rồi không 

biết làm gì tiếp cho con Người và Dân tộc, mà chỉ theo “ phường đạo tặc  lưu manh truyền kiếp” 

mà giết người cướp của để lấp đầy túi tham không đáy theo Lý tưởng Kách mệnh vô sản!  

 

Nhân quyền là phổ biến cho Nhân loại, còn Dân quyền mới phụ thuộc vào hoàn cảnh địa 

phương, nhưng khi nào cặp đối cực tương xứng này tương tranh tương hỗ để kết hợp với nhau 

thì mới đem lại ích lợi cho con Người và Dân tộc.  

 

3.- Về Xã hội thì phải điều hoà Dân sinh và Dân trí cho đồng bộ thì mới phát triển điều hòa 

được.  

Khi Dân sinh được cải tiến thì mới giúp nâng cao Dân trí để cho mỗi Công dân đều có Tư 

cách và Khả năng nhờ có học, có thế mới mong Dân giàu nước mạnh. Một nước giàu mạnh 

không chỉ ở đông binh lính và nhiều súng đạn, mà chính cốt ở Dân sinh, Dân trí và Dân khí 

được cao.  

 

4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà giữa Công hữu / Tư hữu để giúp cho hết mọi người dân có 

cuộc sống tối thiểu có Nhân phẩm, tức là mỗi công dân đều có cơm no áo ấm và tiện nghi tới 

thiểu cũng như Tự do căn bản.  

 

Thiếu quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị giáng cấp thành súc vật . 

 

Nói cách khác là Tự do và Bình sản là hai nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con người. Tự do 

để phát triển Nhân cách và Khả năng của con Người, Bình sản để ai ai cũng có nhu cầu tối 

thiểu như các yếu tố “ Ăn, Mặc, Nhà ở và Việc làm “ để sống xứng với Nhân phẩm.  

 

Chê` độ điều hòa giữa Công điền Công Thổ với Tư điền gọi là Bình sản. 

  

Nếu Xã hội cứ lờ đi cảnh “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì đến khi Bò chết ( người 

nghèo ) thì Trâu cũng bị lột da ( người Giàu ).  

 

Chế độ CS là một hệ quả quá đau thương của Dân tộc do Lòng Vô cảm và thiếu tinh thần 

Liên đới trách nhiệm mà ra !  

 

Do đó mà Tài sản Nhân dân không còn là Công hữu và Tư hữu của Nhân dân mà trở thành “ 

đảng hữu “ qua “ Mẻ cướp Lý tưởng Quốc tế trá hình. 

 

 Khi bị tước mất quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị thiến hoạn mất 

Nhân Tình và Nhân Tính, nên trở thành súc vật.  

Hai quyền này thuộc Thiên bẩm.  
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Mao đã dùng phương pháp Tẩy não hòng để tẩy xoá Lương tâm, xóa mất quan niệm Tư hữu 

trong đầu, đặng nhét quyền Công hữu vào đầu vô sản mà làm Kách mệnh triệt để, nhưng kết 

quả là đưa Trung hoa vào khoảng trống Văn hóa như hiện nay,  

Trung Hoa đã bán đứt Lương tâm của Dân tộc qua việc sản xuất và xuất cảng hàng độc hàng 

giả để hòng tiêu diệt thế giới mà chiếm đoạt Không gian sinh tồn ( space for life ) ,cùng nhiều 

mưu mô bành trướng vừa trâng tráo vừa thâm độc chỉ vì bất Nhân và bất Nghĩa.! Ảo tưởng “ 

Biển Đông là ao nhà của đại Hán “ đang đưa dân Trung Hoa vào ngõ cụt!  

 

O.- MINH TRIẾT TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC 

 

( Phỏng theo GS. Kim Định )  

 

 I.- Mục tiêu :  Tiên học Lễ: THÀNH NHÂN.  

                                    Hậu học Văn: THÀNH THÂN  

 

 II.- Phương pháp.- Hai lối giáo dục: Đồng nhất và Khai phóng. 

 

1 .- Giáo dục đồng nhất 

“ Ở đây chỉ xin làm sáng tỏ vấn đề bằng so sánh đường lối giáo dục ( tức sự sửa soạn xa ) :  

 

 Một theo Tâm Lý đồng nhất của Hạ trí,  

 Một theo lối Thái hoà của Tâm Linh. 

  

 Lối Giáo dục đồng nhất có 3 nét đặc trưng sau: 

  

  a.- Trước hết là nhồi sọ : Nhồi sọ cho thực đầy, nhét cho thực chặt, không còn để 

một quảng thì giờ trống nào để tâm hồn rảnh rang, hầu có thể tự suy nghĩ lấy cách tư riêng . Hết 

giờ học thì đến giờ làm việc, hết lao tác thì đến học tập.  

 

  b.- Thứ đến là lối độc hữu: Do quan niệm chân lý có một, vì thế một là cấm 

đoán triệt để tất cả tư tưởng khác với chân lý được chấp nhận, như ta thấy rất rõ trong chế độ 

cộng sản. Hai là không dành cho chút thì giờ rảnh nào, đặng nhìn ra ngoài. 

  

  c.- Thứ ba là hệ quả của sự không để giờ cho suy nghĩ thì tất nhiên phải suy 

nghĩ hộ : không ai có quyền suy nghĩ nữa, đã có Đảng và Bác suy tư .  

Tất cả chỉ có việc theo lý trí của người trên. Như vậy là Lý trí ròng làm sao lý trí gặp được Tâm 

linh.  

Biết bao người Việt Cộng đã nghĩ đến tình Đồng bào, tình Huynh đệ, cha con, muốn ngừng 

tay đâm chém phá hoại, nhưng Bác và Đảng đã bắt phải từ khước những ý nghĩ đó , cho đấy 

chỉ là những tàn tích của phong kiến, của tư bản, cần đoạn tuyệt, để được hướng trọn vẹn tai 

mắt, trí, ý vào chân lý của Đảng mà thôi  

Vì thế nhìều đảng viên phải giả điếc trước tiếng nói của Tâm tình, của Lương tâm để tuân 

theo chỉ thị cấp trên, bắt phải hoạt động như cơn sốt rét để khỏi nghe tiếng lòng . . .   

 

2.- Giáo dục khai phóng 
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 Bây giờ chúng ta trở về với chân lý khai phóng của Việt Nho, nó có những đặc tính sau 

đây : 

  

 a.-Trước hết là sự thanh thoát trong Đường lối giáo dục, được tượng trưng trong việc 

“Đi tắm sông Nghi, hóng mát trên dài Vu Vũ, ca hát mà trở về ” .  

Thật là nhẹ nhàng cởi mở, giàu tính chất Tâm linh thanh thoát ( xem Tâm Tư , chương IV ) .  

Còn về sách vở tuyệt nhiên không bao giờ lấy nó làm tiêu chuẩn tối hậu kiểu Mặc Địch để 

chúng chắn đường con người trở lại với Tâm mình.  

Nếu có dùng sách thì cũng không có những sách chặt chẽ kiểu ý hệ, mà là những sách có lối văn 

lỏng lẻo, cởi mở như Thi , Thư , Lễ , Nhạc , không có chút chi trói buộc Tâm hồn. Đã vậy cũng 

không có nhịp điệu chung nào Anh này ra một ý chưa múc cạn, thì cứ múc đi; vài ba tuần dăm 

ba tháng mới trở lại gặp thầy cũng được.  

 

 b.-Điểm thứ hai, đối với những tư trào khác, thì nên tránh công kích : “ Công hồ dị 

đoan, tư hại dã dĩ đoan ” . Vậy có nghĩa là Dung thông .  

Tất nhiên chỉ Dung thông những tư trào nào vẫn để cho mình được phép mãi mãi dung 

thông. Vì nếu bừa bãi chấp nhận những thuyết đầy chất độc hữu, thì ngày nào thắng thế, nó 

phải bắt mình cũng phải độc hữu .  

Y như Việt cộng hiện nay, biết bao người chỉ đón rước cộng sản như để mở rộng đường suy tư, 

có ngờ đâu đến lúc nó thắng thế , thì dù muốn dù chăng mình cũng phải trở thành một chiều như 

nó . Vì thế nhân danh tinh thần Tương Dung mà chấp nhận bất cứ tư trào nào là một thứ “ 

ba phải ” rất tai hại.  

 

 c.- Cái nét cuối cùng của Việt Nho là đề cao việc trở lại với Tâm tư mình. 

 Có theo ông thầy thì chẳng qua mình thấy ông nói hợp tâm trí mình chứ không phải vì là của 

ông. Vì thế có đi cùng một đường với ông, cũng chính là đường của mình. Đại để đó là mấy nét 

biểu thị nền Giáo dục của Nho giáo Nguyên thuỷ, tức cũng là Việt Nho.  

 

III.- Hai nền tảng của Giáo dục: 

Huấn linh và Bác vấn 

 

Để được xứng danh là một nền Giáo dục phải có hai phần Huấn linh và Bác vấn :  

 

 1.- Huấn linh ( Chỉ sự Đào luyện: formation ) < THÀNH NHÂN > “  

Muốn đào luyện phải có Cơ sở tinh thần để y cứ và để tài bồi vun tưới trở lại rồi trở đi mãi 

mãi, có thế mới là Huấn, mới là Luyện. Chữ luyện nói lên sự đi lại nhiều lần mãi mãi cho tới 

độ đạt thuần thục và tinh ba, nên cũng gọi là Thần là Linh, gọi tắt là Huấn linh.   

 

 2.- Bác vấn ( Chỉ sự Quảng vấn: information ) < THÀNH THÂN > Song song với 

Huấn linh như Hồn, thì cần phải có Bác vấn như Xác, tức là Bác học Quảng vấn ( 

information ).  

Bác học là chiều Rộng, còn Huấn linh là chiều Sâu :Rộng / Sâu lưỡng nhất  

 

Chiều Rộng càng lớn thì giúp cho chiều Sâu vào sâu hơn nữa. Hiện nay các nền giáo dục hầu 

hết đều rộng quá rộng, đến độ để cho Bác vấn lấn át Huấn linh, khiến cho giáo dục thiếu mối 

Quán nhất Nội tại. Thực ra sự biết rộng ( bác vấn ) là một điều hay dành cho một số nhỏ có 
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khả năng bách khoa mà không hợp cho phần đông chỉ cần một tầm học vấn thông thường, 

cùng lắm là hai ngành chuyên môn mà thôi. 

.  

Nhờ có óc thiết thực, mà Mỹ Anh Nga đã dám làm cuộc Cách mạng giáo dục.  

Chương trình trung học mà nặng về Bác vấn mà bỏ qua Huấn linh là nền giáo dục bì phu, bỏ 

Gốc ôm Ngọn, như thế thì làm sao gây nên những cán bộ Văn hoá, tạo được niềm tin tưởng 

để gắn bó người trong nước thành một mặt trận Tinh thần.” 

( Dịch Kinh Linh Thể. Kim Định) 

 

P.- MINH TRIẾT VỀ QUYỀN HÀNH 

 

Trong bài trên Ts. Lê Công Sự có đề cập tới Vấn đề Minh triết và Quyền lực Chính trị. Phần 

trên chúng tôi đã bàn về Minh triết qua nhiều lãnh vực trong Văn hóa Việt, còn Quyền lực Chính 

trị thiết tưởng phải lần tới Nguồn Gốc của Văn hóa Việt đề làm sáng tỏ.  

 

Nền tảng Tinh thần lập quốc của Việt Nam là Hùng / Dũng hay sức mạnh Vật chất / Tinh 

thần của cả Dân tộc.   

 Sức sống của mỗi cá nhân là Tình / Nghĩa . Sự phân công Giới tính hay phân công Trách 

nhiệm tuy là bình đẳng nhưng là Nữ Nội Nam Ngoại:  «  Đàn Ông là Nhà, đàn Bà là Cửa. »  

 

Mối liên hệ Hoà giữa mỗi người trong nước là Tình Nghĩa Đồng bào.  

Theo Tôn ti trật tự mà mỗi người có Nhiệm vụ và Quyền lợi tương xưng khác nhau trước hết mỗi 

người phải lo sao cho thành Nhân có Tư cách và thành Thân có Khả năng.  

 

Trong lãnh vực Gia đình. Nhiệm vụ của Cha mẹ đối con cái là nuôi nấng và dạy dỗ con cái 

cho nên người có Tư cách và Khả năng để không những người con khi trưởng thành có thể sống 

tự lập mà còn sống được hạnh phúc.  

 

Quyền hành của Cha Mẹ phải nằm trong lãnh vực Tình Lý, nghĩa là Yêu thương theo lẽ Công 

bằng để giúp con cái un đúc lòng Yêu thương và hành xử công bằng.  

Không ai có thể nhân danh lý do nào mà cướp quyền dạy dỗ con cái của Cha Mẹ. Tổ chức 

« Thiếu niên quàng khăn đỏ «  và «  đoàn Thanh niên CS «  là Tổ chức cướp đoạt quyền 

Giáo dục Thành Nhân và thành Thân của Cha Mẹ, cách này ngược với Thiên lý, làm mất 

phẩm giá con Người và làm rối loạn Xã hội, đây là cách Nhồi sọ  «   của Cha Gìa Dân tộc  

« biến  Người thành Ngợm,.  

 

Còn Nhiệm vụ của con cái với Cha Mẹ là vâng lời Cha Mẹ để được Quyền lợi đào luyện thành 

Nhân ( Tư cách ) và thành Thân ( Khả năng ) để trở nên trai hùng gái đảm mà xây dựng Gia 

đình và đất nước, nên người con phải biết Ơn ( nhờ Tình ) và báo Hiếu với Cha Mẹ ( theo Lý 

công bằng ) cho phải Đạo làm con.  

Do đó mà có câu: “ Trẻ cậy Cha, Gìa cậy Con “  

 

Còn nhiệm vụ của Chính quyền đối với Nhân Dân thì phải tôn trọng Nhân quyền để giúp 

người Dân phát triển Tư cách và khả năng đồng thời đỏi hỏi người Dân phải thực thi Dân 

quyền như đóng thuế cùng những nghĩa vụ hợp hiến khác cho nhà nước đề cứu nước và xây 

dựng nước.  
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Muốn thực thi nhiệm vụ đó thì Chính quyền phải có Quyền: Quyền đó do toàn Dân giao cho, 

một là chính quyền phải là người có tư cách và khả năng do Dân bầu chọn tự do.  

Quyền của chính quyền cũng do người dân trao cho qua Hiến pháp do người dân soạn thảo.  

 

Hiến pháp chẳng qua lẽ Công bằng xã hội xuất phát từ Lòng Nhân ái để trị quốc an dân, chứ 

không là thứ luật rừng để hãm hại những người yêu nước chống kẻ thù Dân tộc.  

 

Chính quyền chẳng qua là công bộc của dân, Quyền nào thì Lợi nấy, Lợi nào thì phải Hành 

nấy, Hành theo luật Công chính.  

 

Như thế là Dân lãnh đạo đảng, chứ sao đảng lại lãnh đạo Dân? 

 

Sao có chuyện động trời “ chưa sinh Cha đã là sinh con “, ngược ngạo đến thế là cùng!?  

Các chức vị hàng đầu trong chính quyền Trung ương mới được đảng bày bản chỉ định trước khi 

hết nhiệm kỳ của chính phủ cũ cũng như cuộc bầu cử Quốc hội cho chính phủ mới, chỉ có Chủ 

nghĩa Mác –Mao- Hồ mới có lối “ Dân chủ cuội đến thế là cùng ! 

 

“ Trong chế độ Dân chủ, quyền hành thuộc về Dân, chính quyền chỉ là kẻ được Dân giao cho 

nhiệm vụ điều hành mọi Cơ chế xã hội cho được Tiến bộ và Quân bình, quyền của chính 

quyền càng ít càng tốt, vì là nền Dân chủ, quyền hành có nền tảng nơi toàn Dân, mọi việc đều 

do Dân làm, Dân xây dựng, chứ không có Dân chủ tập trung, dân chủ này là Dân chủ cuội 

lộn đầu trở xuống, nên thành Đảng chủ !  

  Nên nhớ Giai cấp là tàn tích tệ hại của chế độ Nô lệ, Đảng của Giai cấp lại càng tệ hại hơn, 

vì bản chất của Đảng theo Văn hoá Du mục là bạo hành, gian manh, cướp đoạt, và bành 

trướng.  

 

Ngày nay ngưòi ta bị áp bức quá nên cứ kêu gào đa đảng, cho được Tự do, nhưng Tự do không 

đủ hai chiều gồm: Tư do hàng Dọc ( Vô biên về Tâm Linh: Nhân quyền ) và Tự do hàng 

Ngang ( Hữu hạn qua Thế sự, Khoa học: Dân quyền ) thì trở nên hỗn loạn, vì “ lắm < thầy 

thiếu Lương tâm> thì rầy ma “.  

 

 Tự do vô biên ( hàng Dọc với Thiên / Địa )  / Tự do Hữu hạn  ( hàng Ngang với Tha  Nhân ) 

phải lưõng nhất  

 

Trong một nước có thể nhiều đảng để các đảng phát triển bản sắc riêng, nhưng   nên quy tụ 

thành hai nhóm, một chuyên về Nôi trị, một chuyên về Ngoại giao, hai bên đóng vai trò cặp đối 

cực tương tranh tương hỗ để giúp cho Quốc kế Dân sinh luôn được cân bằng và tiến bộ.  

 

Theo quan niệm Nhất nguyên lưỡng cực như: Trên / Dưới, Trong / Ngoài, Trước / Sau, Thân / 

Sơ hay Gần / Xa, Già / Trẻ . . . thì mỗi người ở Vị trí khác nhau có Chức vụ hay Nhiệm vụ 

khác nhau, nên có Quyền Hạn, Quyền Hành và Quyền Lợi tương xứng khác nhau.  

 

Nhiệm vụ kết đôi với Quyền Hạn: Nhiệm vụ lớn thì phải có quyền hạn lớn, nhưng 

không thể lạm quyền làm điều trái với Luật Công bằng .  
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Quyền Hạn kết đôi với Quyền Thế. Quyền hạn lớn thì phải có cái Thế lớn tức là ảnh 

hưởng lớn.  

 

Quyền Hạn đi đôi với Quyền Lực. Quyền hạn nhỏ thí cần quyền lực nhỏ, quyền hạn to 

thì phải có quyền lực lớn . Những người làm việc cho Quốc gia thí phải có hai Lực; Quân đội để 

bảo vệ ngoại xâm cho Đất Nước. Công an để bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân.  

 

Còn những người làm công ích thì tuỳ theo nhiệm vụ mà có nhân viên phụ tá nhiều hay ít.  

 

Quyền Lực đi đôi với Quyền Hành. Phải có Quyền lực  (  của Chí Nhân   ) tương xứng 

thì mới thi hành Nhiệm vụ  ( Đại Nghĩa )  được.  

 

Quyền Hành đi đôi với Quyền Lợi. Làm được việc lớn đưa tới lợi lớn chung thì sẽ được 

hưởng lợi lớn tương xứng.  

 

Hành nào đi với Lợi nấy.  

 

 Tất cả đều là cặp đối cực tương xứng đi đôi với nhau, nếu không tương xứng là lạm dụng 

trái với luật Nhân quả hay Giá sắc tức là nghịch với Thiên lý.  

Trong các chế độ độc tài hay CS thì sự lạm dụng tràn lan hầu hết trong mọi lãnh vực.   

 

Q.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐIỀU HÀNH CƠ CHẾ XÃ HỘI 

 

Đất nước Hoa kỳ có Tam quyền phân lập : Lập pháp ( đa số ) và Hành pháp ( Thiểu số ) là 

cặp đối cực,.  

 

Trong Lập pháp thì Thượng viện chuyên về Ngoại giao  và Hạ viện chuyên về Nội tri  ) cũng là 

cặp đối cực.  

 

Các cặp đối cực« luôn tương tranh tương hỗ «  để duy trì tình trạng check and balance. ( 

kiểm soát nhau để cho các Cơ chế được quân bình ). 

 

Còn Hành pháp và Tối cao Pháp viện cũng như Lập pháp với Tối cao Pháp viện đều là 

những cặp đối cực, một bên là đa số như Lập pháp và Hành pháp, còn bên thiểu số là Tối 

cao Pháp viện, trong trường hợp này thì phe ( Đa số ) Hành pháp, Lập pháp phải phục tòng 

Tối cao Pháp viện ( Thiểu số ) vì yếu tố thông thạo vấn đề nhờ hiểu biết sâu rộng ( 

competency ).  

 

Trong Thượng và Hạ viện thì Đa số phục tòng Thiểu số .  

Trong Lập pháp và Hành pháp thì Đa số phục tòng Thiểu số Tối cao Pháp viện. 

 

Đó là chính sách check and balance theo Dịch lý . 

 

 ( Xem ra Tinh thần Kitô giáo trong chế độ Dân Chủ Hoa kỳ đã gặp Tinh thần Dịch lý của Việt 

Nho. Xin xem thêm cuốn “ Hội nhập Văn hoá Á Âu “ của Việt Nhân trong Bộ sách Văn hóa Dân 

tộc trên vietnamvanhien.net ). 
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Tóm lại, Quyền hành Chính trị bắt nguồn từ Chế độ Chính trị, mà Chính trị lại có gốc xa từ 

nếp sống Văn hoá: Nền Văn hoá Nông nghiệp có bản chất Hoà bình thì chế độ Chính trị dầu 

với Danh từ nào cũng mang bản chất Dân chủ, Còn nền Văn hoá Du mục có bản chất Chiến 

tranh là nguồn gốc của chế độ độc tài mang tiếm danh Dân chủ .  

 

R.- MINH TRIẾT VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

 

I.- Vấn đề Công bằng Công bằng xã hội là Vấn đề quan trọng hàng đầu của con Người trong 

xã hội và của cả Nhân loại.  

 

Một xã hội bất công thì Đất nước bị rối loạn, làm cho mọi người đều bị đau khổ. Chế độ Nô lệ 

và Đế quốc thực dân của phương Tây cũng như chế độ Phong kiến chuyên chế phương Đông 

đều chứa muôn vàn bất công, gây khổ đau cho con người..  

Dựa vào những bất công trong các chế độ đó mà CS cũng đã giết hàng trăm triệu con người 

bằng cách thực thi công bằng xã hội để giải quyết bất công xã hội, nhưng xã hội càng ngày càng 

bất công hơn. Xã hội càng bất công thì các nước càng tìm cách thi đua vũ trang để lập Hòa bình 

thế giới với ý tưởng “ muốn Hoà bình thì phải chuẩn bị Chiến tranh “, nên đem bao nhiêu 

mồ hôi nước mắt của nhân dân mà sắm vũ khí giết Người hàng loạt, chứ không chuẩn bị 

chỉnh đốn con Người và tinh thần Dân tộc cho hợp với Thiên lý.  

Thực ra vì chưa có sách lược nào giải quyết nạn bất công xã hội thật ổn thỏa .  

 

II.- Nguồn gốc của Bất công xã hội 

Muốn bàn tới và giải quyết vấn đề bất công xã hội thì tìm cho ra nguồn gốc Bất công là do đâu, 

chứ không thể nhìn các hiện tượng bề ngoài trong Xã hội mà sửa chữa . Bất công xã hội là con 

bệnh trầm kha, phải chữa tận gốc chứ không thể như việc chữa bệnh nội thuơng, chỉ lấy dầu Cù 

là mà thoa xát ngoài da, mặt khác sống trong thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối, không 

thể đem cái nhìn tuyệt đối vào đây.  

Do sự bất toàn của mỗi con Người mà gây ra tình trạng Bất công Xã hội. 

Cái bất toàn một phần là do Thiên bẩm, phần khác là do Nhân vi trong cách hành xử Lạm 

dụng của con Người.  

 

1.-Nguyên do Thiên bẩm 

Có người được sinh ra rất thông minh mẫn tiệp, có người lại dốt nát tối tăm, có người thì ở 

mức trung bình, có người thì siêng năng, có người lại chây lười. Về thể chất người thì khỏe 

mạnh người thì yếu đuối người thì bất lực. . . 

Nhân loại có hàng 7, 8  tỷ ngừời, mỗi người một khác khác nhau về mọi phương diện, người kém 

phần này, kẻ trôi phân kia. Quả là nhân loại muôn màu muôn vẻ, dường như Thượng Đế sáng 

tạo ra loài người chứa nhiều bất công, nhất là về phương diện sản xuất ra Tư hữu:  

Mỗi ngày, Kẻ thì làm được hàng trăm hàng ngàn, người thì làm được vài trăm, vài chục, thậm 

chỉ có kẻ không làm ra đồng nào .  

2.- Nguyên nhân do Nhân vi 

Trong giòng lịch sử Nhân loại thường xẩy ra việc người có quyền thế áp bức bóc lột người 

nghèo đói, gây ra rối loạn xã hội. Những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, chế độ Cộng sản ở 

phương Tây, chế độ Phong kiến chuyên chế ở phương Đông với thành phần giàu có đã gây 
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không biết bao nhiêu khổ đau cho những người nghèo khó yếu thế. CS Liên Xô, Đông Âu, CS 

Trung Hoa và và CSVN . . . đã đẩy sự bất công xã hội lên đĩnh cao chót vót.  

 

Khi con Ngưòi bị tước mất quyền Tự do làm Người và tước mất quyền Tư hủy để sống thì con 

Người sẽ trở thành Ngợm.    

Vậy Vấn đề bất công xã hội có hai nguyên nhân:  

 

1.- Sự bất công là do Thiên bẩm từ bản chất mỗi con Người.  

2.- Do sự áp bức bóc lột là do con người Bất nhân gây ra Xã hội Bất công.  

 

III.- Cách giải quyết Vấn đề Công bằng Xã hội 

 

1.- Thuộc lãnh vực Tôn giáo 

Trong Phúc âm đã có Dụ ngôn giúp chúng ta giải quyết vấn đề : 

«  Phúc Âm Thánh Mátthêu “ Đoạn Mátthêu 25:14-30 kể về một ông chủ sắp đi xa nhà. Trước 

khi đi, ông liền giao cho ba người đầy tớ trông coi một số lượng tài sản của mình. Người thứ 

nhất thì nhận được năm yến (còn gọi là 5 talent), người thứ hai thì hai ( 2) yến, người thứ ba 

thì một ( 1 ) yến, tùy theo khả năng của họ. 

 Một thời gian sau, ông chủ quay về nhà và gọi những đầy tớ này đến để tính toán sổ sách.  

Hai người đầy tớ đầu tiên giải trình rằng với những yến bạc được giao, họ đã làm việc và sinh 

lời gấp đôi cho ông chủ. Do đó, họ được ông chủ khen thưởng rằng: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài 

giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào 

mà hưởng niềm vui của chủ anh!"  

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, người đầy tớ thứ ba lại đem yến mà mình nhận được 

chôn dưới đất rồi giải trình rằng: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không 

gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của 

ông đây, ông cầm lấy!". Ông chủ nổi cơn thịnh nộ với hắn:  

"Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì 

đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn 

lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì 

phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, 

cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, 

sẽ phải khóc lóc nghiến răng."  

 

Theo Thiển Ý, đây là Dụ ngôn Chúa Giê-su dạy cách làm Người “ Bác ái và Công bằng “.  Thể 

xác và Tinh thần của con Người tuy do Cha Mẹ sinh ra, nhưng đều là tạo vật của Thiên Chúa, có 

được sinh ra mỗi người có Thể xác và Tinh thần không ai giống ai, thì Nhân loại mới có muôn 

hình muôn vẻ, trong Dụ ngôn trên Ông Chủ giao cho 3 người đầy tớ: Người thứ nhất 5 yến ( 

lạng bạc ) , người thứ hai 2 yến, người thứ ba 1 yến, 

 Yến đây tượng trưng cho Thể xác và Tinh thần mỗi nguời, đây là vốn liếng Chúa tặng không 

( free gift ) cho mỗi người,  

 

Chúa bảo làm lời chẳng khác gì bảo làm người sao cho Vật chất và Tinh thần được ngày 

càng phát triển tốt đẹp cho xứng danh với con Chúa.  
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Người được cấp nhiều Yến thì phải làm Lời nhiều, người được cấp ít thì làm Lời ít, người 

nhận Vốn mà không làm Lời là người sống trái với luật Chúa, tất cuộc sống của mình đã tự 

mình làm cho sa vào nơi Tối Tăm.  

 

Chúa không đánh giá vào số vốn yến nhiều ít, mà Chúa đánh giá vào tỷ lệ làm Lời ( Vốn / Lời 

) của từng Người, tức là cách làm Người có hiệu quả với số vốn đã giao mà đánh giá Giá trị 

từng người.  

Thiên Chúa đã căn cứ vào Tỷ lệ làm Lời qua phương cách làm Người, chứ không phải số vốn 

đã giao cho nhiều ít. Người có Tư chất là người được giao nhiều Yến, người có Tư chất kém 

hơn thì được giao ít Yến, nhưng công lao của mỗi con Người là chỗ làm cho tỷ lệ Lời nhiều ít, 

chứ không bằng cứ vào nơi vốn mà phân biệt hơn thua, cao thấp.  

 

Mặt khác khi con Người được sinh ra, Chúa đã sắm sanh “ Quà biếu cho Không” dư dật mọi 

thứ: môi trường Khí quyển bao quanh quả Đất để thở, môi trường Nước 5 Đại dương là vật 

chất nền tảng của sự sống, môi trường Đất với muôn ngàn tài nguyên để nuôi sống thể chất, 

cùng nguồn năng lượng vô biên của Mặt Trời để hoạt động, nhất là vô số Định luật bất biến 

trong vũ trụ để giúp con người khai thác vật chất mà đi vào Không gian vô cùng lớn cũng 

như đi vào thế giới vô cùng nhỏ nơi vật chất mà sống cho sung mãn. Tất cả Chúa đều” cho 

Không “ và “cho đến muôn đời “, sau cuộc sáng tạo đến ngày thứ Sáu, mọi sự đã hoàn tất, 

Chúa không sáng tạo gì thêm, Chúa không nói thêm điều gì nữa ( Thiên hà ngôn tai ! ) . 

 

 Vả lại con người có năng Cử động chân tay thì Cơ thể mới khỏe mạnh, có biết Suy tư để Trí 

Óc làm việc thì tinh thần mới minh mẫn, có Quy tư vào Lòng mình thì Lòng mới Động để biết 

Yêu thương San sẻ với nhau nhờ Lòng Bác ái và Lẽ Công bằng.  

 

Con Người có Vi Nhân như thế mới xứng danh với con Trời con Chúa. Nếu không định vị được 

như thế và không hiểu được vai trò làm Người quan trọng của mình như thế, thì tuy là đã có xác 

người nhưng Tinh thần con Người vẫn chưa xứng là con Người.  

  

Quan trọng nhất là con Người nên hiểu, số Lời đó con Người chỉ có công một phần, còn phần 

khác là nhờ vào Vốn cho không, Chúa đâu có thu lời,( nhưng Chúa âm thầm yêu cầu sống 

theo luật Chúa để Nhân loại được hạnh phúc ) , do đó mà mỗi Người phải theo luật thiên 

nhiên trước mắt mà ứng xử công bằng với nhau mà sống cho được hạnh phúc. 

 

Luật Thiên nhiên là khi nào Nước cũng chảy từ Cao xuống Thấp, Gió cũng thổi từ chỗ Áp 

suất cao xuống Thấp, nên phải tự biết lấy Cao bù Thấp, lấy Nhiều bù Ít để cho lập được thế 

cân bằng chung mà sống hòa với nhau, có lẽ đến khi không có Hiện tượng biến hoá nữa do vật 

chất hết cách biệt thì khi đó là ngày Chung thẩm, do đó mà con Người phải có Lòng Bác ái, để 

biết san sẻ với nhau cho tương đối Công bằng mà sống cùng nhau , nếu cứ để cho xẩy ra tình 

trạng “ kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì sinh ra đại loạn mà chiụ khổ nạn cùng 

nhau.  

 

Nếu con người không chịu sống Hoà theo Thiên lý, mà cứ quen thói “ mạnh được yếu thua” 

mà “ Cá Lớn cứ nuốt cá Bé “, mà cứ theo thói “ Khôn Độc Dại Đàn, Sống chết mặc bay, 

Tiền thầy bỏ túi “ thì Nhân loại chỉ diù nhau chết đuối trong “ vũng nước chân trâu” !.  
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Việt Nam đang gánh chiụ triền miên muôn vàn Quốc nạn và Quốc nhục do “ Thù trong giặc 

Ngoài CS gây ra“!. 

 

 CS rõ là cây Roi của Thiên chúa để quất vào những con Người Bất nhân gây ra Xã hội Bất 

công !  

Chúng ta nên hiểu, con Người được sinh ta dường như Bất công, đó là Thử thách của Thiên 

Chúa mặc nhiên buộc con người thăng hoa cuộc sống hàng ngày cho có Nhân phẩm để “ 

Nhân linh ư vạn vật “. Đó là tiến trình con Người thăng hoa cuộc sống cho đạt Lẽ sống Công 

bằng theo tinh thần Bác ái.  

Hiện nay ở Phương Đông thi Nước lũ lụt đang cưốn đi những sinh mạng và tài sản, nhất là ở 

Trung Hoa, và phương Tây thì có đến hàng trăm vụ cháy rừng ( nhất là ở Hoa Kỳ  ), ở Châu 

Phi thì nạn Châu chấu phá hoại mùa màng, toàn thế giơi thì có đại Dịch Covid 19, thiển nghĩ 

đo là lời Cảnh cáo của Mẹ Thiên nhiên về  lối  « Ăn Ở Bất Nhân và Bất Công của  Cá nhân 

và Tập thể con Người «, nếu cứ theo «  Thói bất Nhân nào Tật Bất Nghĩa nấy »  thi e rằng 

ngày Chung thẩm sẽ không xa ! 

 

Tóm lại Công bằng xã hội chỉ đạt được mức Tương đối mà thôi, nhờ vào Lòng Bác ái Lưu 

tâm và Chia sẻ cho nhau để ai ai cũng đều có phương tiện tối thiếu để sống xứng với nhân 

phẩm. Không có Tình Yêu điều hướng lẽ Sống với nhau cho tương đối công bằng thì không 

bao giờ giải quyết được Vấn đề Công bằng Xã hội.  

 

Lẽ đơn giản là trong thế giới Hiện tương đối này không có cái gì là Tuyệt đối. 

 CS đã không hiểu công bằng xã hội là gì, nên hùng  hục đi cứu con Người bằng cách tước 

quyền Tự do và quyền Tư hữu làm cho con Người mất hết Nhân phẩm!    

 

2.- Thuộc lãnh vực Văn hóa Việt để giải quyết Vấn đề,  

 

 Theo Văn hóa Việt thì cần phải đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu của con người, nhu yếu đó là 

Thực, Sắc, Diện.  

 

Thực để Sống và Thực để “ vực được Đạo Nhân sinh “ qua chế độ Bình sản.  

Sắc để xây Tổ ấm Gia đình giúp nhau thăng hoa cuộc sống mà đào tạo Trai hùng Gái đảm .  

Diện là trau dồi Thể Diện cho có Nhân phẩm: Nhân, Trí, Hùng / Dũng để sống biết Lưu tâm 

và Chia sẻ mọi sự với nhau theo Tình Đồng bào.  

 

Đó là cách đáp ứng nhu yếu Thiên bẩm của con Người, giúp con Người phát triển toàn diện. 

Đó là ba Thiên tính giúp con Người phát triển toàn diện đễ biết cách ăn ở tương đối công bằng 

mà Hòa với nhau, chứ không luôn dơ quả đấm ra mà dành mếng ăn, làm cho nhà tan nước nát.. 

  

Ngoài ra bộ số 5, 3, 2, 1 ở Dụ ngôn trên cũng giống như bộ số Huyền niệm ( Myth numbers ) 

của Văn hoá Việt tộc:  

 

Số 5: Thuộc hành Thổ là Nguồn Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng tương tự 

như : 

Nhân ái, Lý Công chính, Bao dung 
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Số 3 ( 5 - 2 = 5 ) : tượng trưng cho Tam tài.  Con Người là một Tài trong trong Tam 

Tài :Thiên – Nhân - Địa  

Nhân là con Người Nhân chủ : tự Chủ, tự Lực, tự Cường để làm chủ Vận hệ mình, Gia đình 

mình và Dất nước mình . 

 

 

Số 2: cặp đối cực của Dịch lý: nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ.   

 

Số 1: Nét Lưỡng nhất : Thái cực “Âm Dương hòa “: nguồn của mọi thứ Hoà gọi là 

Thái hòa . Với con Người Nhân chủ, luôn tiếp cận vói nguồn sống Tâm linh, nên có khả năng 

sống Hoà với nhau. 

 

Số 1 cũng tượng trưng cho Thượng Đế .  

 

3.- Thuộc lãnh vực Xã hội 

 

a.- Trong Chế độ Nông nghiệp 

 

Trong Xã Thôn, các thành phần giàu cũng có lắm kẻ bất nhân, họ áp bức bóc lột người nghèo 

thậm tệ. Do Thiên bẩm và Nhân vi mà trong xã hội xẩy ra tình trạng “ Kẻ ăn không hết người 

lần không ra “, nên trong chế độ Nông nghiệp Tỗ tiên ta đã dùng Công hữu để điều hòa với 

Tư hữu bằng cách dùng Công điền Công thổ để cấp phát cho những người Cô nhi, quả phụ, 

những người tàn tật . . . mỗi người một số sào ruộng để họ tự canh tác hay cho rong canh ( cho 

thuê cày cấy để lấy hoa lợi ) lấy hoa lợi mà sống, tuy lợi tức không nhiều nhưng ai ai cũng có 

miếng ăn, không để cho cá nhân hay chính quyền dùng miếng ăn mà áp bức họ. Chế độ này gọi 

là chế độ Bình sản, chế độ “ Được Ăn Được Nói “: Ai ai cũng Được Ăn nhờ biết điều hòa giữa 

Công và Tư hữu. Được Nói vì đến 50 tuổi ( Ngũ thập nhi bất hoặc ) thì ai ai cũng được tham gia 

vào Hội đồng kỳ mục mà lo việc Làng Xã. 

 

b.- Trong Chế độ Công nghiệp 

 Trong Chế độ công nghiệp những công nhân cũng bị các Hãng xưởng, các Công ty áp bức bóc 

lột và đối xử bất công dưới nhiều hình thức khác nhau, gây đau khổ cho nhiều người, làm xã hội 

rối loạn. Để giải quyết tình trạng này các nước có chế độ Dân chủ Tây phương nhất là Hoa kỳ 

cũng có cách điều hoà giữa Công và Tư hữu bằng cách đánh thuế Lũy tiến để có Ngân khoản 

điều hành các Cơ chế xã hội trong đó có chế độ An sinh xã hội ( Social security ) để giúp các 

Gia đình có lợi tức thấp trong việc cung cấp tiền ăn tiêu, nhà ở có trợ cấp, trợ cấp về y tế và 

huấn nghệ .  

Luật pháp các nước Dân chủ cho phép giới Công nhân có quyền tổ chức Công đoàn độc lập để 

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình , không để cho giới Chủ áp bức bóc lột Công nhân.. 

Ngoài ra Quốc hội còn ấn định mức lương tối thiểu hàng giờ cho những người lao động yếu 

kém tay nghề. Đây là phương cách để thiết lập Lẽ sống Công bằng xã hội, nhưng vẫn chỉ là 

tương đối. Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối, đừng đem Ý tưởng cực 

đoan đoán xét mà phạm sai lầm như CS. 

 

 c.- Cách nhận định và giải quyết của CSVN 
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CS cho rằng sự Bất công Xã hội là do sự Chiếm hữu tài sản cá nhân gọi là quyền Tư hữu. 

nên để giải quyết Vấn để Công bằng Xã hôi thì phải tước quyền Tư hữu sung vào Công Hữu, 

mọi ngườì làm ăn tập thể, mọi tài sản do đảng quan lý với lời hứa “ Làm theo Khả năng 

hưởng theo Nhu cầu “. 

Đấy là lới hứa về Thiên đàng CS. Không cần bàn đâu xa, chỉ nhìn vào công cuộc Cải cách xã 

hội của CSVN thì rõ chân tướng CSVN. 

  

1.- Màn đầu của Cải cách là cuộc phát động Phong trào “ đấu tranh Chính trị “, ở mền 

Trung mỗi Làng Xã đều có vụ bắt một số người treo lên xà Đình hay xà nhà đập đánh, tra khảo, 

vu cho hoạt động cho Quốc Dân đảng là phản quốc . Thực ra đó là cuộc thăm do xem phản ứng 

của thành phần chống đối ra sao để phát động phong trào cải cách. Trước khi phát động Phong 

trào, CSVN cao rao là vì Lòng Nhân đạo mà đảng CSVN đã phát động phong trào Quần 

chúng để thiết lập công bằng Xã hội. Phong trào cải cách có 3 giai đoạn:  

 

2.- Giai đoạn II là cuộc  Giảm Tô giảm Tức với thuế Nông nghiệp;  

 

Mục tiêu của cuộc phát động này là “ Tịch thu của nổi “ của thành phần ( chứ không có gia cấp 

) nhà giàu, gọi là Địa chủ và Phú nông.  

Sau khi bầu lại Diện tích và Sản lượng điển thổ thì thuế Nông nghiệp của Địa chủ và Phú nông 

không những phải nộp hết thóc cả vụ mùa rồi, mà còn phải bán cả nông cụ như trâu bò ngay cả 

đồ phụng tự nữa cũng không đủ.  

 

3.- Giai đoạn III là phong trào Cải cách ruộng đất với ấn định là làng nào cũng phải 

có 5 % Địa chủ, có như thế mới phát động được toàn diện với mục tiêu là tich thu của Chìm của 

Điạ chủ như ruộng vườn nhà cửa.  

 

3.- Giai đoạn IV là “ Làm ăn tập thể “, để tước nốt quyền Tư hữu và Tự do của toàn dân, mọi 

tài sản do đảng Quản lý, người Dân chỉ còn lại “ sổ  Hộ khẩu để buộc người dân phái < Đi 

Thưa Về Trình đảng > “, cùng “ Tem phiếu thực phẩm < làm bữa nào thì đảng đong cho ăn 

bữa nấy >, khiến con Người trở lại thành Ngợm như thời mông muội  

.  

Tuy sau này có Chính sách gọi là Đổi mới, bỏ làm ăn tập thể, nhưng vẫn có “ Tổ Dân phố” với 

“ số Hộ khẩu” với “ Công an tràn lan khắp ngõ “ và “ Công an đội lốt côn đồ ” cùng chính 

sách “ Quy hoạch mặt bằng “để cướp nốt Tư hữu của Công nhân, Nông dân, - thành phần 

cột trụ của đảng - biến cả dân tộc thành bầy Nô lê, không những Nô lệ CSVN, mà còn Nô lệ 

cả CS Tàu !!!  

 

Quả đúng với tuyên ngôn của CS là “ cướp Chính quyền “, từ Cướp chính quyền tới cướp 

quyền Tự do và Quyền Tư hữu toàn dân là “ Liền một Ngõ “, thế là đảng CS đã làm tròn 

nhiệm vụ Quốc tế Vô sản đã biến “ Tư bản Trắng thành Tư bản Đỏ “ với thành tích Bất công 

vô địch  !!  

 

Qua đó chúng ta mới nhận ra đảng CSVN là đảng gì !!! 

 

Nguyên nhân tai họa là do con Người CS là vô thần, họ từ chối nguồn Tâm linh là nguồn 

Tình Yêu và Lý công chính với mọi Người chứ không riêng cho một đảng gọi là Tình Hữu ái 
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Giai cấp, con Người chỉ còn lại lốt Ngợm với Hận thù, CS đã kiên định lập trường trút bỏ 

Tinh / Lý của Người, nên trở thành Ngợm tinh ranh, không từ tội ác tày trời nào mà không ra 

tay! 

 

MINH TRIẾT TRONG SINH HOẠT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

  

Trong Phong tục tập quán :  ( Văn Hiến Việt Nam. Việt Nhân )  

 

Tết ( Tiết ), Lễ, Hội. “ Thanh Minh trong Tiết tháng ba. “Lễ là Tảo mộ, Hội là Đạp 

thanh.” ( Kiều : Nguyễn Du )  

I .- Danh Từ 

Qua hai câu thơ lục bát trên, chúng ta  gỉải thích ba chữ: Tiết (Tết ) , Lễ, Hội .  

 

Lễ, Hội đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con Người Việt tộc. Con ngươi Việt tộc sống theo 

đạo Nho: Nho là nhu thuận, nho nhã ; mà Nho cũng có nghĩa là nhu yếu, thứ văn hoá đáp ứng 

được 3 nhu yếu thâm sâu của con người : Đó là Thực, Sắc, Diện.  

 

Ta hãy lần lượt đi vào từng chữ:  

 

1.- Tiết: là thời tiết  (Tết ): 

Tết .  Tổ tiên ta xưa sống theo nông nghiệp, nên phải theo dõi thời tiết để gieo trồng cho kết quả, 

cha ông chúng ta không dừng lại đó mà còn tìm mọi cách sống theo nhịp điệu huyền vi của vũ 

trụ, vì thâm cảm rằng “ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong “ . Tết là tiếng nói trại của 

Tiết, Tiết nhịp của Vũ trụ, dân ta tổ chức ăn Tết trải dài theo các mùa trong năm, nghĩa là 

theo Thời gian, nhất là hai mùa Xuân Thu, theo thuyết Tam tài hai mùa đó ngày và đêm dài 

bằng nhau thuộc về trục ( trục Phân ) thuộc về con Người ( Nhân ), còn mùa Hạ ngày dài hơn 

thuộc về Trời ( Thiên ), mùa Đông thì đêm dài hơn thuộc về Đất ( Địa ).  

 

  

Mùa Xuân là mùa của Vũ trụ bất đầu một chu kỳ mới, Dân ta tổ chức ăn Tết Nguyên Đán vào 

ngày mồng một tháng giêng, về mùa Hạ vào ngày mồng 5 tháng 5 là ngày Ánh sáng mặt trời 

chiếu sáng nhất, để nhớ ta là con cháu của Viêm Đế, nên ta ăn Tết Đoan Ngọ. 

 

Mùa Hạ và muà Đông thuộc về trục Chí ( trục Tung )  

Mùa Xuân mùa Thu  thuộc về trục Phân ( trục Hoành )  

 

Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ là hai cái Tết quan trọng nhất của dân ta, vì ngoài lý do Thuận 

thiên, còn là lý do Thực tiễn nữa, vì lúc này công việc gieo trồng đã thu hoạch xong.  

Đây là thời gian tốt nhất để nghỉ xả hơi, cũng là lúc cần được bồi dưỡng bù vào những ngày làm 

việc đầu tắt mặt tối, nên phải ăn ngọn mặc đẹp, nhất là phải làm mới lại tất cả: làm mới lại mối 

Giao hoà với Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh; làm mới lại mối Luân thường Đạo lý với mọi 

người, nhất là trong gia đình. Đây cũng là cuộc sống Tâm linh.  

 

2 .- Lễ : Lễ là cung và kính: Cung là trọng Mình và Kính là trọng Người. 
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Mình trọng mình, thì mình cũng trọng Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh, nên phải cúng bái, để 

tỏ lòng tôn kính và biết ơn, đây là những dịp để tâm hồn vươn lên bắt gặp những tâm hồn cao 

thượng, những hành động quả cảm, những giá trị cao cả.  

 

Đồng thời mình cũng trọng Tha nhân, nên phải thăm viếng, quà cáp, chúc mừng, để hiện 

thực những điều tốt đẹp học được nơi các bậc hiền nhân.  

Con Người của ta là con người Lưỡng thê, nên khi tổ chức ăn uống đình đám cho Thể xác, thì 

phải cúng tế cho phần Tâm linh. Vì vậy mà ta có thể nói Lễ Tết để diễn tả hai mặt của việc ăn 

Tết.  

 

Ngoài ra chúng ta còn có nhiều Tết khác như Tết Hàn Thực ( ngày 3 tháng 3 Â. l .) Tết Trung 

Nguyên ( 15 tháng 7 Â l. ), Tết Trung Thu ( 15 tháng 8 Â. l.) Tết Trùng cửu ( 09 tháng 09 Â .l 

.)  

. . . 

3 .- Hội 

Là cuộc vui được tổ chức cho dân Làng, liên Làng, hàng Tổng hay cho cả Nước tham dự, 

với mục đích là tập trung đông người lại vui chơi với nhau, để làm phát triển tinh thần cộng 

đồng.  

Nhưng với con người lưỡng thê của Việt tộc tuy vui, nhưng không bao giờ bỏ quên mặt khác của 

cuộc sống: đã có ăn, thì phải có chơi và cũng phải có những hoạt động nâng cao đời sống 

tinh thần, đời sống tâm linh, để cho con người phát triển toàn diện. 

 

 Lễ là bản chất sự sống của Việt tộc, gồm hai lối xuất nhập, xuất thì kính ( trọng người khác 

), nhập thì cung ( trọng chính mình ).  

Chữ Lễ đã thẩm nhập trong mọi lãnh vực của đời sống, đây là hiện thực những nét Lưỡng 

hợp vào đời sống của toàn dân.  

Vì thế ta có thể nói Lễ Tết hay Lễ Hội thì  mới rõ nghĩa hơn .  

 

“ Có rất nhiều Lễ hội ở nhưng nơi khác nhau, các Lễ hội đó mang nhiều ý nghĩa khác nhau, 

tựu trung ta có thể tạm xếp loại như sau:  

 

II.- Các loại Lễ Hội 

 

1.- Lễ hội liên quan đến sinh hoạt kinh tế 

“ Hội cấy, Hội Tằm tang, trình nghề nông, thờ ông Điền. . . 

 

2- Lễ cầu mùa Cầu mưa, cầu tạnh, cầu mưa thuận gió hoà . . . 

 

Thường vào mùa Xuân thì trời nổi con giông, sấm chớp. Năm nào mà Trời có mưa giông thì 

năm đó hoà cốc phong đăng, vì khi có sấm chớp thì khí Nitrogen trong không khí, nhờ có tia 

sét mới hoá hợp với Oxygen mà thành NO2, khí này hợp với nước thì thành NO3H, acid này 

mới hợp với các chất trong đất mà thành Nitrate là thức ăn của cây.  

Theo kinh nghiệm thì năm nào có mưa giông, có sấm chớp, thì được mùa, nên đến Tết dân 

chúng đốt pháo để nhắc ông Trời đổ mưa giông xuống cho dân nhờ.  

 

3.- Lễ dâng cúng sản phẩm nông nghiệp 
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Thường tường khi các hoa quả hoặc lúa vừa mới thu hoạch đều được dâng cúng để tỏ lòng 

biết ơn Trời Đất.  

4.- Lễ rước lợn ( heo ), Xôi, Lễ ăn cơm mới . . 

 

5.- Lễ hội trình diễn Tổ sư các ngành nghề 

 

Để nhớ công ơn người phát minh cũng như khuyến khích các làng nghề phát triển,một số lễ hội 

điển hình như hội Vó ( Gia Lương - Bắc Ninh ) thờ Tổ sư đúc đồng Nguyễn Công Nghệ,  

Hội Chuông ( Thanh Oai - Hà Tây ) tổ khâu nón và thờ Tổ nghề nón; lễ hội làng Vân Sa ( Ba 

Vì- Hà Tây ) là lễ hội trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, rước bông, rước kén; hội Phương Thành ( 

Ninh Bình ) thờ ông Tổ nghề dệt; hội Phú Đô ( Từ Liêm- Hà nội thờ Tổ làm nghề bún. . . 

  

6 .- Lễ hội thi tài và các trò vui chơi 

Đây là những Lễ để luyện thể xác và tinh thần, tập luyện sự khéo léo, sáng trí, tháo vát, 

nhanh nhẹn để thành Đinh để sống đời tự lập  

(Đây là những thử thách cho Lễ thành Đinh lúc vào tuổi 20, sau này Nho giáo gọi là Lễ Gia 

quan .Những cuộc thi đó như : Trò thi thổi cơm. Lễ hội Đình Thi Cấm ( Từ Liêm- Hà nội ) thi 

nấu cơm vừa kéo lửa, vừa chạy múc nước về nấu cơm;    

 

Hội Xuân Điển ( Can Lộc- Hà tĩnh ) cử 12  ( 1 = 3 x 4 ) trai làng vừa kéo lửa, vừa giã gạo vừa 

nấu cơm;  

hội Hào Xá ( Thanh Hà - Hải Dương ) thi nấu cơm trên thuyền bằng bã mía; 

 hội Trằm ở Nghệ An, hội Cảnh Dương ( Quảng Bình ) thi từng đôi vừa khiêng nồi vừa chạy 

vừa nấu cơm. . . . , ngoài ra còn có hội thi luộc gà, thi dọn cỗ, thi chèo thuyền bắt vịt trong ao, 

thi dệt vải, thi leo cây chuối trơn, thi bịt mắt bắt dê, thì đi cà kheo, thi cờ người . . .  

 

Tất cả có mục đích để khuyến khích thanh niên nam nữ tự rèn luyện thể xác và tinh thần 

để trở thành những người trai hùng gái đảm.  

 

7.- Lễ hội phồn thực 

 

a .- Rước Nỏ nường 

Nỏ là bộ phận sinh dục Nam, Nường là bộ phận sinh dục Nữ . Hội làng Sơn Đồng ( Hoài Đức – 

Hà Tây ) có tục múa Mo, biểu tượng của bộ phận sinh dục Nữ trước hương án thần làng trong 

Đình.  

Sau khi tế và múa xong, chủ tế tung mo ra để mọi người tranh cướp mong cho người an, vật 

thịnh ..Trong các hội không chỉ có các trò rước liên quan đến sinh thực khí ( sinh: sinh đẻ, thực: 

nảy nở; khí: cơ quan ) mang ý nghĩa Phồn thực, mà các trò diễn đó mang ý nghĩa sinh động 

hơn về quan hệ Nam Nữ, mong cho sự sinh sôi phát triển .  

Đó là trò diễn ở hội Quảng Lâm.  

 

b.- Trò chơi bắt chạch trong chum ( cái Lu đựng nước ) 

 

Nam nữ thanh tân, một tay quàng vai nhau, tay kia cùng thò vào trong chum bắt chạch hay lươn, 

như hội Hoa Sơn, ( Ứng Hoà , Hà Tây , hội Rưng ( Vĩnh Lạc, Phú Thọ ), hội Bạch Trữ ( Mê 

Linh, Vĩnh Phúc )  



- 413 - 
 

\ 

. . . . c .- Hội chen Ở làng Ngà ( Quế Võ- Bắc Ninh ) 

 

vào dịp trung tuần tháng giêng cũng cho phép Nam Nữ tự do chen chúc xô đẩy lẫn nhau sau 

khi rước và tế ở đình làng. Từ nửa đêm rằm tháng giêng cho đến sáng, họ còn được phép 

tự do quan hệ trong không khí linh thiêng của lễ hội. Các trò diễn đó còn khá phổ biến ở 

các dân tộc miền núi trong các cuộc chơi của người Thái, Tày. . .  

 

d .- Hội ném Còn vòng 

Hội này có ở nhiều dân tộc trong nước. Đây là trò chơi vui giữa Nam và Nữ nhưng lại mang ý 

nghĩa cầu mùa khi quả Còn với nhiều tua vải màu được ném lên làm thủng cái vòng giấy ở 

tít trên cao . Ngoài ra còn có hội cướp Kén, hội trai gái tìm nhau, hội tắt đèn, cướp cầu thả 

lỗ, đánh đáo, nhún đu . .  

Theo Việt tộc thì chuyện Trai Gái yêu đương là chuyện quan trọng hàng đầu trong mối 

Nhân luân, ( quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ), quan hệ Nam Nữ khá phóng khoáng, 

không có khe khắt phiền toái như kiểu Hán tộc, cả làng xóm tổ chức dưới thanh thiên bạch 

nhật trong không khí linh thiêng của Lễ Hội, cho Trai gái được tự do tìm hiểu nhau để kết 

duyên Vợ Chồng; đây là   my own business, nhưng được cả làng khuyến khích, tôn trọng, đây 

cũng là dịp làm phát triển tính cộng đồng.  

Sau này bị những người thanh giáo, vua quan chuyên chế cho những bộ phận sinh dục là 

xấu xa, chuyện trai gái yêu đương một cách công khai là dâm bôn, họ cho đàn bà là thấp 

kém, thế mà một ông vua dành cho riêng mình những 3000 cung nữ như Tần Thuỷ Hoàng, 

rồi đàn ông thì năm thê bảy thiếp, sống theo kiểu chồng chúa vợ tôi !  

 

8 .- Lễ hội hát giao duyên 

 

a .- Hát Trống Quân 

Hát Trống Quân gồm có hai phe Nam và Nữ. Theo điều kiện lý tưởng thì phe Nữ từ trên Núi 

xuống ( con của mẹ Tiên ), phe Nam từ dưới Sông lên ( con của cha Rồng ). Khi gặp nhau thì 

khởi đầu bằng lời hát Giao duyên, hai bên đối đáp nhau bằng những lời Thơ câu Hát.  

Sau khi hát xong, cặp nào ưng ý nhau thì lội qua Sông, tặng nhau bó Hoa hay Cành cây, rồi 

thì Hợp thân trên thảm cỏ xanh (đạp thanh ).  

Lúc này là mùa Xuân, đến mùa Thu mà người con Gái có mang thì hai bên cưới nhau, kết 

nghĩa vợ chồng. Nếu chưa có mang thì lại đi hát Trống Quân nữa .  

 

Những Lễ Hội có tính cách Phồn thực như hát trống Quân, có tính cách cầu Mùa cho 

Người an Vật thịnh, mùa màng được tốt tươi, cuộc sống mới an vui hạnh phúc, với niềm tin 

rằng con người cũng phải góp phần vào việc sinh hoá của vạn vật, để cho Vũ trụ được điều 

hòa, mà cốt tuỷ của sinh hoá là Âm Dương kết hợp, để cho Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà.  

 

Những nhà thanh giáo, nhà cầm quyền chuyên chế cho những Lễ Hội dân gian này là xấu 

xa gọi là Bôn, sau còn thêm chữ Dâm vào gọi là Dâm Bôn để khinh miệt và cấm cản, nhưng  

«  phép vua cũng thua lệ làng, quan có cần mà dân không vội , quan có cần thì quan lội 

quan sang “ 

 

. b .- Hội hát Quan họ ( Bắc Ninh ) 
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Đây là vùng có gần 50 làng có nghề Quan họ. Trong đó nổi bật nhất là là hội hát quan họ ở 

vùng Lim ( Tiên Sơn ). Ngày 13 tháng Giêng hàng năm hội Lim lại được tổ chức, liền Anh, 

liền Chị ở các làng Quan họ khác cũng thường tập trung về đây thi tài.  

Hát Quan họ là cuộc hát đối đáp giữa hai bên Nam Nữ ( liền Anh, liền Chị ) theo từng 

nhóm, từng tốp, giữa làng này với làng khác, giữa tốp này với tốp khác.  

 

Quan họ là nghệ thuật kết hợp, chọn lọc giữa làn điệu thơ ( thường là lục bát ) giữa lời hát 

và cách diễn xướng. Vì thế các làn điệu Quan họ thường dễ làm say lòng người, tuỳ tâm trạng 

của người hát lẫn người nghe, mà mức độ rung động có khác nhau .  

Điều đáng chú ý là lối chơi Quan họ tạo ra sự liên kết và quý trọng nhau, phải lòng nhau ăn 

ý nhau từ lời ăn tiếng hát và đeo đẳng nhau suốt đời, tuy không được là vợ chồng cũng trở 

thành những nhóm bạn tri kỷ bền lâu.  

 

c .- Hát Xoan ( hát Xuân ) 

 

Ở Phú Thọ có tục hát Xoan. Có 4 họ Xoan chuyên nghiệp là họ Phù Đức, họ Thét, họ Kim 

Đôi và họ An Thái thường đi biểu diễn khắp nơi.  

Tiêu biểu cho cho hội hát Xoan là lễ hội đền Thánh Ông Thánh Bà, làng Bác Đức vào ngày 1 

tháng 2 âm lịch.  

 

Ngoài ra trong các lễ hội còn có hát Ghẹo, hát Ví, hát Tuồng hát Chèo, . . .  

 

d .- Hát ghẹo Hát Ghẹo gắn liền với Lễ Hội từng làng như Lễ Hội Nam Cường, Bảo Vệ ( 

Tam Thanh – Phú -Thọ ). 

 

Sau Lễ phường Ghẹo không hát ở sân đình mà ra hát với nhau ở nhà dân rộng rãi. Nội 

dung hát ghẹo chỉ diễn ra xung quanh việc Nam Nữ giao duyên.  

 

e .- Hát Ví 

 

Ở Nghệ Tĩnh có tục hát Ví. Trong cảnh trăng thanh gió mát, giữa ngả tư đường cát mịn hoặc 

trên một đoạn đường đê, hai đoàn Nam Nữ đứng dưới gốc đa, hay hai bên đầu một chiếc cầu, 

trên bờ giếng, hay nơi cổng làng, họ trao đổi duyên tình với nhau bằng những câu hò điệu 

hát, nghe rất lý thú và đầy ý nhị. Bên Nữ xướng, ( nữ ve trai trước ) bên Nam hoạ, bên này 

dứt câu bên kia trả lời, nếu bên nào bí giữ im lặng thì xem như thua cuộc.  

Lối hát ví này chỉ là một tập tục truyền lại tự ngàn xưa, lan rộng mãi ăn sâu vào đám trai 

gái quê mùa, chất phác. Nhưng không những hạng người ấy ham mê mà thôi, các đấng văn 

nhân, các bậc túc Nho ( như Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Du lúc thiếu thời . . . ) cũng mến 

chuộng đến say đắm nữa . . .  

Cũng giống như hát Ghẹo về nội dung và hình thức là hát Giao duyên Nam Nữ, nhưng là 

nghệ thuật gồm hai việc : câu văn và giọng hát. Người hát ứng khẩu tại chỗ ứng đối theo từng 

câu của đối phương. Hát Chèo, hát Tuồng là hình thức văn nghệ phổ biến tại sân đình trong 

các dịp Lễ Hội của làng. Đây là hoạt động sân khấu thực sự. Các diễn viên phải biết nghề mới 

múa mới hát được. Vì Chèo và Tuồng đòi hỏi phải có nghệ thuật diễn xướng vừa hát đúng 

làn điệu vừa múa cho phù hợp với làn điệu  và nội dung của bài Chèo, bài Tuồng .  
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Có thể nói rằng không có Lễ Hội nào lại không có sinh hoạt văn nghệ. Đây là những cơ hội 

cho mọi người nhất là thanh niên Nam Nữ phát triển con người toàn diện, nhất là về tình 

cảm và nâng cao trình độ tâm linh hướng về nguồn gốc Chân, Thiện, Mỹ .  

 

Dân Việt Nam được tiếng là dân giàu cảm tình, có nhiều thi sĩ và triết nhân, chính là cũng 

nhờ vào cung cách và khung cảnh đào luyện này. 

 

9.- Lễ hội liên quan đến việc ghi nhớ công lao của các vị: Danh nhân văn hoá, anh hùng lịch 

sử, . . . 

 

a .- Lễ trẩy hội đền Hùng 

 

Để ghi nhớ công lao Tổ tiên, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại núi Ngũ Lĩnh, tỉnh 

Phú Thọ, con dân Việt Nam trẩy hội đền Hùng. 

 

b .- Lễ hội Thánh Gióng 

 

Hội Săn Làng La Cả ( Hà Tây ) diễn trò Thánh Gióng đánh tướng giặc Ân ( do các cô gái 

đóng ). c .- Lễ hội Hai Bà Trưng Lễ Hội chính ờ Hát Môn , làng vận động hàng ngàn Nam Nữ 

thanh niên tham gia hội. Số Nam Nữ thanh niên này được chia làm hai đạo binh tiền hậu để 

rước nước về tắm tượng khiến không khí đêm Đông vô cùng vui nhộn.  

Lễ Hội ở làng Hạ Lôi ( Yên Lãng- Phúc Yên ) mở vào rằm tháng Giêng. Trong hội có nhiều trò 

vui, như đánh cờ, đánh đu, đáo đĩa, . . .nhưng vui nhất là đám rước tập trận của 150 thanh 

niên và 150 thanh nữ. Các thanh niên mặc áo dài đen quần trắng, thắt lưng đỏ bó que, thanh nữ 

mặc áo nâu dài váy đen, hai vạt áo vắt ra đằng sau. Khi đám rước diễu hành, Nam Nữ tham 

gia đám rước hò reo, hát xướng vui vẻ . 

 

d .- Hội Đền Kiếp Bạc 

 

 Hội được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của Hưng Đạo Đại vương . Ngài đã chỉ 

huy quân dân Việt Nam đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần là đạo quân mạnh nhất thế giới 

thời đó. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội như các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, chư Phật, chư 

Thánh, Hội Lễ thờ Trương Hống, Trương Hát , Bố Cái đại vương , . . .  

Đây là những Lễ Hội tôn vinh con người Nhân chủ của Việt tộc, phụng thờ rước xách các 

vị cũng là để tôn vinh và hiện thực con người Nhân chủ.   

Ngoài ra đây cũng là những Lễ hội biểu lộ Tâm tình “ uống nước nhớ nguồn “để tôn kính và 

biết ơn tiền nhân, đây cũng là những nẻo đường hướng nội đi vào Tâm linh, dẫn con Người 

về đại Đạo, đê xây dựng con người đại Ngã, con người của Nhân, Trí, Dũng hay là những 

Trai hùng Gái đảm.  

 

Cái đỉnh cao nhất của những sinh hoạt của Lệ Hội cũng là tạo cơ hội cho mỗi người hướng 

về vươn lên những giá trị cao cả là Chân , Thiện, Mỹ .  

 

Tóm lại:  
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Lễ Tết nặng về cái Ăn, Lễ Hội thiên về những lối Chơi. Phạm vi của Tết là cho cá nhân và 

gia đình, họ hàng.  

Phạm vi của Lễ hội là mở rộng ra cho mọi người trong cả làng, liên Làng, hàng Tổng hay 

cả Nước.  

 

Lễ Tết nhằm duy trì cái gốc, cái tôn ti trật tự. Trong việc thờ cúng Tổ tiên, một mặt người 

ta hướng về Tổ tiên, truy nguyên về Văn Tổ, ( perfect ancestor ) hay Thượng Đế, mặt khác 

người ta lại làm đẹp lại mối nhân luân với cha mẹ anh em bạn bè, họ hàng làng xóm.  

 

Còn Lễ hội là nhằm thực hiện tính chất bình đẳng hay tinh thần Dân chủ giữa những con 

dân của Làng của Nước.  

Tết được tổ chức theo các Thời gian trong năm. 

Còn Lễ hội lại được tổ chức theo những nơi khác nhau, nghĩa là theo Không gian . 

 

  Qua một năm, con dân Việt ta đã sống theo Tiết nhịp của vũ trụ qua sự giao hội của 

Không và Thời gian, nhờ đó mà sự sống được viên mãn, hay cách khác là mẹ Tròn con 

Vuông ( tròn là Thời gian, vuông là Không gian . ) Đây là lối sống hợp Nội Ngoại chi đạo, 

có Vật chất, Tinh thần, mà cũng có Tâm linh. Rõ ràng đâu đâu cũng có nét lưỡng hợp 

xuyên suốt bên trong, nên nói con Người Việt là con người Lưỡng thê là vậy.  

 

Tất cả có nền tảng từ Kinh Dịch. Đó là những cặp đối cực, mà ta gọi là nét Song trùng hay 

lưỡng hợp, hay Âm Dương Hòa cũng thế.  

Trong các Lễ Tết, Lễ hội, ta thấy, các yếu tố của Tết, Lễ, Hội đều khăng khít với nhau, 

không thể tách rời.  

Cái nhu cầu Ăn cho được lành và ngọn; cái nhu cầu Ở cần được yêu thương và kính nể 

cũng như Tính dục cần được thỏa mãn; cái khát vọng về Chân, Thiện, Mỹ để thể diện con 

người cho được cao trọng, bao giờ cũng được tổ chức rất chu đáo :  

 

Trong Lễ Tết, người ta chuẩn bị hàng tháng để ăn chơi, người ta phải sửa sang dọn dẹp nhà cửa, 

sắm sang của ăn, may áo quần mới, nhất là chuẩn bị một Tâm hồn mới để giao hòa với Trời 

Đất Tổ tiên, cũng như làm mới lại mối liên hệ với mọi người cho được tốt đẹp.  

 

Trong các Lễ hội xóm làng cũng sửa sang đường sá tu bổ nơi tổ chức buổi lễ cho được đẹp 

đẽ nhất là các linh địa, mọi người đều cố sắm sanh ăn mặc đẹp đẽ, và cư xử với nhau tốt 

đẹp hơn ngày thường, nhất là dâng Tâm hồn trong trắng của mình lên với Tổ tiên, Thần 

Thánh với Phật,  Thượng Đế, có thế mới bắt gặp được những giá trị cao cả, những hào 

quang Chân Thiện, Mỹ . 

 

 Đặc biệt nhất là mối liên hệ Nam Nữ, người ta liên hệ mật thiết với nhau với Tâm hồn 

trong trắng, cả làng tổ chức cho cuộc Trai Gái ve nhau, Thần thánh bảo trợ cho cuộc 

chuẩn bị sinh hoá này, họ ve nhau dưới dưới Thanh thiên bạch nhật, được mọi người dân 

làng tôn trọng , giúp đỡ và mong chờ.  

 

Không có cách bí mật như một số thanh niên nam nữ Âu Mỹ ngày nay, người Nam rủ người Nữ 

đến hotel, rồi làm cử chỉ bất ngờ ( surprise ) bằng cách người Nam quỳ xuống trước mặt người 
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Nữ, dơ cái engagement ring ra, hỏi câu “ Will you marry me ? : " Sau đó mới có thể gọi phone 

báo tin cho Cha Mẹ!  

 

Tất cả chỉ là tạo ra môi trường để ươm Tình người, để làm phát triển con người toàn diện, 

đó là cách xây dựng Nhân quyền, để chuẩn bị sống theo Dân quyền là luật nước .  

 

Sống trong nền Văn hoá này con người được đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con 

Người :  

        Đó cái cái Ăn để nuôi cơ thể,  

         Cái Dục tính đề thỏa mãn khát vọng yêu đương và bảo toàn, phát triển nòi giống,  

          Cái Thể diện bằng cách vươn lên những giá trị Chân, Thiện, Mỹ để nâng cao phẩm 

giá con Người.  

 

Nho giáo có câu : “ Thực, Sắc, Diện :  Thiên tính dã “  

.  

Tiết ( Tết ) cho Thực ( Vật chất )   

Hội cho Sắc, cho vật chất và tinh thần 

Diện cho Tâm linh .  

 

Đáp ứng được nhu yếu Thực, Sắc, Diện là đáp ứng nhu cầu của bản năng, nền tảng của 

triết Việt ( Việt Nho ) . Vì thế nên chữ Nho còn có nghĩa là nhu yếu thâm sâu của con Người 

. 

Những nền triết lý nào không đặt nền tảng trên bản năng, chê bản năng là thấp hèn xấu xa, 

thì nền triết lý đó xa con Người, chuyên nói chuyện trên Trời dưới Đất. “ Cận thủ chư 

Thân, viễn thủ chư Vật : Gần từ Thân Tâm mình, rồi ra xa với Vật chất “ là nguyên tắc 

sống của Cha ông.  

 

III .- Ý nghĩa của Lễ Hội  

 

( Nguồn đạo gốc Nước: Kim Định ) 

 

 “ Lễ Hội là một phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất 

tâm trí, nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, tinh thần bốn 

bể một nhà . Khi hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã 

được khuếch đại, nhưng còn có thêm chiều kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại 

suông không thể cho được.  

 

Người ta cho rằng nhờ Lễ Hội như cái nắp an toàn giúp người xả bớt đi những ẩn ức trong 

tâm trí, nên được như vậy. Điều đó  cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực không 

đu công hiệu u linh như kia. Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả năng 

làm cho cộng đồng tôn giáo được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trùm hết mọi chiều kích 

của Lễ Hội như có thể cảm thấy phần nào trong những cuộc hội ở đình làng nước ta.  

 

Những cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. 

Nên nhiều khi phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được. Thiết nghĩ chiều sâu thẳm đó 

giải nghĩa được do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau:  
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Trước hết là sự tự tình tự động, không có chút chi thuộc cưỡng hành, lợi hành, mà hoàn 

toàn an hành tự nguyện. Thứ đến Lễ Hội có tính cách toàn thể, không những có Lễ mà còn 

có Hội, mà đã Hội Hè thì phải có Đình Đám, đèo theo những cuộc Chơi Vui nhiều khi mang 

tính cách tháo khoán, như đánh đu, bắt chạch. . . khiến cho khi ra khỏi Hội Lễ con người 

cảm thấy thỏa thuê trọn vẹn vì đã được sống những phút tròn đầy viên mãn, hết mọi giác 

quan đều được tham dự, trong bầu khí sống như chơi lâng lâng bay bổng .  

 

Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh thần công thể lại được 

nâng cao rất mực, nhờ thể chế Bình Sản nên vắng bóng chênh lệch quá đáng hoặc Đấu 

tranh giai cấp gắt gao, khiến cho môi sinh thái hoà trùm phủ mọi người, toàn dân đều thích 

thú tham dự, tâm trí lại không bị khuấy động vì các chủ thuyết nọ kia, mà trái lại là bầu 

khí “ Du ư Nghệ “ đầy thi thơ ca nhạc làm cho tâm hồn như đã nhắc chân ra khỏi đời đến 

nửa, nay gặp không khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều người dễ cảm thấy nhẹ nhàng như 

bay bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị trong Trống bằng những cánh chim 

dài rộng vươn cao hơn người ) như được hớp vào làn nước cam tuyền của cuộc sống bồng 

lai hạnh phúc, để lại trong tâm thần con dấu không thể xoá mờ, khiến có thể nói không sợ 

ngoa rằng mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả trăm 

sách lý luận duy tâm .” 

 

U.- KẾT  LUẬN 

 

Tất cả những điều chúng tôi luận bàn ở trên đều theo Tinh thần Triết Lý An vi, tức là triết lý “ 

chấp kỳ lưỡng đoan và  Doãn chấp kỳ Trung “ của các căp đối cực được tổng quát bằng Âm 

Dương “ và đã trở thành nét Lưỡng nhất “Âm Dương hòa “, có bản chất Tiến bộ và Ổn định 

nhờ đạt tình trạng quân bình động.  

Nét Lưỡng nhất ( nét Gấp đôi : twofoldness ) là nét Nhất quán của Việt Nho, chứ Hán Nho 

không có như thế. Dịch của Tàu chỉ chú trọng vào 64 quẻ   để bốc phệ, chứ không đề cập tới nét 

Lưỡng nhất trong triết lý Nhân sinh một cách có hệ thống, nhờ cái Gốc Long Toại  ( cặp Vợ / 

Chồng trong truyện Việt Tỉnh ) và  cặp Tiên / Rồng của Dịch, do Tổ tiên Việt dấu kín trong 

Huyền thoại Việt tỉnh cũng như Tiên / Rồng và trong Trống Đồng,  nên Tàu không nhận ra, họ 

chỉ hớt cái ngọn 64 quẻ.. 

  

Bỏ Việt Nho là bỏ mất tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt, Dân tộc của Trai hùng Gái đảm. 

    Sở dĩ mất tinh thần Bất khuất là vì đã bị lạc Hồn Thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ), vì mất 

Gốc nên đi hoang, chẳng học được bao khôn ngoan mà chỉ rước cái học vô bổ trên mây dưới 

gió, thậm chí rước “ của độc CS “, con đẻ của của chế độ Nô lệ đem về tàn dân hại nước, 

trước sau gì thì cũng sa vào kiếp ngựa trâu.  

 

Xem thế có phải Nho là của Tàu không và Tàu đã truyền bá cho Cha ông ta những gì ngoài thứ 

Văn hóa “ Tôn Quân làm Thiên tử với Ngu Trung và Ngu Hiếu, cùng trọng Nam khinh Nữ của 

Văn hoá Du mục, đó là Hán Nho bá đạo” , suốt dòng Lịch sự 4716 năm Tàu chuyên bạo động, 

gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng? 

 

 Xin đừng lầm Hán Nho bá đạo với Nguyên Nho vương đạo của Khổng Tử, vì không phân 

biệt Vương đạo của Khổng Tử với Bá đạo của Hán Nho, nên nhiểu người cứ đem cái bá đạo 
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Hán Nho gán cho Khổng Tử mà bài xích, cũng như Trung cộng lập viện Khổng Tử để truyền 

bá Hán Nho bá đạo .  

Cứ xem Lịch sữ Tàu từ Hiên Viên Hoàng đế đến Tập Cận Bình thì rõ như ban ngày. Cả Dân 

tộc chúng ta đã bị Tàu lừa mẻ lớn. Nho nguyên là Văn hoá của Việt tộc được kết tinh từ nền Văn 

hóa Hòa bình tại Thái Bình Dương gọi là Thái Nho, tới Hoàng Nho thời Tam Hoàng Ngũ Đế, tới 

Nguyên Nho do Khổng Tử thuật lại từ nền Văn hóa phương Nam của Việt tộc.  

      Sau khi các nhà cầm quyền Tàu thôn tính các chủng Việt, họ cướp mọi thứ kể cả những 

phát minh như làm ra giấy, cách luyện Sắt và Dồng nhất là Văn hoá Nho của chủng Việt.  

Họ công thức hóa thành Kinh điển nhờ các Nho sĩ của chủng Việt, chứ họ là dân Du mục 

suốt đời ngồi trên lưng ngựa, lang thang chăn nuôi súc vật làm gì có thì giờ để biết có Văn mà 

Hóa. 

 Số là họ là Thiên tử có sức mạnh để trị vì, còn mọi việc cai trị đều phải nhờ các Nho sĩ của 

chủng Việt.  

Khi đã có Kinh điển Nho, họ đem xem dặm các yếu tố Du mục vào như Tôn quân làm Thiên 

Tử, trọng Nam khinh nữ với Ngu Trung với Ngu Hiếu cùng cách cai trị chuyên chế theo 

Pháp gia, luôn gây Chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

Cứ xem hành tung và phát ngôn của họ Tần, họ Mao, họ Tập thì rõ!    

 

Thế rồi Tàu vu cho các chủng Việt - chủ nhân của Dịch, Dịch là nền tảng của Nho - là dân 

Man di mọi rợ là Tứ Di ( Bắc Địch, Nam Man, Đông Di, Tây Nhung ) để Trung Hoa của Đại 

Hán làm chủ nhân ông của Nho.       Tên nước Trung Hoa có nghĩa : Dân sang trọng ở giữa 

Tứ Di!! ) 

Là Chủ  nhân của Nho .nhưng tên nước Trung Hoa chẳng  mang ý nghĩa  nào về Văn  Hóa, 

mà  chỉ tự  xưng là dân sang trọng ở  giữa Tứ  Di để nhờ Tứ Di có Văn Hóa  bảo vê.   

Số  là Hiên Viên Hoàng Đế thuỷ Tổ của Trung Hoa là  dân  chỉ biết  chăn súc vật làm sao có 

Văn mà Hóa ,nên  phải đi ăn  cướp  như VC cướp chính quyền . 

 

Đại Hán đã “ chiếm Công vi Tư “: Công vì Nho là của chủng Đại chủng Việt, Tư là Hán Nho 

chiếm đoạt Nho làm của riêng cho Thiên Tử. Cuối cùng Tứ Di bị đảo chánh thành Dân Nô lệ 

Vô Văn hoá, Hán Nho chểm chệ làm Chủ nhân ông về Văn hóa cũng như Chính trị bá đạo !  

 

Nên phân biệt Nho có hai thứ: Thứ Việt Nho Vương Đạo có bản chất Hoà bình của Nông 

nghiệp thuộc chủng Việt, còn Hán Nho xuất phát từ Nho Vương đạo, nhưng được thêm các 

yếu tố Du mục bạo động vào thành Hán Nho bá đạo mang bản chất chiến tranh của Đại Hán. 

Biển Đông là môi trưòng chung của cả thế giới mà Trung cộng dám la to là của riêng Đại 

Hán từ thuỡ ngàn xưa, không thể tranh cải, quả là trâng tráo và thông minh  bất khả cập, 

không ai có thể  dùng ánh sáng Công lý mà làm sáng tỏ được khối óc đặc cán mai này!  

 

  Việt Nho là Tinh hoa Nho đã được thẩm nhập vào Huyết quản Việt. Nhờ đó mà tinh thần 

Bất khuất của Nho đã giúp Dân tộc Việt Nam quật lại sau hơn 1000 năm Nô lệ và đánh bại 

Tàu qua hơn 17 lần xâm lăng.  

 

Cái thâm ác của Tàu là làm cho Đa số dân tộc ta đã bị hiểu lầm, thay vì ghét cái quê mùa lạc 

hậu của Hán Nho, lại khinh khi xa lánh Việt Nho bất khuất của Tổ tiên, mặc dầu tinh thần 

đó đã ăn sâu vào cốt tuỷ của Dân tộc như đã bàn ở trên mà không còn nhận thấy vì đã mất ý 

thức.  
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Ngày xưa Cha ông Chúng ta đã mắc mưu “ Dịch Chủ vi Nô “ của Đại Hán, ngày nay Chúng 

ta cũng còn đang bị “ Bùa Lú 16 chữ Vàng, 4 Tốt “ và “Tương liên vớ vẩn” đẩy Dân tộc 

chúng ta vào tròng Nô lệ.  

 

Không mau thức tỉnh thì toàn dân và con cháu chúng ta lại phải ngậm đắng nuốt cay chưa biết 

đến bao giờ! Chúng ta đã từ bỏ hay lơ là nguồn Tâm linh, mê say theo Văn minh khoa học, 

nhưng Khoa học thiếu Lương tâm thì chỉ giúp chúng ta sống theo Duy lý một chiều mà đấu đá 

nhau, phân hoá ra từng mảnh để làm người khiếp nhược, đến nỗi có thành phần cầm quyền “ 

Hèn với giặc Ác với Dân “.  

 

Một Dân tộc mà có một số con dân chuyên khôn vặt, mánh mung, một số đi đâu thì đạo chích 

đến đó, thanh niên thì một số chỉ biết ăn nhậu và sống đàng điếm. Một nhà, một Nước mà 

thiếu rường cột thì cột xiêu kèo đổ, Nước tan là lẽ đương nhiên. Cái Nhà Việt Nam đang cần 

Cột Dọc, Xà Ngang và Kèo Xiên để kết nối Ngang Dọc, xem ra chẳng còn mấy khúc gỗ thẳng 

thớm, to lớn và dài đủ để làm cột, làm kèo ? Nhiều thành phần cứ dài cổ ngồi đợi “Anh hùng 

tạo Thời thế “, mà quên chăm lo hoạt động để giúp “ Thời thế tạo anh hùng ”.  

 

Những Trai hùng  Gái đảm xưa như Phù Đổng Thiên vương, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Vua 

Lê Lợi, Đức Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung là những tấm gương Dũng lực sáng ngời! 

Mỗi chúng ta có tự hỏi sao Văn hoá Tổ tiên chúng ta đã là một nền Văn hoá Thái hòa, sức 

bất khuất của nền Văn hoá này đã giúp Dân tộc chúng ta chống chõi được với một kẻ thù 

khổng lồ và nham hiểm suốt gần 5000 năm, thế sao nay sao chúng ta gồm gần 90 triệu dân 

mà để 3, 4 triệu đảng viên CS lừa bịp để hành hạ và làm nhục lâu dài đến thế ???  

Khi đọc những giòng trên đây có lẽ quý vị cho là lý thuyết suông, thời đại Văn minh cao tốc 

này mà bàn những chuyện cổ lỗ làm chi cho mệt trí để mất thì giờ. Thưa một cây mất Gốc, rễ 

không bám vào đất thì cây đó sẽ bị héo khô, lấy thức ăn đâu mà Tốc cho được Cao, một Dân 

tộc mà mất Gốc đoàn kết nơi Quốc Tổ thì rã ra cả đám mà làm Nô lệ, một con Người mà mất 

Nhân Tình ( Nhân ) và Nhân Tính ( Nghĩa ) thì đâu còn là Người Hùng Dũng để Đính Nhân 

Lý Nghĩa mà làm con người Nhân chủ ? 

 

 Không làm được việc Người thì chỉ làm được việc Ngợm, Người và Ngợm luôn sát kề nhau 

như hai mặt của đồng tiền, không có Dũng lực làm Người thì làm Ngợm để cho Quỷ “ Tham, 

Sân, Si “ ám mà làm việc bất công ác độc.! Thói thường thì người ta ham chuộng cái Mới, mê 

say cái Xa lạ Cao . . .vời trong Tưởng tượng, coi thường cái Cũ, cái Gần . . .thiết thân trong 

Thực tế hàng ngày, Tâm trí cứ mê mãi nơi Cao xa thoát tục, không nhận ra chính mình đang 

ở Nơi đây và Bây giờ phải làm gì để thành Người có Tư cách và Khả năng. Khi quên mình 

luôn đang ở Nơi đây và Bây giờ với bao tai họa, nên đa số chúng ta cứ điềm nhiên sống cao 

cả bằng tưởng tượng trên mây dưới gió, ở mãi đời sau ?.  

 

Không có Khởi điểm thì làm sao có Chung điểm? Không xây đời Này cho tốt thì làm sao có 

đời Sau để được cứu rỗi? Đó là câu hỏi khó lọt tai người nghe!  

Đó là nguồn gốc của sự Vong Nhân, vong Thân, vong Bản, vong Quốc, vong Nô.  
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Ngày nay khi khi bàn về nếp sống Cha ông, chúng tôi lại phải Ngược Dòng đời bắt đầu từ nơi 

cái Tâm mình, từ cái Nhỏ, cái Đơn giản, cái Tầm thường của Đời này mà người ta không 

thèm để ý tới    nan đề của con Người và  Xã  hội.  

Thiết nghĩ không có Tâm tình nhà quê với Tâm hồn “ mang nặng nét “ Cong duyên dáng 

uyển chuyển” của Việt tộc, cùng Óc Tế vi của “ Triết lý đượm Nghệ thuật “ để nhận ra cái To 

trong cái Nhỏ, cái Phi thường trong cái Tầm thường, cái  Vĩ đại trong Tinh vi, cái Tình trong 

cái Lý, cái Hồn trong cái Xác, thì khó nhận ra nếp sống theo đường mòn theo Dịch lý của Tổ 

tiên.  

 

Không kiên Tâm trì Chí để xây dựng mọi thứ tứ Gốc tới Ngọn , từ cái Nhỏ tới cái Lớn, tứ cái 

Gần tới Xa . . , nhất là không xây dựng cái Tâm, cái Trí, cái Chí cho vững để có nền tảng thì 

mọi sự chỉ là xây lâu đài trên cát. 

 

Quả là cái khó của mọi công trình đâu có khó bằng thay đổi “ Lòng Người ngại Núi e Sông “ 

Dân tộc chúng ta đã chạy cùng sào của cuộc sống một chiều, nay phải quay lại với đời sống 

cân bằng hai chiều của nét Lưỡng Nhất của: Tình / Lý, Nhân / Nghĩa , Nhân quyền / Dân 

quyền, Phú chi  với Dân sinh / Giáo chi với Dân Trí, tất cả nhằm Mục tiêu Thành Nhân / 

Thành Thân. 

 

 Có con dân thành Nhân và thành Thân thì xây Nhà mới ấm êm, dựng Nước mới an bình 

thịnh trị.  

 

Đây không chỉ là chuyện  «  có Thích hay không Thích  «  mà  là chuyện : Làm Người Nhân 

/ Nghĩa , Bao dung ( Hùng / Dũng )  

 

Trong công cuộc đấu tranh cho nền Dân chủ Tự do, nhân dân chúng ta cũng phải vừa đấu 

tranh với chế độ “ độc tài bất công CS “ , vừa phải “ xây dựng tinh thần Tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường và Tinh thần Đoàn kết toàn dân trong Chính nghĩa “ để chuyẻn hóa chế độ Độc tài 

qua chế độ Dân chủ.  

 

Xin mọi người chúng ta bỏ thói khôn vặt theo phe phái, “ Khôn Độc Dại Đàn “ hãy mở rộng 

Tâm Trí ra mà chiêu Hồn thiêng “ Nhân Nghĩa “ đã bị lạc về với Dân tộc, cùng Tinh thần 

Tôn giáo Đại kết, canh tân đời sống cho đủ hai chiều, mà làm người Trai hùng Giái đảm, để 

có đủ Nội lực mà vùng lên vực dậy. Không nêu cao được Chính nghĩa Dân tộc thì chưa đẩy 

lùi đươc CS, và nếu có đẩy lùi được CS thì nhân dân vẫn chưa được yên vui .  

 

Chính nghĩa đó là: “ Lấy Đại Nghĩa ( Lẽ Sống Công chính của cả Dân tộc ) để thắng Tham 

tàn. ( của CS )   

Lấy lẽ Công chính để xoá nạn Bất công Xã hội.  

Đem Chí Nhân ( Lòng Nhân ái của toàn dân ) mà thay Cường bạo.   

  

 « Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho “, nên Việt Nho tuy đã được thai nghén từ nền Văn hóa 

Hoà bình cách nay từ 12 đến 30 ngàn năm, nhưng tới nay xem ra Việt Nho vẫn không quê 

mùa lạc hậu gì cả, mà lại còn rất  tiến bộ theo Khoa học, rất phù hợp cho mọi Nơi mọi Thời.   
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 Để đáp ứng với tình trạng phân hoá hiện nay, chúng tôi cố ý trình bày vấn đề theo Việt Nho, 

vì đây cũng là Thiên lý, gốc chung của Việt tộc, hai nữa Tinh thần Nho cũng thích hợp cho 

Tôn giáo và Văn hóa có tinh thần đại kết cũng như những người không Tôn giáo còn có 

Lương tâm, mục đích duy nhất là tìm về điểm Cộng thông của Dân tộc để mong xóa đi 

những oan trái trùng trùng duyên khởi xưa nay mà giải oan cứu nạn Dân tộc.  

 

Tóm lại, Minh triết là Quan niệm ( Tri ) và cách Sống ( Hành ) theo Dịch lý của Tổ tiên Việt ( 

tức là Tri Hành hợp nhất ) để đạt Phong thái An Vi mà sống Hạnh phúc cùng nhau. 

 

 Khốn thay vì nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược “ của Các chế độ Chính trị thuộc nền Văn hoá Du 

mục làm cho Dân tộc chúng ta bỏ mất cả nguồn Minh triết của Việt Nho trên, nên mất hết 

Nội lực không vùng lên vực dậy được  

 

Chúng tôi đã lần lượt trình bày một số lãnh vực của Việt Nho theo tinh thần triết lý An vi của T. 

G. Kim Định  

Nói tóm lại Việt Nho có thể tóm vào ba chữ “ Chí Trung Hòa “. Hòa ở chỗ từng cặp đối cực 

gặp gỡ nhau sao cho đạt tới kết quả Hoà, Hòa theo tỷ lệ  «  Tham Thiên ( 3 Tình ) Lưỡng Địa 

( 2  Lý : Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số «  .      Hòa bằng cách “ Chấp kỳ lưỡng đoan “, nên 

đem lại lưỡng lợi, không ai hoàn toàn thắng không ai hoàn toàn thua.  

Để đạt tới tình trạng “ Chí Trung hòa “ thì cả Vũ trụ và Vạn vật phải được định vị hay sắp đặt 

sao cho:“ Thiên Địa vị yên, vạn vật dục yên “: Trời Đất Vạn vật phải được xếp đặt đúng vị trí 

theo Thiên lý hay Dịch lý ( tất cả  đều được xếp  theo  Khung Ngũ  hành.      Khung Ngũ hành  

gồm 2 cặp  đối xứng mang tính chất Hòa của Âm Dương Hoà, nhờ vậy mà  muôn loài được nuôi 

dưỡng trong Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.      

Hòa là bản chất của các Tôn giáo, của Việt Nho, Hoà cũng là đỉnh cao của cuộc sống con 

Người vì Hòa là nguồn của Hạnh phúc.   

 Đây là cái Nhìn Nhất quán về Văn hoá Việt Nam và cách sống theo Quả dục của Tổ tiên xưa 

theo Dịch lý đã bị đại Hán làm cho tiêu trầm, chúng ta cần canh tân để phục hoạt lại. Hay nói 

cách khác Việt Nho là “ Nghệ thuật sống theo Dịch Lý ( Thiên lý ) “ giúp con Người không 

những sống Hoà với nhau mà còn Hoà cùng Tiết nhịp hòa của Vũ trụ nữa.  

 

Trong thời đại Cao tốc với thực phẩm Mì ăn liền mà chúng tôi cứ bàn luận về Nhân Nghĩa cho 

là ngược đời,tỉ mỉ, lôi thôi chắc không được Giới trẻ tiếp nhận mà ngay đối với một số vị cao 

niên cũng gạt đi, vì qúy ý vị đang mê mãi sống “ theo Guồng máy xuôi chiều của Thời đại Duy 

Lý một chiều “ mà chúng tôi lại cứ “ Đi Ngược / Về Xuôi “ xem ra thật rườm rà, tưởng là làm 

tắc nghẹn dòng chảy xuôi theo thời đại, nhưng thực ra là khai thông bế tắc Quốc nạn và Quốc 

nhục Việt Nam, nếu xét thấu đáo thì “ Dịch Lý: Nhân / Nghĩa “ mà chúng tôi bàn tới đây, đã 

mang theo hào khí sinh động rất hợp với khoa học tân tiến hiện đại, nó mang theo Gốc Dịch 

lý cho là Cũ, nhưng là luật Biến dịch bất biến luôn đổi Mới, - nguồn mạch của Khoa học có 

Lương tâm -, có thể giúp phục hoạt lại con Người Nhân chủ và Tinh thần Đoàn kết Dân tộc, 

đây là hai nan đề gây cấn nhất đang bị bỏ quên, nếu giải quyết được hai vấn đề căn bản này 

thì mọi sự về Quốc kế Dân sinh sẽ lần lượt hanh thông, vì đó không phải là thứ Nhân Nghĩa 

đã mất ruột chỉ còn vỏ quê mùa lạc hậu của Hán Nho, mà là nguồn cội của mọi sự biến hóa 

mang trạng thái Thái Hoà của Văn hoá Việt mà Tiến bộ, Hòa là đỉnh cao của sự sống con 

Người, cũng là bản chất của các Tôn giáo. 

 



- 423 - 
 

 Khốn thay! Việt Nho đã bị Hán Nho xuyên tạc và đánh tráo để “ Dịch Chủ vi Nô “, khiến 

Chủ “ Việt Nho “ đã trở thành “ Vô Chủ” ! Bỏ Việt Nho là bỏ Tinh thần Bất khuất của Dân 

tộc!  

 

Lịch sử gần 5000 năm của Dân tộc đã nói lên Tinh thần đó! Tại sao mà đánh mất Tinh thần 

bất khuất ? Vì con Người Việt Nho biết Mình là ai giữa Trời và Đất, biết tựa vào Đất để vươn 

lên với Trời để giữ mối Liên hệ khăng khít với Thiên Địa cùng Vạn vật,nhất là mối Liên hệ 

Hòa với nhau mà sống với nhau, đồng thời không ngừng nghỉ làm những việc từ Nhỏ tới 

Lớn, từ gần tới Xa, từ Dễ tới Khó. . . . để vươn lên hàng ngày mà sống hòa với nhau, đoàn kết 

với nhau, chung Lòng, chung Trí và góp Sức với nhau để có Nội lực Dân tộc mà Cứu và 

Dựng nước, chứ bỏ quên “ viên Ngọc quý Long Toại ( tức là cặp Vợ / Chồng. Truyện Việt 

tỉnh  ), - Nguồn mạch Nội tại của nền Văn hoá thuận theo Thiên lý - “ của Tổ Tiên mình, mà 

đi tìm đôi Đũa thần không linh nơi khác ( bỏ quên đới sống Tâm linh) mà cậy nhờ vào Vọng 

tưởng . Bỏ Con Người Nhân chủ với mối Liên hệ Hòa Thiên – Nhân - Địa là đánh mất Hạnh 

phúc, là Vong bản, Vong Nhân đưa tới Vong Quốc Vong Nô !. 

 

 Việt Nam được vua nhà Minh tặng là “ Việt Nam Văn / Hiến chi bang “ , nhưng nay thứ “ 

Đạo Nhân sinh” để cho “ Văn tải “ đã rời xa Dân tộc, nên cũng đánh mất phần Hiến là 

những Trai hùng Gái đảm, nên Dân tộc trở nên Vô cảm và thiếu tinh thần Liên đới Trách 

nhiệm , đó là Nguồn gốc của Quốc nạn ! 

  

Mọi sự trong Gia đình và ngoài Xã hội đều bắt nguồn từ nơi con Người, từ cách Cư xử của 

con Người trong mọi hoàn cảnh, sao cho mọi người sống Hoà nhịp với nhau. Khởi điểm là 

mỗi cá nhân có sống Hòa với mọi người theo lối “ Nhân / Nghĩa ” hay “ Bác ái / Công bằng “ 

hay “ Từ bi / Trí tuệ “ kết đội, thì mới mong đạt tới Chung điểm là mọi người sống nhịp theo: 

” Tiết nhịp HÒA của Vạn vật trong Vũ trụ “.  

 

Đây là công trình dài lâu và khó khăn, nhưng mà lại “Ăn chắc Mặc bền “. Thiết nghĩ Không 

có cây đũa Thần nào để thay thế cho được nhanh chóng, nếu cứ tránh Vỏ Dưa “ Lâu Đến “ 

thì lại gặp vỏ Dừa “ Mau Đi “ !.  

Rõ ràng nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là Mạch lạc nội tại của Việt Nho, nét Lưỡng nhất đan 

kết những chi tiết của Việt Nho thành Hệ thống có Mối Liên hệ Cơ thể, biến Việt Nho thành 

nền Văn hoá Bất khuất của Việt Nam, sở dĩ có Tinh thần Bất khuất là nhờ biết đem Đạo Lý 

Nhân / Nghĩa vào khắp mọi ngõ ngách của cuộc Sống. Thế mà ngày nay vẫn còn có nhiều 

người Việt Nam, không kể những vị Tân học mà ngay cả một số những vị học Nho cũng tin 

rằng Việt Nam không có Văn hoá, có chăng là do Tàu, Tây dạy cho, nghe nói đến Nho mà 

không hiểu đó là Hán Nho bá đạo, lại ghét lầm Việt Nho vương đạo, vì xa lánh Nho - xuất 

phát từ nguồn cội Dịch lý của Thiên lý - , nên lâm vào kiếp đi hoang, ăn nhờ ở độ.  

Dịch của Hán Nho nặng về 64 quẻ để bói toán, không có nét Lưỡng nhất về triết lý Nhân 

sinh, Hán Nho là nền Văn hoá Bạo động của Tàu, vì suốt dòng Lịch sử, Tàu luôn gây Chiến 

tranh, Cướp bóc và Bành trướng !  

Đã hơn 70 năm nay, CSVN ăn phải Bùa Lú “ 4 tốt, 16 chữ vàng và mấy thứ tương liên “, đã 

rước kẻ Thù truyền kiếp về làm Bạn vàng, “ mặc nhiên “ biến Đồng bào thành kè Thù, rõ 

ràng ngày nay tứ phía Đất nước đều bị Bạn vàng vây khổn, hết nhường đất đến nhường biển, 

trong nước thì từ Nam quan đến mũi Cà mâu chỗ nào cũng có cơ sở bạn vàng đóng chốt mai 

phục, Biển Đông thì bị bạn vàng chiếm đoạt, mọi Cơ chế đều bị bạn vàng lũng đoạn, thực 
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phẩm và độc dưọc của bạn vàng tràn lan khắp nước, Đồng bằng Cửu Long – Bao tử của Việt 

Nam - bạn vàng cũng ngăn giòng nước ngọt làm cho đất nứt nẻ, do đó nước biển mặn tràn 

vào ruộng đồng vườn tược làm cây cối lúa mạ không trồng trọt được, dọc bờ Biển của 4 tỉnh 

xác Cá chết hàng loạt dạt vào bờ, chất độc sẽ theo giòng hải lưu mà làn ra Bắc và vào Nam 

suốt dọc Bờ biển, đây là âm mưu cắt Nguồn sống trên cạn và dưới nước của Dân tộc Việt 

Nam   . ., đó là chỉ kể một vài ví dụ điển hình về âm mưu tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.  

 

Tóm lại Cuộc Kách mệnh Vô sản của CSVN đã biến các môi trường sống của Việt Nam đều 

bị ô nhiễm nặng nề: từ môi trường Văn hóa Tư tưởng, tới Đất, Nước, không khí đều dẫn Dân 

tộc Việt Nam đến tính trạng bị tiêu diệt lần mòn !  

Về mặt Nổi ,đó là Sự nghiệp Kách mệnh mang khẩu hiệu “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc “ của 

CSVN, nhưng về mặt Chìm, thì CSVN quả là một Phân bộ của đảng CS Tàu.!  

Trong mọi tai họa, thì cái Họa làm cho Văn hóa suy đồi, làm tê liệt Tinh thần Dân tộc là ác 

độc và nguy hiểm nhất.  

Đây là giai đoạn quyết liệt, hoăc vùng lên để sống còn như những con Ngưòi , hoặc cứ vô 

cảm mà cam tâm làm kiếp ngựa trâu! 

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho Dân tộc Chúng ta để giúp mọi người 

tỉnh giấc “ Công miên “, rước “ Hồn thiêng Sông Núi “ về với con Dân Việt mà Cứu con 

Người và Dân tộc!. Hy vọng thay !  

 

Cái Nhìn Nhất quán 

 

Nền Văn Hóa Việt Nam bắt nguồn từ Thái cực  «  Âm Dương Hòa  «  (  Gốc từ Ngọc Long 

Toại : Cặp Trống / Mái, và cặp Vật biểu Tiên / Rồng ) . 

 Thái cực Âm Dương Hoà  là  Dịch lý cũng là Thiên lý, nguồn của Minh Triết. 

 Thái cực là « Nhất lý thông, Vạn lý minh « .  

 

Nhất lý là Thái cực Âm Dương Hòa. 

 

Vạn lý  là các cặp tiểu Thái cực đều mang bản chất Hòa, nên đều là Minh Triết. 

  

Văn Hóa Việt bắt nguồn từ Thái cực qua Lưỡng nghi, qua Ngũ hành tới  các Cơ cấu của 

Vũ tru, của Nhân sinh và Lộ đồ Tu,Tề, Trị, Bình, tất cả đều được kết cấu bằng các cặp 

Tiểu Thái cực tương ứng, nên nền Văn Hoá Thái Hòa Viêt từ Gốc tới Ngọn đều mang bản 

chất Minh Triết. 

 

( Xem cuốn Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam XVIII : Việt Nho và Triết lý An vi của Việt Nhân  

và Nguyễn Quang trên vietnamvanhien.net ) 

 

Minh Triết còn là phương cách phải sắp xếp mọi sự sao cho hợp với Thiên lý thì con Người  

mới hoà hợp với nhau, mà  sống  Hạnh phúc . 

 

Tổ Tiên Việt đã được  Tiên ( Ma Cô Tiên .Truyện Việt tỉnh ) tặng cho Tổ Tiên chúng ta viên 

Ngọc quý Long Toại để Tu Thân mà lập Quốc , khốn thay vì nạn «  Dĩ Cường lăng Nhược 

« của Bắc và  Tây phương làm cho hoen ố,  làm mất hết Nội lực, lại vì nạn ngoại xâm, phải 
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đem chôn dấu tại phương Nam lâu ngày , nay Cháu Con mới khai quật lên, cần phải gột 

rũa lại cho sáng trong để lấy lại Nội lực mà cứu Dân giúp Nước. 

 Hy vọng thay ! 

 

   09/ 2020 

 

( Xin lỗi, bài này có tính cách tổng hợp, nên phải nhắc lại những điều đã viết từ trước ) 

  

 

CUỘC  SỐNG  HỒN NHIÊN  CỦA THẰNG BỜM   

A.- Thằng Bờm 

“ Thằng Bờm có cái Quạt Mo, 

Phú  ông xin đổi 3 Bò 9 Trâu 

Bờm rằng bờm “ chẳng lấy Trâu “ 

Phú ông xin đổi ao sâu Cá Mè 

Bờm rằng bờm chẳng lấy Mè 

Phú ông xin đổi 3 bè Gỗ Lim 

Bờm rằng Bờm “ chẳng lấy Lim “ 

Phú ông xin đổi đôi ( 2 )  chim Đồi Mồi 

Bờm rằng Bờm “ chẳng lấy Mồi “ 

Phú ông xin đổi nắm Xôi, “ bờm CƯỜI!” 

  

B.- Cái nhìn tổng quát 

Khi đọc lướt qua bài Ca dao ( Đồng dao )  trên, chúng ta thấy những nét sau đây được nổi bật: 

I.-  Nhân vật và Tài sản mỗi bên 

Đây là hai nhân vật tiêu biểu cho hai lớp người:  Nhỏ / Lớn, ( Trẻ / Già ), Nghèo /  Giàu . . . 

trong xã hội Việt Nam xưa: 
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1.- Thằng Bờm là một Trẻ con tóc tai bờm xờm, tài sản thằng Bờm không thấy gì ngoài cái quạt 

Mo cau. Hàng ngày, với cái Quạt Mo trong tay, lúc thì Bờm che nắng nóng, khi thì cản gió mưa, 

lúc thì thì phe phẩy quạt cho bớt nóng nực, khi thì phất bụi chỗ ngồi. Bờm ta thường chạy rong 

chơi từ đầu làng đến cuối xóm, không phá phách hỗn hào, khi nào cũng cười vui, trở thành  nhân 

vật thân quen của bà con xóm làng.  Cách phe phẩy quạt Mo vô tư của Bờm rất đặc biệt, khiến 

nhiều người ưa thích. Ngoài hình ảnh đó ta có thể nghĩ Thằng Bờm có thể là một nhân vật thuộc 

thành phần rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nhưng không làm những chuyện bất lương, Bờm cũng 

thường rong chơi khắp xóm làng, cũng là nhân vật thân quen dễ mến của xóm làng, tài sản quý 

giá nhất cũng chỉ có cái Quạt Mo.  

Quạt Mo được làm từ cái Bẹ mang lá cau, khi già tàu cau rụng xuống, người ta cắt lấy cái Bẹ, 

bỏ phần lá đi, đem ép cho thẳng, phơi khô cứng, rồi cắt thành cái quạt Mo. . Cái quạt Mo thì ai 

cũng có thể kiếm được, nếu vườn nhà không có cây cau, ở thôn quê thì qua hàng xóm xin mo cau 

về mà làm lấy, thứ này cũng hiếm lắm, vì chẳng có ai và ở đâu bán cả. Về Tinh thần thì chỉ thấy 

thằng Bờm khi nào cũng nhẹ nhàng phe phẩy cái Quạt Mo, tỏ thái độ sống an nhiên tự tại, ngoài 

ra chẳng thấy gì thêm. 

Tóm lại Thằng Bờm là  một Trẻ con chưa làm ra của cải vật chất, hay một người nghèo đã lớn, 

không ham hay không có khả năng làm giàu, đặc biệt chỉ có một cái Quạt Mo. Vì chưa bị vật 

chất trói buộc, nên còn có một Tâm hồn “ Hoá nhi đa hý lộng “, tức Tâm hồn”  hồn nhiên 

như Hoá công “ mà Đức Khổng gọi là “ Nhân “ , lòng Nhân được thể hiện qua thái độ sống 

và cách phe phẩy Quạt Mo rất hồn nhiên, được dân quê  yêu thích, nhưng chắc nhiều người 

văn minh lịch sự rất khó ưa, vì họ khinh khi cái ngây ngô, ngờ nghệch, mộc mạc chốn thôn 

quê, không ngờ được cái Tầm thường bề Ngoài đó lại ẩn chứa cái Phi thường ở Trong! 

Chúng tôi lạm bàn về Bờm qua hình ảnh một Trẻ con cũng như qua hình ảnh  một nhân vật 

Nghèo nơi thôn xóm xưa. 

 2.- Phú Ông: là Ông nhà giàu, ham làm, làm việc cật lực, nên có nhiều thứ tài sản. Thói 

đời  để làm giàu, người ta thường “ Coi Của nặng hơn Tình Người “, cũng như  “đồng tiền liền 

với khúc ruột “, nên hay dùng Quyền thế cũng như Tiền bạc để thủ lợi thêm ngày một nhiều.  

Nhưng loại Phú ông này đã biết tri Túc tri Chỉ, nên không những biết hãm cái Lòng Tham mà 

còn có cái Hám ngược đời, hám cái thái đô sống Giản dị An nhiên Tự tại của Trẻ con, của thằng 

Nghèo, loại “ Bần cùng không chịu sinh đạo tặc” !  ( Xin xem 3 bài thơ 2, 3, 4, của Cụ Nguyễn 

Bỉnh Khiêm ở dưới )  

 a.- 3 Bò 9 Trâu: Bò trâu là phương tiện sản xuất giúp người chủ trở nên Phú ông. Đây 

là nguồn động lực làm tăng gia sản xuất mỗi năm hai mùa, gầy dựng nên gia nghiệp của Phú 

Ông. 

 b.-Ao sâu cà Mè: Cá Mè là loại cá trắng có vảy, rất khỏe, tuy có nhiều xương, nhưng ăn 

rất ngon và lành. Có cá Mè trong ao thì lúc nào cũng có cá tươi để ăn, không mất công tốn tiền 

ra chợ mua. Đã có trâu bò sản xuất ra ngũ cốc đầy chạn, gạo đậu đầy lu, lại có cá mè đầy ao, 

mọi nhu cầu về “ Thực “ khi nào cũng sẵn sàng, tức là giải quyết được nhu cầu căn bản của 

cuộc sống, cuộc sống bớt được nhiều nỗi lo và nhất là có Tự do không bị ai áp chế.  Tổ tiên ta có 

câu: “ Có Thực mới vực được Đạo”. Nay “ Thực”  đã có sẵn, còn “ Đạo đây là Nhân Đạo, tức 
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là cuộc sống Nhân Nghĩa ở đời.  Trong bài trên, có chỗ lại ghi “ Xin đổi một xâu Cá Mè “ , một 

Xâu Cá Mè vẫn đáng giá hơn cái Quạt Mo.  Cá Mè là thực phẩm ngon lành để nâng cao đời 

sống vật chất. 

 c.-3 Bè gỗ Lim:  Gỗ Lim là thiết mộc nên rất cứng, thứ gỗ này chiụ được mưa nắng bền 

lâu, giá cả rất cao. Với 3 bè Gỗ Lim người ta có thể xây dựng nên ngôi nhà có cột, kèo, rui, mái . 

. . rất bền vững. Đây là phương tiện xây nhà cửa rất kiên cố, là thành trì : “an cư lạc nghiệp”, 

có thể truyền lại cho nhiều đời con cháu về sau. 

 d.- Đôi chim Đồi mồi : Thực ra không có chim Đồi mồi, mà là cặp ( 2 ) Chim Trống 

Mái làm bằng Đồi Mồi ( như Ngọc  Long Toại của Tổ tiên Việt ) để trang trí trong nhà. Đồi Mồi 

là một thứ rùa biển, có bộ mai rất đẹp, người ta cắt cái mai ra thành miếng nhỏ để khảm xa cừ, 

làm vật trang sức, người ta cũng dùng cả cái mai Đồi Mồi để treo lên tường làm vật trang trí..  

Đây là mỹ nghệ thuộc nhu cầu nghệ thuật để nâng cao Tâm hồn.   Có ý cho Đồi Mồi là chim 

được dùng làm mồi để sập bẩy chim khác, đây là “ lối tiêu khiển “ của dân quê, thiển nghĩ 

thuộc loại chim nào cũng không mấy quan trọng, mà quan trọng là ở loại vật chất để nâng cao 

Tinh thần nhất là  danh từ  “Đôi chim”  là số 2  để  nói về Nghịch số của Dịch lý thuộc phần Cơ 

cấu của Văn hoá. 

 e.-  Nắm Xôi: Xôi được vắt lại thành nắm với muối mè, ăn cũng rất ngon, nhưng chỉ là 

thứ dùng đủ cho một bữa ăn đạm bạc. Đây là thứ tài sản “ nhật dụng “ lúc nào Phú Ông cũng 

có sẵn, nhưng là  nhu cầu “ Hàng ngày dùng đủ “ cho đời sống “ nhỏ Thuyền nhỏ Sóng “của 

thằng Bờm. 

Qua hình ảnh trên ta thấy có sự tương phản giữa hai nhân vật trong chuyện: Một người  Trẻ 

con vẫn còn hồn nhiên, không thấy dấu vết khổ đau trên nét mặt, vẫn luôn có Tâm hồn thơ 

thới an nhiên tự tại.   Một kẻ Giàu rất giàu nhưng Tâm hồn còn chất chứa nhiều nỗi âu lo, 

nên không còn hám của cải Vật chất nữa, mà chỉ Ham một cái gì đó trong cái Quạt Mo của 

thằng Bờm, có lẽ ông cảm thấy khao khát một cái gì đó trong nếp sống thằng Bờm.  Thằng Bờm 

vì không bị vật chất ràng buôc, nên đã có sẵn cái bình an trong Tâm hồn, có lẽ chính nó cũng 

chưa nhận rõ, còn Phú ông thì đang dò tìm, do đó mà có sự mặc cả đổi chác.. Có lẽ sau những  

ngày tháng làm ăn quá bận bịu cực nhọc, lo âu, nay tuy đã sống trong cảnh giàu sang, nhưng 

không làm sao tìm ra được nguồn hạnh phúc trong của cải Vật chất dư dật của mình, nên đánh 

phải hạ mình, xuống nước, dùng bất cứ thứ tài sản nào của mình, nài nỉ để “ xin đổi chác”  cho 

được cái Quạt Mo, ông tin Quạt Mo là biểu tượng cho một cái gì, mà qua đó ông đang vô cùng 

khao khát.  ( Xin xem bài thơ số 4, 6 của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở dưới ), 

          Ta nên nhớ Văn hoá Việt kể cả Trung hoa, Hàn, Nhật, nguyên là thứ văn hoá trọng Lễ 

Nghĩa, mọi người trong nước, nhất là Việt Nam ai cũng được gọi bằng Chú Bác Cô  Cậu Dì. . 

.chỉ có tôn ti trật tự mà thôi, chứ không có giai cấp quý tiện, người Chủ khinh khi kẻ nô lệ làm tôi 

tớ cho mình như Tây phương và Ắn Độ xưa. Với trẻ con, hay người nghèo tuy thường quen được 

gọi bằng Thằng, nhưng mọi người đều “ Kính già yêu trẻ “, cũng không khinh khi người Nghèo, 

nên trong cách ăn nói mới dùng chữ  “ Xin đổi “ , Phú ông vẫn tỏ thái độ kính trọng, vẫn đối xử 

với thằng Bờm như là một con người có nhân cách, có khi người Việt còn gọi người “Ăn xin là 

Ông Ăn mày “. Phú ông cũng không phải là loại Hào lý hách dịch, do bị ảnh hưởng của Hán 

Nho, thường dùng quyền lực để chèn ép người nghèo qua lối Cưỡng hành, cách đối xử này 
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thường xẩy ra trong chế độ Nộ lệ có giai cấp,cũng như trong chế độ Phong kiến của Tàu, người 

áp bức bóc lột lại khinh miệt  kẻ bị bóc lột!  

Đây là vấn đề lớn về nghịch lý Giàu Nghèo trong xã hội, giải quyết hài hòa được nghịch lý 

trên là tạo lập được nền tảng an bình cho Xã hội cũng như Thế giới Hoà  bình.  

Nền Văn hoá Thài hòa của Việt tộc có khả năng đáp ứng được nan đề bất ổn  của Thế giới 

hiện nay, với điều kiện là mọi người phải sống hài hoà theo Nhân Nghĩa, chứ không phải 

dùng họng súng dể kiến tạo hoà bình!  Vấn đề đầu tiên là Nghịch lý nơi con Người, tiếp đến 

những nghịch lý trong xã hội cần phải giải quyết sao cho được hài hòa tức là đạt được công 

bình tương đối thì mới mong được ổn định. 

 

Chuyện Cách mạng Vô sản chuyên chính cũng bắt nguồn từ chỗ không hiểu câu chuyện trên 

đây! Nguyên do sai lầm là:  

 

 1.- Mác - Lê - Mao Không hiểu con Người là gì, Bất công xã hội từ đâu, cho bần cố 

nông xấu xa và ngu dốt vì bị bóc lột, nên khi được giải phóng thì họ sẽ có lại bản chất tốt, đầy 

óc sáng tạo, có khả năng ưu việt, thừa khả năng xây dựng công bằng xã hội đề mưu hạnh 

phúc cho toàn dân, thực ra Công nông chỉ là cái áo khoác nhân danh để đảng CS riêng chiếm 

quyền độc tài chuyên chế . Thực sự các vị không hiểu con Người là “ Qủy Thần chi hội “, 

nên không biết “ làm Người “ bằng cách trau dồi Tư cách và Khà năng mà sống Công bằng 

để Hòa với nhau, lại làm “ Sài lang “ dùng nanh vuốt chém giết Đồng bào mà phá tan Đất 

nước! Hoặc có hiểu phần nào nhưng cứ ngụy tạo ra Cách mạng sắt máu để giết  mà cướp, để 

trả thù Đế quốc thực dân Tây phương tại Châu Á mà chiếm lại của cải, cho là đã bị bóc lột để 

dành riêng phần quyền lợi cho CS? 

 

 2.- Không nhận ra mỗi con Người được sinh ra với Thể xác và Tinh thần khác nhau, 

khả năng và Tư cách khác nhau, không ai giống ai, nên không thể có công bằng xã hội tuyệt 

đối, việc phát động các phong trào  cách mạng vô sản để  “ cào bằng xã hội “ chỉ là chuyện 

giết người để ăn cướp của mà thôi.   Thử xem công bằng xã hội cũng như đời sống của nhân 

dân ra sao, sau 37 năm Hòa bình tuy đời sống nhân dân có khá hơn so với thời bao vấp, 

nhưng ngày nay những thành phần khá hơn ở thành thị đang dẫm đạp lên nhau mà làm ăn, 

mà lao đầu vào việc nhậu nhẹt suốt ngày đêm cùng dâm dật khắp ngõ, do đã đả phá Văn hoá 

với Thuần phong Mỹ tục Tổ tiên, phỏng phẩm chất cuộc sống của nhân dân ngày nay có hơn 

thời nô lệ Pháp thuộc chút nào không ? Sau khi cướp chính quyền năm 1945 một thời gian 

thì giai tằng giàu có và trí thức bị bách hại và bị cướp, nay đến sau 1975 hai thành phần trụ 

cột của CM vô sản là Công Nông cũng lại bị trấn lột tàn nhẫn đã hàng thập niên! Có thành 

phần nhân dân nào mà CSVN để cho sống được yên thân đâu! Vấn đề không phải cứ nhiệt 

tình làm CM Vô sản mà nhét bo bo vào họng mọi Người mà la to là  Người ta hạnh phúc 

được! Trước kia VN ra sao so với Nhật  và Đại Hàn, nay thì VN đứng ở chỗ nào?  

           Theo tinh thần Dịch lý của Việt Nho, chúng tôi mạo muội trình bày cách giải quyết hài 

hòa những nghịch lý giữa hai nếp sống Trẻ / Già, Nhỏ / Lớn, cũng như Giàu / Nghèo, Cũ / Mới . 

. .:những nghịch số mà Nho gia tổng quát hoà thành “ Đại Đạo Âm Dương hòa “. 

II.- Tiến trình cuộc mặc cả 5 bước   
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Bước một 

Tuy ta không hiểu rõ Tâm tư của Phú ông, nhưng chắc chắn là ông đã quá khao khát tinh thần 

phe phẩy nơi cái Quạt Mo, nên không tiếc đem cả cơ nghiệp 3 bò 9 trâu ra mà đổi lấy.  Với 

người thường đây là hành động điện rồ, vườn tược ông thiếu gì mo cau, ông chỉ bảo một tiếng 

thì gia nhân có thể làm cho Ông đến hàng trăm.    Một người đã tạo nên một cơ nghiệp lớn có 

đầy dủ mọi thứ vật chất, sao lại không đánh giá đúng được “ thứ đem đổi “ và “ vật đổi được”. 

Nhưng nếu ta nhận thức được bức tranh vô giá là ở cái Hồn của bức tranh, thì ở đây cũng vậy, 

tuy chưa biết rõ là cái gì và ở đâu, nhưng Phú Ông chỉ lờ mờ khao khát “ cái Tâm hồn nằm 

ẩn trong con người cầm cái Quạt Mo “ . Vì vậy mà khi Phú ông đem 3 bò 9 chín trâu ra mà 

gạn đổi, ông cầm chắc là đổi được cái Quạt Mo. Thế nhưng, với cái Tâm an nhiên bất động, 

chàng Bờm ta cứ dửng dưng, liền thản nhiên đáp: “ chẳng lấy 3 bò 9 trâu “!     Xét ra, một là 

thằng Bờm chẳng có nhu cầu gì nơi 3 bò 9 trâu, hai nữa là Bờm thấy sự trao đổi quá chênh lệch, 

làm sao dám để cho lòng tham làm mờ mắt mà đổi chác được. Hai bên đều không cầu Lợi nên 

chẳng gặp nhau, họ đã thoát khỏi bước Lợi hành. 

Bước Hai 

Lòng khao khát không thể ngăn cản Phú ông bỏ cuộc. Thua keo này bày keo khác, ông nghĩ  

Bờm không thích Bò Trâu ta thì đem thứ của ăn ngon như Cá Mè mà đổi. Khốn thay Bờm cũng 

chẳng thích cá mè, vì Bờm có thể chưa biết làm thịt cá, mà cũng chẳng biết chiên rán xào nấu 

nướng lôi thôi, và cũng chẳng thấy có sự gì hấp dẫn nơi vật đổi chắc. Cũng như lần trước, Bờm 

vẫn hửng hờ đáp “ Bờm chẳng lấy Mè”. 

Bước Ba  

Nay Phú  Ông chỉ còn lại 3 bè gỗ Lim để làm nhà, nên cũng đành liều đem ra mà mặc cả cho 

được. Có lẽ cũng như thằng Cuội chỉ thích ngồi gốc cây Đa,ngắm nhìn trời trăng mây gió, Bờm 

ta cũng chẳng thích gỗ Lim với nhà cao cửa rộng, vả lại Bờm chẳng muốn gì nhiều, nếu đổi lấy 

thì Bờm có thể làm gì với các thứ  cồng kềnh ấy,  biết chất chứa vào đâu, không thể đương đầu 

với nhiều chuyện khó khăn ngoài khả năng của Bờm khi nhận lấy, lẽ dĩ nhiên cũng như hai lần 

trước, Bờm ta cũng “ chẳng lấy Lim “ làm gì! 

Bước Bốn. 

Qua 3 lần mặc cả, nay Phú Ông xem ra đã hết vốn rồi, nhìn quanh nhìn quất chỉ còn lại cặp ( 2 ) 

Chim Đồi mồi. Phú ông nghĩ Bờm ta không thích của cải phiền toái lôi thôi, chỉ gây ra bao 

nhiêu gian lao như mình đã trải qua, chắc Bờm có thể thích đồ mỹ nghệ.   Phú ông đem ra mặc 

cả lần chót may ra kết quả. Khốn thay, qua 4 lần mặc cả , Phú ông đã đem cả cái nguồn sinh sôi 

của cải, của  ăn ngọn, nhà ở sang trọng, đến đồ mỹ nghệ, Bờm ta cũng chẳng đổi ý, chàng cũng 

cứ thản nhiên, “ Đồi mồi”  cũng rằng không! 

Bước Năm. 

Nay vô kế khả thi, tất cả của cải vật chất Phú ông đã đem ra đổi chác hết: thứ sinh lợi, thứ đắt 

giá, thứ ngon lành, thứ đẹp đẽ đều đem ra thử hết rồi, thế mà chẳng lay chuyển được Tâm trí 
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thằng Bờm, lẽ nào  ta chịu bế tắc ở đây. Chính lúc bế tắc nầy Phú ông mới ngộ ra rằng thằng 

Bờm chẳng cần gì đến nhiều thứ vật chất đắt gía lôi thôi. Bao giờ nó cũng an nhiên cầm cái quạt 

Mo phe phẩy, nay ta thử đem cái cần thiết nhất là Nắm Xôi ra đổi xem sao. Khi Phú ông vừa 

mở miệng ra mặc cả, đúng lúc đang đói, Bờm liền nở ra Một Nụ Cười Hồn nhiên và gật đầu 

lìa lịa.   Thế là Nụ Cười được xem quý giá hơn cả gia tài của Phú ông, Nụ Cười là biểu hiện 

mặt Ngoài của Tâm trạng Hồn nhiên bên Trong, Hạnh phúc bên Trong. Tuy vật chất và Tinh 

thần đều được qúy trọng, nhưng Tinh thần vẫn nặng đồng cân hơn.   

Phú ông mới ngộ ra rằng, cái mình khao khát đi tìm chính là Nụ cười hồn nhiên,của cuộc 

sống an nhiên tự tại nơi Tâm hồn con Trẻ - thằng Bờm -.  Nụ Cười đó chỉ phát sinh nơi 

những Tâm hồn đơn sơ biết quý trọng cái đơn sơ, giản tiện, cái tiện dụng dễ kiếm như Quạt 

Mo, cũng như Nắm Xôi là nhu cầu tối thiết và đơn giản nhất của cuộc sống.  Có được cái 

Quạt Mo, lại thêm nắm xôi nữa là có đủ cặp nhu cầu tối thiết cho cuộc sống.    

Nhờ Tâm hồn đó mà  thằng Bờm mới có cách phe phẩy được cái Quạt Mo lôi cuốn Phú ông!  

Ông đã sống vật lộn với nhiều vấn đề phức tạp, trải qua những bước gian lao, đối diện với 

những cái phiền toái của cuộc đời, nên nay cần đến những cái giản dị, cái đơn sơ chất phác, 

cái thiết thực, không bức thúc con người, giúp Tâm hồn con người được thảnh thơi thư thái.   

Tóm lại, cần phải có Tâm hồn đơn sơ như Con Trẻ mới cảm nhận được chân hạnh phúc. 

 Có người  cho rằng vì “ tư tưỡng an nhiên tự tại “  của Thằng Bờm này mà dân tộc Á đông cứ 

bị giam hãm trong cảnh nghèo hèn lạc hậu, thực ra không phải hoàn toàn như thế.  Cái ý chính 

ở đây là để nhấn mạnh đến thái độ sống Tiết độ của nếp sống  Quả dục, lối sống coi Vật chất 

là phương tiện cần có để giúp con người được phát triển toàn diện, giúp cho cuộc sống có 

sinh thú, nhưng không lạm dụng, không bám vào Vật chất  để làm nô lệ cho vật chất, không 

những phiền toái cho mình mà còn chà đạp lên cuộc sống của người khác. 

 Đây là nếp sống quân bình giúp cho con Người  biết sử dụng vật chất để phát triển còn người 

và cũng biết  kiềm chế mình để cho Tâm hồn được an nhiên tự tại, nhờ đó mà Thân an Tâm 

lạc, đó là chân Hạnh phúc .  

Những người theo nếp sống Đa dục ( lạm dụng Thừa: More than enough ) thì sẽ lao đầu vào 

tình trạng “ Thượng hạ giao tranh Lợi” , gây ra nhiều xáo trộn cho đời sống mình và xã hội, 

còn những người sống theo Diệt dục ( Lạm dụng Thiếu: Less than enough  ) thì  kìm hãm đời 

sống vật chất quá đáng, chưa sống đã quá lo về cái chết.    

Lối sống Quả dục ( No more no less: enough is enough ) là nếp sống Tiết độ, lối  sống chiết 

trung đâu đây giữa Đa dục và Quả dục. Phải có tinh thần triết học và Tâm hồn nghệ thuật 

mới sống được theo tiêu chuẩn này. 

Ta nên nhớ, con Người là Thiên Địa chi Đức: Thiên là yếu tố Vô biên, Địa là yếu tố Hữu hạn, 

đây là nghịch lý: Ra đi vào Hữu hạn và Trở về nguồn Vô vô hạn, vì vậy mà Phú ông tuy của 

cải Hữu hạn đã tràn đầy, mà lòng vẫn khát cái Vô biên ẩn náu sau cái Quạt Mo, là thứ giúp 

cho Tâm hồn con người hòa đồng cùng tiết nhịp Hòa của Vũ trụ để cho Thân an Tâm lạc, khi 

trở về được với Tâm trạng Trẻ con thì  mới bắt gặp. Câu chuyện thằng Bờm chỉ cốt đễ diễn tả 
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Tâm trạng hồn nhiên của con trẻ, Chúa Giê - su có lần đã  bảo hãy để trẻ con đến cùng Ta là 

ý ấy.  

Theo triết gia Kim Định, nền Văn hoá của Tổ tiên Việt là một hệ thống triết lý Nhân sinh, có 

một cơ cấu vững chắc, được xây trên Đồ hình và Số độ của Ngũ hành, với một Vũ trụ quan 

động, một Nhân sinh quan Nhân chủ, một Đạt quan Phong lưu, tất cả còn được gởi gắm lại 

cho cháu con bằng Ca dao, Tục ngữ, bằng Huyền thoại, bằng Du ngôn.. .  Đó là nền Văn hoá  

được đạn kết bằng nét “ Nhất quán Lưỡng nhất “ gồm cả Hữu và Vô, Hữu thì rõ ràng khúc 

chiết  về Lý, còn Vô thì u linh man mác như Tình, nên không thể hiểu hết bằng Lý trí ròng, 

mà còn phải cảm nhận bằng Tình mới được.  Khi nghịch lý tổng quát Hữu Vô  được hài hoá 

thì cành Thái hoà tỏa lan khắp mặt, nên  gọi là Thài hòa.    Tóm lại thằng Bờm chỉ là một 

nhân vật biểu tượng cho một đời sống an nhiên tự tại, nhờ có Tâm hồn ngây thơ trắng trong 

như con trẻ. 

Bài Ca dao trên chỉ là một Dụ ngôn, trình bày vấn đề một cách có vẻ ngược đời, xét theo lý trí 

ròng là phi lý, nhưng cốt ý là để lay động, để thức tỉnh, để nhắc nhở, để nhấn mạnh một thái 

độ sống tuy tầm thường nhưng khó thực hiện nhất, đó là thái độ sống sao giúp cho mình 

cùng  mọi người trong xã hội được yên vui hạnh phúc, sống trong trần ai, không trốn tránh 

và cũng không bám víu vào trần ai, biết nương theo sự biến hoá trong trần ai mà vươn lên đời 

sống hoà với mọi người  cũng như hoà đồng với tiết nhịp của vũ trụ, không có ảo tưởng về 

một cuộc sống quá lý tưởng trong thế giới Hiện tượng, cũng không phải là lời ru ngủ của nhà 

giàu bày vẽ ra cũng như CS ảo tưởng, mà là nghệ thuật sống làm người rất uyển chuyển 

trong môi trường tương đối.  

Ai muốn có cuộc sống hợp với tưởng tượng của Mác Mao thì bắc thang lên Kiện Ông Trời, sao 

không sinh ra loài Người cùng rặt một loài như cỏ cụ Hồ ( Xin lỗi đầy là Lời của Cụ Phan Khôi, 

“ Cỏ Cụ Hồ là cỏ  Cứt Lợn đó” ) mà lại sinh ra loài Người với lắm điều Dị Biệt!.   

Với ảo tưởng Thiên đàng mù, CS đã nhân danh công bằng xã hội để làm cách mạng vô sản triệt 

để, chỉ  vì  C.S. chẳng hiểu Công bằng xã hội có nguồn cội từ đâu và như thế nào, chỉ lầm lũi 

làm cách mạng “ cào bằng mọi thứ  “, tước đoạt hết mọi nhu cầu, khiến cho con Người trần trụi 

như súc vật, chẳng còn thứ gì, nên hoá thành Ngợm.      Mặt khác trong thời đại văn minh vật 

chất “ Thượng hạ giao tranh lợi ráo riết thời nay “, cũng chẳng ít người vẫn coi Thằng Bờm và 

Phú ông đều là loại Người ngu ngốc, khờ dại, vì chẳng khôn lanh mánh lới để thủ đắc như họ, vì 

họ chỉ muốn một mình họ được sống  hạnh phúc mà không quan tâm đến sự khổ đau của nhiều 

người!  

C.- Đâu là Nguồn cội    

Thái độ sống của Thằng Bờm và Phú Ông phát xuất từ nếp sống Nông nghiệp của Tổ tiên 

xưa, nền Văn hoá Việt đã bị tiêu trầm vì Đế quốc phong kiến Tàu và Thực dân Pháp đẩy  

nhân dân ta vào tình trạng “ Cái Khó bó cái Khôn” mà quên Gốc, ta thử  tìm xem cho biết 

Ngọn nguồn Lạch sông ra sao.  
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 Theo Triết gia Kim Định thì nền Văn hoá nào có một cơ cấu làm nền tảng mới là nền Văn 

hoá mạnh mẽ và vững bền, không thể bị xuyên tạc như nhà  Hán đã biến Nguyên Nho của 

Khổng Tử thành Hán Nho Bá đạo. 

Qua bài Thằng Bờm trên, ta thấy không phải tự dựng mà trong bài có xen vào một vài con số, 

mà  có dụng ý dùng con số để nhắn gởi điều gì quan trọng cho thế hệ mai sau, vì nhờ con số có 

tính chất trừu tượng phổ quát, mới có khả năng nối kết với Tiềm thức cộng thông nhân loại, đó 

là bộ số huyền niệm: 2, 3, 5, 9:   

       Số 2 : được tượng trưng bằng  Đôi chim Đồi mồi như cặp Trống Mái của Ngọc Long Toại 

tức là cặp Trống / Mái, cặp Tiên /Rồng : cặp đối cực nền tảng của Dịch lý.  

 

        Số 3:   ba Bò, ba bè gỗ Lim, là Biểu tượng của con Nguời Nhân chủ, tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường.. 

 

        Số 5:  là 5 bước mặc cả để  tới nguồn Tâm linh ( 5= 2 +3 ) , ( Nguồn của sự sống Hòa từ 

Gốc Tâm linh )  

         Số 9: chín Trâu là Biểu tượng cho  Cây Gậy Thần 9 đốt tức là Vòng Trong  ( 1, 2, 3, 4 

)vòng Ngoài ( 6, 7, 8, 9 ) của Ngũ hành.    Gậy Thần 9 đốt: 1, 2, 3, 4    5     6, 7, 8, 9. 

    

Theo Cơ cấu Việt Nho, bài Thằng Bờm có đủ bộ số huyền niệm: 2 – 3, 5, 9. Đây là lối  lập luận 

xưa của Tổ tiên, khi mà lý trí chưa phát triển, chưa biết đến lối phân tích và tổng hợp, Tổ tiên đã 

dùng Đồ hình và Số độ của Ngũ hành với mục đích là để dung hoá các cặp đối cực tạo ta thế 

giới Hiện tượng hầu đạt tới trạng thái vửa biến đổi để tiến bộ, vừa giữ được thế quân bình 

động để luôn được hoà, công trình độc đáo được triết gia Kim Định khai quât lên mới đây,nên 

còn lạ lẫm với nhiều người, chúng tôi có thể giải nghĩa sơ qua bộ Huyền số trên như sau: 

 

Ý nghĩa cua Bộ Huyền số: 2, 3, 5, 9 

Số 2 là cặp đối cực như Âm Dương, Vợ Chồng. . . là nền tảng của Dịch Việt, đây là cặp đối cực 

tạo nên Thế giới Hiện tượng tương đối, ở đây mọi vật chất đều biến đổi không ngừng, mọi vật 

có đó không đó, nay còn mai mất, cho nên khi sống ở đời ta chỉ nên nương theo luật biến hoa 

của Vũ trụ mà vươn lên sống cho có nhân cách, chứ không thể bám trụ vào vất chất luôn biến 

đổi mà tranh dành cướp giết nhau, quan niệm sống này giúp cho mọi người biết cách sống Hòa 

với nhau. 

Số 3 là Nhân chủ, tức là con Người luôn biết Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường, theo Tam cương 

Nhân, Trí, Dũng.   Nhờ sống theo Nhân Trí  mà đạt đức Hùng Dũng , khi đạt đức Dũng thì con 

Người mới có khả năng sống Tự chủ được, có Tự chủ được mới có khả năng hành xử Hòa ở Đời, 

vì không Nô lệ Thần linh ( Duy Tâm ) cũng như vật chất ( Duy vật ), nên không bị Cưỡng hành, 

không cố thủ đắc vật chất một cách bất công, nên không vướng vào Lợi hành như thằng Bờm,  

mà chỉ An hành, nghĩa là khi thấy việc phù hợp với Đạo lý làm người thì hết sức làm, không có 

đức Dũng không thể An hành được. 

 Phú ông và thằng Bờm gặp nhau ở Chỗ An hành không ham vật chất quá đáng, chỉ thuận 

trao đổi với nhau khi đạt lẽ công bẳng tương đối ở Đời.  ‘ 
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Đừng có lầm ý tưởng không nô lệ Thần linh là kiêu ngạo, Thiên Chúa đã có đủ mọi sự, đâu cần 

con cái mình làm nô lệ cho mình, cứ ỷ ôi cầu xin, mà quên cuộc sống Tự chủ của mình để xứng 

danh  là một “ Tạo hóa con”, luôn biết sống nhịp theo “ Thiên sinh, Điạ dưỡng, Nhân hoà “.  

 “  Thiên sinh “ là nguồn Sống Tâm linh trên Trời, nên con Người phải biết trờ về Nguồn Tình 

để tu dưỡng đạo Nhân,  

“ Địa Dưỡng “ là Nguồn sống thuộc Tinh thần và vật chất nơi quả Đất, nên phải phát triển Lý 

trí để khám phá Vũ trụ mà nâng cao đời sống Tinh thần và Vật chất, nhất là  nhận ra lẽ  Công 

bằng mà sống với  nhau ( Đức Nghĩa ),  

“ Nhân hoà “ là khi sống ở Đời phải hành xử theo Nhân Nghĩa để mọi người sống Hoà với 

nhau. Khi đã tận lực sống như thế thì phó thác mọi sự cho Thiên  Chúa mà vui lòng chấp nhận 

mọi sư May Rủi xẩy tới cho mình. ( Tận Nhân lực tri Thiên mệnh ), để khi nào lòng mình cũng 

được thảnh thơi. 

Số 5 là số độ ở ví trí trung cung của Ngũ hành, thuộc lãnh vực Tâm linh - nguồn mạch của nếp 

sống Hòa - . Trong khung Ngũ hành thì trung cung hành Thổ đại diện cho Vô. Theo quan niệm 

“: Sinh Ký tử Quy “:  Khi sống ở đời ( sinh Ký ) ta phải thủ đắc Vật chất của Thế giới Hữu, giúp 

cho đời sống phát triển, nhưng khi về già phải chuẩn bị phá chấp cho nhẹ gánh mà về Quê ( Tử 

quy ), tức là Thế giới Vô, vì khi về Quê, nếu hành trang vật chất còn nặng quá thì không vào cửa 

Hẹp được.  

Khi được sinh ta tay không, lúc trở về cũng phải không còn gì trong Tay mới  qua cửa Hẹp 

được ( Lạc đà qua trôn kim ) . 

 Cuộc mặc cả giữa Phú ông và thằng Bờm phải trải qua 5 bước, để nói lên cách sống theo 

Dịch lý ở đời . 

 Khi ra đời mà sống thì phải thủ đắc vật chất để phát triển con người, đến khi về già  ( quảng 50 

về sau ) thì phải lo  cách sống “ Vi Đạo nhật tổn “  bỏ bớt hành trang cuộc đời cho nhẹ mà về 

Quê.    

 Vì thế mà trong cuộc mặc cả, mỗi bước là bớt vật chất đi một ít, đến bước thứ 5 là bước tới 

vật chất tối thiểu hầu đạt tới số không: 4 bước đầu  thuộc thế giới vật chất - thế giới Hiện 

tượng - được tượng trưng bằng bốn hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim  xung quanh, đến bước thứ 5 

có trút hết vật chất nặng nề mới nhập vào trung cung hành Thổ là  vị trí Vô của Tâm linh 

được. 

Đây là Lộ đồ về Quê “ Vi Đạo nhật tổn: sống theo Đạo thì mỗi ngày một bỏ bớt cho nhẹ gánh ( 

Lão Tử ), còn Thánh Gandhi thì: “ je me réduit à zéro:  tội tự tận diệt cho đến số không , còn 

Đức Khổng thì Tuyệt Tứ: Vô Ý, vô Cố, vô Tất, vô Ngã, Tổ tiên Việt thì Đạo Trống  ( Không ) , 

Lão tử thì Lân hư, Phật thì Chân Không diệu hữu.  Tất cả đều hướng tới số 0. Số 0 là nguồn 

gốc của Vũ trụ ( Hữu sinh ư VÔ:VÔ CỰC ).   
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Trong cách ăn ở với nhau hàng ngày phải thực hiện lẽ sống công bằng tương đối.  Cuộc mặc 

cả giữa Phú Ông và Thằng Bờm là cuộc trao đổi win – win bargain, đây là mẫu mực sống 

chung hòa bình cho mọi người trong xã hội người Nghèo cũng như nhà Giàu. Cái khó nhất ở đời 

là thực hiện không nghỉ ngơi cho được cái dễ, cái giản đơn, cái Tầm thường hàng ngày. . ., sao 

cho hợp với Đạo lý làm người, chứ không dùng nanh vuốt để cắn xé nhau, đây không phải là Lý 

tưởng xa vời, cũng không phải là Ảo tưởng mà  mà lẽ sống theo Nhân Đạo.Nói ra thì có vẻ dễ và 

tầm thường nhưng nhân loại đang thất bại trong lãnh vực này ngày một tối tệ hơn! 

 Số 9:  9 là cây gậy Thần 9  đốt,  Cây Gậy Thần có 9 đốt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuơng 

truyển   rằng:  Ai bấm biết nắm vào đốt thứ 5 thì nắm được vận mạng cả khi sống cũng như khi 

chết     ( Chuyện Kỳ Mạng )  1,2,3,4, 5 là Vòng Trong,  5,6,7,8,9 là Vòng ngoài.  Vòng Trong 

vòng Ngoài của Ngũ hành kết hợp với nhau tạo ra nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ.  

 Từ vòng Trong vòng Ngoài lập nên Lạc thư để các số Lẻ và số Chẵn đan kết với nhau mà sinh 

ra vạn vật, để giải thích sự sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ. Gậy Thần cũng là Tạo Hóa lư ( Xem 

mục ( 1 ) ở dưới và Lạc Thư minh triết của Kim Định ) \ 

 

Bài hát  khuyết danh về  bộ số Cơ cấu của nền Văn Hóa Việt Nam  : 1, 2- 3 , 5  ( 2+3 = 5 ) 

 

Cái Cò chết tối hôm qua, 

Có hai  ( 2 ) hạt gạo với ba  ( 3 ) đồng tiền. 

Một  ( 1 ) đồng mua trống, mua kèn, 

Một  ( 1 ) đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong. 

Một  ( 1 ) đồng mua mớ rau rong, 

Đem về thái  nhỏ, thờ vong con Cò. 

 

Bộ số: 3 lần số 1, số 2 là nền của Bộ số  2-3, 5 ( 2+ 3=5 ) 

 

 “ Ba ( 3 ) bà đi bán lợn Con 

Bán đi chẳng được, lon ton chạy về 

Ba bà đi bán lợn Sề 

Bán đi chẳng được, chạy về lon ton “ 

 

Con / Sề : cặp đối cực số 2 

Bộ số 2-3, 5 ( : 2+3 = 5  là Cơ cấu của Văn Hoá Việt Nam 

 

Huyền thoại Sách Ước, gậy Thần  mang bộ số 2 -3 và số 9 (: Ngũ hành )  

 

Các Cổ vật như : 

 

Cây Phủ Việt,  cái Tước, cái Qua, cái Đỉnh, Trống Đồng đều mang bộ Huyền số:2-3, 5 

 

Đây là những bảo vật về Cơ cấu Văn Hóa Thái Hòa Việt mà  Tổ Tiên Việt cất dấu bộ Huyền số 

2-3,5 không cho bọn Du mục Trung Hoa đánh cắp, nên phải cất dấu nhiều nơi trong nhiều lãnh 

vực với hy vọng qua thời gian dàì, tất sẽ  có người Cháu Con  có Lòng rộng Trí sâu, yêu Nước 

thương Nòi thực sự sẽ nhận ra mà phục hoạt lại, nhưng mãi tới 7, 8 ngàn năm sau  T, G.Kim 

Định mới lần mò suốt Đông Tây Kim Cổ đào xới qua lớp bụi Thời Không dày đặc trong 50 năm 
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mới khui ra, nền Văn Hóa này rất rộng sâu , là một Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ , nên rất ít 

người có điều kiện và chiụ khó đọc và lãnh hội cho hết.  

Qua thời gian dài, đa số Cháu con đã Lạc Hồn Dân tộc, những chuyện bên Tây bên Tàu bên 

Nga thì mê say  tìm hiểu, còn tinh thấn Bất khuất của Dân tộc  lại cho là lạc hậu mà tránh xa, 

ngày xưa Cha Ông ta mắc mưu  “ Dịch chủ vi Nô của Đại Hán “, ngày nay thì V.C. ăn phải 

Cháo Lú  “ 4 tốt và 16 chữ vàng “ của Trung cộng , những Vị tân học lại mê theo Duy Lý 

Tây phương. nên đưa Dân tộc vào cảnh  phân hóa cứ cấu xé nhau hơn thua làm cho tàn đàn 

xẻ nghé , biến một số Người hóa Ngợm ( vì  xa rời Văn Hóa Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng của 

Dân tộc ! ). 

Đây chính là đại Họa của Dân tộc! 

 

Một Dân tộc được  ( Ma Cô ) Tiên ban cho Ngọc quý Long Toại, nhưng bị bọn Du mục cướp 

lấy làm cho vấy bẩn, nên cần phải  dũa mài cho sáng trong mà cứu Dân giúp Nước . 

 

______________________________________________________________________________

____ 
  

“ Đựơc sách rồi Kỳ Mạng chỉ để tay lên có hai trang Hỏa và Mộc. Hỏa số 2 Mộc số 3. Đó là hai số của Việt tộc đã 

chọn và gọi là vài ba. Nho kêu là lưỡng tham. Đó là hai số làm thành số 5. Số 5 này sẽ làm nên gậy thần có 9 đốt 

với đầy hiệu lực: tương truyền rằng ai biết nắm vào đốt thứ 5 thì nắm được vận mạng cả khi sống cũng như 

khi chết. Gậy Thần chẳng qua là sách Rùa gồm bởi 9 số mà số 5 ở giữa, cộng chiều nào cũng ra số 15 43 nên gọi là 

“ma phương” nghĩa sâu xa là đạo thấm vào mọi việc. Kinh Hùng nói bóng là vua Hùng dùng huyền thuật mà thần 

phục được 15 bộ nước Văn Lang, cũng có tên khác là Tản Viên. Viên là tròn chỉ bằng số 5 cũng gọi là cái quy. Quy 

phải bao gồm cả 4 phương (cái củ). Vẽ đơn sơ thì ra mẹ tròn con vuông tức viên phải tản ra ôm lấy 4 góc chỉ vạn sự 

vạn vật: việc nào cũng phải làm đúng Đạo, đúng nguyên lý mẹ vì thế gọi là Tản Viên. Còn nếu vẽ đủ cả thì ra Lạc 

Thư tức là sách của dân Lạc do Lạc Long Quân ban cho, có một sức biến hóa dị thường, nên sau gọi là Kinh Dịch, 

nghĩa là biến đổi mà chúng ta sẽ bàn ở chương sau.  

 ( Truyện Kỳ Mạng : Thần Tản Viên  ) 

______________________________________________________________________________  

D.- Là một Dụ ngôn  ( Parable )  

1.- Điều chúng ta cần lưu ý là câu Chuyện thằng Bờm chỉ nên xem như là một Dụ ngôn, ý nghĩa 

thực sự không nằm hoàn toàn ở trong mà ở đàng sau câu chuyện, đừng xem đây là câu chuyện 

hoàn toàn có thực xẩy ra trong thực tế, mà là chuyện rất linh động vừa làm sao sống an bình ở 

Đời này và đồng thời chuẩn bị thải bớt hành trang cho nhẹ gánh mà về Quê ở Đời sau. Đây là 

lối sống ngược chiều Thế sự và Tâm linh: Ra sống nơi Thế sự thì phải “ Chấp “ để sống cho 

viên mãn,  Khi quay về Tâm linh thì phải “ Phá “ , để phủi tay không mà về quê. 

Thế nhưng, có người gán cho thằng Bờm là Bần nông và Phú ông là Địa chủ, đem đấu tranh 

giai cấp vào mà làm loạn. Đây là cách sống Hoà với nhau, chứ không là chuyện gây Hận thù 

giết cướp nhau.  Người thì cho trong giai đoạn “ Thương hạ giao tranh lợi như hiện nay “, 

cứ theo lối quân tử Tàu hay cứ ngô ngốc như Phú ông và thằng Bờm trong chuyện thì chỉ có 

chết đói: Một bên khôn quá hoá dại, còn một bên  tuy nhìn qua là dại, nhưng rốt cuộc hóa ra 

khôn:. Khôn chết, Dại chết, Biết sống, chúng ta chỉ được chọn một trong ba.     

Câu chuyện này bàn về lối sống Hòa mà Hạnh phúc ở đời trong môi trường mọi sự đều tương 

đối: Đó là lối sống “ tri Túc, tri Chỉ: biết đủ, biết dừng lại khi đã thấy đủ rồi  
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. Nguyễn Công  Trứ bảo: Tri Túc, tiện Túc, hà thời Túc; tri Nhàn, tiện Nhàn, hà thời Nhàn: 

Bíết Đủ, thì đã là Đủ, chứ đợi cho đến bao giờ mới Đủ với lòng Tham, biết Nhàn thì đã là Nhàn, 

chứ đợi cho đến bao giờ mới nhận biết Nhàn! Hãy tỉnh thức mà ngưng cái Tham, Sân, Si lại 

trước khi nó mang họa đến cho mình và người khác. Khi nhận thức được như thế mà “  An 

hành” cho được thành thơi an nhiên tự tại, tức là cuộc sống Phong lưu Hạnh phúc, chứ giàu 

quá mà không tri Túc tri Nhàn thì tuy Thân có an mà Tâm lại không được lạc, còn Nghèo quá thì 

Thân chẳng an mà Tâm cũng chẳng lạc. Lịch sử đã cho chúng ta thấy “  Khi người Nghèo chết 

thì người Giàu cũng bi lột da “ ! Gương CS còn sờ sờ ra đó.   

Nếu ta cùng nhận chân hạnh phúc là cùng đích của mọi người, và cuộc sống là mưu tìm 

hạnh phúc sao cho Thân an Tâm lạc thì câu chuyện mới liên quan tới mình, chứ  vì Lòng 

mang “ ngọn lửa Tham sôi sùng sục “  mà “ Coi Của trọng hơn Tình Người “ thì ai cấm cản 

được mình làm kiếp thiêu thân như các tay khủng bố tại Trung Đông!   

Vậy muốn sống Hoà với nhau, mọi người phải có Đức Hùng Dũng mới thực hiện được, phải có 

Tinh thần Triết học và Tâm hồn nghệ thuật mới làm xong. Tôi không nhớ nhà Văn hoá Tây 

phương nào đã bảo đại khái là:  Nhân dân thôn quê Việt Nam rất giàu Triết gia và Tinh 

thần Triết vương đã được Thể hiện nơi làng xã Việt Nam xưa. 

2.- Câu chuyện thằng Bờm và Phú ông là chuyện rất Cũ nhưng cũng còn rất Mới, luôn đổi mới 

theo tình trạng Nhân loại, đây chẳng qua là câu chuyện muôn thuở về nghịch lý  Giàu Nghèo. 

Muốn được sống yên và hạnh phúc ở đời thì xã hội phải dàn xếp sao cho  hai thực tế ngược 

nhau như Giàu Nghèo được ổn thoả, nếu không nhân loại sẽ đi từ thảm hoạ này đến thảm 

họa khác.   

Cứ nhìn vào lịch sử Âu Châu, ta thấy ba cái họa lớn của nhân loại, đó là chế độ Nô lệ, Đế quốc 

Thực dân và Chủ nghĩa CS: thằng Bờm đây là những dân bị áp bức bóc lột thời Nô lệ, đến 

những người Bị trị của các nước thuộc địa, rồi tới những người bị tước quyền Tư hữu và Tự 

do trong chế độ CS, chỉ vì cái Lòng Tham vô đáy nơi con người càng ngày càng tăng tốc với 

khoa học kỹ thuật. 

 Không có khoa học kỹ thuật thì nhân loại vẫn sống trong kiếp lầm than, nói gì đến Dân chủ, 

Nhân quyền, nhưng cũng chỉ  vì con người sống theo Duy Lý một chiều rặt theo khoa học, 

làm cho cuộc sống Tình Lý mất quân bình, dùng Khoa học một cách vô lương tâm, nên gây 

đại họa.   

Ở phương Đông, trước đây bên Ấn Độ có đến nhiều giai cấp, thằng Bờm là những thành phần 

cặn bã dưới cùng của xã hội, còn Trung hoa  thì thằng Bờm là những sắc tộc thuộc chủng Việt, 

cứ triền miên bị Đại Hán thôn tính, bóc lột, tàm thực, không lúc nào được yên thân, còn Phú 

ông, thực ra là Phú hào là những tên cầm quyền Đại Hán suốt dòng lịch sử gần 5000 năm mãi 

mê ăn cướp và bành trướng.   

 Mao Trạch Đông cùng Hồ Chí Minh đã nhân danh Giai cấp đấu tranh, mang vào cái mặt nạ 

thằng Bờm ( Công Nông ) mà làm cách mạng triệt để, kết quả cuối cùng là đánh rơi mặt nạ 

thằng Bờm mới lộ diện ra “ thằng Bợm “, nhờ đã gian manh xảo trá mà leo lên đài vinh quang 

của Cường hào Ác bá , cái trò múa may quay cuồng cả Thầy lẫn Trò chỉ giết hại khơi khơi 
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chừng “ dăm chục triệu mạng người”  mà cướp Dân hại Nước, nhất là làm cho vấn đề con 

Người và Xã hội ngày càng trầm trọng thảm thương thêm.  

Hiện nay Trung Nam Hải, đã bỏ ngoài tai lời khuyên Đặng Tiểu Bình,   “ chưa  Đậu Ông 

Nghè đã đe hàng Tổng “ , khiến hàng Tổng giật mình, phải tìm cách bao quanh để bảo vệ lấy 

thân, vô tình đưa Trung Nam Hải vào cảnh cô thế, cứ sự đó tố cáo bộ mặt thật của Trung Nam 

Hải “: Thưa ông tôi ở Bụi Phú hào Này, chứ không còn Nơi lý tưởng thằng Bờm Nọ nữa “ !.    

Trung Nam Hải đã tạo ra hàng loạt thằng Bợm, trong đó có V.C.    Còn Việt Cộng nay lại trở 

thành thằng Bợm của Phú hào Trung Nam Hải, đang bị còng Kim Cô Nam Hải xiết cổ! Thằng 

Bợm Việt cộng đang học theo Trung cộng dùng Công an và đầu gấu để cố biến Dân VN thành ra 

lũ Ngợm cho giống chúng. Việc tẩy não để xóa lương tâm con người của Mao Trạch Đông đã là 

ảo tưởng ngông cuồng, đã thất bại chua cay, cái Hung tàn và Cường bạo của tay sai đầu gấu 

làm sao xoay chuyển nổi việc “ Tẩy xoá Lương tâm con Người”, công việc này còn lớn và khó 

hơn việc “ dời núi lấp biến” ngàn lần, thực ra lương tâm con người là bất đảo ông.  Thế  

nhưng, V.C. vẫn cứ mù loà, nên đang lầm lũi trong Thiên Đường mù thì trước sau, lâu mau gì 

cũng sa xuống hố! Lương tâm con người được gắn chặt với con người, không ai có khả năng hủy 

diệt được, khi bị áp bức thì tạm thời nép xuống, nhưng khi bị ép quá độ mà bùng lên thì vô 

phương đối địch, chỉ có một cách là V.C. cùng đầu gấu mau mau trở về với Đạo lý Nhân Nghĩa 

của Dân tộc mà làm người với nhau mới là thượng sách! 

Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay hố cách biệt Giàu Nghèo ngày càng mở rộng,  Hoa kỳ là 

nước Dân chủ tiến bộ, thế mà còn có 99% dân Bình thường và Nghèo, 1%  Tỷ phú, hố cách biệt 

ở Trung hoa cũng như trong xã hội các nước khác phần nhiều còn cách xa hơn.  Đây là vấn đề 

lớn chung của Nhân loại, người ta chưa dám đem ra mổ xẻ cho tận cùng mà tìm phương giải 

quyết, thế mà  từ xa xưa, vấn đề thằng Bờm và Phú ông đã được Cha ông ta đem ra mặc cả 

với nhau qua cửa miệng nhi đồng, cũng như lập chế độ Bình sản tại làng xã để giúp cho ai ai 

cũng sống tự lập được, vấn đề này nhân loại không thể lờ đi, nếu không được giải quyết, nó 

sẽ dẫn nhân loại vào chiến tranh tận diệt.  

Giai đoạn “ Toàn cầu hóa “ là giai đoạn “ giao tranh lợi cao độ “, các nước ráo riết tìm đối 

tác để cùng nhau tạo ra nguồn lợi và bảo vệ quyền lợi cho nhau. Ngày nay quả đất đã trở thành 

một Làng nhỏ, “ Thị trường chung” trở thành cái Chợ của Làng. Khi mua bán ở chợ thì phải 

thực hiện được việc “ Tiền trao cháo múc “ nghĩa là mua bán sòng phẳng cũng như  “ Tiền nào 

của nấy “ nghĩa là trao đổi công bằng mới được. Nhưng sự việc có muôn màu muôn vẻ, khó mà 

nhận ra cho tinh tế, vả lại những kẻ có Tiền tài, có Quyền lực có Uy Thế bao giờ cũng nắm thế 

thượng phong, nhiều khi gây ra cảnh “ Đục nước béo cò “  khiến nhiều thằng Bờm trở thành 

nạn nhân! Nói cách khác trong ván cờ thế giới, thằng  Bờm luôn bị đẩy làm con tốt không thể 

qua sông! 

Tuy đã có Liên hiệp quốc được tạm xem như Tổ chức cầm cân nảy mực “ Đạo trường chung “, 

nói dài thì phức tạp, nói ngắn thì nhiệm vụ của Tổ chức này chỉ làm việc trọng tài để nhìn xem 

trong việc mua bán ở chợ búa của Làng, mọi phía có   “ Hành xử Công bằng với nhau “ hay 

không.  Nhưng khốn nỗi trong thế giới hiện tượng này không bao giờ có công bằng tuyệt đối, mà 

mọi sự chỉ là tương đối, cái khó là không phải khi nào chúng ta cũng tìm được những đại lượng 

cùng loại để so sánh cho công bằng,vì nó ẩn dấu ở dưới muôn vàn hình trạng rối rắm khác nhau, 
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nhiều khi chẳng rõ ràng, cái Quạt Mo và Nắm Xôi còn rõ nét,  còn có nhiều thứ không thể lấy 

một mình khoa học cụ thể mà đo lường so sánh, mà phải vận dụng đến những “ thứ vô hình 

thuộc lãnh vực cá  nhân, có tính chất Bao dung, Thống nhất và Hiệu nghiệm như nguồn 

Tình nơi Tâm linh “ mới mong dàn Hoà được.   

Chỉ có những tâm hồn Bao dung mới tri Túc và tri Chỉ được, vì không những họ chỉ đi tìm 

của cải vật chất mà còn biết vươn lên những giá trị cao cả về Tinh thần để hành xử với nhau 

để không những cho Thân an mà còn Tâm lạc nữa, mà cốt để cho mọi người còn được sống 

yên với nhau.   

Khi nào nhân loại từ bỏ nếp sống “ Đa dục và Diệt dục “  mất quân bình, mà sống tiết độ 

theo “ Quả dục “ thì cuộc sống mới được ổn định. Cái khôn lớn nhất của con người và xã hội 

là “ mình sống cũng để chừa phần cho người ta cùng sống với “, chứ “  khôn quá  hóa dại “ 

vì cuối cùng chỉ “ dắt nhau cùng xuống một hố “! 

 Ta nên nhận rõ chỉ một cái dơ nắm tay cũng đủ chấn động khắp vũ trụ, chứ nói chi đến 

những tư tưởng Tham tàn cùng những hành động Cường bạo chỉ biết dùng nanh vuốt sài 

lang để cấu xé nhau!  Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, mỗi chúng ta không thể vô Cảm 

và vô Trách nhiệm, nhất là quên tinh thần Liên đới trách nhiệm, nếu một số chúng ta cứ điềm 

nhiên bất động thì chính “ cái “ Nhân  “ bất Nhân “ đó  vẫn quấn lại cổ chúng ta bằng cái  

“Quả hỗn loạn Bất công  chung” nhận chìm tất cả chúng ta xuống biển ! 

Nói tóm lại khi nào “ Đạo trường chung”  và “ Thị trường chung”  có ăn khớp hoà hợp với 

nhau thì nhân loại mới mong có cuộc sống yên hàn.  Đạo trường chung  thuộc lãnh vực 

thành Nhân, còn Thị trường chung thì ở phạm vi thành Thân. Thành Thân và thành Nhân 

chỉ là Một không thể tách rời, nếu chỉ đi với một chân thành Thân để thủ lợi tất sẽ rơi vào 

tình trạng “Độc lợi tắc thù “.  

Nhìn xa hơn một chút, nền Giáo dục nào mới chỉ đào luyện con người thành Thân, mà quên 

yếu tố quan trọng hơn là thành Nhân, thì chưa đạt toàn diện, vì khi con Người còn chỉ đi với 

một chân “ thành Thân”  mà quên ” thành Nhân”  thì Xã hội tất rơi vào tình trạng “ Thượng 

hạ giao tranh lợi “ mà rối loạn.    

Đây là sự thật đơn giản ít được chú ý, chúng ta thử rảo xem những nền giáo dục văn minh 

nhất thế giới hiện nay có phải là nền Giáo dục toàn diện hay không ?  Những sự rắc rối nhất 

trên thế giới có phải đều do con Người gây ra hay không và nguồn gốc vấn đề có phải là do sự 

sống mất quân bình của con người được đào luyện từ một nền giáo dục Duy Lý một chiều chỉ 

lo thành Thân mà ra hay không? 

E.- Con đường mòn của Dân tộc 

Dân tộc chúng ta không dấn thân trên đại lộ huy hoàng, mà đi trên con đường mòn “ Vi 

Nhân  “ với quan niệm con Người “  Đang thành “, thường xuyên làm những việc Gần với con 

Người, bắt đầu từ những việc nhỏ ai cũng làm được, làm những việc thiết thân với đời sống mọi 

người, khởi đầu từ Trong ra Ngoài, từ Gần tới Xa,. . .  từ Tầm thường tới Phi trường. . để cho 
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mọi việc Làm và mối Iiên hệ ngày một tốt hơn, và kiên trì “ Vi Nhân “ suốt đời qua công việc 

hàng ngày, làm sao cho mọi người sống hoà với nhau mới ổn.   

Nhân chuyện Giàu / Nghèo, Âu lo / Thanh thản của Phú ông và Thằng Bờm, chúng ta có thể liên 

hệ với những chuyện xa gần tới cuộc sống chúng ta.  

Ngày nay, vì “ ham Thanh chuộng Lạ, được Mới nới Cũ “, mà đa số chúng ta bỏ Gốc Cha 

ông, theo nền Văn minh vật chất “ một cách thiếu chọn lọc “ , nên nới mắc nạn bất hoà mà tan 

đàn xẻ nghé như ngày nay.    

Chỉ một bài Đồng dao có 10 câu trên cửa miệng của trẻ con, mà nó chất chứa cả một nền 

Minh triết Việt. Minh triết là cách sắp xếp mọi việc làm sao cho việc mình, việc nhà, việc nước 

để cho cuộc sống mọi người cùng được hưởng ấm no hạnh phúc.   

Tuy trong xã hội có Giàu nghèo cách biệt, nhưng không khinh khi nhau, lấn át nhau, ức hiếp 

nhau, cướp bóc nhau, giết chóc nhau, biết lấy lẽ sống công bằng mà sống hòa với nhau theo 

tiêu chuẩn Nhân Nghĩa. Để được sống hoà với nhau con người phải có đức Dũng để kiềm chế 

chính mình, chế ngự lòng Tham, biết dừng lại khi phạm vào lối sống bất công, hầu sống hoà 

với nhau. Mặt khác chính mình cũng phải biết sống một cách đơn sơ giản dị hàng ngày mà 

vươn lên để cho Tâm hồn được an nhiên thư thái.  Vì con người bất toàn, nên xã hội cũng 

phải có một hệ thống pháp luật công minh mới giúp cho đời sống mọi người trong xã hội  ổn 

định được. 

Đối với những ai, “ Đầu không chằng, Chân không chịt” thì khó mà hiểu thấu vấn đề.   

            Đầu không chằng tức là Đầu không đội Trời, không biết trở về gốc Tâm linh mà tu 

dưỡng Đạo Nhân, nên  lạc Hồn Dân tộc, cái gì thuộc về Dân tộc đều xa lạ, khinh thường việc 

sống Nhân Nghĩa với nhau, thì làm sao hiểu được Di huấn của Tổ Tiên, mà gần gủi, mà đồng lao 

cộng khổ với Đồng bào.  

            Chân không chịt nghĩa là chân không đụng tới Đất, để Hồn cứ vớ vẩn với những chuyện 

trời, trăng, mây, gió, luôn đứng Trên và Ngoài Dân tộc thì làm sao sống được trong làng Dân 

tộc mà hiểu được nhu cầu bức thiết của Đồng bào cũng như đem Đức Nghĩa mà phục vụ mọi 

người ? 

Tổ tiên chúng ta đã có một nền Văn hoá hai dòng: Dòng Văn gia và dòng Chất gia.  Hai dòng 

chỉ là bước Thù đồ của hai “ thành phần có học”  và “ không hay ít học “ trong Dân tộc.  

Mục đích là để phú hợp với trình độ mà tu thân, nhưng hai dòng đều Đồng quy về Tình Nghĩa 

Đồng bào  hay Nhất lý: Một bên là “ Tình Lý tương tham “, còn bên kia là “ “ Tuy Ngoài là 

Lý, nhưng Trong là Tình “.  

*Dòng Văn gia có Kinh điển Nho giáo, tóm lại chỉ có hai chữ  “ Nhân Nghĩa “ nên bỏ Nho 

giáo thì bỏ mất tinh hoa của sự sống Việt.  
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  *Còn Dòng Chất gia có cả một kho tàng đồ sộ về Ca dao Tục ngữ và Huyền thoại trong 

đó có bài Thằng Bờm về Minh triết Việt, nội dung cũng không ngoài “ Tình Nghĩa Đồng bào”  

và cuộc sống “ Phải Người phải Ta”, thế nhưng, đa số xem đó chỉ là thứ lỗi thời, lạc hậu, thậm 

chí có vị còn cho là của Tàu, phải bỏ đi mà theo Văn hoá mới của Thế giới, phải chăng đó là cái 

mới thuộc Văn minh “ Duy Lý một chiều “, mà không nhận ra đó là nguồn tai họa của nhân 

loại, Heidegger bảo là nền Văn minh đó đã đánh mất  nét Gấp đôi ( Twofold: Tình + Lý ) của 

Văn hoá. Bản chất con Người là Tình, mà bỏ Tình Người là bỏ con Người, bỏ Đồng bào, còn 

lại là Lý cực đoan, nên sa vào vòng Tham tàn Cường bạo!    

Cứ chấp nhận Nhân Nghĩa là của Khổng Tử, là của Tàu đi, ta cứ bỏ hai chữ đó đi, nhưng làm 

sao vất được cái nghĩa cao trọng làm Người của nó: “  Nhân là lòng Kính trọng yêu thương 

nhau, và bao dung, còn Nghĩa là lẽ sống công bằng với nhau ở  đời “, thử xét lại có nên vất bỏ 

đi không, thử tìm xem trên thế giới này có hai chữ nào hay hơn không ? Hay ngược lại chúng ta 

nên bỏ những gì  đang còn làm ngăn cách chúng ta với nguồn sống Nhân Nghĩa của Cha Ông?. 

Nếu bỏ Nhân Nghĩa đi thì con Người còn gì ngoài nanh vuốt Tham tàn và Cường bạo?    

Vì ghét cái con Người bất Nhân, hành động  bất Nghĩa  nên ghét oan tới hai chữ Nhân 

Nghĩa, nghe nói đến Nhân Nghĩa là bực mình, nên ghét luôn tới Khổng Tử là Vị đã thuật 

lại nền Văn Hoá Nhân Nghĩa của Tổ Tiên  Việt.  

Bác ái, Công bằng cũng như Từ bi, Trí huệ,Nhân ái, Công chinh  tuy danh xưng có khác 

nhưng ý nghĩa cũng tương đồng, vì đều phát xuất từ Tiềm thức cộng thông của Nhân loại . Còn 

bỏ Tình Nghĩa ( Tình Lý )  Đồng bào thì ta bị lìa ra khỏi đại khối Dân tộc, bỏ lối sống “ Phải 

Người phải Ta “ thì dẫm đạp lên nhau mà sống. Thứ này là của riêng Việt Nam không thể chối 

bỏ, nhưng cũng tương đương với Nhân Nghĩa, thứ Nho của Việt này gọi là Việt Nho,vậy có nên 

bỏ luôn đi không?  Có phải vì lơ là với Tình Nghĩa mà nhiều con dân Việt đã trở thành lạ lẫm 

với nhau!     

 Vạn giáo đều nhất Lý – Lý Thái cực - : “ Nhân Nghĩa “ hay “ Bác ái, Công bằng” , hay “ Từ 

bi, Trí huệ  “. Lý Thái cực còn gọi là nét Gấp đôi hay nét Lưỡng nhất ( dual unit ) .  Ai sống 

thực sự theo bất cứ Giá trị nào ở trên cũng đều tốt cả, vì tất cả đều dẫn tới Nhất lý.      

Những nét gấp đôi: “ Bác ái / Công bằng”, “ Từ bi / Trí huệ ”, Nhân / Nghĩa”, “ Tình / Nghĩa 

( Đồng bào ) ”, là những hạt Kim cương lóng lánh muôn màu về Đạo lý Nhân sinh của Nhân 

loại, khốn nỗi bỏ những thứ đó đi thì nhân loại sẽ đánh mất Bản tính con Người! Đa số chúng ta 

chỉ có Nói mà không có Thể hiện những giá trí trên vào đời sống hàng ngày, nên mới mắc nạn. 

Điều quan trọng hơn nữa Nho là Văn hoá phương Nam của Tổ tiên Việt, khổng Tử chỉ thuật lại 

mà thôi, Khổng Tử có là Tàu hay Việt cũng chẳng quan hệ, mà quan hệ  là ở việc các nhà cầm 

quyền Tàu nhất là nhà Hán đã xuyên tạc Nho biến  thành mớ hỗ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo, 

vì mất Gốc nên chúng ta không phân biệt trắng đen, những yếu tố Bá đạo được xen dặm vào 

trong Nho Vương đạo khởi đầu từ nhà Chu tới Tần Thuỷ Hoàng, rồi đến nhà  Hán qua 50 bác sĩ 

trong Gác Thạch Cừ nắm quyền giải thích  Kinh Điển  để biến Nho “ chủ trương “ Dân  vi 

bang bản – nền tảng của Dân chủ- “ thành thứ Nho bá đạo “ Tôn quân làm Thiên tử - nền 

tảng của Quân chủ phong kiến – ”, do ảnh hưởng tinh thần “ Duy Pháp trị “ của Âm Dương 

gia cũng như Pháp gia xen vào..  
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Vì không phân biệt được những điều trên, mà  nhiều vị đã đã kích Khổng Tử một cách sai lầm, 

Nguyên Nho của Khổng Tử là Nho Vương đạo có tính chất Nhu thuận thuộc văn hoá Nông 

nghiệp, ai có muốn bỏ thì bỏ phần Bạo Lực Bá đạo thuộc văn hoá Du mục của Hán Nho được 

xen dặm vào trong, nhưng Hán Nho vẫn có nhiều phần Vương đạo, lại nữa 70 % dân Tàu trong 

đó thành phần Sĩ Nông cũng là anh em Việt tộc với ta, họ vẫn sống phần nào với Vương đạo, chỉ 

có nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay mới là Bá đạo. Vì bỏ Gốc Lạc Hồn không phân biệt nổi 

Vương Bá, nên chúng ta mới phát ngôn lộn xộn.  

Có nhiều vị làm văn hoá nhất là các nhà Nho mà không hề biết trong hội nghị Quốc tế về triết 

học họp tại Honolulu năm 1949: Khổng Tử đã được bầu chọn làm Nhạc trưởng điều khiển 

cuộc Hòa tấu Đông Tây Kim Cổ, vì có chân trên cả hai tàu: Tâm linh và Thế sự.  

Mọi Tinh hoa của Việt là ở trong Nho giáo, bỏ tinh hoa Nho đi là dân Việt trở nên mầt Gốc 

mà tan ra từng mảnh!  Chưa nói đến Kinh điển, triết lý Nhân sinh, mà ngay tên Nước, tên Tổ 

tiên, tên Đường sá Cầu cống, tên Núi non Sông ngòi cũng như  Tên chúng ta  đa số đều bằng chữ 

Nho ( thực ra không phải là chữ Hán, nhà Hán có công xuyên tạc Nho mà thôi ), tất cả đều mang 

mang ý nghĩa cao đẹp về một triết lý Nhân sinh,  bỏ đi chừng đó cũng đã làm cho Dân tộc chúng 

ta trần trụi mất rồi!.Nên nhớ các nhà cầm quyền Tàu từ Hiên Viên hoàng đế tới nay đa số đều là 

tụi bá đạo theo Hán Nho.!  Chúng ta nên phân biệt cho rõ để thoát ra khỏi cái hỏa mù giữa Nho 

Vương đạo và Bá đạo ! 

Bỏ Nho tức là bỏ Nguồn Gốc, cụ thể ra là  đánh mất Hồn Núi ( Nhân ) lạc nẻo Hồn Sông  ( 

Nghĩa ) nên chúng ta phải từ giả “ tháp Babel < Nhân Nghĩa > Lạc Hồng “, -  cứ điểm Đồng 

quy của Dân tộc -  mà đa số cả trong và ngoài nước không nhận ra nhau là Đồng bào, nên bơ 

vơ lạc lỏng khắp bốn phương trời như đàn gà con  lạc Mẹ, nên càng bỏ Gốc thì chúng ta càng 

tan tác, càng bị đẩy lùi xa về sau thê thảm!   

Nhiều người miệng cứ hô hào Đoàn kết Dân tộc, đoàn kết với Đồng hương mà “Lờ đi ” Tình 

Nghĩa Đồng bào, họ cũng hô to làm cách mạng Dân chủ, nhưng cứ đứng Trên và đứng Ngoài 

Dân tộc, nhất là  không chịu   “ chấp nhận Dị biệt “ của nhau, miệng cứ hô hào Đa Nguyên, 

Đa Đảng, như “ con rắn nhiều đầu” thì đi đàng nào cũng chỉ chạy quanh, làm Chính trị mà mà 

chẳng có lấy một Chủ đạo chung Đoàn kết Dân tộc, thậm chí chẳng có Quốc kế Dân sinh và 

Phương cách thực hiện, nên cứ Thuyết trình với Tuyên cáo mà chẳng làm sao đạt tới một nền 

tảng để từ đó dấy lên được một phong trào!  

  Chúng ta phải ngồi lại với nhau, chấp nhận nhau là Đồng bào với cả cái Tốt lẫn cái Xấu của 

nhau, nhìn thẳng vào thực tế đau xót của Dân tộc, nhất là “ con Người với các thứ Vong “ 

trong mỗi chúng ta, nắm chặt tay nhau, họp thành một Tổ chức được trang bị với Tinh thần 

Dân tộc, ( chứ không phải tinh thần đảng tranh để dành nhau tư lợi hay tinh thần Tôn giáo 

chật hẹp “ Lấy Đạo tạo Đời “ mà quên phúc lợi toàn dân ) tìm ra một Hướng đi chung lâu 

dài, một Phương cách thực hiện hữu hiệu, với Chương trình Kế hoạch cụ thể đàng hoàng, để 

toàn dân cùng chung Lòng, chung Trí, chung Sức, nương nhau mà vươn lên vực dậy. 

Có phải Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bỏ gốc Tổ tiên, rước Mác Mao lên bàn thờ Tổ, ngụy tạo 

nên Cuộc cách mạng sắt máu Vô sản qua “ Giai cấp đấu tranh giữa Giàu và Nghèo”  mà chém 

giết và cướp bóc Đồng bào hơn 70 năm mà chưa dứt,  để  làm “ Quả thực: món lợi do cuộc đấu 
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tranh dành được“ để dành đặc lợi cho một thiểu số CS ? Kẻ mạo nhận là Cha già Dân tộc và 

đảng CSVN lẽ nào không đọc Bài thằng Bờm của Dân tộc, nhưng chỉ vì Lạc Hồn, bị “ Tham, 

Sân, Si Mác- Lê đưa lối, tay đao phủ Mao Trạch Đông dẫn đường “, nên mới bị lú lấp mà 

không hiểu, hăm hở đi theo lối Đoạn trường Ác Qủy  mà đem tai họa ghê hồn cho Dân tộc! Chỉ 

khi nào hiểu rõ vấn đề  thì đảng CSVN sẽ biết phải làm gì cho ra cái giống Người.  

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi rạng soi cho các “ khối óc đặc không lồ”  và “ con Tim teo tóp 

“ của đảng CSVN để nhận rõ họ là những tội đồ của dân tộc.  

H.- Hai cuộc cách mạng song hành 

Với tình trạng phân hoá trầm trọng của Dân tộc ta hiện nay, nếu không có cách tháo gở bế tắc 

đó tất khó lòng mà khởi công được việc gì, chỉ lấy ví dụ trong một cuộc họp cộng đồng một 

người nói ra, nhiều người liền đứng lên chống đối với trăm ngàn lý lẽ, có lý để soi sáng vấn đề, 

nhưng cũng có nhiều lý để xé nát nhau ra, nhiều khi không đạt đến sự đồng thuận chung nào cả!  

Sở dĩ như thế, là vì chúng ta nay đã có rất nhiều Gốc, mỗi người thủ thế mỗi Gốc, Gốc nào 

Ngọn nấy, nên chúng ta không bao giờ gặp được nhau nơi Gốc tháp Ba bel của Dân tộc . 

 Chúng ta đã xa lìa “ Gốc Babel Nhân Nghĩa “ lâu ngày, nên thật khó hiểu nhau và đồng thuận 

với nhau trong những vấn đề trọng yếu của con Người và Quốc gia. Tinh thần Tôn giáo “ Chật 

hẹp “ , đảng phái “ Chật hẹp “ cũng như Gốc ngoại bang “ chật hẹp “ đều không thể là Gốc 

chung của Dân tộc    

Vì vậy mà không có cuộc vận động toàn dân thì không bao giờ chuyển hóa được Tâm Trí “ Lạc 

Hồn Sông Núi “ của nhiều người. Đó là cuộc cách mạng Tâm linh và cách mạng Dân chủ.  

Thực hiện cách mạng Tâm linh để chấn hưng Dân khí, có thực hiện được cuộc cách mạng 

Tâm linh thì mới khởi công thực hiện được cách mạng Dân chủ đáy tầng. 

 Cuộc cách mạng Tâm linh để xây dựng con người Nhân chủ cho toàn dân, cuộc cách mạng 

Dân chủ để trao quyền cho toàn dân, giúp người Dân thực thi quyền làm chủ Gia đình và Đất 

nước mình. 

 Cuộc cách mạng Tâm linh đưa toàn dân Đồng quy về Đạo lý của dân Tộc. Cuộc cách mạng 

Dân Chủ giúp người Dân chọn lấy những bước Thù Đồ thích hợp đem Đạo lý Nhân sinh vào 

đời sống để cùng nhau xây dựng và Bảo vệ Đất nước hầu mưu phúc lợi cho toàn dân.   

 Điều quan trọng là nếu không có cuộc cách mạng Tâm linh thì không thể canh tân, không có 

phong trào canh tân thì không hoà giải, không hoà giải được thì không thực hiện đoàn kết 

Dân tộc được, không đoàn kết được thì chỉ có phá nhau mà thôi!.  

Những người muốn  hoà hợp hòa giải với CSVN, thì nên chuẩn bị cho được phương cách 

canh tân chính mình ( Đời sống khôn vặt làm vặt trái với Nhân Nghĩa ), cộng dồng mình 

cũng như giúp CSVN cùng canh tân thì mới mong hòa giải được! Còn nữa chỉ là mơ tưởng 

hảo huyền! 
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I.- Cuộc cách mạng Tâm linh 

Đây chưa phải là cuộc cách mạng chuyên lo sự cứu rổi cho Đời sau, mà là giúp khôi phục và 

phát huy Đạo lý Dân tộc mà  xây dựng lại con Người Nơi Đây và Bây Giờ và cứu Đất nước 

đang đứng trên bờ vực thẩm.  Đây là phương cách đem Đạo vào Đời hay đem Nhân Nghĩa 

vào cuộc sống hàng ngày,  đây là bước đầu của việc cứu rổi đời sau, vì có sống Đạo tốt lành 

trong Đời này mới mong sống tử tế mà Hòa với nhau, “ Cuộc sống Hòa mới là của Lễ cứu 

chuộc cho việc cứu rổi Đời sau “ .   

Theo Nho giáo thì sống theo Nhân Nghĩa.  

Theo Kitô giáo thì Mến Chúa ( tu dưỡng Bác ái )  Yêu Người ( sống theo lẽ sống Công bằng ).   

Theo Phật giáo thì sống theo Tinh thần Từ Bi, Trí huệ nơi trần thế..    

Cái quên lớn nhất của mỗi chúng ta là lầm tưỡng chúng ta đã là con Người tốt lành, mà quên 

con Người luôn là Quỷ Thần chi hội: Thánh và Qủy đang  kề lưng lấn át nhau trong Tâm trí 

mình, thánh đó rồi qủy liền đó, nên quên việc đó mà lầm tưỡng mình là con Người  “Đã thành 

“ nghĩa là hoàn thiện là cái quên gây tai họa chung.  Do đó mới có nhiều người lòng còn sôi sục 

Hận thù mà hăm hở  đi xây dựng Hoà bình!  

Mặt khac ai cũng mặc nhiên cho chính  mình mới Hoàn thiên và người khác thì Bất toàn, nên cứ 

tranh nhau hơn thua , tốt xấu mà xẻ Bọc Âu Cơ  Tổ mẫu ra từng mành  để hùng cứ một phương , 

làm Vua cô độc một cõi riêng mình, khiến Dân tộc bị phân hóa nặng nề!  

Kính xin qúy vị Lãnh đạo tinh thần, quý vị làm Văn hoá, quý vị Trí thức mọi ngành của 

chúng ta cũng nên bỏ chút thời giờ nghiên cứu về “ đời sống Tâm linh chung của Đồng bào 

“, cụ thể là Tình Nghĩa Đồng bào cũng như tìm về cội nguồn Văn hoá Nhân bản của Dân tộc 

để cho Dân tộc, Đồng bào không còn là danh từ trừu tượng nữa, hầu tìm đường lối, hướng 

dẫn toàn Dân trở về cùng một Mối, đó là Gốc Nhân Nghĩa của Tiên Rồng!   

Dân tộc là Gốc, qúy Vị  theo Tôn giáo nào, khuynh hướng nào, phe phái nào cũng chỉ là 

Ngọn ngành, làm sao cho Ngọn được tháp liền vào Gốc để cây Văn hoá Dân tộc có sức sống 

sung mãn.  Dân tộc suy vong thì chúng ta sống với ai, cuộc sống cá nhân chủ nghĩa phóng 

túng thường gây ra cảnh phân hoá!  

Dân tộc chúng ta có Văn hoá mà nền tảng xây trên Thiên lý, tức là Dịch lý, lại chứa chan 

Nhân đạo, nhưng vì bị Nô lệ, rồi vọng Ngoại, đánh mất Ý thức mà bị tiêu trầm, cần phục hoạt 

lại và học hỏi thêm người ngoài để cho cây Văn hoá có Gốc ( Tâm linh ) Ngọn ( Thế sự;Khoa 

học  ) xum xuê, để dưới bóng mát đó toàn dân đứng thẳng dậy với đôi Chân cứng cáp của 

mình mà ngóc thẳng Đầu cao lên với Thiên hạ ! 

 Gương Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn cùng nguồn gốc Nho giáo với chúng ta đã và đang 

treo trên cao sáng chói.!  
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Họ theo Tây phương mà vẫn bám chặt lấy Gốc Nho của Dân tộc, tuy có loại chữ phiên âm dễ 

hơn chữ Nho, nhưng họ đâu có bỏ Chữ Nho, vì Chữ Nho là một Linh tự, Linh ngữ, giúp con 

người  nối kết được với nguồn Tâm linh, còn chữ phiên âm là Thông ngữ giúp cho việc 

truyền thông được dễ dàng, nhờ đó mà  nền Văn hoá  có  Gốc Ngọn xum xuê.   

 Ngày nay họ là đối tác của siêu cường thế giới, mà không còn là nô lệ trái mùa, chỉ ngồi ngóng 

trông đón đợi đèn xanh đèn đỏ!  Chúng ta cũng có Chữ Nho, đừng lầm tưởng là của Tàu, Tàu 

chỉ là kẻ “ ăn tự “ ( danh từ của Kim Định ) mà thôi, vì Tinh thân Nho đã nằm trong cốt tủy 

của nếp sống Việt, và Quốc ngữ là thông ngữ rất phong phú và linh diệu vì nó cũng nối kết 

được với hai bờ Hữu và Vô, thế mà chúng ta bỏ lơ, đánh mất tinh thần của những viên ngọc 

quý đó.   

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau mở mắt ra, ngước mắt lên, chịu khó tìm hiểu, để học hỏi 

những điều tinh hoa cần thiết mà bồi bổ thêm cho Gốc Văn hoá nước nhà thêm phong phú, 

chứ Tinh hoa Nho giáo trong nếp sống Việt không bao giờ lạc hậu và quê mùa cả, chỉ cần 

gạn lọc cho được phần tinh hoa ra khỏi những yếu tố vấy bẩn của Hán Nho mà sống!  

Nền Văn hoá này rất cũ mà cũng rất mới:  Cũ vì đã phát xuất từ nền Văn hoá Hòa Bình là nền 

Văn hoá “ Dĩ Hòa vi qúy “ xưa nhất thế giới, và cũng rất mới  vì nó rất hợp với khoa học ngày 

nay, nhất là Vật lý vi tử ( Quantum physic ).  Nền Văn hoá này đã phát sinh từ nên Văn hoá Hoà 

bình, Văn hóa Hoà Bình là nền tảng của nền Nho giáo “ Dĩ Hòa vi qúy “( Không phải của Tàu, 

vì lâu lắm về sau mới có nước Tàu  )  , nền tảng của Nho giáo là Dịch lý là nguồn gốc sinh 

sinh hoá hoá của Vũ trụ từ Việt tộc, chứ không phải là cái Ngọn 64 quẻ của Tàu hớt được 

dùng làm bốc phệ. 

 Đây là Đạo trường chung của Đông Nam Á, nay chỉ gồm có Tàu ( đã sa đoạ một phần, không 

kể các nhà cầm quyền  tàn bạo) , Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và Việt, ( Việt cũng đã hầu quên  

Gốc ) còn Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Nam Dương ,Phi Luật Tân  tuy cùng Gốc nhưng đã 

ngả theo ảnh hưởng của Ấn Độ.  

Nói tóm lại các vị Lãnh đạo Tinh thần, các vị làm Văn hoá  phải hình thành cho được một Chính 

lược Quốc gia để đoàn kết toàn Dân, đây là Chủ đạo của Dân tộc. 

II.- Cuộc cách mạng Dân chủ đáy tầng 

Đáy từng hay nền tảng của cuộc cách mạng Dân chủ là Nhân Dân: 

Là Nhân thì mỗi người Dân phải trau dồi Nhân Nghĩa, hay Bác ái, Công bằng hay Tử bi, Trí 

huệ hay Lương Tâm trong sáng.   

Là Dân thì phải thực thi Nhân Nghĩa, Bác ái Công bằng , Từ bi Trí huệ cũng như lương Tâm . .  

. để ai ai cũng có Khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường hầu làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình  

và Đất nước mình.   

Để thực hiện cách mạng Dân chủ thì các nhà làm chính trị, các vị trí thức mọi ngành chuyên 

môn phải dựa trên Chính lược Quốc gia mà hoạch định cho được Chiến lược ( Chí Nhân và 
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Đại Nghĩa ) và Chiến thuật “ Dĩ Nhu thắng cương, Dĩ Nhược thắng cường . . . đấu tranh bất 

bạo động  ) một cách cụ thể và hữu hiệu, mà lãnh đạo toàn Dân trên con đường Cứu nước và 

Dựng nước.   

Ngày nay phong trào Dân chủ đang dâng cao, người ta cứ hô hào làm cách mạng Dân chủ, để 

xây dựng một nền Dân chủ có nền tảng.  Muốn xây dựng một chế độ Dân chủ, việc quan trong 

trước tiên là chúng ta không thể quên việc xây dựng con Người Nhân chủ - con người tự Chủ tự 

Lực, tự Cường - , vì chỉ có con người này mới có đủ Tư cách và khả năng để thực hiện chế độ 

dân chủ chân chính, do đó việc tiên quyết chúng ta không thể quên hay lờ đi cuộc cách mạng 

Tâm linh.  Cuộc cách mạng này  nói ra thì dễ mà làm cho được thì khó, khó như nẻo lên Trời. 

III.- Chính Lược Quốc gia: Chí Nhân / Đại Nghĩa 

Chúng ta nên nhớ không có Chính lược Quốc gia chung cho toàn dân thì không thể đoàn kết 

Dân tộc được, đó là “ hòn đá tảng”  hay “ mỏ neo “ của cách mạng.  Nhiều cuộc cách mạng 

xưa nay đều thất bại hay bị biến chất, vì  thiếu Chính lược Quốc gia.   

Vì là Chính lược của Toàn dân, nên phải Dễ hiểu và Giản dị để cho ai ai cũng hiểu được để 

kiên trì thực hiện.   Phần Học thì tương đối còn Dễ, nhưng phần Hành lại rất khó.   

1.- “ Dễ “ là giảng giải  cách hiện thực  hai chữ Nhân Nghĩa cho ai ai cũng hiểu và làm 

được: 

Nhân  ( Nhân: Ái Thân ái Nhân: Yêu Mình yêu Ngừời và vạn vật ) thuộc về nguồn Tình, 

Tình không những là lòng Thương mọi Người bất kể giàu sang nghèo hèn mà còn thương cả vạn 

vật, vì cùng Nhất thể và Tương liên, mọi thứ  từ mẩu ghét rác bên đường đến Vũ trị bao la ngoài 

kia đều chất chứa những phép lạ nhiệm màu do bàn tay Thiên chúa dựng nên, cái huyền nhiệm 

là trong Nhất có nhiều Đa, nhưng trong mỗi Đa lại đều có Nhất, để dễ hiểu, ta cứ cắt một 

thanh Nam châm ra bao nhiêu mảnh  thì mỗi mảnh nhỏ đó vẫn là một thanh Nam châm có đủ hai 

cực Nam Bắc như thanh Nam châm chưa bị cắt ,( Khoa học có thể kiểm chứng bằng Hologram )  

sở dĩ như vậy vì tất cả mọi vật đều có cùng bản chất, vì cùng bản chất nên moi vật đều có liên hệ 

cơ thể chặt chẽ với nhau và với toàn thể, do đó mà đem lòng Yêu thương quý trọng nhau, lại nữa 

vì con người bất toàn nên nhờ Lòng Nhân mà bao dung được nhau, chấp nhận nhau cả cái Tốt 

lẫn cái xầu để sống Hoà với nhau, vì  Hòa là nền tảng của hạnh phúc.   

Nghĩa thuộc về nguồn Lý là trách nhiệm  mỗi người phải sống hai chiều “ có Đi có Lại “ với 

nhau  ( Đồng đồng vãng lai ) để giữ lẽ công bằng, đó là  nguồn sống Hoà với nhau. Nghĩa còn 

được chi tiết hóa ra “ Lễ, Trí, Tín “ .  

     *Lễ là trọng Mình và trọng Người ( Cung Kỷ kính Tha ), có biết trọng Mình thì mới trọng 

Người được.  

     *Trí là Hiểu Mình để hiểu Người ( Tri Kỷ tri Bỉ ), có hiểu mình là Người thì mới hiểu người 

ta như là con Người được. Mình không đứng vào hoàn cảnh người ta thì không hiểu Người được, 

không hiểu Người gây ra bất hòa.  
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     *Tín là tin Mình và Tin Người,  ( Tín Kỷ tin Tha Mình có biết giữ chữ Tín với chính mình thì 

người ta mới tin Mình được.  Con Người khi không có niềm Tìn thì chẳng làm gì đến nơi đến 

chốn. 

Tất cả 4 chữ Nghĩa , Lễ, Trí, Tín  đều là cung cách thễ hiện lối sống công bằng để hoà với nhau.  

Đó là lối sống “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo “, nghĩa là “ Ngoài thì là Lý, nhưng Trong là Tình”: 

Trong là trong mỗi cá nhân phải tu dưỡng cho được Lòng Nhân , Ngoài là mỗi người phải hành 

xữ theo đức Nghĩa  để sống công bằng với tha nhân ngoài xã hội.  

Nên nhận biết Tình Lý chỉ là một. Khi xử Tình phải có Lý công chính hướng dẫn để khỏi bị 

thiên vị gây ra bất Hòa, khi xử Lý thì phải có Tình bao bọc chở che để khỏi sa vào Duy lý cưc 

đoan mà tạo ra bất Công.  Tình và Lý là một như Sóng và Hạt của ánh sáng: Ánh sáng được 

truyền đi vừa theo làn sóng hình sin Bao quanh dòng hạt photon truyền theo Đường thằng, 

cả hai đều không thể tách rời ( Theo Louis De Broglie )  

       Sống cho được Tình Lý tương tham hàng ngày từ trong nhà ra ngoài xã hội là khó khăn 

vô cùng, nhưng đó là cùng đích của cuộc sống Hòa trong Gia đình và Xã hội.  

Tương dung: Con người được sinh ra với những bản chất khác nhau, sống trong những 

môi trường khác nhau, những tư tưởng, hành động và sinh hoạt khác nhau, nên khó mà 

hiểu nhau để chấp nhận sống chung hoà hợp với nhau.  

Chỉ có Nhân ái và Nghĩa công chính mới điều hợp  được những sự bất cập, những ngộ nhận, 

cũng như các dị biệt về Tính Tốt và Xấu của nhau.   Để sống Hoà với nhau mọi người phải 

nhận ra mình là con người “ Qủy Thần chi hội “ , là  con Người “Đang Thành “, đang cố 

hoàn thiện mọi Việc Làm và mọi mối Liên hệ để ngày càng đổi mới hơn mà vươn lên trong 

đời sống Nhân Nghĩa.   Đây là cuộc cách mạng đi vào Nội tâm của chính Mình để Mình biết 

trọng Mình cũng như trọng Người khác như Mình, khi ra hành động ngoài xã hội thì mới có 

thể ăn ở công bằng mà sống hoà với nhau, nhất là phải biết bao dung nhau để không bị phân 

hoá .   Chừng nào con Người coi trọng việc tu Thân để ăn ở hòa với nhau thì xã hội mối yên 

ổn.  

Nhưng ngày nay nhiều người cho việc tu Thân đã lỗi thời, nên khi gặp khó khăn trong cuộc 

sống là đi tìm phép lạ Ngoài con Người mình cho dễ và đỡ phiền phức, họ khinh khi người 

khác, coi thường đồng bào, họ làm cách mạng với một nhóm nhỏ, mà chỉ thích làm chuyện bí 

mật to lớn xa lạ với con Người, nên không bao giờ tới đích.  Còn một số phe phái đều được 

trang bị với các đôi Đũa Tre khác nhau, cứ lầm tưởng là Đũa Thần rất Linh, nhưng khi thực 

hiện không kết quả mà cũng chẳng nhận ra đó là thứ Đũa Tre “ Duy Lý “  chẳng Linh  chút 

nào cả!  

2.- “ Khó “  là do mình Biết mà không Làm, khi Làm thì Tất cả phải cùng làm, không chỉ 

làm những việc bề Ngoài, xa lạ với con Người, mà khởi đầu từ những việc bề Trong nơi con 

Người. Ngoài ra phải làm từ cái dễ đến cái khó, phải làm hàng ngày, làm suốt đời. Cái lầm 

lớn nhất  là mình khinh khi cái gần, cái nhỏ, cái tầm thường. . . cứ mãi mê đi tìm cái cao xa, 

cái mới lạ, cái phi thường, cái Đời sau mà quên thực hiện những cái thiết thân cho hàng ngày 
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Đời nay, không nhận ra  công nghiệp của mình là do việc mình xây dựng trong từng giây 

từng phút đời nay, cứ mang ảo tường Đời sau, nên Đời sau chỉ là ảo tưởng. Không có đức 

Dũng thì không thể kiên trì sống theo lối đường mòn Dễ dàng và Giản dị của Tỗ tiên vì nó đòi 

hỏi phải làm thường xuyên liên tục những cái nhỏ, tầm thường mà vươn lên..  

Đây là công việc của cả Nước của cả loài Người chứ không phải từng cá nhân, vì Nhân loại 

có chung những môi trường sống có liên quan mật thiết với nhau, bất cứ hành động của cá 

nhân nào cũng ảnh hưởng đến môi trường sống chung, nếu đa số có làm mà một số không 

làm hay làm bậy cũng có ảnh hưởng xấu chung cho toàn thể.  

Do đó cần phải có một phong trào để chấn hưng và duy trì Dân Khí cả Dân tộc. Dân tộc 

chúng ta bị điêu linh là vì  thiếu Tinh thần Liên đới trách nhiệm, do quên Tình Nghĩa Đồng 

bào. Đây là trọng trách của các vị Lãnh đạo tinh thần củng như các vị Trí thức mọi ngành. 

Các vị có cứu được Đời nay mới hy vọng được cứu rỗi được chính Mình ở Đời nay, Đời sau 

và cả Dân tộc nữa. 

Các Tôn giáo khác đều có Tinh thần như thế, nhưng phải tìm ra phương cách thích hợp có 

hệ thống để đem thực hiện vào đời sống hàng ngày mới hữu hiệu. 

Nói tóm lại, đây là cuộc Cách mang xây dựng con Người và Dân tộc , là phương cách Đem 

Đạo Lý vào Đời rất  độc đáo, chứ không là cuộc Cách mạng bạo động dể cướp.bóc phá 

họại.!I.- Lời kết 

 Vì vậy mà không có cuộc cách mạng Tâm linh để sửa lại con Người vong Nhân, vong Thân 

là lỗi lầm to lớn hàng đầu, mọi sự tốt xấu trong xã hội đều do con Người làm ra, làm cách 

mạng Dân chủ mà quên con Người Nhân chủ thì chỉ làm được cuộc cách mạng Dân chủ vô 

nền, vì chỉ có con Người Nhân chủ mới có khả năng thực hiện được nền Dân chủ, vì chỉ có 

những người Nhân chủ mới làm chủ được Đất nước trong mọi lãnh vực .   

Cứ mê mãi làm cách mạng ngoài xã hội, mà quên chính Mình ( vong Thân ) và quên con 

Người ( vong Nhân ) quên Dân tộc  ( vong Quốc ) thì chỉ xây dựng được một nền Dân chủ  

trên cát, vì mới có Dân mà chưa có Nhân, Dân mà thiếu Nhân thì không thể làm Chủ được, 

không có khả năng làm Chủ thì chỉ có khả năng làm đầy tớ mà thôi..   

Phải phát động một phong trào để cùng nhau vừa học vừa làm hai cuộc cách mạng Tâm 

linh ( Nội Tâm ) và Dân chủ  ( Ngoài Xã hội ) cùng một trật.  

Một nền Dân chủ mà đi được với hai chân thì khó mà bị vấp ngả, vì không để cho mầm Bá 

đạo, Độc tài chớm nở trong lòng mỗi con dân của Dân tộc, nếu họ biết sống thực sự theo 

đường Nhân  Nghĩa. 

Chúng tôi thành thực xin lỗi, cứ nhai đi nhai cái Đạo Thường  gồm những vấn đề  Thường 

hằng của Tổ Tiên, đó là những  thứ quá tầm thường như Cơm ăn, Áo mặc, Nước uống, 

Không khí để thở,Tự do để phát triển, toàn là nhu yếu của con người, những thứ này ai mà 

chẳng biết, cứ bàn hòai thêm nhàm tai, nhưng khổ nỗi thiếu những thứ nhu yếu ấy thì  con 

Người hết đất sống và cứ mãi dành dật nhau, xâu xé nhau mà đưa nhau  xuống vực thẳm!.  



- 448 - 
 

Tóm lại, nền Văn Hoá Tổ Tiên mang tính chất ” Tinh / Lý tương tham “, Tình thì U linh 

man  mác, uyển chuyển có thể cảm nhận ( feeling ) , Lý ( thinking ) thì  rõ ràng khúc chiết, 

nên những ngưòi Duy Lý nhất là Duy Lý cực đoan, nều không đi về nguồn Tâm linh, thì 

khó mà liễu hiểu được!   (  Việt Nhân   ) 

    Trích 6 bài thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm  có liên quan đến Tinh thần  thằng Bờm 
 

     Của nặng hơn người  

Ðời này Nhân Nghĩa tựa vàng mười (1), 

Có Của thì hơn hết mọi Lời. 

Trước đến tay không, nào thốt (2) hỏi, 

Sau vào gánh nặng (3), lại vui cười. 

Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn, 

Rượu rượu, chè chè (4), thế tả tơi. 

Người Của, lấy cân ta thử nhắc, 

Mới hay rằng Của nặng hơn Người. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

 

 (1) Chú thích: vàng mười.Thứ vàng mười tuổi. Chữ Hán gọi là "thập thành kim", một thứ vàng 

quý nhất. Câu thơ có nghĩa đen rất mỉa mai: nhân nghĩa tựa vàng, vàng là nhân nghĩa (ý này 

chuyển xuống câu 2).  

(2) Chú thích: thốt. Tiếng cổ, nghĩa: nói năng. Thốt hỏi: ở đây có nghĩa là chào hỏi  

 (3) Ý chỉ của cải nhiều.  

(4) Rượu chè. 

   Giới tham  

(Răn người có lòng tham) 
  

Tượng trời (1) âu đã quá đồng cân, 

Định cho ai, ắt có phần. 

Muốn vô nhai ( 2), khôn lẽ được, 

Ơn phi phận (3), khá đều phân. 

Đủ no hay vậy, xin thong thả, 

Sạo sục (4) làm chi, luống nhọc nhằn! 

Nếu tham hơn thì phải thiệt, 

Hãy ghi lời ấy để mà răn. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

(1)  Chỉ đồng tiền (được đúc tròn theo tượng trời). Câu này ý nói: đồng tiền được đúc theo tượng trời, ắt cũng cân 

bằng, không thiên lệnh.  

(2)  Ý nói trong bụng quá tham, không biết thế nào là bờ bến  

(3)  Ơn huệ vốn không phải phần mình đáng được hưởng  

(4)  Tiếng cổ, nghĩa: nôn nóng, bồn chồn . 

 

   Giới dĩ phú lăng bần 

(Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo) 
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Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu, 

Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau, 

Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ, 

Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau.  

Bớt nỗi sai đời làm độc khổ (1), 

Thôi thì đã trả hãy cơ cầu  ( 2).  

Nặng lòng Nhân Nghĩa hay thương khó, 

Giàu ấy hầu toan mới được lâu (3). 
  

 (1)   Bớt nỗi sai đời làm độc khổ, Ngày trước, những nhà giàu chuyên môn làm nghề cho vay lấy lãi, gọi là "chủ 

nợ", người nghèo khó đi vay, gọi là "con nợ". Nếu đến hẹn mà con nợ chưa trả, thì chủ nợ có quyền cho bọn tay sai 

đến nhà con nợ thúc giục trả nợ, thì chúng giở đủ mánh khoé độc ác, nào giết gà, đánh chó để ăn, lên giường thờ ông 

bà ông vải của người ta để ngủ, v.v... Khi chúng ra về, con nợ còn phải có tiền hoặc phẩm vật gì tiễn chúng thì mới 

xong xuôi.  

(2 ) Hãy cơ cầu: hãy còn cơ cầu (ác nghiệt). Ý nói khi con nợ đã trả đủ gốc và lãi rồi, chủ nợ hãy còn yêu sách phải 

tạ ơn nải chuối, buồng cau, hoặc con gà, quả gạo nếp, thủ lợn.  

(3)  Nặng lòng nhân nghĩa hay thương khó, Giàu ấy hầu toan mới được lâu. Câu 7, 8 ý tác giả khuyên người đời khi 

đã giàu có rồi, muốn được bền thì phải có lòng nhân nghĩa đối xử với mọi người, đặc biệt là phải  thương kẻ nghèo 

hèn đói khổ. Rõ ràng lời khuyên vẫn bao hàm cái ý chấp nhận trật tự phong kiến, có kẻ giàu người nghèo, vì tác giả 

không vượt nổi ra ngoài ý thức hệ phong kiến. 
 

    Dại khôn  

Làm người có Dại mới nên Khôn, 

Chớ Dại ngây si, chớ quá Khôn. 

Khôn được ích mình, đừng rẽ Dại, 

Dại thì giữ phận chớ tranh Khôn. 

Khôn mà hiểm độc là Khôn dại, 

Dại vốn hiền lành ấy dại Khôn. 

Chớ cậy rằng Khôn khinh kẻ Dại, 

Gặp thời, Dại cũng hoá nên Khôn. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

( Ở đời Khôn Dại chia hai ) 

   Dĩ hoà vi quý 

Ở thế, đừng tranh tiếng trượng phu (1), 

Làm chi cho có sự đôi co (2). 

Đây cậy đây Khôn, đây chẳng chịu, 

Đấy rằng đấy Phải, đấy không thua. 

Duật nọ mựa còn đua với Bạng (3), 

Lươn kia hầu dễ kém chi Cò (4)? 

Chữ rằng: "Nhân dĩ hoà vi quý (5)", 

Vô sự thì hơn, kẻo phải lo. 
   Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

(1)  Người đàn ông tài giỏi. Ý câu thơ răn người ta ở đời đừng có tranh hơn thua, tranh lấy cái tiếng tài giỏi.  

(2)  Tranh cãi giằng co nhau về một việc gì  
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(3)   Duật nọ mựa còn đua với bạng. Duật: một loài chim nước. Bạng: con trai. Câu này dẫn điển "bạng duật tương 

tri, ngư ông đắc lợi" trong Chiếu quốc sách: Một hôm, con trai lên bãi cát mở miệng phơi nắng, con cò (duật) đến 

mổ vào thịt con trai, con trai liền khép vỏ lại, cặp chặt lấy mỏ con cò. Hai con giành nhau mãi, sau bị người chài bắt 

được cả đôi.  

(4)   Lươn kia hầu dễ kém chi cò. Lươn: thân dài, có thể quấn chặt được thân cò. Cò: mỏ dài, có thể mổ vào thịt 

lươn. Ý nói mỗi bên đều có sở trường để đối địch với nhau.  

(5)   Nhân dĩ hoà vi quý. Người ta ở đời nên lấy sự hoà hảo với nhau làm điều cốt yếu. 
  

    Thú Điền viên   

 

Lọ là Thành thị với Lâm tuyền,  

Được thú thì hơn miễn phận bàn. 

 Bởi vụng bất tài nên kém bạn,  

Âu giả vô sự cũng là tiên 

 Đồ thư một quyển, nhà làm của; 

 Phong nguyệt năm hồ, khách nổi thuyền 

Dù nhẫn chê khen, dù miệng thế;  

Cơ mầu Tạo Hoá mặc tự nhiên.  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

    

 

NHỮNG DỊ BIỆT  GIỮA HAI NỀN TRIẾT  LÝ ĐÔNG TÂY 

( Kim Định ) 

TỰA 

Nhan đề sách nói lên phương pháp tỉ giáo mà chúng tôi sẽ áp dụng cho toàn bộ Triết lý An 

vi. 

Tỉ giáo hay là so đo giữa cái này với cái kia là lối giúp nhiều nhất cho việc nhận thức ra sự dị 

biệt, cũng như chỗ hay chỗ dở của mỗi bên. Ở đây so sánh hai nền Triết lý Đông Tây tức là so 

sánh Đông Tây ở đợt sâu xa nhất. Vậy mà ngay từ đó cũng đã có khác biệt nhau thì sự dị biệt 

thuộc Cơ cấu chứ không phải chỉ hời hợt có tầng ngoài, cho nên Kipling vẫn có lý khi nói “Đông 

là Đông, Tây là Tây và chẳng bao giờ hai bên đồng một”.  

Nhưng cũng chẳng nên đồng nhất mà chỉ nên thống nhất tức hòa một, để bổ túc cho nhau 

đặng tạo ra nền Văn hóa Nhân sinh phong phú tràn đầy. Không may cho tới nay con người 

lại đi lối đồng nhất: Tây đồng hóa Đông, và Đông thuận tình đi theo con đường đồng nhất 

đó. Nhưng đồng nhất là tai họa như chính Triết Tây đang bị.  

Vì thế chúng ta sẽ mở ra con đường hòa hợp, thống nhất. Và bước đầu sẽ là nghiên cứu ở đợt 

cao nhất là Triết xem hai bên có những dị biệt nào. Và khi ấy chúng ta mới nhận ra là những nét 

dị biệt đó lại cần ngay cho Triết Tây nữa, chứ không riêng gì cho Triết Đông. Vì thế sẽ mở đầu 

bằng bài sứ mạng Triết Đông để nói lên nhiệm vụ cao cả của nó, nghĩa là nó không nên tự coi 
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mình như một môn tri thức suông nhưng là một nghĩa vụ cao cả cần thiết cho con Người ở tại 

vun tưới những nét đặc trưng của Triết Đông để chữa trị chứng bệnh thiên lệch của thế 

giới hiện nay là chứng một chiều kích.  

Vậy những nét đặc trưng đó, những dị biệt đó tóm vào ba mối là Vô, Động, Lưỡng, hay nói rõ 

hơn là: giữa Hữu với Vô giữa Tĩnh với Động, giữa Nhất với Lưỡng.  

Nét dị biệt đầu tiên giữa Hữu với Vô là Triết Tây xây trên Hữu thể còn Triết Đông xây trên 

Vô thể. Và đó là bài Tâm đạo.  

Bài II này nhấn mạnh đến Triết Ấn Độ, quê hương của Vô thể, Vô vi.  

Nét hai là Động được bàn trong hai bài.  

Bài III bàn về Năng động tính của Triết Đông.  

Bài này sẽ nhấn mạnh đến kinh Dịch;  

còn bài IV coi như hệ luận của Động là tính chất phạm trù nước đôi gọi là Hồng phạm cửu trù.  

Phạm trù của Nho giáo ăn từ Hữu hạn sang bên Hồng phạm vô biên.  

Đây là hai bài quyết liệt nói lên Lưỡng nhất tính của Triết Nho là nền Triết chuyên bắc cầu 

giữa Thiên với Địa để gây nên cuộc thông hội, được biểu lộ ra bằng Ngũ hành.  

Vậy Hành sẽ là nét dị biệt quan trọng thứ ba của Triết Đông.  

Triết Tây hướng về khoa học thực nghiệm nên nếu có hành thì lấy sự vật làm đối tượng. 

Còn Triết Đông thì lấy con Người làm then chốt nên hành hướng vào con người, vì thế Triết 

không chú trọng đến biết chỉ để mà biết, nhưng biết để mà hành. Do đó Triết được coi như 

Minh triết, và Triết lý mang nhiều tính chất Xã hội, Chính trị, Luân lý nên cũng gọi là Đạo 

học. Đó là hai bài V và VI.  

Đây cũng là hệ luận của nét hai là Lưỡng nhất tính, nhưng ở hai bài III, IV là Hòa giữa Thiên 

Địa Nhân. Còn ở hai bài V, VI là Hòa giữa Ý, Tình, Chí, mà hậu quả là Hành theo sau Học, 

quen gọi là học hành.  

Đó là vấn đề lớn nên sẽ dành cho các năm chứng chỉ (như Tâm Tư), còn đây vì là bước đầu nên 

chỉ bàn ghé qua bằng đưa ra một hai điểm có thể hiện thực liền thí dụ Quả dục. Đó là đại để nội 

dung tập sách. Quyển này gồm những bài đầu tay nhằm khua động tâm thức độc giả để nhìn 

nhận trở lại những giá trị tinh thần của Đông phương đang bị hiểu lầm nên có phần hơi mạnh, 

mới đọc tưởng như một trái bom chống Văn hóa Tây phương, kỳ thực cùng lắm đó chỉ là tiếng 

nổ đi trước các tổng hợp, thiếu nó thì chỉ là tổng cộng. Thiếu tiếng nổ thì dưỡng khí và khinh khí 

không thành nước, cũng thế thiếu tiếng nổ trong Văn hóa thì các yếu tố Tây phương và Đông 

phương sẽ mãi mãi nằm chình ình bên cạnh nhau, tản mát tán loạn mà không làm nên được một 
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luồng tư tưởng mới. Tư tưởng mới của ngày mai sẽ mang tính chất Tâm linh, tư tưởng của 

hôm qua thì Duy Lý. Tâm linh không chống Lý trí nhưng duy lý chặn đường Tâm linh, nên 

tư tưởng hôm nay phải đả phá Duy Lý để dọn đường cho Tâm linh.  

Sự đả phá này khởi đầu do chính người Tây phương khai hỏa. Vậy thì đó quả là sự nổ vỡ, 

nhưng không phải giữa Đông với Tây cho bằng giữa Cũ với Mới.  

Sở dĩ có thể nói Đông và Tây là vì Đông còn giữ được Truyền Thống Tâm linh nhiều hơn. Đó 

là một hai nhận xét cần thiết phải đặt nổi để Văn hóa có thể đi đến triệt để.  

Triết lý không phải ngoại giao nhưng là một sự đi tìm cầu chân lý mà chân lý chỉ tìm được 

ở chỗ cùng cực ( Đạo vật chí cực). Vì thế hết mọi thiên tài đều đi đến cùng cực: tout génie est 

radical, cần phải nổ thì cứ nổ, thiếu nó thì chỉ là việc khảo cứu suông mà không gây nên được 

một nền thống nhất sống động cho Văn hóa.  

Những bài này được viết vào quãng năm 1956-1961 nên có vài điều thuộc thời sự đã bị vượt qua, 

thí dụ địa vị quá thấp kém dành cho Triết Đông trong thời ấy (triết Tây 48 giờ, triết Đông chỉ có 

12 giờ), hoặc sự nhấn mạnh việc cần trở lại với nền cổ học Đông phương (thì nay đã có khá 

rồi). Tuy thế tất cả được in ra y nguyên để chúng ghi lại ấn tích của giai đoạn giao thời, cũng như 

những khó khăn mà thế hệ chúng ta đã phải khắc phục trong việc đòi lại chủ quyền Văn hóa 

cho quê nước. 

 

SỨ MỆNH TRIẾT  LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 

 

1.- Có Triết lý Đông phương chăng? 

 

Trước khi bàn đến sứ mệnh Triết Đông, tưởng nên thanh toán vấn đề có Triết Đông  

hay không? Vì nếu chưa chắc rằng có Triết Đông thì bàn sao được đến Sứ mệnh của nó. Nhắc 

tới vấn đề này, chúng tôi không khỏi thấy ái ngại, vì đang lúc ở đại học các cường quốc Âu Mỹ 

hầu hết đã có giảng đàn Triết Đông, nhiều nơi như Oxford, Honolulu, Harvard lập riêng ra 

một viện chuyên biệt về Triết Đông. Hơn thế nữa từ năm 1939 tới nay có cả thảy ba lần Hội 

nghị quốc tế để tìm một đường lối tổng hợp Triết lý Đông tTây, thì trên giải đất “Minh 

châu trời đông” của chúng ta còn phải đặt vấn đề có Triết Đông hay chăng? Như thế tránh 

sao khỏi hổ ngươi. Hơn thế nữa câu trả lời “La philosophie Orientale! Ca n’existe pas…” 

(nguyên văn) của một ông tai to mặt lớn nọ trong Hội đồng giáo dục Quốc gia năm trước 

vẫn còn ngân vang trong chương trình cả trung lẫn đại học, nơi đó Triết Đông vẫn bị coi 

như một bà con nghèo: nghĩa là chỉ được dành một vài giờ sử rất bấp bênh và lạc lõng. Tình 

trạng tủi nhục đó hy vọng sẽ được chấm dứt ít lâu.  

Nhắc tới việc Triết Tây làm Chủ nhân ông trong chương trình giáo dục nước nhà, chúng 

tôi không hề có ý than trách một ai, chỉ nhận xét một sự trạng tất nhiên gây ra do sự mất 
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nước. Một khi chủ quyền chính trị, kinh tế đã lọt vào tay ngoại bang thì làm sao bảo đảm 

được quyền tự do tư tưởng. Phương chi sự trạng đó lại nằm trong một trào lưu lớn lao 

hơn, tức sự khuynh loát của ảnh hưởng Tây Âu trên các nền Văn minh cổ truyền.  

Vì thế trước đây người ta cho rằng chỉ Tây Âu mới có Triết học cũng như chỉ Tây Âu mới có 

khoa học, không ai nghĩ tới việc phủ nhận điều ấy, và đó chỉ là một ý kiến thông thường phổ cập 

khắp Tây cũng như Đông trong thế kỷ 19, nên sự kiện bên ta nhiều người còn quan niệm theo 

như thế cũng là một chuyện thông thường. Nhưng mãi cho tới nay còn có người bênh vực 

cho ý nghĩ đó thì quả nước ta còn ở trạng thái kém mở mang cả về Tinh thần.  

Xem sang nước người ngay từ thế kỷ 19, Schopenhauer đã cực lực tuyên dương Triết lý Ấn Độ. 

Về ảnh hưởng chung trong làng Triết, ông đã như ngôi sao sáng soi trên trời Triết Tây suốt bốn 

mươi năm, nên lời ông rất có hiệu lực. Tuy nhiên về phương diện tranh đấu cho Triết Đông 

chiếm được quyền công dân trong làng Triết, giáo sư Zimmer có thuật lại sự kiện lúc ông còn 

làm sinh viên, thì trừ giáo sư Deussen, môn đệ của Schopenhauer, ngoài ra rất ít người nghĩ 

rằng Đông phương có Triết lý. Và tiếng Triết lý Ấn Độ được coi như một danh từ mâu thuẫn 

chẳng khác chi như nói thép bằng gỗ, hay thỏ có sừng… Tất cả các giáo sư và giới Triết học thế 

kỷ 19 đều đồng thanh cho rằng tiếng Triết học nảy nở bên Hy Lạp và chỉ ở Hy Lạp mới có 

Triết lý, và ngày nay nó là di sản riêng của Âu Châu, không nơi nào khác có cả. Mặc dù 

những sử gia mà những người đứng đầu là Wilthem Dilhey, René Grousset v.v… đã tuyên 

dương sự cần thiết phải sát nhập tư tưởng Ấn Độ và Trung Hoa vào lịch sử tư tưởng nhân 

loại (Philosophie de l’Inde, Zimmer 30).  

Người ta vẫn theo thiên kiến trên (Đông phương không có Triết học) vì nó được bảo trợ do 

những Triết gia lớn như Hégel. Bởi thế Triết Đông vẫn không được thừa nhận trong giới chính 

thức một cách dễ dàng. Nhưng ngày lại ngày những luồng tư tưởng đi sâu vào Đông phương trở 

nên đông thêm và người ta dần dần nhận ra thiên kiến trên kia là sai lầm. Nó chỉ là phát khởi do 

sự quan sát vòng ngoại diện, hời hợt và không thể đứng vững nếu người ta chịu đi sâu vào thực 

tế. Bởi vậy dần dần có những người chủ trương Đông phương cũng có Triết lý như Tây 

phương, nhiều người còn đi xa hơn cho rằng Triết Đông còn cao hơn Triết Tây. Chẳng hạn 

Renouvier người Pháp có viết đại khái: ta phải quỳ gối thán phục trước sự cao cả của Triết 

lý Đông phương.  

“Quand nous lisons avec attention les monuments poétiques et philosophies de l’Orient et surtout 

ceux de l’Inde qui commencent à se répandre en Europe, nous y découvrons maintes vérités si 

profondes et qui font un tel contraste avec la petitesse des résultats auxquels le génie européen 

s’est quelquefois arrêté que nous sommes contraints de plier le genou devant la philosophie 

Orientale et de voir dans ce berceau de la race humaine la terre natale de la plus haute 

philosophie (cité par Schwab dans Renaissances Orientales, p.104, Payot).  

Đề tựa quyển De la Bête à l’Ange của J.Demarquette, ông H. De Lacroix có viết: “Bên những 

lý thuyết chói lọi đem bàn đến trong sách này, những lý thuyết Triết học chúng ta trở nên 
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xám ngoách” (nos grises théories philosophiques pâlissent singulièrement auprès des doctrines 

éclatantes dont il est ici question. VIII).  

Đó chỉ là hai ví dụ nhỏ đại diện cho một trào lưu đi ngược ý kiến chối sự hiện hữu của Triết 

Đông mỗi ngày mỗi bành trướng mạnh mẽ. Và cho tới nay riết Đông đã trở thành một sự 

hiển nhiên ít ra là trong các nước tiên tiến Âu Mỹ.  

Ở đấy không ai dám nghĩ tới chuyện chối rằng Đông phương không có Triết học nữa. Trái 

lại nhiều người lo lắng cho số phận Triết Tây thì có (xem bài địa vị triết Ấn bên Âu).  

Các sách Triết sử mới xuất bản đều dành cho Triết Đông một chỗ danh dự, như mấy quyển 

“Những triết gia lớn” của K.Jaspers đã để cho Khổng, Lão, Phật, Long Thọ, Mã Minh… 

những chương rất dài.  

Nhiều giáo sư người Á Châu đã được mời sang dạy triết Đông bên các đại học Tây phương. 

Nhiều vi đại diện cho nền triết học Đông phương một cách rât xuất sắc. Đây tôi xin đưa ra 

một vài ví dụ cụ thể về giáo sư người Á đầu tiên dạy triết Đông bên Anh, ông Radhakrisnan, 

phó tổng thống Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm lục tuần của ông rất nhiều Triết gia tên tuổi đã hợp 

tác viết một quyển nhan đề là: Radharkrisnan- comparative studies In philosophy presented in 

homour of his sixtieth Birthday. Trong lời đề tặng ta đọc thấy đại khái: Âu Tây đã đi tới chỗ 

nhận ra có nhiều giá trị tinh thần sâu xa ở bên Đông phương mà chưa được thám hiểm ra 

hết, nó sẽ đóng góp vào việc xây dựng hòa bình trong và ngoài, là cái cho tới nay còn thiếu 

sót. Sự trao đổi lớn lao đó nhờ rất nhiều vào tài trí và sự thông hiểu của giáo sư 

Radharkrisnan. The West has to realise that they are spiritual depths in the Orient which it has 

not yet plumbed and which will contribute to the inner and outer peace which it has hitherto 

lacked. This great change largely due to sir  S.Radharkrisnan’s genius and understanding. (The 

Murhead library of philosophy, London 1932).  

Nhiều người như Lâm Ngữ Đường giáo sư đại học Harvard danh vang cả hoàn cầu. Và ta 

có thể nói Triết Đông đang tiến lên tuy chậm nhưng chắc.  

Tại sao gió lại đổi chiều như thế? 

Sự dành lại độc lập của các nước Á Châu có lẽ đã gây một phần ảnh hưởng vào thái độ 

trên; nhưng nếu có thì chỉ mạnh ở đại chúng chứ đối với đại tư tưởng gia thường thường biết 

vượt lên trên những biến cố nhất thời về kinh tế, chính trị để xét tới những chân giá trị. Nếu lúc 

trước họ chưa thừa nhận Triết Đông là tại sự bỡ ngỡ ở buổi gặp ban sơ. Và lúc ấy người ta không 

nhận ra rằng mới một tiếng Triết học cũng đã biểu thị một sự thực rất phiền tạp, đến nỗi ngay 

giữa triết gia Âu Tây cũng chưa đồng ý nhau về câu định nghĩa Triết học là gì như K.Jaspers 

nhận xét ngay đầu quyển triết học nhập môn. Nhận ra chỗ bất đồng ý kiến đó cũng là một sở đắc 

mới của giới Triết học hiện đại mà những những người đầu tiên có công khám phá ra phải kể đến 

Oswald Spengler. Trong quyển Déclin de l’Occident ông đã nhấn mạnh rằng Âu Châu đã lầm 

coi Triết học của mình là chính Triết học, và nó buộc các luồng tư tưởng nào khác muốn 
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khoác danh hiệu Triết phải được đúc trong cái khuôn tư tưởng Hy Lạp. Chưa nhận thức 

rằng đó chỉ là một loại Triết học trong đại gia đình Triết học muôn màu muôn sắc.  

Une philosophie et non pas la philosophie. Đến nay tư tưởng loài người đã biến chuyển và 

đi đến chỗ truy nhận có nhiều nền Văn hóa, nhiều nền Văn minh nên cũng có nhiều nền 

Triết học.  

Đã gọi là nhiều thì tất nhiên có những nét đặc thù phân biệt và bất tất phải theo phương pháp của 

Tây mới là Triết.  

Cũng như người ta không cần mắt phải xanh, mũi phải lõ mới là người được. 

2. Nét đặc trưng của hai nền Triết Đông Triết Tây 

Bởi vậy không nên khăng khăng từ khước sự hiện hữu của nhiều thứ Triết học, mà trái lại 

việc quan hệ đầu tiên là tìm ra những nét đặc thù của mỗi nền Triết riêng biệt để làm giàu 

cho nền Triết lý chung của nhân loại, và nhân đấy sự quy định sứ mạng Triết lý cũng trở 

nên dễ dàng và đầy đủ hơn. Đó là mục phiêu chúng ta nhằm ở đây và để cho dễ dàng việc 

khám phá, chúng ta nên cùng nhau ước định về nội dung một số danh từ sau đây:  

Thế nào là Minh triết? Thế nào là Triết lý? Thế nào là Triết học? 

Minh triết (Sagesse)  

Nói về hình thức thì Minh triết chỉ sự khôn sáng của các thánh hiền đã được kết tinh vào những 

câu Triết ngôn thuộc Truyền Thống tinh thần. Các ngài là những vị siêu quần bạt chúng đã tới 

cái biết trí tri thể nghiệm nên những lời huấn đức của các ngài tuy vắn tắt kiểu châm ngôn nhưng 

có hiệu lực muôn đời như: Pythagore, Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca v.v…  

Các Ngài lo sống cái Minh triết hơn là nghĩ đến viết ra sách vở.  

Phương pháp các ngài là thể nghiệm, trực giác, không dùng đến lý luận, phân tích hoặc 

dùng rất ít như trường hợp Khổng.  

Triết lý 

Triết lý là những sách vở do môn đệ các vị trên để lại như: Tuân Tử, Mạnh Tử, Chu Hy, 

Sankara, Vương Dương Minh…  

Những đề tài họ suy tư cũng là những vấn đề của thầy, nghĩa là, xoay quanh cứu cánh thân 

phận con người; phương pháp dùng lý luận biện chứng để tìm hiểu và phổ biến Minh triết, 

nhờ thế mà quảng đại quần chúng hiểu rõ được chỗ sâu xa của Minh triết, chẳng hạn đọc 

Tuân Tử hay Mạnh Tử ta thấy mạch lạc rõ ràng dễ hiểu hơn Khổng Tử nhiều lắm.  

Như vậy Triết lý giống với Minh triết ở đối tượng. Cả hai lấy cứu cánh con Người làm trọng 

tâm suy nghĩ, lấy sự thực hiện đến rốt ráo cái tính Bản nhiên con Người làm mục tiêu (tận kỳ 
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tính) nhưng khác với Minh triết về phương pháp. Minh triết nhìn thẳng trực nghiệm, nói 

như thánh phán, vắng bóng một sự thiếu tin tưởng ở sức mình dù chỉ biểu thị bằng những lý 

chứng, luận bàn. Vì thế gọi là Minh triết, là sáng suốt thấu triệt.  

Trái lại Triết lý thì như không vững tâm được như Minh triết, nên phải đưa ra lý sự biện 

chứng, bàn giải, bởi vậy gọi là Triết lý, tức là thấu triệt bằng lý sự chứ không bằng trực thị 

(minh). 

 Xét về nội tại, nó thấp hơn Minh triết, nhưng đối với quảng đại quần chúng thì nó có ích 

không kém Minh triết vì giúp cho nhiều người hiểu được cái thâm thuý của Minh triết. 

Minh triết giống như sân thượng đứng trên có thể phóng tầm mắt ra xa, Triết lý ví như thang 

lên sân thượng, thang đâu có bằng sân thượng, nhưng nếu không có thang thì hầu hết con người 

không thừa hưởng được gió mát trên sân thượng. Tuy nhiên Triết lý vẫn không bằng Minh 

triết. Tuân Tử lý luận rành rọt, Mạnh Tử minh biện nhiều trang giống Platon. Trang Tử với 

lối văn trào lộng huy hoàng, không có họ có lẽ Triết của Lão, của Khổng đã mai một, vì họ 

làm cho người ta hiểu được Khổng (Zenker 234) nhưng bao giờ họ cũng chỉ được coi là môn đệ 

của Khổng, Lão tuy các vị này chỉ nói có những câu cụt ngủn.  

Minh triết và Triết lý có thể coi là hương hỏa triết Đông, tuy nhiên không có nghĩa là Tây 

Âu không có minh Triết hay Triết lý, nhưng cứ trên chương trình chính thức qua các đời 

mà xét thì Tây Âu hướng về Triết học.  

Triết học khác với Triết lý ở ba đầu mối như sau:  

Trước nhất về đối tượng không lấy con Người mà lấy Thiên nhiên sự vật làm trung tâm 

suy tư. Chẳng hạn bàn về bản thể sự vật, sự hữu chung, bởi vậy các Triết gia sơ khởi của Hy Lạp 

cũng gọi là thiên nhiên học (naturalistes), con người chỉ được bàn đến cách phụ thuộc, hay đúng 

hơn bằng những phạm trù của sự vật. 

 Thứ đến phương pháp: theo lối khoa học Phê phán và Phân tách, cố tìm ra những ý niệm 

độc đáo và tích luỹ sự kiện để kết thành những hệ thống mạch lạc chặt chẽ và cũng hay bàn 

những vấn đề liên hệ đến khoa học.     

Nhân đó về mục phiêu lấy Tri thức làm cùng đích. 

Triết học  

Triết học được coi là một việc tìm hiểu đối tượng khách quan, một phương pháp thăm dò 

ngoại vật, nhân đó mà Triết học gia cũng thường kiêm nhiệm khoa học gia. Thí dụ điển hình 

là Aristote và Descartes. Vì thế nó không nhằm thực hiện vào bản thân như Triết lý mà 

nhằm tìm biết sự khách quan.  

Nói về tầm hoạt động thì Minh triết là công việc của những vị dẫn đạo nhân loại. 
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Những người như Khổng, Phật không hề phải dùng đến ly luận. Có lẽ luồng điện từ bản thân của 

các ngài quá mạnh khỏi dùng tới luận lý mà hiệu lực vượt xa.  

Triết lý nhằm mục đích khiêm tốn hơn là cố duy trì và mở mang sự nghiệp do các vị hiền 

triết lưu lại, nhất là trong những thời đã chớm nở nghi kỵ; bớt sống đi và bắt đầu suy nghĩ 

nhiều.  

Mức suy nghĩ lý luận càng lên thì mức độ thực hiện càng xuống cho tới Triết học thì tầm ảnh 

hưởng thường không ra khỏi phạm vi trường sở. Về cơ năng con người Triết học thường mới 

đạt tới Lý trí, chưa bao quát nổi Tâm tình Tiềm thức, phương chi nói gì đến cõi Tâm linh, 

như ông Tomlin nhận xét về Triết học.  

“Trong thế giới Tây Âu chúng ta, người ta thường phó thác cho các nhà Huyền niệm hay 

thi sĩ sứ mệnh dẫn đường chỉ lối cho Nhân sinh, chí như những nhà Triết học, họ thường 

giới hạn chăm chú vào việc bàn cãi có hay chăng những ngoại vật chẳng hạn như cái bàn 

hay cái ghế. “Dans notre monde d’Occident on a souvent abandonné aux poètes et aux 

mystiques le soin de réveler le vrai sentier, tandis que les philosophes ont trop souvent borné leur 

attention à dèbattre s’il existe ou non des objets tels qu’une table ou une chaise.” (Tomlin, p.255) 

Sau những phân biệt như trên ta có thể nói: 

Đông phương thiên về Minh triết và Triết lý, 

còn Tây Phương thiên về Triết học. 

Chúng tôi gạch dưới chữ thiên để chỉ rõ khuynh hướng chung mà không chối những ngoại lệ. Đã 

thấy quan niệm Tây Đông khác nhau nhiều cả về Đối tượng, Phương pháp và Cùng đích, 

không còn lạ gì lúc trước Âu Tây từ chối nhìn nhận Triết Đông, vì một khi đã coi Triết Tây là 

chính. Triết viết hoa thì Triết Đông không phải là Triết, chỉ nên gọi là Tư tưởng Đông phương 

hay là Đạo học gì đó. Càng khó nhận ra chính vì nó cố gắng thực hiện không phải ngoài cõi nhân 

sinh mà ngay trong đời sống, trong lối cư xử, trong cử chỉ… 

Tây nói sống đã rồi mới biết Triết lý “Primum vivere deinde philosophari” thì 

Đông sẽ nói: Vivere est philosophari: sống chính là đã Triết lý! 

Tây : Ăn uống đâu đấy rồi mới ra Ngồi không mà Triết lý 

Đông:  Trái lại, coi chính việc Ăn đã là Triết lý. 

Đây là chỗ có thể áp dụng câu nói về nghệ thuật “nghệ thuật thành công chính là giấu được 

nghệ thuật”, “l’Art c’est cacher l’art”;  

Triết lý giỏi chính cũng là giấu được Triết lý. Triết lý chính tông phải được giấu vào trong 

cử chỉ, thể hiện vào đời sống và trong cả sự im lặng… chứ không phải Triết lý kiểu nhà 
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trường đặt chình ình bên cạnh đời sống nhưng trái lại phải là thực hiện, là đồng hóa Triết 

lý với Đời sống:  

Mình với Triết lý là một, xóa bỏ sự phân cách giữa Mình với Triết lý. 

Đó chính là điều được Triết học hiện đại bắt đầu chú ý đến: Hiện tượng luận nói phải bãi bỏ 

Triết lý đi bằng cách thực hiện Triết lý: “vous ne pouvez suprimer la philosophie qu’en la 

realisant. Nous avons realisé, c’est pourquoi nous avons supprimé la philosophie”. (Lyotard 

126). Marx cũng đã nói đến lý tưởng phế bỏ Triết lý bằng thực hiện Triết lý. Xưa kiaTriết học 

đứng ngoài thời gian nay phải đi vào thời gian, phải gặp thế sự, hễ thế sự biến thành Triết lý thì 

Triết lý biến thành lý sự: thực hiện được Triết lý tức là phế bỏ được Triết lý.  

Triết Đông đã phần nào đi đến cái sống nên tất cả Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, lịch sử đều đáp 

ứng được những yêu sách của một Triết lý cụ thể, hay Triết lý Nhân sinh. Triết lý bị bãi bỏ 

như một Triết lý xa lìa Đời sống mà chỉ còn là một Triết lý vô hình vì đã hiện thân trong đời 

sống, trong thể chế, lịch sử, xã hội.  

Cái điểm xóa bỏ Triết lý, giấu Triết vào đời sống là một loại Triết lý cần được lưu ý. Nếu cứ 

lấy nguyên cớ luận lý là mực xét đoán cao hay thấp thì nhiều khi Triết Đông không đáng 

gọi là Triết vì đang khi Aristote, Platon chẳng hạn đưa ra những phân tích chi ly, những hệ 

thống vững chắc như xe tăng, thì Khổng Tử dùng một vài chữ hay mấy câu nhát gừng 

nhiều khi không thiếu vẻ thô sơ. Nếu đứng ở cùng một quan điểm lý thuyết mà xét thì Khổng 

Tử không thể nào so sánh được dù chỉ với một quyển luận lý của Aristote. Ở phương diện này 

Chu Hy còn giá trị hơn Khổng nhiều.  

Nhưng nếu đứng vào quan điểm thiết thực thì ta thấy Khổng Tử hướng dẫn nổi cả một 

nhóm người lớn nhất trong nhân loại (đầu thế kỷ 17, nguyên một nước Tàu có 150 triệu 

dân đang khi Âu Châu mới có 50 triệu) và những hướng tiến ông chỉ trỏ ra cho tới nay 

nhân loại còn đang phải cố gắng thực hiện. 

Chẳng hạn hướng Triết lý vào những vấn đề thực tế và về thân phận con Người. 

Đặt tiêu chuẩn luân lý nơi nội Tâm thay vì nơi Thần thoại và nhất là tranh đấu cho con 

Người một địa vị xứng với phẩm giá của nó…  

Ngày nay đang khi nhiều vấn đề Triết lý nơi khác bị ruồng bỏ như những vấn đề giả tạo thì các 

vấn đề Khổng Tử đặt ra trở nên khẩn thiết như chúng ta sẽ xem về sau. 

Vì thế trong thực tế cần phải xét lại quan điểm trước khi so sánh. 

Nếu không cùng quan điểm mà cứ so đo phê phán tức là đi ngược lại với khoa học, là bám riết 

lấy một khía cạnh để quên hẳn khía cạnh khác, rồi đôi bên trao đổi nhau những câu phê phán 

khinh miệt thí dụ chỉ Tây hay chỉ Đông mới có Triết…  
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Theo đó chúng ta nên bàn đến vấn đề danh từ Triết, để xem có nên dùng chữ Triết riêng 

cho Triết học Tây Âu mà thôi chăng?  

Ai đã bước vào môn Triết cũng biết rằng Philosophie do hiền triết Pythagore đặt ra kép bởi hai 

chữ gốc Hy Lạp: Philo là yêu mến và sophia là sự khôn ngoan, sự Minh triết (sagesse). 

Philosophia như vậy là yêu mến Minh triết, nó hàm chứa ý tưởng khiêm tốn không dám xưng 

mình đã có Minh triết hay là Hiền triết mà chỉ là yêu mến Minh triết như cái gì mình đang cố đạt 

tới. Vậy Minh triết là gì trong ý tưởng của Pythagore? Muốn trả lời đúng cần đặt Pythagore 

vào trong hoàn cảnh lịch sử của ông để xem ông hiểu thế nào. Ta sẽ thấy ông cũng hiểu tiếng 

Minh triết như các Hiền triết Đông phương mà ông đã được học hỏi trong chuyến Đông du 

(ông đã đến Chaldèe, Perse, Egypt… và có lẽ cả Ấn Độ) nên cũng quan niệm Minh triết như một 

cấp bậc hiểu biết tối thượng về Thượng Đế, về con Người và Vạn vật, một sự hiểu biết 

thường là hậu quả của sự thánh thiện và nhân đức.  

Vì thế Đạo lý của ông rất giống những huấn điều của thánh hiền Đông phương chẳng hạn về    

trai tâm, về thao thủ về sự im lặng v.v… Chỉ cần đọc qua quyển “đời Đạo lý” ta sẽ thấy như đọc 

hiền triết Đông phương. Trường của ông được tổ chức như một dòng tu nhiệm nhặt. Người mới 

gia nhập phải giữ im lặng liền 7 năm thí dụ… Đó là đại để ý nghĩa uyên nguyên của chữ Triết lý. 

Về sau phái Thiên nhiên học của Thalès lấn át thì tiếng Philosophie cũng biến sang nghĩa tìm 

hiểu thiên nhiên và trở thành một tri thức, một khoa học. Phản đối hướng tiến đó, Socrate đã 

muốn kéo Triết lý trở lại với con người bằng khẩu hiệu “connaistoi toi-même”, hãy tự biết 

mình mày. Tuy uy tín Socrate rất lớn, nhưng hai môn đệ ông là Platon và nhất là Aristote đã 

hướng Triết học chúi hẳn sang phía tri thức và từ đấy tiếng Philosophie dần dần để trụt 

mất ý nghĩa nguyên thuỷ của nó và chỉ còn áp dụng cho một thứ tri thức phần nhiều lấy 

thiên nhiên làm đối tượng và nhân đấy Đông phương chính vì còn trung thành với ý nghĩa 

nguyên thuỷ, mới bị từ khước cái danh hiệu Triết, mà đáng lý ra theo gốc tiếng thì chỉ có Triết 

Đông mới còn đáng gọi là Triết lý.  

Chứ như triết học Tây phương chỉ là những bài triết có tính cách trường ốc hàn lâm xa lìa 

đời sống chưa bao giờ đủ thành thục để thấu nhập vào đời sống đại chúng, như triết lý 

Đông phương.  

Nhưng nếu phân xử như vậy e lại rơi vào một thái quá như kiểu nói chỉ Tây mới có Triết lý. Vì  

thế chúng tôi đề nghị dùng tiếng Triết để chỉ cả hai nền suy tư Đông cũng như Tây; còn nếu 

muốn phân biệt thì nên dùng tiếng Triết lý cho Đông, và Triết học cho Tây.  

Vì lúc đó hai tiếng Triết lý và Triết học không còn nghĩa phổ thông như ta quen dùng coi như 

một, mà đã trở nên danh từ chuyên khoa với những dị biệt như đã trình bày ở trên về đối tượng 

và phương pháp. Nhưng đó chỉ là những danh từ ước định đề nghị ra để chỉ thị những thực tại 

khác nhau, có được chấp nhận cùng chăng không quan hệ cho bằng vấn đề trọng đại hơn là 

quy định sứ mạng Triết lý, vì chính sứ mạng, chính mục phiêu của Triết sẽ ảnh hưởng vào 
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đường lối và đối tượng… Sứ mạng đó có phải là tri thức như Tây phương hiểu hay là hướng 

dẫn đời sống con người như Đông phương nhấn mạnh. 

3.-  Sứ mạng Triết Đông 

Trả lời điểm này rất phiền tạp, vì câu thưa sẽ lại tuỳ thuộc khá nhiều vào quan niệm và tiêu 

chuẩn. Nếu theo tư tưởng cổ điển của Tây Âu thì quan niệm Triết lý như một công việc tri 

thức về thiên nhiên là đúng, nghĩa là đúng với quan niệm Tây Âu; và  

ngược lại bảo rằng Triết lý phải hướng dẫn đời sống thì cũng đúng, tức là đúng với quan 

niệm Đông phương.  

Vấn đề tế nhị là thế nên đây chúng ta tự hạn chế vào khía cạnh thời sự của luận đề tức là tìm hiểu 

hướng tiến được các Triết gia lớn hiện đang theo đuổi. Chúng ta có thể nói khuynh hướng hiện 

nay là từ bỏ lối độc chiếm tự tôn để đi tới một tổng hợp, hay đúng hơn đi tới một cuộc 

thống nhất hòa tấu: untity orchestrated như danh từ đại hội triết học quốc tế 1949 đã dùng 

(Moore p.1). Hội nghị này đã nhấn mạnh ý chí của các đoàn viên cố gắng đi đến một sự bổ túc 

làm giàu lẫn nhau. Một đàng Đông phương chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Tây phương về: 

  1.- Phương diện lý luận trình bày và chú ý đến phần lịch sử hơn,  

2.- Đàng khác đưa vào một óc phê phán được thức tỉnh và không chấp thuận dễ dàng mọi 

huấn điều tiền nhân, 

 3.- Dùng sự mổ xẻ phân tích dưới nhiều khía cạnh khác nhau để làm sáng tỏ vấn đề. Ảnh 

hưởng sâu xa đến nỗi ngày nay muốn bàn về Triết Đông cách hợp thời phải là người đã đọc 

và hiểu khác lâu Triết Tây: am hiểu phạm trù và lịch sử của nó.  

Ngược lại một Triết gia Tây phương ngày nay mà không biết gì triết Ấn Độ và Trung Hoa 

ít ra là về lập trường chung thì bị coi là thuộc thời tiền Colomb (trước khi tìm thấy thế giới 

mới), hay nữa tuy không biết cách chuyên biệt thì ít ra lập trường cũng không còn giữ vững được 

như thời cổ điển Tây phương nữa, vì Triết cổ điển đang bị chính các tư tưởng gia Tây 

phương đạp đổ trên khắp nẻo đường. Và Triết học bị coi là một chứng bệnh (V.P 236).  

Pascal cho rằng Triết học không đáng cho ai phí vào đó dù chỉ một giờ. Tóm lại đâu cũng 

là đổ vỡ. Cả một nền Triết học mới vứt vào mặt những nguyên lý Triết học cổ điển một 

tiếng Không tàn nhẫn.  

Sự cố gắng của Triết học Tây Âu hiện đại chỉ là một cuộc tưng bừng phá đổ nền Triết cổ 

điển của họ, đó là cảm tưởng chung sau khi đã đọc một số giáo sư lớn: một J.Wahl, một 

Gusdorf, các triết gia Nietzsche, Kierkegaard, K.Jaspers v.v… Bachelard viết cả một quyển 

Triết lý Không để minh chứng rằng phương pháp không cần theo Newton nữa, danh lý 

không cần theo Aristote, vật lý không cần theo Newton… Ông Weber viết trong quyển 

Tableau de la philosophie contemporaine: “có lẽ nhà lịch sử tương lai sẽ lấy hội nghị các nước 
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Á Phi ở Bandoeng năm 1955 làm tờ từ chức sứ mệnh của triết học Tây phương “L’historien 

de l’avenir tiendra peut être la confèrence afrasiatique Bandoeng de 1955 pour l’acte de 

démission de la philosophie européenne” (tr.20).  

Ta có thể nói tóm rằng Triết học Tây phương hiện phát động một phong trào di cư vĩ đại: di 

cư từ những nền móng cũ đến định cư trên những nguyên lý mới:  

Nhận nguyên lý biến dịch thay vào ý niệm bản thể im lìm (xem bài triết lý Đông phương 

động)  

Nhận nguyên lý Cơ thể thay vào ý niệm Cơ khí… 

Bớt chú trọng về phía Triết học thiên nhiên để nhấn mạnh đến thân phận con Người. Nhận 

nguyên lý lưỡng nhất (Principe polarisable) thay cho Nhị nguyên cũ.  

Nhân đó nhận phần nào quan niệm Tương đối trong chân lý thay vào quan niệm Tuyệt đối, 

và vì vậy óc Tương dung được đề cao, nếu chưa phải là nhận cả nguyên lý của nó. Những 

nguyên lý này rồi đây chúng tôi sẽ đào sâu trong các cảo luận. Ở đây chỉ cần ghi nhận điều này: 

tất cả các nguyên lý trên đã được thừa nhận và dùng làm giềng mối cho Triết Đông từ bao 

ngàn năm xưa liên tiếp cho tới ngày nay.  

Tuy nhiên chúng tôi không có ý nói những nguyên lý đó là của riêng Đông phương; trái lại 

chúng tôi ghi nhận thực tại lịch sử này: Tây phương có nhiều môn phái mâu thuẫn nhau như 

Truyền thống khác với cổ điển, Duy niệm khác với Hiện sinh, và chúng ta sẽ gặp nhiều may 

mắn đi đến thống nhất nền Triết lý nhân loại nếu Tây phương tiến mạnh vào lối Truyền 

Thống và Hiện sinh, vì đó là những trào lưu đi gần Đông phương.  

Ta hãy nghe Nietzsche một trong những ông tổ của Triết Hiện sinh bày tỏ sứ mệnh Triết lý ra 

sao. Ông trưng lại lời của triết gia Alcuin:  

“Thiên sứ đích thực của Triết gia là điều chỉnh những điều Chênh lệch, kiện tráng những 

điều Chính nghĩa, thăng hoa những điều Thánh thiện (La véritable vocation royale pour une 

philosophie: Prava corrigere et recta corroborare et saneta sublimare. V.P.257).  

Trang 259 ông thêm: quy định điều Phải điều Trái, nhận xét những sự kiện cách chung là 

một việc khác hẳn với Truyền lệnh và Đổi mới, Đào tạo và Xây đắp, Cai trị và Quy hướng 

ý muốn. Đó mới là cốt tuỷ của Triết lý.  

Đưa vào cho sự vật một ý nghĩa ấy là giả sử nếu sự vật chưa có. Đấy là nhiệm vụ còn lại cần 

phải làm cho xong.  

Cao lên một bậc nữa là đưa ra một mục đích và thích ứng các sự kiện theo đó để định hướng 

hành động, chứ không phải chỉ biến hình những ý niệm.  
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Nếu có bao giờ ta tới được cùng đích Văn hóa thì phải dùng những sức lực mỹ thuật phi thường 

để đập tan cái bản năng tri thức vô biên, để làm lại nền thống nhất.  

Phẩm giá tối cao của Triết gia xuất hiện khi người tập trung bản năng tri thức tuyệt đối 

bắt nó quy phục vào nền thống nhất.  

Tương lai Triết lý là gì? Là phải trở nên tòa Thượng thẩm cho một nền Văn minh mỹ 

thuật, một thứ tổng công an chống với mọi sự thái quá. Délimiter le “vrai” ou le faux, 

constater des faits en général, c’est tout autre chose que de prescrire et d’innover, de former, de 

construire, de dompter, de vouloir ce qui est l’essence de la philosophie. Infuser un sens aux 

choses à supposer qu’elles n’aient pas de sens, voilà la tàche qu’il reste à accomplir. Un degré 

encore supérieur consiste à fixer un but et à y adapter les faits, à orienter l’action et non 

seulement à transformer des concepts. Si nous devons jamais parvenir à une culture, il faudra des 

forces d’art inouies pour briser l’instinct de connaissance illimité, refaire l’Unité. La dignité 

suprême du philosophie apparait quand il concentre l’instinct de connaissance absolu, le sommet 

à l’Unité. La philosophie de l’avenir? Il faut qu’il devienne l’instance suprême d’une 

civilisation artistique, une sorte de sureté générale contre tous les excès. (V.P. II, 257)  

Đọc những lời trên đây ta thấy Triết Hiện sinh đi rất sát lại Triết Đông. Cũng như hội nghị 

triết lý Đông Tây đã công nhận rằng ngày nay Tây đã gần Đông hơn trước kia: but the West is 

nearer to the East than has just been seen (Moore p.204), gần vì thái độ cởi mở đó nhận trước kia 

ít có, và gần nữa vì Triết học đã bắt đầu biết để khoa học lại cho khoa học hầu chuyên tâm 

nhiều vào những vấn đề Thân phận và Cứu cánh của con Người, chăm lo đến đời sống. Đó 

là cùng hướng với Triết Đông mà sứ mệnh được thâu gọn vào chữ Đạo học.  

 Chữ đó thật là thâm thuý, tiếc thay hay bị coi thường; vì phần đông lẫn nó với mớ mệnh lệnh 

luân lý hình thức nên không định giá đúng mức được tiếng Đạo học, chứ nếu hiểu đến chỗ uyên 

nguyên thì danh từ Đạo học đã nói lên được sứ mệnh của Triết lý; tức làm sáng tỏ và hướng 

đạo cho Nhân sinh, nhận thức và giúp thực hiện được cái tính Bản nhiên của con Người: tận 

kỳ tính. “réaliser l’humanité en soi”.  

Như thế, việc làm chính cốt hiện nay của Triết Đông phương không phải là đi rập mẫu 

Triết học duy niệm để sản ra một thứ Triết học duy trí không ăn nhằm chi tới Nhân tâm 

thế đạo, với cuộc sống hưng vong của quê nước, đời sống bấp bênh đầy gian khổ của đồng 

bào, mà chỉ là thứ trao dồi tri thức quá thoát đời của mấy người nhàn rỗi. Không! Sứ mệnh 

nó là phải làm sống lại những nguyên lý hết sức phong phú của Truyền Thống còn lưu lại 

trong triết lý Đông phương, phải nhờ những tiến bộ về biện chứng và khoa học để khám 

phá ra những khía cạnh mới lạ khả dĩ hướng đạo cho con người thời đại. Tổng hợp những 

suy tư, những phân tích bất kể của Đông hay Tây, Nam hay Bắc. Nhận thức lại cái tinh 

thần sâu sắc để khơi nguồn cho đời sống tâm linh vươn lên; thống nhất lại các giá trị mới 

hãy còn vất ngổn ngang bừa bãi; đem lại cho nhân sinh một luồng sinh khí dồi dào vừa 

được canh tân; thổi sinh khí vào nhân loại đang ngạt thở trong trăm ngõ hẻm chuyên môn 
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phân cách và bịt bùng, được thở bầu khí bao la khoáng đạt tinh thần của con Người toàn 

diện. 

Đó là sứ mệnh Triết lý Đông phương. 

Nó phải cố gắng lắm mới đáp lại được lòng mong chờ của người thời đại đặt để vào nó.  

4.- Dự đoán tương lai 

Quả nhiên là “nhiệm trọng nhi đạo viễn”, gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng sự thành công 

chắc chắn sẽ chờ ở cuối đường. Sử gia Toynbee có dự đoán sự thành công đó sẽ đến trong giai 

đoạn hậu lai như sau: “Cái gì là hiện tượng bật nổi hơn hết, ở thời đại chúng ta mà trong 

những thế kỷ sau này các sử gia sẽ tách rời ra, khi họ khảo cứu đầu bán thế kỷ 20 để cứu 

xét các hoạt động?  

Nó sẽ không phải là những biến cố về kinh tế, về chính trị, về cơ khí mà các nhật báo hiện đang 

kéo tít trên trang nhất, đó chỉ là những biến cố nhất thời phù phiếm, nó làm cho ta lãng quên 

những biến động chậm chạp hơn, ít thấy xuất hiện trên mặt, nhưng lại tác động mạnh và tác động 

vào các tầm sâu. “Nhưng thật ra chính đó là những tác động bề sâu mà mai hậu sẽ hiện lên lớn 

lao, còn những biến chuyển bề mặt lại rút lui vào những tầm thước thực sự của chúng. Phải có sự 

lùi xa mới thấy được tầm kích đích xác của từng loại biến cố. “Cho nên tôi thiết tưởng các nhà 

sử gia tương lai sẽ cho biến cố lớn hơn hết trong thế kỷ 20 là sự xung động của nền văn 

minh Tây phương trên các xã hội khác trong khắp thế giới. Họ sẽ nói: sự xung động đó 

mạnh mẽ và có tính cách thấu nhập đến nỗi nó làm đảo lộn cuộc sống mọi xã hội, khuấy 

trộn mọi tập quán, làm tan rã mọi công hội cổ truyền. Đó là điều họ sẽ nói tới vào những 

năm 2047, tức là 1000 năm sau (sách của tác giả xuất bản năm 1947) và họ sẽ nói gì năm 

3047, tức là 2000 năm sau?  

“Lúc ấy họ sẽ chú trọng đến những phản kích ghê sợ mà nền văn minh khác sẽ gây ra trong 

đời sống của người xâm chiếm (tức Âu Châu). Chừng ấy Văn minh Âu Châu xét theo lúc ra 

khỏi thời Trung cổ sẽ biến thái đến nỗi không còn nhận ra được bộ mặt trước của họ dưới 

ảnh hưởng dồn dập của những nền văn minh khác: nào chính thống, nào Islam, nào Ấn Độ, 

nào Viễn Đông. “Đến năm 4047 thì sự khác biệt Đông Tây không còn nữa, mà chỉ còn là 

một khối Nhân loại duy nhất.  

“Năm 5047 không còn chú trọng gì đến vấn đề kinh tế chính trị, kỹ thuật, mà chỉ còn có 

một vấn đề tinh thần : Tôn giáo” (lược dịch Civilisation à l’épreuve p.228-233).  

Đây là những dự đoán của một sử gia nổi tiếng vào hạng nhất hiện nay, dựa vào lịch trình 

của các sự gặp gỡ trên 20 nền Văn minh mà lịch sử đã ghi lại dấu vết. Những sự gặp gỡ đó 

tuy xảy ra dưới những hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng cũng đã đi đến câu kết trở thành 

ngạn ngữ: “tư tưởng hướng dẫn thế giới” (les idées gouvernent le monde).  



- 464 - 
 

Mà với Đông phương chính Triết lý là tinh thần, là Hồn sống cho Tôn giáo, Tôn giáo chỉ là 

biến thể của Minh triết.  

Năm 1848 là lúc người Anh còn nắm vững chủ quyền trên đất Ấn mà toàn quyền Hasting đã tiên 

đoán rằng: “không bao lâu nền đô hộ của Anh quốc trên đất Ấn Độ sẽ qua đi hết, nhưng triết lý 

Ấn Độ sẽ còn sống mãi mãi”.  

Hôm nay chúng ta cũng có thể nói rằng: một ngày kia người ta sẽ ít nhắc tới sự người Tây 

Âu lấn át người Á Châu trên các phương diện kinh tế, kỹ thuật. Những biến cố đó sẽ qua 

đi, nhưng triết lý Đông phương sẽ còn sống mãi, sẽ mở rộng thêm ảnh hưởng và hợp với 

Triết Tây để làm nên một nền Triết thống nhất có thể gọi là “Đa giáo đồng nguyên” của 

toàn thể nhân loại không phân biệt Đông Tây…  

Hiện nay nếu còn phải gọi tên Triết Đông và Triết Tây thì đó cũng là một việc bất đắc dĩ ở 

bước khởi đầu, là bước cần thiết phải vượt qua càng sớm càng hay. Bởi trong phạm vi Triết lý 

bao lâu chưa vượt được những tên địa dư là dầu còn bất toàn, là chưa đi đến chỗ cùng tột. 

Trong các phạm vi khác thuộc Văn học, Chính trị, Kinh tế, Mỹ thuật, có thể dung hòa 

những đặc thù thuộc địa phương chứ trong Triết lý phải cố gắng đi tới chỗ phổ biến. 

 Nói triết Đông, triết Tây cũng là một sự hàm hồ. Chính ra phải nói những cố gắng về Triết 

lý đã được khởi công ở bên Đông hay bên Tây thì đúng hơn. Vì nếu đã là Triết lý chính 

tông thì sẽ vượt qua mọi đặc thù địa phương để không còn là Đông hay Tây, Nam hay Bắc, 

như lời nói của Lục Tượng Sơn “Đông hải có thánh nhân, tâm ấy đồng, lý ấy đồng; Tây hải 

có thánh nhân, tâm ấy đồng, lý ấy đồng. Ngàn đời về trước có thánh nhân, ngàn đời về sau 

này có thánh nhân, tâm ấy cũng đồng, lý ấy cũng đồng”. Đó là cùng đích ta phải cố gắng 

vươn tới đó ngày nay xem ra có nhiều hy vọng thực hiện được, có lẽ trong một thời hạn còn 

mau hơn dự đoán của Toynbee.  

Vì Cơ khí đã đảo lộn mọi nếp sống cũ không cứ gì Đông mà cả Tây. Có biết bao giá trị cổ 

truyền đã hết hiệu lực, nhiều khi chỉ còn là bản kẽm cũ mòn thường hay bóp ngạt đời sống tinh 

thần hơn là đem lại luồng sinh khí mong muốn; có còn người theo cũng chẳng qua là tạm đỡ, 

nhưng không phải không có lòng mong đợi những giá trị mới về Nhân sinh.  

Dựng lên những giá trị mới, đấy là sứ mệnh Triết lý. 

Đem lại cho đời sống một ý nghĩa để đưa Nhân loại thoát ra khỏi cơn khủng hoảng Tinh 

thần hiện nay, đó là sứ mệnh Triết lý.  

Hướng dẫn Nhân loại trên đường đi về Cứu cánh con Người, đó là sứ mạng của một nền 

Triết lý không phân biệt Đông hay Tây mà là Triết Nhân sinh, Triết lý của con Người 

muôn thưở.  

Tháng giêng 1960     Kim Định 
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______________________________________________________________________________  

NÉT CONG DUYÊN DÁNG CỦAVIỆT TỘC  

( Văn Lang Vũ bộ: Kim Định ) 

1.- Về việc lập viện khảo cổ Đông Nam Á 

“ Năm 1976 UNESCO tổ chức tại Thái Lan một cuộc hội thảo về khảo cổ miền Đông Nam Á. 

Trong những vấn đề đưa ra có khoản bàn về những dáng hình và mô típ được tạo nên trong quan 

hệ với ý nghĩa nghệ thuật của người chế tác di vật với câu hỏi đâu là nét đặc trưng của Đông 

Nam Á?  Hội nghị chủ trương năm điểm, trong đó hai điểm liên hệ tới nước ta.  

Một là khuyến nghị nên hợp sức với Hội Đồng Quốc Tế triết học và khoa học xã hội để 

thành lập một nhóm các nhà khảo cổ của Đông Á và Đông Nam Á.  Hai là xin UNESCO lập 

viện khảo cổ chung cho Đông Á và Đông Nam Á.  

2.- Sự cần thiết phải có Triết tham dự:  Học, Hành, Lập, Quyền 

Vào lối 1978-1979 tôi có đọc trong báo Times một bài của học giả nào đó đang làm việc trong 

văn hóa Liên Hiệp Quốc còn nói lại vụ này, tiếc rằng trong cảnh tị nạn tài liệu tản mát hết chẳng 

còn biết ngày tháng tên tuổi liên hệ tới các điều ghi trên đây.  

Nhưng về ý chính và mục tiêu nêu lên thì đại khái là nhấn mạnh sự cần thiết phải có triết 

tham dự vì giả sử có lập được viện khảo cổ theo đề nghị cũng khó đạt được kết quả mong 

muốn, nếu thiếu sự tham dự của ngành triết nhất là triết Việt Nho, vì sự khám phá chỉ sẽ 

hạn cục vào đợt mỹ thuật, thí dụ về kiểu cách, dáng điệu, các loại hoa văn cùng là niên đại 

của hiện vật hoặc những liên hệ với các ngành văn hóa khác.   �Bấy nhiêu điều tuy rất thú 

vị và cần thiết nhưng chưa vượt khỏi biên cương của những cái hữu hình để thấu vào hồn 

linh văn hóa, chưa nói lên được tại sao nét nọ kia là đặc trưng của miền ấy? Nếu thưa tại 

họ yêu thích như vậy thì xin hỏi tại sao lại yêu thích như thế? Thí dụ tại sao Tàu ưa thích 

hồi văn, tại sao các nét cong của Tàu nhỏ hơn nét cong của Việt. Tại sao trên các kiến trúc 

của Chăm có nhiều đường cong trên cửa sổ hơn bên Angkor Vat. Tại sao những đường nét 

của Việt lại bé nhỏ thanh thoát. Và nếu tinh tế thêm một độ thì sẽ đặt câu hỏi những nét 

thanh tú kia cũng như nét cong nọ có là những nét quan trọng hơn hết của Việt tộc chăng? 

Nếu có thì tại sao? Đó là những câu hỏi thoạt xem coi như lẩn thẩn do những người vô công 

rỗi nghề nặn trán đặt ra chứ thường tình chẳng ai nghĩ tới. Cái đó đúng: văn hóa bao giờ 

cũng phải có giờ rảnh rang. Nhưng giả sử có giờ rảnh rang liệu có đặt những câu hỏi trên 

chăng. Và nếu có đặt ra được, liệu có trả lời nổi chăng, nhất là khi không thấy ơn ích đâu 

cả.  

Nhưng nếu bạn tìm về nguồn gốc dân tộc, đang tìm đâu là nét đặc trưng của Việt Nam để thành 

lập quốc học thì sẽ thấy đó là những câu hỏi quan trọng ít ra ở chỗ chúng có thể cung ứng chứng 

từ cho các lời quyết đoán rằng Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến.  

Chính trong chiều hường đó mà hôm nay tôi bàn về nét Cong và quyết rằng nét cong và thanh 

tú chính là những nét đặc trưng hơn hết của Việt nho, và đó là nét quý hóa vô biên: chính 

vì thiếu nó mà triết học Tây Âu đã sa vào những lỗi lầm chí tử khiến 25 thế kỷ triết học đã 

qua đi hầu như vô ích, phải làm lại toàn triệt.  

Ngược lại vì có được nét cong nọ mà triết Việt Nho còn đang được nhân loại đặc biệt chú ý cho 

mãi tới nay vì nó tiêu biểu cho một đức tính, một khả năng là đã móc nối vào được với nền Minh 

triết, tức đã gây được nhiều hạnh phúc cho con người trong những điều kiện kinh tế hết sức eo 
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hẹp.  Tinh hoa mMnh triết nằm trong hai chữ uyển chuyển mà Nho kêu là Quyền Biến hoặc vắn 

tắt là Quyền được đặt trên cùng, sau ba bước: 1/ học, 2/ hành, 3/ lập, 4/ quyền.  

 Bước một là Học đã ít người bước vào nổi.  

 Thế mà đến bước hai là Hành còn ít nữa.  

 Thế rồi hành lung tung thì nhiều, chứ hành có Lập trường thì hiếm, thế mà trong số hiếm 

hoi đó lâu lâu mới nảy ra được một hai người đạt được bước Quyền.  

 Quyền là chi mà lại họa hiếm và được tôn quý như thế? Thưa đó là biểu hiệu của sự hòa 

hợp cùng tột, là hậu quả của sự đúc lại hai hình Vuông cộng với hình Tròn xoe được nghệ 

thuật biểu thị bằng nét Cong.  

3.- Đúc Người: Đúc Tròn vào Vuông: Thời - Không nhất phiến 

Xin nhắc lại trong bài Đúc Người tôi đã bàn đến sự quan trọng của việc đúc: đúc trống, đúc 

gươm, đúc đỉnh với ý nghĩa sâu xa là đúc Người.  

Người là chi mà phải đúc? Thưa Người là sự giao hội của hai nét Đất Trời, nói theo cơ cấu là 

Tròn Vuông hay Ngang Dọc. Ai cũng thấy ngay đó là việc diệu vợi đúc sao được, vì là hai dạng 

thức khác nhau: đã Tròn thì thôi Vuông, đã 4 Góc thì thôi Tròn. Đúng lắm, vậy mà tất cả Đạo 

làm người lại nằm trong chỗ đúc đó, nếu đúc sai thì không ra người. Nói khác Người là vật 

lưỡng thê: vừa có hình thể thù lù có góc cạnh, nhưng đồng thời lại có tinh thần bao la 

không mốc giới. Biết sống là biết pha hai thứ trái chiều kia cho đúng liều lượng. Liều lượng 

nói bao la trừu tượng là 2-3 nôm na nói là “ vài ba “. Kinh Dịch nói là “ tham luỡng “ hay 

nói rộng là “ tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số “. Xin nói ngay Đạo làm Người trở nên hiếm 

hoi, các triết đã thất bại trong việc đúc này. “  

Cái Khánh ở Huế tượng trưng cho nét cong.   Hình nét cong 

 
  “ Thường thì các triết gia chỉ mải bàn về những chuyện Trời Đất cho đó là cao cả, mà cao cả 

thật cao như Trời, rộng như Đất. Vậy mà lại là những vấn đề tương đối dễ: vì chúng chỉ có một 

chiều: đã cao là cao, đã thấp là thấp, đã vật là duy vật, đã tâm là duy tâm, tha hồ mà múa bút, 

chứ nói đến chuyện vuông mà lại tròn, có mà lại như không, không mà lại như có thì đành 

xếp bút. Thế là triết lý trật đường.  Nếu đi đúng nẻo thì phải bàn về con Người, về cứu 

cánh, về hạnh phúc con người, hết mọi con người. Bởi vì con người là thành tích chói chang 

hơn hết của Trời Đất gặp nhau, giao hội. Việt Nam kêu là giao chỉ, là chỉ Trời chỉ Đất giao thoa, 

khoa vi thể nay kêu là Thời Không liên tục (Time- Space - Continuum). Thực ra muôn vật đều 

là công hiệu của Thời Không giao hội, của Đất Trời gặp gỡ, nhưng nơi con người là một tác 

nhân, một “ Tạo hóa “ tức cái gì cũng phải làm lấy. Sự pha độ này được hiện thực trong cụ thể 

bằng chữ Quyền, bằng sự uyển chuyển giữa hai bờ đối cực được biểu thị bằng Tròn Vuông.  

Sự thống nhất Tròn Vuông với nhau được biểu thị bằng nét Cong lượn.   Cho nên nét Cong 

lượn là hình vẽ của chữ Quyền, là sản phẩm của lò Tạo hóa, của Thời Không, của Trời Đất 

giao chỉ.  Phải nhận thức sâu sắc về nền móng vạn vật và con người như hai chỉ Trời Đất 

giao thoa mới nhận ra được giá trị của vật biểu Tiên Rồng đi đôi, hoặc tiến thêm một bước 

nữa là bánh Trời bánh Đất ( bánh Dầy tròn chỉ số 3 (số pi), bánh Chưng vuông chỉ 4 phương 

đất).  
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Đấy là biểu tượng mà nội dung hay hệ quả là văn hóa Việt toàn nói về con người, về những gì 

liên quan tới con người: ăn làm, yêu thương, giao tế, buồn vui, hạnh phúc chứ không có bàn về 

sự Hữu, về sự hư Vô như trong triết lý Âu Ấn xưa kia.                                                                                                                     

Trong các điều liên quan đến con người thì có một khoản được đặc biệt chú ý đó là Tình 

Duyên 

 Mở bất cứ quyền ca dao nào cũng thấy liền đó là những câu tình duyên, yêu thương, gửi gắm 

ngày cũng như đêm:  

“ Đêm qua và bốn lần mơ 

Chiêm bao thì thấy dậy rờ thì không. 

 

Chi vậy? Thưa là sốt sắng tích cực trong việc đúc đó.  Đúc chi? Thưa là đúc Người, nó sẽ mở 

đầu cho hết các cuộc đúc khác, mà tổng quát hơn hết là Trời Đất, Kinh Dịch kêu bằng hai danh 

từ nặng về tác động là “ Kiền Khôn “. Kiền Khôn là nói cụ thể hơn về hai cột cái của cổng chào 

mà quan khách nào cũng như muôn vật đều phải đi qua: “Âm Dương tương thôi nhi sinh biến 

hóa “.  

4.-Quá trình hình thành nét Cong 

Thế rồi bỏ kinh sách để quay ra nhìn vào những điều quan trọng ta cũng thấy hai đàng đi đôi: 

như đền tế Thiên thì Nền phải vuông, Mái phải tròn. Xe vua đi thì Thùng (xe) vuông, Mui 

tròn. Người quân tử phải đi Giầy vuông đội Mũ tròn.  �Trên đây dầu sao mới là những hình 

ảnh tuy rõ ràng nhưng còn đang ở thế sửa soạn đúc mà chưa đúc thực sự, nên Tròn còn là tròn, 

Vuông còn là vuông. Khi đúc rồi thì hậu quả phải là một hình thái mới. Vậy hình thái đó là chi? 

Thưa là nét Cong đó. ( Hình chiếu của hình vuông ngoại tiếp trẹn một đồ thị )  

Như vậy Cong là một hình thức xuất hiện do sự đúc Tròn với Vuông vào một, vì thế trong 

cổ nghệ Việt người ta thường gặp những đường cong lớn bao trùm hiện vật nên suy đoán 

ra được đó là sự nhập thể lẫm liệt của nền triết lý Thái hòa tức hòa Trời cùng Đất: hòa 

Tròn với Vuông mà trở nên nhu nhuyễn (Trung Quốc dùng hai tiếng đó để dịch chữ 

mandala cũng có tròn vuông).  Vậy mà nét Cong lớn lao nọ lại là của Việt tộc.  

Câu này rất lơ mơ nên cần phải minh chứng, vì khi đi vào nghệ thuật thì đâu cũng có nét Cong 

hết chứ có riêng gì Việt tộc đâu.  Nhưng nếu nhìn kỹ thì những nét Cong kia là hậu quả của óc 

thẩm mỹ mà không là hệ quả của triết.  Cả hai đều do trực giác lành mạnh, nhưng ở nghệ thuật 

thì nó bàng bạc, còn ở triết thì nó trở nên ý thức nên đi vào nền tảng và xuất hiện cả vào những 

cái khó làm. Rõ rệt hơn hết là Mái Nhà Cong. “ 

 

Hình Mái nhà cong: Đền Thờ Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ ở Tỉnh Phú Thọ 
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Nét cong là hình chiếu của Hình Vuông ngoại tiếp trên trục tọa độ  

( Mẹ Tròn con Vuông: Tình / Lý tương tham   ) 

 

Nhà mái thẳng Tử Cấm thành Nhà Nhà mái thẳng Tử Cấm thành của Trung Hoa   

 ( Nét thẳng phản ảnh Tính chất Duy Lý ) 

 

       
Hình Thuyền cong 
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Thuyền cong trong Hoàng Hạ. 

Chi tiết đầu thuyền cong (trống Ngọc Lũ) 

 

“ Ngoài mái nhà thì đến thuyền cong, đó cũng là nét Cong lớn bao trùm toàn thể sự vật. Sau đến 

các Phủ Việt thì lưỡi đều cong, vì đó là đồ dùng trong những việc tế tự, tức là rất trọng đại linh 

thiêng. Khi róc xác ông Cổn người ta dùng dao Côn Ngô, có chỗ nói Câu Ngô để chỉ sự cong. 

Chúng ta rất có lý để suy đoán rằng những lưỡi rìu xoè (cong lượn) gặp được ở Đông Sơn làm 

nên nét đặc trưng của nó có liên hệ với những giao cong này, nếu không phải là chính nó gọi là 

Phủ Việt, vì nó hàm ngụ số 2-3, 2 giao long giao tay, 3 người (hoặc vật) ở dưới. “ 

 
Hình Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn 

Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn, trên 2 giao long giao tay, dưới hình 3 người hoặc 3 con thú. 

 

Khi bắn con cú người ta cũng dùng tên cong. Vì cú là chim bất hiếu ăn thịt mẹ, nên ý sâu xa là 

giống chống con người cần phải diệt nó bằng vũ khí đã mang đậm tính người là tên cong.  

“ Đọc những truyện như vậy ta thấy liền sự vô lý vì tên cong bắn sao được. Còn róc thịt thì dao 

nào đâu có quan trọng. Vậy mà đây lại quan trọng hóa bằng gọi tên dao là Côn Ngô vì hình 

dáng dao là Câu Ngô tức là cong, thì ta biết nó hàm ngụ một cái gì đó. Y như làm thẳng bớt tốn 

công hơn nhiều, vậy tại sao lại làm mái cong, cong đầu dao, thì phải hiểu tiền nhân muốn gởi 

gắm vào đó một ý nghĩa nào đây.  

Nếu ta lấy toàn khối văn hóa làm chân trời để có tiêu điểm thì sẽ quy định được đó là hậu 

quả của việc đúc Tròn vào Vuông: Tròn Vuông nằm trong thể lưỡng hợp mà trong nghệ 

thuật là nét Cong lượn, tức là hậu quả cuộc linh phối giữa những gì Có cùng với cái Vô 

biên tức giữa những phương tiện có chất thể chỉ bằng những hình có góc cạnh với hồn linh 

biểu thị bằng cái không có góc cạnh tức là tròn. Vì tròn nên dễ động cũng như không hiện 

hình, không thể xem thấy nên là linh thiêng. Những đặc tính đó (năng động và vô hình) chỉ trỏ 

cái gì linh thiêng và khi nó nhuần thấm xác thể (chỉ bằng vuông) thì làm cho xác thể trở nên nhẹ 

nhàng và linh thiêng hơn (tiêu biểu bằng sự làm cùn những góc cạnh) kết quả là hình cong lượn 

mà tiêu biểu lớn lao là đường cong giữa Âm và Dương trong Thái cực viên đồ.  Đó là thứ vẽ lại “ 

quá trình “ hình thành của nét cong lượn. Vậy đó là nét đặc trưng của nghệ thuật Đông 

Nam Á.   Ông Laurence Binyon nhận xét: khi tiến về phía Tây ta thấy khuynh hướng đặt 

nặng trên cái gì đặc, chắc, vững. Còn tiến sang Tàu và Đông Nam Á thì khuynh hướng đặt 

trên sự trôi chảy, lượn sóng, nhẹ như không khí (the spirit of man in asian art, Dover N.Y 

1963, p.82). Chỗ khác ông nhận xét sự nổi vượt của  Văn hóa Đông Á là hoà hợp với Thiên 

nhiên và đầy năng động tính như không muốn ở lại trần gian (Id p.27). Đó là nét đặc trưng 

của văn hóa Đông Nam Á mà Việt Nam là thủ chỉ.  
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Vậy là đã đủ bằng chứng cũng như nền tảng để kết luận rằng nét cong lớn là của Việt tộc, hay 

nói là của Việt nho cũng được; nhưng phía Tàu vì chứa nhiều chất du mục, nên nét cong 

thường xuất hiện nhỏ, bằng những đường tỉa tót, không hẳn vươn lên địa vị chủ đạo như bên 

Việt.   Nhìn vào khảo cổ ta nhận thấy điều này: chỉ đến những Trống đồng muộn về sau mới 

dùng hồi văn cùng nhiều đồ án hình học gẫy khúc, còn trước thì chuyên dùng những đường 

cong lớn: ngay từ thời Phùng Nguyên phong cách diễn đạt đã tỏ ra ưa dùng những đường cong 

lớn lao lấy hiện vật, hoặc những hoa tiết tạo nên bằng những đường Cong hầu như không mấy 

khi kết thành hàng dọc. Các nồi niêu phần lớn phình bụng mà đáy tròn có thể nằm trong liên hệ 

này. 

Đến giai đoạn Đông Sơn là giai đoạn có thể coi như đỉnh cao chót vót thì thấy các đường 

Cong lớn tập hợp lại và chạy quanh mặt Trống, thân Trống, và nhất là Thuyền Cong cả 

con chứ không phải từng phần nhỏ. Rồi tới Mái Nhà Cong, cong ngay từ lúc Tàu chưa có 

Mái Nhà Cong thì ở Việt tộc đã cong rồi.  

Cái đình xưa (dân Bana kêu là Rong) bao giờ cũng có dao đầu cong vút. Những hình người Múa 

trong thể Nhún nhẩy đó là một thứ Cong sinh động. Sau này ta thấy Hài các bà đi cũng cong 

mũi.  

5.- Nét cong với nguyên lý Mẹ 

Đây là chỗ tiện để nhận xét về sự liên hệ giữa nét Cong với nguyên lý Mẹ. Nơi nào có đường 

Cong lớn là dấu còn nhiều nguyên lý Mẹ được coi như hồn thiêng để tẩm nhuận những cái 

quá gẫy khúc đến trở nên bớt gay gắt. Các bà ưa nét cong, cũng như Thân Hình có nhiều 

đường Cong hơn. Đó là dấu chỉ linh hồn các bà có sức thẩm thấu xác thân hơn. Nói đàn ông 

thiên về vuông nhiều nên thua các bà về sự cân đối và hòa hợp (là nền của sự đẹp). Văn hóa Việt 

tộc giàu nguyên lý Mẹ nên ưa nét cong.   Đây là chỗ cần bàn đến luật Giao chỉ theo đó đàn ông 

Trong là Dương ( Thể + ) nhưng Ngoài lại là Âm ( Diện - ) , nên có dáng dấp vuông gẫy góc, 

còn đàn bà Trong là Âm nhưng Ngoài lại là Dương nên giàu nét Cong lượn, đẹp hơn đàn ông. 

Luật này được biểu lộ trong hình Phục Hy Nữ Oa trong thế giao thoa thì ông lại cầm cái Củ 

(vuông) bà cầm cái Quy (tròn). 

6.-Phục Hy: Thể:  Dương,  Diện: Âm ; Nữ Oa: Thể Âm Diện Dương 

Thoạt coi tưởng là sai vì Phục Hy là Dương tượng Trời lẽ ra phải cầm cái Quy tròn, để cái 

Củ vuông cho Bà (Âm) chứ. Đó là ta quên luật Giao chỉ. Đàn ông mê đàn bà (hoặc ngược 

lại) vì chỗ quên này: thấy đàn Bà đầy Dương nên mê như điếu đổ. Chả là đàn ông cốt 

Dương nhưng sơn bằng Âm, nên lòng mê Dương, thấy các Bà tráng men Dương nên mê 

nhưng đem về cọ xát quá mạnh làm bong hết men Dương, trật lại còn có Âm, mới chán 

thấy mồ.  

Muốn tránh tai họa nọ cần phải luyện đúc để lúc “ hết nạc vạc đến xương “ thì xương không còn 

là Âm nữa mà là Âm đức cũng gọi là cái Nết: có sức đánh chết cái đẹp.  

Nhà uyên tâm Karl Jung đã hé nhìn ra luật Giao chỉ này khi tuyên bố linh hồn đàn bà có giống 

Đực (gọi là animus) còn linh hồn đàn ông có giống Cái (anima).  

Ông dùng hai chữ anima animus là Hồn này vì tiếng Âu Tây thiếu từ nên phải dùng chữ Hồn, 

chính ra không phải là Hồn mà là Vía: Vía đàn ông giống Cái (anima), Vía đàn bà là Dương 

giống đực (animus).  Nếu ta chỉ Dương bằng linh hồn, còn Âm bằng thể xác thì linh hồn đàn 

bà xuất lộ nhiều hơn nơi thể xác (tinh anh phát tiết ra ngoài).  

Theo triết gia Ortega Y Gasset thì chính đàn bà đã thiết lập ra nền văn hóa hướng vào việc 

chăm sóc xác thân: khởi đầu là sự trang sức thân hình, kế tới là sự sạch sẽ, tăng thêm bằng tinh 
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chất của hoa hương, rồi kết hậu bằng phép lịch sự với những động ứng và điệu bộ vi tế. Chính 

cái xác thân được tẩm nhuyễn đậm chất linh hồn nọ là nền tảng làm nên sự duyên dáng cũng như 

giàu sức lôi cuốn đối với đàn ông.  

7.- Văn minh Du mục và Văn hoá Đông Á 

Người ta nhận ra rằng những họa đồ hình học là dấu chỉ đã đi vào lý trí, thiên trọng về đàn 

ông rất nhiều, tức là yếu tố dẫn vào văn minh thành thị, có óc du mục chuyên chế, vì thế những 

nghệ thuật ưa đồ án hình học kéo dài và gẫy khúc thường đi với chế độ chuyên chế và thành 

thị y như hình vuông vậy: nó nói lên cái chi gãy gọn, thiếu sự uyển chuyển duyên dáng. Văn 

minh đực rựa của du mục ưa lý luận tranh biện.  

Văn hóa Đông Á ưa nghệ thuật (thay vì logic thì học Kinh Thi) đề cao lễ nhượng, coi tục lệ 

hơn cả luật tắc. Một trong những lý do Mạnh Tử bị coi kém hơn Khổng Tử vì tính ông “ khuê 

giác “ (bắt góc, ưa bẻ bác) tức ít nguyên lý Mẹ hơn Khổng Tử.    Nhóm vẽ mẫu nào đó gần đây 

chịu ảnh hưởng của mini jupe cứng cỏi đã cắt ngắn cái áo dài của các bà các cô Việt Nam, coi nó 

cũn cỡn thế nào ấy, mất đi biết bao làn sóng kiều diễm linh động của cái áo dài xưa lúc chưa bị 

ảnh hưởng cái váy ngắn của Âu Mỹ.    Ở chỗ này ta có thể nhận xét mấy tiêu biểu của Việt có 

phần thâm thiết hơn của Nho: đó là áp dụng Vuông Tròn vào việc ăn như bánh Dầy bánh 

Chưng. Điều này hàm ngụ hai ý nghĩa: thứ nhất việc đúc tuy nói về sự Vật mà chính ra là 

nói về Người. Người phải làm thế nào để cho hai chữ Trời Đất giao thoa nơi mình đúng liều 

lượng Giao chỉ (3-2) mới thực là con Người chân nhân. “ 

                
 

 
Hình áo dài Thướt tha 

Aó dài cụt ngủn làm sao tạo được nét cong tha thướt diễm ảo này ? 

“ Thứ đến sự đúc biểu thị bằng sự Ăn, sự Tiêu hóa, tức Vuông Tròn phải được tiêu hóa biến thể 

mới làm ra nét thứ ba.  Vì vậy ngoài bánh Dầy bánh Chưng thì còn có truyện Trầu Không nói 

lên sự đúc một cách sinh động: cây Cau chỉ Trời, đá Vôi chỉ Đất, cây Trầu quấn lấy cả hai, 

vậy đã là nối kết, nay lại được người nhai ra hòa lại, hóa nên một thực thể mới là màu đỏ tươi 

như máu, ý nghĩa của sự đúc thâm thiết biết bao. Cho nên tiên Tổ đã dùng miếng Trầu làm đầu 

câu truyện đúc ra con Người. Thật là chí lý.   Đến đây ta có thể đưa ra hai nhận xét một riêng 

một chung.  

8.- Phân biệt riêng chung giữa Việt và Nho 
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Riêng là giữa Việt với Nho thì ta thấy Việt đi sâu hơn như vừa nhận xét về việc ăn, uống, ở. 

Vì vậy mà ta thấy Việt ưa những hoa văn có đường cong lớn, cũng như hiện thực mái nhà 

cong, thuyền cong trước người Tàu.   Tàu cũng ưa đường cong nhưng như đã nói thường là 

đường cong nhỏ bé. Về nhà trong Kinh Lễ có câu (608) “ phá ngung nhi ngọa hợp: phá góc 

để hòa hợp như ngói “ (lợp nhà). Chưa hiểu tác giả câu nói muốn ám chỉ hình tượng nào, 

nhưng cứ xem chung thì đoán được đó là những sự hợp nhỏ bé y như một mái nhà gồm rất 

nhiều ngói vậy.  

Việt làm cong cả một mái nhà còn Tàu chỉ hòa hợp nhiều ngói trong mái nhà. Đó là nhận xét 

riêng.  Còn nhận xét Chung là đường cong không chỉ do lương tri hay khiếu thẩm mỹ, mà chính 

là biểu tượng của một nền triết lý Thái hòa giữa Tròn Vuông, một nền triết hàm hồ thượng 

thặng. Lúc trước khi Đông Tây mới tiếp cận nhau thì Tây Âu đã đánh giá rất lầm khi muốn kéo 

văn hóa Việt Nho vào một duy nào đó.   Thí dụ bảo Việt Nho là Vô thần, phe khác cho là Hữu 

thần. Sự thực thì Việt Nho không Hữu không Vô, mà thuộc loại Cong tức là tham dự vào 

cả hai, cả Có lẫn Không.  

Không mà lại có. 

Hữu nhược vô, thực nhược hư. 

9.- Việt Nho: Đại biểu cho nền triết lý Hoà giải 

Bảo Việt Nho là duy nào cũng sai: không duy Tâm cũng không duy Vật nhưng trong Vật có 

Tâm, trong Tâm có Vật, “Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn “ . Đó là 

triết hòa Trời với Đất, hòa Vuông với Tròn, gọi kiểu khác là Giao chỉ: hai chỉ Trời Đất giao 

nhau.     

Áp dụng vào thực tế đó là triết lý ưa chuộng Hòa giải, lấy chín bỏ làm mười, tránh tuyệt 

đối hóa, tránh quan trọng hóa quá đáng một sự kiện, một biến cố, coi mọi sự trong thể biến 

động, nay còn mai mất, nên tránh lối sống khắc nghị, giữ tâm hồn thanh thản, tránh những 

lo âu phiền muộn: được thua cũng chỉ coi là gặp thời hay thất thời, tránh xa giai cấp, càng 

tránh xa hơn nữa giai cấp đấu tranh, thay vào là lễ nhượng kính tôn: lấy cách sống như 

chơi làm lý tưởng, uyển chuyển trong thái độ, uyển chuyển trong tâm hồn. Đây cũng là lý 

do tại sao tiền nhân ưa thơ, vì thơ là lôi nói làm cho sự vật mất góc cạnh, trở nên chập 

chờn, biến thực ra mộng, mộng ra thực: âm u dạt dào như những bức tranh thuỷ mạc diễn 

tả cùng một tâm trạng: sự vật đã không có góc cạnh lại còn thường phủ lên bằng đám mây 

cong lượn. Tranh ấy cũng như óc sính thơ đều nằm trong ảnh hưởng của nét cong giao chỉ 

nọ.  

10. Nét Cong thanh thoát: Kết hợp luật Tả nhậm hay “ Chí Trung hoà “ 

Xin thêm ít lời về sự thanh thoát: những đường chỉ nhỏ nét chạy dài có khi vòng bao cả sự vật 

là do luật Tả nhậm hay luật chí Trung hòa. Càng vào thì càng nhỏ, nhưng sức bao quát lại càng 

to. Cho nên nét Thanh thoát là hệ luận của nét Cong, nét Cong thành bởi sự cong tròn nuốt nét 

vuông mà thành cong lượn. Muốn nuốt được nét vuông thì nét cong Tròn phải đi vào, phải nhỏ 

lại tức hiện thực nguyên lý có chí Trung thì mới chí Hòa. Và đó cũng là con đường để hiện 

thực được nét cong lượn cũng như nét thanh tú cách đúng tinh thần.  

11.- Việt Nho: Tiêu biểu cho nền triết lý Hòa hợp 

Nhân loại đang đi tìm một triết lý Thái hòa nghĩa là không Tròn không Vuông để có thể hòa 

đựơc Tinh thần với Vật chất, Đông với Tây, Đạo học với Khoa học mà hiện chưa tìm ra. Vậy xin 

giới thiệu cho tới nay mới có Việt Nho là loại triết lý thứ ba đó, nó không Hữu vi mà cũng 
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chẳng Vô vi, nhưng là An vi với đường Cong bao la như Vũ trụ: bao trùm lấy mọi cái góc 

cạnh.   Đó là nền triết cần thiết cho thời đại mới khi chân trời của mọi tri thức đều mở rộng. Nhớ 

lại thuyết tương đối đã minh chứng sự vô dụng của toán học hình học cũ trong cái vũ trụ quan 

mở rộng này, chỉ vì nó thiếu nét Cong bao la: theo hình học cũ thì hai đường chạy song song 

chẳng bao giờ gặp nhau. Đó là nói nhỏ chứ nói to ra vũ trụ hay Chỉ trên địa cầu, hai Chỉ cùng 

chạy lên bắc cực thì sức mấy mà không gặp nhau. Cũng vậy triết học cổ điển Tây Âu xây trên 

những ý niệm sự vật bé nhỏ không thể hòa hợp nhưng nếu đặt nó vào cái vòng bao la vũ trụ thì 

chúng sẽ hòa hợp được hết, nghĩa là chúng được chứa đựng trong cái vòng Thái hòa, cũng gọi là 

vũ trụ chi Tâm.  Chính vì thế, nên triết Việt Nho nhằm lấy Tâm vũ trụ làm lý tưởng tâm hồn, tâm 

hồn phải mở ra bao la như vũ trụ để có thể nói 'ngô Tâm thiện thị Vũ trụ' thì sẽ nói được “Vũ trụ 

nội mạc phi phản sự “ trong Vũ trụ không việc gì không phải là nghĩa vụ của tôi. Cho nên nói 

được nét cong Việt tộc có thể dùng làm tiêu biểu cho việc kiến tạo nền Triết hòa hợp mà 

nhân loại đang mong tìm. “ 

II.- Hiệt củ hay lối xử thế của người xưa 

1.- Định nghĩa Hiệt củ 

“ Hiệt Củ: hai chữ lấy trong sách Đại học, có nghĩa là dùng Tâm mà đo người khác. Chữ “ 

Hiệt “ viết như chữ Khiết (cùng chữ mà âm khác) có nghĩa là Tâm trong sạch lọc khỏi những ý 

niệm Bái vật, lấy cái Tâm đó mà đo người thì cũng như nói yêu Người bằng Mình, nhưng hai 

chữ Hiệt củ có hơi hưởng cơ cấu (do chữ đo đạc) nghĩa như sau: ý đó cũng được diễn tả trong 

câu sau:  “ Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân “ . Điều mình không muốn ai làm cho mình thì đừng 

làm cho ai.  Trên đây là một câu nói lên đạo xử thế rất phổ thông, nhưng thường được coi như 

của riêng Việt Nho vì có tên là Hiệt củ với lối trình bày gọn ghẽ và nhất là tiêu cực của nó.   Tuy 

nhiên đến nay thì nó cùng với Việt Nho đã trở nên lu mờ, nhiều người không còn dám động tới, 

hơn thế nữa nhà “ cách mạng “ vĩ đại của Tàu là Mao Trạch Đông đã đưa ra nguyên lý ngược 

lại là “ điều mình không muốn ai làm cho mình thì hãy làm cho người khác “. Nhắc đến 

Mao chẳng qua vì Mao đã nhại câu cách ngôn trên, chứ có cộng sản nào mà không thi hành như 

vậy đâu. Tệ hơn nữa trên thế giới ngoài cộng sản, còn biết bao người cũng thi hành theo đó, nếu 

không vì vô tình thì ít ra vì không có tiêu chuẩn nào khác hướng dẫn, và rồi thấy làm như vậy 

cũng chẳng sao. Nói khác bất kể tới tiêu chuẩn hiệt củ mà rồi thấy đời cũng xuôi: cũng tiền tài 

danh vọng đầy đủ. Cần chi phải Hiệt củ, hay nói chung thì chẳng còn mấy ai thấy tiêu chuẩn 

Hiệt củ là quan trọng. Vì thế bài này sẽ bàn đến điểm đó.  

2.- Sống cho no tròn để đạt hạnh phúc 

Chúng ta đã bàn luận nơi khác về mục tiêu cuộc sống này là phải sống sao cho no tròn, sao 

cho phát triển hết mọi khả năng có thể được, cũng như đáp ứng được những nhu yếu, 

những khát vọng sâu thẳm nhất của con người, và khi đạt được thì dấu hiệu là sung sướng, 

an vui, nói gọn là hạnh phúc.  

Hạnh phúc cao hay thấp là phát triển được nhiều hay ít khả năng, đáp ứng được nhiều hay ít nhu 

yếu cao thấp.  Như vậy kết luận được rằng cứu cánh cuộc đời này là đạt hạnh phúc, y như khi ta 

trồng một cụm hoa hay một cây trái ta mong cho cây ra nhiều hoa trái hết cỡ có thể vậy.   Hóa 

công với con người cũng thế, nên đã là người thì phải là người hết cỡ, mà dấu hiệu là được 

hạnh phúc, cho nên ta chắc tâm rằng hạnh phúc là một tiêu chuẩn giá trị: nói rộng ra là cái 

gì làm cho ta vui thích, giúp ta có cuộc đời thoải mái thì đấy là điều hợp cho tiêu chuẩn 

trên, nói kiểu thông thường đó là điều phải lẽ, hợp đạo:  
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3.- Đừng quấy phá lân nhân ngay ở việc nhỏ nhất 

Khi ta cư xử với lân nhân mà ít nhất là không làm cho lân nhân bị khó chịu thì đấy là bước đầu 

tiên. Ta không vặn ti vi ồn ào làm phá vỡ bầu khí an tịnh của lân nhân, không hội họp ăn nói bô 

bô mãi tới muộn giờ làm ngăn trở việc ngủ nghê của lân nhân thế là “ đúng Đạo “ . 

Đừng ngại hạ chữ Đạo xuống đến những phép lịch sự như vậy: vì Đạo cũng như Đời sống 

làm nên bởi những cái nho nhỏ như vậy đó: cái sẩy làm nảy cai ung. Biết bao cuộc hạnh phúc 

tan vỡ, bao cuộc đời khổ luỵ truy căn ra cũng chỉ vì những cái nhỏ mọn làm nên. Vậy không 

làm cho ai khó chịu phải là bước đầu tiên, có giữ được mới không vô tình làm sứt mẻ hạnh 

phúc của tha nhân.   

Bước thứ hai tích cực hơn liên hệ tới những người bó buộc ta phải có sự tiếp xúc cụ thể hơn, như 

thân nhân hay lân nhân vì vậy khó hơn nhiều vì con người rất khác nhau ở sở thích, cái tôi ưa 

đã vị tất là cái anh thích, do đó có muôn vàn lối cư xử. Nhưng nhiều tới đâu ta cũng có thể quy 

ra hai loại lớn: một là Nhân Nghĩa hai là Chủ Nô.  

4.- Quan niệm về Nhân Nghĩa và Chủ Nô 

Cả hai đều căn cứ trên quan niệm về con người, một coi Người như sự Vật, còn một coi Người 

như một thực thể riêng biệt, linh thiêng hơn vạn vật. Về quan niệm người như sự vật thì thực 

ra không có ai chủ trương rõ ràng như vậy, nhưng do cách đối đãi ta có thể rút ra hệ luận.  

a.- Quan niệm Chủ Nô:  coi con Người như sự vật 

Thí dụ lối Chủ Nô phát nguyên từ quan niệm coi trọng sự vật, không dám nói là hơn con người, 

nhưng trong thực tế thì như vậy, quan niệm đó đã kết tinh vào câu nói của cộng sản là hạ tầng 

kinh tế chỉ huy thượng tầng văn hóa. Thực tế là xưa kia các xã hội La Hy căn cứ trên tài sản để 

đánh giá người:  

có tiền đền trăm ngàn thì được quyền bỏ phiếu, không trăm ngàn nào thì không được bỏ phiếu 

nào. Đó là quan niệm căn cứ trên sức mạnh, do đó chính sức mạnh đã trở nên tôn chỉ của cuộc 

sống. Lại sống đi theo lối đấu tranh để sinh tồn, trong đó kẻ được thì chiếm đoạt nên có của và 

làm Chủ, kẻ thua bị tước đoạt phải làm Nô. Nô không là người mà chỉ là sự vật, Chủ muốn giết 

hay bán đi đều tuỳ ý như bán một đồ vật. Vì vậy tuy không nói rõ ra nhưng hậu quả là thế tục coi 

con Người như sự vật. Và xin nói ngay là chính quan niệm này đã chỉ huy các xã hội cổ xưa và 

đổ khuôn mọi liên hệ của con người vào mối liên hệ duy nhất là Chủ Nô.  Ngày nay liên hệ này 

không hiện hình rõ rệt nhưng nội chất vẫn còn, vì thế triết hiện đại gọi là “ I-that “: tôi với cái 

đó, “ Je et cela “.  

Tất cả mọi người chỉ là cái “ that “ cái “ cela “ tuỳ quyền tôi quản lý.   Khỏi nói thì ai cũng thấy 

cộng sản nắm giải quán quân trong việc thể hiện tương quan I-that này, biến các xã hội nó cướp 

đoạt được thành các nhà tù vĩ đại khốn khổ khôn lường. Tất cả bấy nhiêu khổ luỵ đã xa hay gần 

khởi nguồn từ quan niệm Người như con vật, hay sự vật. 

b.- Quan niệm Nhân Nghĩa: coi con Người như con Người 

Ngoài quan niệm người như sự vật thì có quan niệm Người như Người, mới nghe như nói quẩn, 

nhưng khi đã biết quan niệm người như sự vật thì mới thấy sự đặc biệt của quan niệm người như 

người vì lối giao liên của nó căn cứ trên Nhân Nghĩa đặt nền trên hai yếu tố: trước hết là định 

nghĩa con người trên Nhân, Việt Nho nói “ Nhân giả nhân dã “ chính đức Nhân làm nên Người. 

Nhân là gì? Thưa là cái mà khi người nào có thì tỏ ra Nhân tình, Nhân hậu, Nhân ái, Nhân 

nhượng… Còn nghĩa là gì? Sách Trung Dung định nghĩa là “ nghi “ : “ Nghĩa giả nghi dã “. 

Chữ nghĩa do chữ nghi, mà nghi tối hậu là thuận theo Trời cùng Đất. Theo đó nói “ Thiên Địa 
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lưỡng nghi “. Theo nghĩa thông thường là thích nghi: thích nghi với tình người: nó tuỳ hoàn 

cảnh mà khác nhau. Hoàn cảnh đó khi nói cách tổng quát và với con Người thì có 5 vị trí: 1/ vợ 

chồng, 2 / cha con, 3 / vua tôi, 4/ anh em , 5 / Bằng Hữu ( Đồng bào ). 

 

 5.- Bằng hữu. 

Đấy là nền tảng, còn khi pha trộn vào nhau cùng với thời gian không gian thì làm nên vô số 

trường hợp không thể nói hết, và lúc ấy cần đưa ra một nguyên lý thực tiễn để giúp đỡ đó là Hiệt 

Củ, dùng thước vuông mà đo: square measuring, nói đến vuông là nói đến cái gì có mốc giới, cụ 

thể, có một không hai trong lúc đó, nên chỉ có người trong cuộc có quyền quyết định, thầy dạy 

hay sách vở không thể thay thế được, vì thế phải lấy bụng ta suy ra bụng người. Đó là câu nói 

bình dân diễn tả đạo Hiệt Củ: điều mình không muốn ai làm cho mình thì đừng làm cho ai. Đó là 

khuôn vàng thước ngọc.  Nhiều người cho đó chưa là cao vì còn tiêu cực. Tất nhiên rồi, nếu nói 

trong lý thuyết thì chưa đủ cao thật. Muốn cao phải nói kiểu tích cực là điều tôi muốn người khác 

làm cho tôi thì tôi phải làm cho người khác thế mới tích cực, mới cao trội hẳn lên. Tuy nhiên đây 

là nói lý thuyết còn trong thực tế thì khó vô cùng. Thí dụ tôi muốn người giàu san sẻ cho tôi ít tài 

sản, thì tôi cũng san sẻ cho người khác. Nhưng cho ai? Bao nhiêu?…Nó kéo theo vô số vấn đề 

ghen tị (người có kẻ không) kẻ nhiều người ít, rắc rối vô kể. Vậy mà chưa hẳn trầm trọng cho 

bằng rất có thể phạm đến tự do tha nhân. Vì không phải bất cứ cái gì mình thích mà người khác 

thích, anh thích hot dog mà tôi đâu có thích, nay anh bắt tôi ăn, tôi không chịu, anh giằn tôi ra 

nhét vào thì đâu có làm cho tôi sướng. Đó chỉ là thí dụ để chỉ sự áp đặt mà lối yêu tích cực cơ thể 

dẫn tới, như ta thấy trong chế độ cộng sản.  

c.- Cách yêu Người cuồng nhiệt của CS 

Đừng ai nghĩ rằng cộng sản không yêu người mà phải nói rằng cộng sản đã nảy sinh do lòng 

yêu người rất tích cực, họ bất bình vì thấy người bị tước đoạt, nên muốn chấm dứt nạn 

người bóc lột người, thế mà cuối cùng cộng sản đã trở nên những kẻ bóc lột người khác đến 

tận cùng, tước đoạt không những tài sản mà luôn cả ý nghĩ, cảm tình, những tình tự tư 

riêng thuộc bạn bè, anh em, cha mẹ. Ấy chỉ vì họ đã yêu theo lối tích cực: họ giằn người ta 

ra để lèn vào những điều họ thích: vô thần, vô gia tộc, vô quốc gia. Vậy có nghĩa là lối yêu 

tích cực rất dễ đốc ra quan niệm về người như sự vật tức yêu kiểu chiếm đoạt, coi lân nhân 

như một đối vật mà mình cần chiếm lấy để làm ra của mình, tức bắt kết mọi người khác 

phải đồng nhất mình cả trong niềm tin lẫn tình cảm, ý nghĩ, đường đi nước bước.  

d.- Lối yêu Người dè dặt của Việt Nho 

Đó chính là lý do tại sao Việt Nho rất dè dặt không dám trình bày “ Hiệt củ “ theo cung cách 

tích cực.  Sách Trung Dung (13) nhắc lời Khổng Tử rằng: 

 

 “Quân tử chi đạo tử, Khâu vị năng nhất yên: 

 Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, vi năng dã. 

 Sơ cầu hồ thân dĩ sự quân, vị năng dã 

 Sở cầu hồ đễ dĩ sự huynh, vị năng dã 

 Sở cầu bằng hữu dĩ tiên thi chi, vị năng dã 

 

 Đạo quân tử có 4 điều mà Khâu này chưa làm nổi một: 

 Phụng sự cha như tôi mong cho tôi phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 

 Phụng sự vua như tôi mong đại thần phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 
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 Phụng sự anh tôi như tôi mong em tôi phụng sự tôi, điều đó tôi chưa đạt. 

 Cư xử với bạn hữu tôi như tôi muốn bạn tôi cư xử với tôi, điều đó tôi chưa đạt.” 

 

Tôi chỉ cố gắng hiện thực những đức thường thường: cẩn trọng những lời nói thông thường. 

Trong mấy khoản đó nếu có điều nào không đủ thì không dám không cố gắng, nếu có điều nào 

thái quá thì không dám không tận lực, sao cho lời theo việc, việc theo lời. Đó không phải là dấu 

chí thành của quân tử sao. Điểm khác thứ hai của lối Nhân Nghĩa là nhấn mạnh trên Tình 

người mà bỏ nhẹ Lý sự. Theo câu phương châm triết lý An vi: Lý là lý sự mà Tình là tình 

Người. Đó là câu nói đặc biệt vì người duy lý thì đi theo quan niệm sự vật về người nên không 

trọng Tình. Cần phải đi lối tình mới trông hiểu được người vì con người làm bằng 1 lý 9 tình. 

Muốn đạt Tâm con người thì phải đi theo lối Tình, Việt Nam quen nói Tâm tình là vì vậy. 

Không có lối nào phát triển tình cảm tự nhiên, trong trắng bằng tình cảm gia đình vì đây là 

những tình cảm tự nhiên cao thượng, khi đã thấm nhuần những tình cảm đó thì dễ dàng xử 

với mọi người đúng hiệt củ, tức gây hạnh phúc cho người.  

Chữ Hiệt củ Mỹ dịch là square measuring thì mới dịch có nghĩa đen. Chính chữ Hiệt cũng là 

chữ Khiết, là làm cho trong trắng cái thước đo, mà thước đo ở đây là bụng: suy bụng ta ra bụng 

người, nếu bụng ta tốt thì sẽ cư xử với người tốt, tốt bụng hơn hết thì không đâu bằng sự 

đối xử với nhau giữa những người ruột thịt. Vì vậy lấy Tình nhà làm mẫu cho Tình nước, 

gọi vua quan là phụ mẫu chi dân chính là thế: muốn cho vua quan yêu cái dân yêu, ghét cái 

dân ghét. Và khi vua quan đặt mình làm dân, và không muốn người cai trị làm cho mình những 

điều chi thì đừng làm cho dân những điều đó. Mọi mối liên hệ khác cũng rập khuôn như vậy. Đó 

gọi là Hiệt. “ 

III.- Ở đời 

1.- Trống Đồng và hai chữ Hồng Bàng 

“ Thiên Nga hay Hồng Bàng là họ Thuỷ tổ nước ta. Trước kia tôi chỉ được nghe qua huyền 

thoại không cảm thấy mấy rung động, nhưng từ ngày tôi nhận ra nó liên hệ mật thiết với khảo cổ 

thì hai chữ Hồng Bàng bỗng trở nên óng ánh chói chang gây cảm xúc rung rinh tràn ngập, đã vậy 

còn mang theo cả hào quang của khách quan tính rất khoa học. Xin trình bày ít điểm sau đây:  

Khảo cổ nói ở đây là trống đồng Ngọc Lũ mà trên mặt có hai hình chim lớn đậu rợp nóc nhà sàn. 

Nếu chỉ xem có Trống thì không mấy ý nghĩa, nhưng móc nối vào truyện Hồng Bàng thì giá 

trị tự nhiên bật nổi hẳn lên. Trước kia Hồng Bàng chỉ là một hình ảnh tượng trưng, nhưng nay 

nhờ Trống đồng tôi thấy trực thị được hình ảnh về Hồng Bàng mà tiền nhân đã ấp ủ và tạc 

ra hình để lưu lại cho con cháu. Tôi thấy có một cái gì vững chắc dùng được làm bàn nhún 

có tính chất khách quan khoa học khiến cho cuộc ngoi ngược về Nguồn (tố nguyên) trở nên 

đầy hứng thú.  

2.- Huyền sử tràn ngập Chim 

Thoạt đi vào huyền sử nước nhà ta liền nhận ra mình đang bước vào bầu trời tràn ngập những 

chim là chim. Trong khi quan sát ta thấy cả hai loại đáng chú ý: một là chim Trĩ hai là con 

Hồng Hộc. Tôi nói loại mà không nói thứ vì thứ là phạm vi điểu học, hay cả khảo cổ, ở triết chỉ 

cần biết loại chim là đủ.  

a.- Việt Trĩ: thời thờ Mặt Trời ( Viêm Việt ) 
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Vậy Trĩ là loại nổi hơn hết, lông được dùng để múa, để trang sức áo quần. Xưa áo các bà đều 

thêu hình chim Trĩ, lông nó kêu là Địch là Vũ, nên áo đó kêu là địch y, vũ y�. Vậy loại này 

thuộc về Việt rõ ràng như câu sách Kinh Thư nói Châu Từ cống lông Trĩ ngũ sắc. Châu Từ là 

đất thuộc châu Dương của Di Việt cũng gọi là Hoài Di. Theo sách Quảng Đông Tân Nghĩa nói 

“ tuỳ dương Việt Trĩ “ : con Trĩ của Việt đi theo hướng mặt trời mà hình ảnh còn tràn ngập 

trong trống đồng đi theo vòng ngược kim đồng hồ. Còn trong nghệ thuật là con Phượng. Phượng 

bao giờ cũng vẽ theo hình Trĩ, nên có thể coi Phượng là Trĩ.  

b.- Hồng hộc : Lối sống nhập Thất ( điểu tục ) của Văn Lang 

Sau Phượng Trĩ thì đến Hồng Hộc đứng tên cho Hồng Bàng thị của nước Văn Lang tức là Tị Tổ 

của ta đã nhận Hồng Hộc làm Quốc điểu. Hồng Hộc là chim nước, con lớn gọi là Hồng, con 

nhỏ gọi là Hộc, cả hai thuộc loại chim chủ đề của Đông Nam Á. Hai chứng tích trên cho thấy 

huyền sử nước ta gắn bó với cả hai loại chim ngay từ đầu, từ lúc thờ mặt trời ghi lại bằng con 

“ Việt Trĩ đi theo hướng mặt trời “, cho tới lúc chuyển sang thờ Trời với chim nước mà 

Hồng Hộc dẫn đầu. Thiết nghĩ không những Tàu mà cả các chi Việt khác cũng không đâu có 

được sự gắn bó với chim như vậy. Có thể coi con Việt Trĩ là giai đoạn Tổ tiên ta còn đang 

nằm trong khối Viêm Việt lúc còn thờ mặt Nhật chưa tách ra thành một dân tộc riêng. Đó là 

điều chỉ xảy đến với nước Văn Lang được thiết lập vào giai đoạn thờ Trời (xem sự phân biệt thờ 

Trời và mặt Trời ở Sứ Điệp).   Như vậy là ta có một điểm tựa nào đó rồi để xác định lối Ở Đời 

được gói ghém trong hai chữ Hồng Bàng.     Vậy Hồng Bàng là nhà chim tức cha ông ta lấy “ 

điểu tục “ làm lối ở đời của dòng tộc, của Hồng Bàng thị. Điều đó tối quan trọng vì việc “ làm 

người “ một cách siêu việt, Nho giáo quen gọi việc học làm người là xây nhà và việc thành 

Nhân là vào được Nhà (nhập ư Thái thất). Vậy sự bước được vào thâm cung của nhà chính là 

hiện thực được đầy đủ tính Bản nhiên con người đại Ngã Tâm linh. Đây là ý tưởng rất sâu 

trong triết đã manh nha từ đời Hồng Bàng, thời nhận chim nước làm vật biểu và cố sống 

theo cung cách của chim là bay bổng.  

c.- Lối sống bay cao ( siêu việt ) như Hồng Hộc 

Sau này gọi nước là Việt thì vẫn còn giữ liên hệ với ý tưởng ban sơ này, vì Việt có nghĩa là 

siêu việt, là bay lên cao như chim Hồng chim Hộc. Đó gọi là sống theo lối Chim mà Nho kêu là 

“ điểu tục “ , tổ tiên xưa đã bày tỏ “ điểu tục “ bằng nhiều cách, nhưng cách cụ thể hơn hết là lối 

ở nhà sàn, vì nhà sàn giống với tổ chim hơn bất cứ kiểu nhà nào khác: chim làm tổ trên cây thì 

cái sàn cũng ở lưng chừng nhà. Chỗ này phải ghi lại truyền thuyết nói rằng ông Hữu Sào làm 

nhà trên cây, nên gọi bằng tên đó, vì sào là tổ, Hữu Sào là người “ có tổ. Hình ảnh này hợp cho 

nhà sàn hơn hết, nên suy đoán được ông Hữu Sào chẳng qua là tên tiên thiên đặt ra để ghi việc 

sáng nghĩ ra nhà sàn, hay đúng hơn ghi việc gán nghĩa cho nhà sàn: một hình ảnh cụ thể hóa ý 

niệm Người là trung gian giữa Trời cùng Đất. Trời chỉ bằng nóc nhà có chim đậu trên, Đất 

chỉ bằng nền nhà, Người ở giữa gọi được là nơi giao chỉ (giao thoa của chỉ trời chỉ đất). Đó là 

hình ảnh tiến bộ cho thuyết Tam tài Thiên, Địa, Nhân. 

d.- Sống trong Thái thất ( Tổ  ) nên Chim biến thành Tiên: Tổ Tiên 

 Chính lối ở quy định bản tính con người, mà tính thì biểu lộ bằng tên, nên ta gọi cha ông là Tiên 

Nhân tức nói lên lối ở đời của cha ông như Tiên. Tiên đi với chim, nên gắn hai tiếng vào nhau 

thành ra Tiên Tổ có nghĩa là muốn nên Tiên thì phải ở ăn cách thanh thoát, mà cụ thể chỉ 

bằng nhà sàn làm cho người ở trên giống như chim ở tổ. Con cháu đã ghi bài học đó bằng gọi 

tiền nhân của mình là Tiên Tổ, là Tổ phụ. Lâu đời quá không còn để ý đến chữ Tổ có nghĩa là 
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nhà chim trước khi chỉ các bậc Tiên nhân: cao, tằng, cố, tổ. Chứ ban đầu theo ý nghĩa sơ nguyên 

thì mấy tiếng đó (nhà sàn, Tiên Tổ) mang đầy ý nghĩa rung rinh thắm thiết: lối ở nhà sàn quy 

định tính con người biểu thị bằng tên (là Tiên, là Tổ, là Hữu sào) là như vậy.  

e.- Tiên Tổ đã hoá trang Chim ( thể  Đạo )   

Bây giờ xin hỏi thêm lối ở đó có ảnh hưởng đến vấn đề ăn mặc chăng. Thưa có đó là Tiên Tổ ta 

đã hóa trang chim: áo, xiêm, mũ tất cả đều làm bằng lông chim, như ta thấy hình ảnh trong 

trống đồng những người trang sức bằng lông chim và đang cầm khiên, mộc, giáo, phách để múa 

(đã nói cặn kẽ trong quyển Sứ Điệp). Nên nhớ đời xưa tục múa bằng lông chim rất phổ biến, đến 

đời vua Thuấn, vua Vũ cũng còn múa kiểu đó. Cả trường Bích Ung nhà Chu cũng còn múa như 

vậy, thì đủ biết cái nét đặc trưng nọ rộng và xưa biết bao: hễ đâu có múa lông chim là đấy có “ 

Hồng Bàng chút giọt máu đào “ , có Xích Quỷ, có Văn Lang. Không ngờ chỉ một cái tên, một 

câu tục ngữ lại trở nên chìa khóa vững chắc cho cuộc thám hiểm vào nền văn hóa nước nhà đến 

như vậy. Ấy là nhờ trống Đồng đã ghi lại chói chang hình ảnh cái nhà chim, với cuộc ca vũ của 

những người đã hóa trang chim. Nó mở chân trời cho ta bước đi vững vào khu rừng già của 

huyền thoại Trung Hoa cổ đại để biết đích xác hơn những chi tộc thuộc về ta, cũng như chứng 

thực Nho giáo đã bắt nguồn tự Việt vậy.  

g.- Tàu có chim Cú và  mượn Chu Tước    

Trước hết về chim, với Tàu xét như vật biểu thị không thấy dấu nào rõ như Hồng Bàng. Tàu chỉ 

có mờ mờ về chim Cú xem ra là vật tổ của Hoàng Đế, còn không có một lâu đài rực rỡ đầy chim 

như trống đồng. Chỉ về sau có chim chu tước hay hỏa tước đời Chu nhưng chắc chắn là 

mượn con “ tùy dương Việt trĩ “ của ta, như khoa khảo cổ nhận thấy loại chim đó (quen gọi là 

chim nhà Hán cũng gặp ở Bornéo) thì biết là mượn của Viêm Việt. Về chim nước thì rõ ràng là 

của ta. Các nhà nghiên cứu đều ghi nhận chủ đề chim nước là của Đông Nam Á. Tàu chỉ có cá 

vậy là duy Thuỷ. Phải gọi là chim nước mới là Âm Dương giao chỉ ( bay được trên trời mà 

vẫn sống được dưới nước ).  

 

3.- Lịch sử về Cái nhà của Tàu và Việt  

Còn nhà của Tàu thì có vừa muộn về sau, vừa không vươn lên đến độ triết lý Tam tài. Nói muộn 

vì mãi đến thế kỷ 13 tr.c.n, thủy tổ nhà Chu là ông Đản Phụ còn phải ở hang. Kinh Thi phần 

Đại Nhã bài Miên (237) nói: “ Cổ công Đản phụ, đào phúc đào huyệt, vị hữu gia thất “ : ông 

Cổ Công Đản Phụ còn ở lò nung gốm và hang, chứ chưa có nhà. Đào phúc là lò nung gốm, còn 

đào huyệt là hang khoét vào đất để ở. Do tính chất đất (loes) hoang thổ miền Thiểm tây có thể 

làm như vậy. Các nhà nghiên cứu đoán rằng chính loại hang này đã gợi ra lối chữ viết chỉ nhà 

gọi là gia, kép bởi bộ miên là nhà và thỉ là heo: vì lúc ấy người Tàu cũng như Âu Châu trung 

cổ còn nuôi súc vật chung trong một nơi với người. Xem thế đủ biết khi Nho nói về lối ở (cư) về 

nhà (thái thất) về tính con người thì đều khởi nguồn tự văn hóa Việt được phân tích như sau:  

Trong Nho có hai tiếng để chỉ nhà liên hệ đến vấn đề này một là Gia hai là Thất. Gia ( 家 ) là cái 

gì vòng ngoài chỉ con trai, chỉ thói tục (nhập gia tuỳ tục), còn thất chỉ con gái, chỉ cái gì thâm sâu 

như bản tính con người, nên câu “ vào được nhà: nhập ư thất “ phải hiểu là người khi đã đạt thân, 

tức hiện thực được nhân tính. Chữ thất ( 室 ) giống với nhà sàn ở chỗ có ba bộ miên, công, thỗ 

(thực ra bộ phận giữa không rõ, nhiều học giả cho là chữ công biến thể). Như vậy dạng tự chữ 

thất thuận lợi để chở theo ý nghĩa Tam tài cũng như nhà sàn. Trong Kinh Thi (bài Si Hiêu) chim 

cũng gọi nhà của nó là thất, như vậy lại thêm một liên hệ nữa chỉ Hồng Bàng là nhà chim.   
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4.- Lối sống Ở Đời của Nho: Cư chi 

Sau nhà thì đến việc ở. Nho giáo cũng đặt vào đó sự quan trọng rất mực. Trong lễ gia quan là lễ 

khai mạc cuộc đời tự lập của con người, cha nói với con khi được nhận mũ phải biết ở chỗ rộng 

lờn trong thiên hạ tức biết hiện thực đại đạo: 

“ Cư thiên hạ chi quảng cư 

Hành thiên hạ chi đại đạo. . “ 

“ Cư chi “ được các học giả đồng hóa với chữ Tâm chí, tức để chí vào đâu gọi là ở đó, còn chữ 

hành đi với thân theo như Mạnh Tử phân biệt: 

“ Cư chi ư Tâm giả 

Hành chi như Nhân giả.” 

Nghĩa là khi nói ở đời thì phải hiểu về cái Tâm tức về cái chỗ của mình để lòng vào. Vậy đâu là 

chỗ con người phải để lòng vào. Nói khác cái gì làm nên con người? Cái ăn hay cái ở? Đây là 

chỗ rất lộn xộn, chúng ta thường nghe người nay nói: anh ăn cái gì, anh là cái ấy: “ you are what 

you eat “. Còn Việt Nho xưa lại nói: “ Vô Nghĩa vô Lễ hà dĩ vi nhân“ :  không Lễ không Nghĩa 

lấy gì để làm người tức cái làm cho người ra người không phải là cái ăn mà là cái ở, ở sao 

cho có Nghĩa có Lễ. Thiếu Lễ Nghĩa thì không có gì để làm người. Giữa những câu nói trái 

ngược đó chúng ta cần phân tích để tìm câu đáp ổn thỏa.  

5.- Loại nhu yếu làm nên con Người 

Ai cũng thấy rằng trong con người có hai loại nhu yếu một là ích dụng:  Như ăn, ở, đi, lại… . . . 

Hai là loại phi ích dụng như các loại tình tự, cư xử, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Liêm Sỉ…. 

Vậy trong hai loại đó, loại nào làm nên con người.  

 Duy vật chủ trương là loại một, ngày nay gọi là kinh tế. Đôi khi có dùng tên khác như 

xã hội, nhưng xã hội lại do kinh tế chỉ huy nên người vẫn là người kinh tế “ homo economicus “ .  

 Trái lại Tâm linh sử quan đặt căn tính con người trên những đức tính phi ích dụng: 

có thể tóm vào chữ Nhân. Vậy nói “ Nhân giả Nhân dã “ là khước từ vai chủ động trong con 

người không phải là Kinh tế mà là Tình người. Chính chữ Nhân mới làm nên con người chứ 

không phải cái anh ăn vào miệng. Nói vậy không có nghĩa là không chú ý đến ăn. Bài sau sẽ cho 

thấy ăn còn được Tổ tiên chú ý hơn các nơi: nhưng nói cho cùng Tâm trí con người chưa cần lưu 

ý đến cái ăn thì đã có dạ dầy nhắc nhở, điều đó giống với các con vật khác cũng thế, nên đây 

không phải là cái làm nên con Người, phải tìm ở chỗ khác: ở chỗ Tình người. Đấy là điểm 

một.  

6.- Ba quan niệm về Bản tính con Người : Mạnh, Tuân và Cáo Tử 

Điểm hai là trong các mối Tình người có hai loại là tích cực như Yêu thương quảng đại và tiêu 

cực như Hận thù, Oán ghét, ta hỏi loại nào thuộc bản tính con người. Việt Nho cho là loại tích 

cực tức cái làm nên bản chất con người là những đức tính cao cả những mối tình quảng đại, 

yêu thương, nhân nhượng chứ không phải những khuynh hướng ngược lại như căm thù, nham 

hiểm, độc địa.  

Chính theo định nghĩa tiên thiên trên mà Mạnh Tử đã cho Tính con người là tốt.   Tuân Tử đã 

chống đối cho tính con Người là ác.   Nhiều người như Cáo Tử không biết bên nào phải nên 

chủ trương tính con người trung hòa không tốt không xấu, tuỳ uốn nắn mà ra tốt hay xấu mà 

thôi. Chủ trương như Cáo Tử là lối ba phải thường nghiệm không đi tới triệt để, nên cũng không 

tìm ra được tiêu chuẩn để phán quyết thế nào là tốt thế nào là xấu.  

7.- Quan niệm dàn hoà giữa Mạnh và Tuân 
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Vì vậy cần đi xa hơn đến chỗ triệt cùng và lúc ấy ta nhận được điểm giàn hòa giữa Mạnh và 

Tuân. Tuân Tử cho là xấu vì căn cứ trên Hậu thiên, trên hiện tình con người thì quả là xấu có 

đầy. Kant cũng nói theo hướng Tuân Tử rằng con người làm bằng một thứ gỗ quá cong vẹo 

không trông làm nên được cái gì tốt. Mạnh Tử theo thuyết này, nhưng không triệt để nên ông còn 

trừ ra mấy thánh nhân như Nghiêu, Thuấn, nhưng học giả Legge đã chối luôn cả trường hợp 

ngoại lệ nọ, cho là không thể có dù chỉ một người trọn vẹn tốt. Legge có thể coi như đại diện 

quan niệm Hậu thiên của Tây Âu cho rằng con người vì mắc nguyên tội, nên dẫu tiên thiên có tốt 

nhưng không còn phương thế tự nhiên nào lấy lại được trạng thái “ nhân chi sơ “ đó nữa. Quan 

niệm của Mạnh Tử vì đặt trên căn bản triết lý Nhân chủ nên cho là có thể lấy lại được. Theo 

đó ta cần xét tới lập trường của Mạnh và Tuân.  

Vì chúng ta đang đi tìm một định nghĩa con Người tuy có lấy Thực tiễn làm trọng nhưng lại 

không bỏ qua tính chất Lý tưởng nên cần đặt vấn đề như sau: xét trong con người hiện tại xấu có 

tốt có = có cả lòng muốn yêu người, yêu hết mọi người, thích quảng đại, bao dung, nhân nhượng, 

nhưng đồng thời cũng có khuynh hướng ác độc, căm thù, báo oán, gian tham.  Cả hai khuynh 

hướng ngược chiều đó đều hiện diện trong con người, nên Việt Nho cho người là nơi quỷ thần 

hội tụ. Con người vừa là Thần vừa là Quỷ. Và trong thực tế, chủ nhân của con người có lúc là 

Thần có lúc là Quỷ, tuỳ ý chí con người quyết định. Vậy xin hỏi cứ Tiên thiên mà xét thì chủ nên 

là Thần hay Quỷ.  Nếu là Thần thì tức là bản tính con người chính là những đức tính nhân ái, bao 

dung, quảng đại, và đó là chủ trương Việt nho khi nói “ Nhân giả nhân dã “ .  

8.- Xét Quan niệm: “ Nhân giả Nhân dã “ của Nho 

Vậy ta hãy xét xem câu trên có đúng chăng. Để thấy điều đó nên xem trong con Người ý hướng 

mạnh nhất là gì: ghét hay yêu? Có thể nói đó là Yêu, ai cũng muốn mọi người được hạnh 

phúc sung sướng, mà cụ thể là muốn mọi người được tự do, no ấm.� Đó là điều rất rõ, khi xét 

các triết thuyết, các đạo lý, các đảng chính trị cũng như các phong trào bao giờ cũng thấy xây 

trên ý hướng yêu thương, đến nỗi như cộng sản hễ thở ra là phải nói đến căm thù, phá hoại, 

nhưng cũng chỉ coi đó là bước tuy cần thiết để dẫn tới giải phóng con người khỏi nạn bóc lột, 

khỏi nạn vong thân, nếu vậy thì dự phóng căn bản cũng là yêu thương, cũng là tốt!   Như thế 

cần phải tìm Bản tính con Người trong phía yêu thương quảng đại, công bằng, kính trọng 

tha nhân. Mạnh Tử đã minh họa bằng những ý hướng vô vị lợi trong con người mà ông gọi là tứ 

đoan: 4 cái khởi đâu: 

 

 Một là lòng Chẳng Nỡ đối với người khác. 

 Hai là lòng Hổ thẹn khi lầm lỗi. 

 Ba là lòng Từ nhượng. 

 Bốn là biết Phải biết Trái (II.6) 

 

Đó là những mối tình chớm nở một cách đột nhiên ai cũng có. Nó có tính cách vô vị lợi, thí 

dụ khi thấy đứa trẻ gần rơi xuống giếng tự nhiên ai cũng muốn cứu không cầu cái chi như sự ghi 

ơn của mẹ cha đứa nhỏ. Những tình cảm đó rất tự nhiên ở đâu và bao giờ cũng có như vậy, nên 

kết luận được đó là bản tính con người, tức là nó đã có trước khi con người được dạy dỗ như vậy, 

cũng như trải qua cuộc đời đầy nham hiểm độc ác mà những mối tình kia dẫu bị chà đạp có khi 

tắt hẳn ở một số người nhưng nói chung thì nó không bị tiêu diệt, vẫn còn tìm cách vươn lên, 

vươn lên được nhiều hay ít là tuỳ hoàn cảnh mà Nho gọi là Mệnh.     

9.- Quan niệm về Mệnh của Việt Nho  
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Mệnh là những gì hạn chế khả thể hiện thực của ta: Nó đi cả với những đức tính vươn lên 

như Nhân Nghĩa, Quảng đại, nó không cho ta hiện thực những đức tính đó một cách đầy 

đủ như ý muốn: Mệnh cũng đi với những điều xác thân ta ham muốn như những thèm 

khát nhục thể cũng đều thuộc thiên Tính (thực, sắc, thiên tính dã) và đấy là trường hoạt 

động đã dành cho mọi người. Con người phải làm thế nào để vượt qua những Mệnh, những 

trở ngại kia. Phải phân biệt thứ nào căn bổn, thứ nào tuỳ phụ để biết đặt quan trọng trúng 

chỗ. Nếu đặt đúng để phát triển cái phần chính cốt làm nên con người thì sẽ là đại nhân, 

ngược lại là tiểu nhân.   Việt Nho gọi đó là tu Tâm, Tâm cần được nuôi dưỡng bằng những mối 

tình yêu thương, quảng đại, bao dung, nhân ái.  

10.- Tu dưỡng Khí Hạo nhiên: Tâm, Chí, Khí     

Những mối tình cao cả quảng đại đó là những món ăn tinh thần nuôi dưỡng cái Tâm cái Chí, 

nếu nuôi được đều đặn thì nó sẽ lớn lên dần cho tới độ to bằng với vũ trụ, lúc ấy gọi là “ Vũ trụ 

chi Tâm “, vì tâm mình to lớn đủ để bao dung khắp vũ trụ. Nguyễn Công Trứ nói “ Vũ trụ nội 

mạc phi phận sự “ = không gì trong vũ trụ mà không là việc của tôi.  Đấy là phần Tâm cũng gọi 

là Chí, còn phần hiện thực bằng tác động thì được đại diện bằng cái gọi là Khí. Khí phải được 

nuôi dưỡng bằng những việc công minh chính trực, những nghĩa cử bất vụ lợi. Được nuôi như 

thế lại không bị hại nó sẽ lớn lên dần để trở thành Khí Hạo nhiên đầy khắp trong khoảng trời đất 

“ kỳ vi khí dã, chí đại chí cương, dĩ trược dưỡng chi vô hại, tắc tắc hồ thiên địa chi gian “ 

Mạnh II 2.  Với Chí Khí lớn lao như vậy thì gọi là Đại Ngã Tâm Linh hay cái Bản tính Tiên 

thiên của con Người. Đó là lập trường của Việt Nho, nó trung dung ở chỗ không gảy bỏ tính ác 

khỏi con người, cho rằng con người có cả ác, nói bóng là có cả Quỷ cả Thần, nhưng thần 

phải làm chủ; nói theo cơ cấu “ vài ba “ thì Quỷ 2 Thần 3, 2 là Thực và Sắc, còn 3 là Tâm 

(chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài) với những mối tình cao thượng. Chính cái này mới làm 

nên con Người.  

Sở dĩ người ta ít thấy được vì bị hai nhu yếu dưới (thực và sắc) choán hầu hết năng lực. Nhưng 

nếu đáp ứng được hai nhu yếu kia rồi, thì người ta liền nghĩ đến điểm ba và dễ dàng nhận ra 

thiếu nó thì người không ra người.  

Như vậy Thần chỉ vượt hơn Quỷ một điểm, nên chỉ là Chủ tương đối, có thể bị lấn át, và 

đấy là chỗ dành cho sự đóng góp của con Người, nếu con người đóng góp hữu hiệu thì 

Thần là Chủ, con Người sẽ có tính Thiện, tất cả mọi Người đều có thể trở nên Thiện. Đó là 

quan niệm của Việt Nho, trung dung tránh hai thái cực là cùng cực tốt hay cùng cực xấu.  

11.- Việt Nho đặt Đạo ở gần con Người 

Vì vậy Việt Nho không đặt Đạo ở rất cao xa vượt hẳn con người, nhưng đặt vào những mối 

nhân luân thường ngày, nói là Đạo của Nghiêu Thuấn tức hai vị được coi là thánh thì cũng 

chỉ tóm vào hai chữ Hiếu Đễ mà thôi. “ Nghiêu Thuấn chi đạo Hiếu Đễ nhi dĩ hĩ “ .  Đó là 

đại lược quan niệm về con Người đặt vừa tầm sức con người để có thể hiện thực.  

Sau khi đã nghiên cứu hết mọi nền triết lý, tôi đoan quyết rằng không phải bất kỳ Nhà nào cũng 

có thể đưa ra một hướng đi, một hướng ở đời.  Phải, không phải Nhà nào, không phải House nào 

kể cả White House mà phải là Việt House mới có thể cung ứng cho con người một nơi ở 

xứng hợp với bản tính con người: nhiều nơi con người hoặc còn nằm trong bậc Bái vật thì làm 

chi có “ Nhà “ hiểu là Thái thất ba tầng. Nhiều nơi khác như Âu Mỹ lại đang luẩn quẩn ở vùng Y 

hệ nên cũng thiếu nhà luôn; cùng lắm có Gia, chưa có Thất nên kể là thiếu Nhà. Chứng cớ là 

tiếng homeless được nói vang lừng trong sách triết. Người Việt chịu bỏ công ra học hỏi trở lại 

về nguồn gốc văn hóa nước nhà để nhận thức trở lại giá trị cái nhà Việt thì sẽ khỏi phải 
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than phiền vì nạn “ thiếu Nhà “ mà chỉ cần dồn hết tâm lực vào việc trùng tu ngôi nhà 

Hồng Bàng Thái thất và cố gắng vào ở (cư chi) cho tới ngày đạt hạnh phúc là vào đặng 

trong nhà Hồng Bàng mà Nho gọi là “ Nhập ư thất “ còn Việt gọi là “ Vũ hóa “ trở nên có 

cánh, trở nên con Bạch Hạc vỗ đôi cánh thiên nga bay tuốt lên cõi Thiên Tiên Đại Vũ Trụ. 

“ 

IV.- Ăn : phương thức sản xuất trong nước Văn Lang 

1.- Khám phá lừng danh của Marx 

“ Một trong những điều đã làm K.Marx vang lừng danh tiếng kéo được vô số trí thức tận tình 

ủng hộ đó là việc “ khám phá “ ra rằng “ con người cần phải có cơm ăn áo mặc nhà ở trước 

khi nghĩ đến chính trị, tôn giáo, nghệ thuật “ . Chính vấn đề ăn mặc gọi bằng tên tổng quát là 

Kinh tế nó chỉ huy Thượng tầng kiến trúc văn hóa.… Lịch sử loài người toàn là truyện tranh 

ăn nên Thượng tầng Văn hóa của nô lệ thường dân, nói khác là Văn hóa của người bị trị, bị 

đàn áp do Văn hóa của kẻ thống tri.� Đại để đó là những nhận xét đã được Engels gọi là khám 

phá vĩ đại, chính nó đã gây ảnh hưởng quyết liệt trên hoàn cầu, thúc đẩy mọi người hướng trọn 

vào việc sản xuất đầy đủ những nhu yếu về ăn mặc.� Chính vì thế ta thấy Việt cộng lúc nào 

cũng nói đến sản xuất. Đang đêm đột nhập Lâm Đồng cũng hỏi Linh mục ở đấy bác có sản xuất 

chăng. Đủ biết hai chữ sản xuất đã ám ảnh chúng đến mức độ nào. Đó là hậu quả của một cuộc “ 

khám phá “ do Karl Marx. 

2.- Câu nói đầu mối chót lưỡi của Dân Việt Nam: Có Thực mới vực được Đạo 

Người Việt Nam đọc đến đây không khỏi bỡ ngỡ đặt câu hỏi tại sao một việc quá thông thường 

lại gây nên được hiệu lực lớn lao như kia. Có gì lạ đâu: bên ta dù em bé chăn trâu không đi học 

cũng thường nghêu ngao câu tục ngữ “ có Thực mới vực được Đạo “ tại sao câu nói của K.Marx 

xét về nội dung không khác lại được đề cao như một khám phá vĩ đại và đã gây ảnh hưởng lớn 

lao đến thế.  

3.- Môi sinh văn hoá Âu Tây: Duy Tâm 

Để thấy điều đó cần phải nhớ lại môi sinh văn hóa Tây Âu là duy Tâm nơi mà triết lý là một ý 

hệ tức xây trên những ý niệm trừu tượng xa thực tế như vấn đề ăn mặc, vì vậy sự nhận xét của 

K.Marx quả là một “ khám phá mới lạ “, mới lạ với bầu khí duy Tâm của Tây Âu trước kia. Đấy 

là điểm một.  

4.- Cơ cấu văn hoá Âu Tây xây trên Lợi hành 

Điểm hai là Hạ tầng kinh tế chỉ huy Thượng tầng Văn hóa cũng có thực nữa: vì xét tới cơ cấu 

mới thấy Văn hóa Tây Âu xây trọn vẹn trên Lợi hành, trên sự đấu tranh giai cấp và Văn 

hóa của Chủ đã thắng Văn hóa của Nô, tức những nền triết lý chính thức được nhận vào 

chương trình học tập hàn lâm:  Plato, Aristotle, Kant toàn vô tình vào phe chuyên chế để 

đè bẹp Tự do nhân phẩm con người (điều này mới nghe tưởng như trái ngược nhưng sự thực là 

thế, xin xem phân tích trong quyển Sứ Điệp Trống Đồng) vì vậy phải công nhận K. Marx đã nói 

rất đúng, nhưng chỉ đúng cho Tây Âu và cũng chỉ có đến đấy, còn về phương pháp đề ra là 

Duy vật Sử quan, Duy vật Biện chứng với nền thống trị của vô sản chuyên chính cũng lại 

sai lầm trầm trọng như giải pháp duy Tâm, để khỏi nói là gây tai họa bi thảm hơn nhiều: 

nghĩa là dân chúng vẫn khốn khổ vì miếng ăn, mặc dầu đảng và nhà nước đã giết hại hàng trăm 

triệu người để thiết lập đường lối mới nhằm tạo cơm áo cho mọi người. Hãy lấy thí dụ cụ thể về 
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nước ta khi Việt cộng đã tiêu diệt cả triệu người để thiết lập Triết lý lao động vinh quang mà 

toàn dân nước hiện đang đói như chưa từng khi nào có trong lịch sử, thì đúng là sự sai lầm của 

cộng sản rất trầm trọng.  Xưa kia nếu đói có thể đổ cho sự thiếu chăm nom của chính quyền. 

Ngược lại ngày nay chính quyền lo đêm lo ngày bắt dân làm việc không còn giờ nghỉ, vậy 

mà lại đói khổ hơn thì đủ biết sai lầm không nằm trong sự thiếu đường hướng mà nằm 

chính ngay trong đường hướng.  

5.- Nguyên nhân sai lầm: Triết lý một chiều 

Đấy là hậu quả của Triết lý một chiều Duy vật. Việt cộng đổ cho đủ thứ: Mỹ, nguỵ, thiên tai 

nhưng các nước cộng sản khác kể cả nước đầu sỏ là Nga cũng chỉ cao hơn Việt cộng, chứ so với 

các nước Tự do thì mức sống còn thấp kém hơn rất nhiều.  Xin hỏi đâu là căn do của sự vụ trái 

ngược nọ: tức từ khi khám phá ra sự quan trọng của việc ăn uống và chú tâm tới thì dân 

lại đói dài? Thưa là tại triết lý.  

Xưa kia đói là do triết lý duy Tâm không lo cho dân còn nay là duy Vật lại chỉ lo có miếng 

ăn: bề ngoài chống nhau như nước với lửa, nhưng cả hai cùng nằm trong một bình diện, 

nên hậu quả nay với duy Vật cũng vẫn đấu tranh giai cấp, còn mở rộng thêm ra khắp vũ 

hoàn, thì hậu quả tất nhiên vẫn là Chủ Nô, chỉ đổi có cái tên: Chủ thành kẻ Thống trị còn Nô 

là người Bị trị. Người Bị trị tuy không còn bị gọi là Nô nhưng tình cảnh bi đát hơn nhiều vì 

không những đói cơm đói gạo, mà còn đói tai mắt, đói chân tay, đói tình cảm, đói ý chí, đói 

sáng tạo v.v… 

K.Marx không sống đủ dài để thấy hết sự sai lầm của mình nhưng đã có lúc mở tầm mắt xa hơn, 

để thấy rằng Á Châu không hẳn đúng với cái khuôn của mình đã đề ra là Hạ tầng chỉ huy 

Thượng tầng, nên đã đặt ra vấn đề Phương thức sản xuất Á Châu, với ngầm ý là lịch sử loài 

người có thể đi lối khác với lối Giai cấp đấu tranh mà có lẽ Á Châu là một thí dụ.  

6.- Lý do bất lực về phương thức sản xuất Á Châu của Marx 

Tuy nhiên K.Marx đặt ra vấn đề nhưng không tìm ra giải đáp nên sau bỏ qua.  Có hai lý do bất 

lực.  

a.- Về Tâm lý 

Một thuộc chủ quan là vấn đề Tâm lý: nếu nhìn rõ ra được phương thức sản xuất Á Châu thì 

khám phá của K. Marx hết là “ khám phá “ mà chỉ còn là sự thực quá quen thuộc của Á Châu đã 

có từ nhiều ngàn năm lịch sử trước rồi, không để lại chi cho K.Marx khám phá nữa.    Thứ đến sự 

thực nọ sẽ đánh đổ hệ thống tư tưởng Duy vật sử quan, nghĩa là trong nhân loại có những nơi 

không theo Duy Vật cũng như Duy Tâm, thế mà tài sản lại được phân chia đồng đều hơn.  

Nếu vậy thì còn gì là chủ thuyết Duy vật sử quan. Huống chi đối với cộng sản thì đảng tính phải 

vượt trên Sử tính: nói cho dễ hiểu là khi nghiên cứu lịch sử, Văn công phải chú ý uốn nắn sự 

kiện theo chỉ thị của đảng hơn là theo ánh sáng khách quan của sự kiện. 

b.- Về khách quan 

Về phần khách quan cũng không có gì trợ giúp cho cộng sản thấy được phương thức sản xuất 

Á Châu như thế nào. Trước hết vì cho tới nay chưa ai thấy nó ra sao: không nói chi đến các văn 

nô cộng sản bị trói buộc do đảng tính, thì chỉ có thể thấy một hai lối Trung ương tập quyền ở 

một vài nơi rồi mở rộng đại ra cho cả Á Châu.  Đấy là phía cộng sản, còn phía các học giả tự 

do cũng lờ mờ nốt, hầu như chẳng ai ít ra trong phạm vi Triết thấy được cách sáng tỏ, thế mà có 

thể thấy được sự khác biệt giữa Á Âu, mới đáp được câu hỏi đâu là nét đặc trưng của phương 
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thức Á Châu.  Sau này thấy nền kinh tế Xô Viết vẫn không đủ khả năng nuôi dân, Staline trở lại 

vấn đề và cho rằng phương thức sản xuất Á Châu ở tại tập trung sản xuất theo kế hoạch và 

sự kiểm soát của chính quyền. Thế rồi đem áp dụng vào nông nghiệp của Nga: kết quả vẫn 

không đủ ăn và nhất là phẩm quá kém, thóc gạo thì mốc, khoai sắn thì thối mục. Có phải tại 

phương thức Á Châu đâu, đó chẳng qua là lối nhìn của cộng sản và một số học giả Tây Âu. Hoặc 

là chữ Á Châu quá rộng nghĩa bao cả Ấn Độ và Cận Đông. Nếu nói gọn vào Trung Quốc và nhất 

là Việt Nam thì phương thức đó trái ngược hẳn lại cái nhìn của Staline.  

7.- Phương thức sản xuất của nước Văn Lang: Tự do Bình sản 

Vậy sau đây là tóm lược phương thức đó: như được hiện thực trong nước Việt cổ đại gọi là Văn 

Lang. Sở dĩ chúng tôi nói tới Văn Lang hơn là Trung Quốc là vì về vấn đề này Văn Lang chính 

truyền hơn, đang khi Trung Quốc phần nào đã bị bẻ quặt theo Du mục bắc phương, nên giống 

Tây Âu nhiều hơn. Vậy phương thức sản xuất Á Châu trong nước Văn Lang ở tại bốn chữ “ Tự 

do Bình sản.”   Vì Tự do nên không có chế độ Nô lệ. Còn Bình sản là ai cũng được tham dự 

tài sản quốc gia theo định chế định kỳ quân cấp lại ruộng đất. Vì vậy không có Tư bản với 

Vô sản.  

8.-Gốc rễ sai lầm: thiếu Tâm linh sử quan 

Nhưng đó mới là hai hậu quả bên ngoài, còn gốc rể của nó là chi? Chắc chắn không phải Duy 

Tâm sử quan, cũng không phải Duy Vật sử quan mà là một vũ trụ quan khác. Ta hãy đặt cho nó 

tên là Tâm linh sử quan.    Theo nghĩa thông thường “ chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài “ 

hoặc nói vắn tắt “ có Thực mới vực được Đạo “ : Thực là ăn trở nên điều kiện tiên quyết để hiện 

thực Đạo. Tuy vậy theo Việt Nho thì Đạo mới là phần chính, phần cốt cán của con Người, 

phần làm nên con Người. Còn tài sản, hay nói đơn sơ là vấn đề Ở Ăn tuy rất cần nhưng đó chỉ 

là điều kiện mặc dầu là điều kiện bất khả vô, nhưng mới là phần ngoài: phần chính bản tính 

con người phải là Tâm linh.   Tâm là chính cốt đến nỗi thiếu nó con người không thể giải 

quyết vấn đề Ăn Mặc.  

Như được chứng tỏ trong thế giới duy vật cộng sản nay, cũng như thế giới duy tâm của Tây Âu 

xưa, cả hai nơi chỉ chừng 20% dân là Chủ, là có ăn, còn 80% là Nô không có ăn, mà chỉ được 

nuôi sống như người ta duy trì những con vật để nó kéo cầy, chứ có được vươn lên đến những 

tầng cao đâu.     Ta có thể cảm nghiệm ngay trong mình điều đó: chỉ khi hết bị dằn vặt về vấn 

đề sinh sống ta mới nghĩ đến được những vấn đề cao thượng thuộc Văn hóa. Nhưng nếu 

nghĩ đến Văn hóa đúng cách thì nó lại giúp rất nhiều vào việc mưu sinh. Nói vậy có nghĩa 

con Người là một toàn thể không thể cắt lấy một phần mà lo cho được, không thể cắt rời 

việc Ăn Mặc ra khỏi vấn đề Văn hóa Tinh thần để lo cho chu đáo hơn, trái lại nó sẽ tệ hại 

hơn rất nhiều. Muốn cho con Người có ăn thỉ phải lo đồng đều cả Ăn Mặc cả Tinh thần, nói 

theo Triết lý là lo cho cả Ý, Tình, Chí. Chỉ lo một Ý sẽ dẫn đến tai họa.  

Xin mở dấu ngoặc để nói về trường hợp Mao Trạch Đông đã được tiếng là có óc sáng tạo mà 

không mù quáng theo K.Marx. Vậy tất cả sự “ sáng tạo “ của Mao là biết tựa vào nông dân Á 

Châu mà theo K.Marx chỉ còn có một vai trò lịch sử là chết đi để làm phân bón cho cây cộng 

sản. Mao đã làm trái hẳn lại điều đó. Tuy nhiên Mao thành công không do cái nhìn của Triết 

mà là hậu quả của Lương tri: sau khi Mao đã theo lối hướng dẫn của Staline dựa trên Thợ 

thuyền rồi thất bại tam tứ thứ mới quay về với Nông dân. Vì vậy với sự quay về đó Mao đã 

không dọi được tia sáng nào vào vấn đề sản xuất Á Châu cả. 

9.- Đáp  đề: Trút bỏ Đảng tính và 4 loại Giai cấp  
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Biết đại để như thế rồi bây giờ ta hãy liếc nhìn cách Việt cộng tìm lối đáp cho vấn đề phương 

thức sản xuất Á Châu. Ta thấy chúng rất hăm hở về đề tài này, vì là đề tài đã được bàn tới rất 

nhiều trong thế giới cộng sản, và vẫn chưa tìm ra đáp số nên nếu Việt cộng tìm ra được lời đáp 

đúng thì lúc ấy chúng sẽ có một đóng góp ngoạn mục cho vấn đề nóng bỏng kia và lẽ ra chúng 

phải tìm ra được. Là vì Phương thức đó đã hình hiện lên trong nước Văn Lang một cách 

chói chang, cũng như được bảo lưu qua bao thế hệ của Việt tộc cho tới tận đầu thế kỷ 20 

này.  

Chỉ cần trút bỏ “ đảng tính “ tức trút bỏ thành kiến do Marx, Staline đã lèn vào đầu óc để xét lịch 

sử một cách khách quan sẽ thấy phương thức Á Châu, hay ít ra phương thức đó đã hiện thực ở 

Việt Nam ra sao.   Muốn biết đặc tính của một phương thức sản xuất thì cần xem dấu biểu lộ ra 

ngoài rõ hơn cả, đó là vấn đề có Giai cấp hay không có giai cấp.  

Nếu có Giai cấp thì tức là có kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Đó là liên hệ Chủ Nô. Hỏi rằng 

ở Việt Nam cổ đại là nước Văn Lang có Nô lệ chăng, có giai cấp chăng? Đây là chỗ lúng 

túng của Việt cộng nên chưa đưa ra được câu đáp khoa học.  

Để trả lời câu hỏi này, cần trước hết phải phân loại Giai cấp, để tránh tình trạng tiền đề nói về 

một sự kiện, đến tiểu đề hay kết luận nhảy sang sự kiện khác dưới cùng một danh hiệu. Theo đó 

ta thấy có đến bốn loại giai cấp: 

 

 Giai cấp Giàu Nghèo Quý Tiện 

 Giai cấp Cai trị và Dân gian 

 Giai cấp kẻ Thống trị và người Bị trị 

 Giai cấp Chủ Nô. 

10. Định nghĩa về Giai cấp 

Thứ đến phải định nghĩa thế nào là Giai cấp mình muốn nói tới. Phải tránh hẳn lối nói khơi 

khơi thiếu định nghĩa, rồi sau thấy không ổn thì thêm đầy những chữ nhưng vô duyên vào để sửa 

lại.   Thí dụ Văn Lang có giai cấp nhưng chưa sâu sắc! Thế nào là sâu sắc, cần quy định mới là 

nghiên cứu theo phương pháp khoa học. Vì thế để chữa lại, chúng ta cần định nghĩa sơ qua thế 

nào là giai cấp.  

a.- Giai cấp Chủ Nô 

Theo mạch văn của cộng sản thì trên hết phải hiểu là giai cấp Chủ Nô, vì cộng sản là thuyết 

thoát thai từ thực thể Âu Châu quê hương của giai cấp Chủ Nô.   Vậy để có giai cấp Chủ 

Nô thì trước hết phải là một định chế nghĩa là có pháp luật theo đó Nô lệ không có quyền 

tạo mãi tài sản, không có quyền là người nữa, vì bị coi như đồ vật, chủ có quyền đem bán 

hay huỷ hoại đi. Giả sử một Nô lệ bỗng nhiên trở nên giàu có, hoặc tài giỏi như triết gia 

Epictète cũng vẫn không được là người Tự do vì hàng rào pháp luật ngăn cản.  

Thứ đến Tỉ lệ nô lệ phải lớn, ít ra quá bán số dân vì đó là định chế nhà nước. La Hy xưa số nô lệ 

thường là 80% lên xuống tuỳ thời và nơi, nhưng rõ ràng là vượt quá bán.  

Đem hai điều đó áp dụng cho Văn Lang đều không có, nơi đây chỉ có sự kiện Nô lệ mà 

không có chế độ Nô lệ. Vì không có chế độ nên số phận khá hơn rất nhiều, như được Chủ tin 

dùng, cùng đi đánh giặc với Chủ, nhiều khi còn được gả con và cất nhắc như An Tiêm là một 

mẫu đề. Vì vậy nên gọi là Nô tỳ hay tên gì khác và tổng số tất quá vài ba phần trăm dân số.  

b.- Giai cấp Giàu Nghèo 
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Còn giai cấp Giàu Nghèo chỉ là Giai cấp thông thường, không là định chế và không bao giờ 

hay ở đâu tránh được, nó gắn liền với con Người vốn khác nhau về may rủi và tài cán, nên dù ở 

xã hội nguyên thuỷ cũng có giàu nghèo nếu không giữa Cá nhân thì giữa các Thị tộc bộ lạc, rồi 

nữa nếu có bao giờ cộng sản thực hiện nổi xã hội không giai cấp đi nữa thì vẫn cứ có người 

nghèo kẻ giàu, chưa nói trong dân chúng mà nói ngay giữa cán bộ với nhau. Vậy giai cấp Giàu 

Nghèo không là một phạm trù khoa học, không nên đem ra dùng khơi khơi được.   Tư bản 

thì khác vì nó nằm trong xã hội Âu Tây căn cứ trên giai cấp Chủ Nô mất rồi, nên có thể 

dùng như phạm trù định tính. Còn Giàu Nghèo bên ta không thuộc loại đó.  

c.- Giai cấp Thống trị.  Giai cấp Cai trị 

Về giai cấp Thống trị cũng không có bên ta. Để đáng tên là Giai cấp Thống trị không những 

phải có toàn quyền mà còn có Tôn giáo và Văn hóa riêng cho giai cấp đó được dùng để đè 

bẹp Văn hóa đại chúng.   Bên ta trái lại chỉ có một nền Văn hóa duy nhất của toàn dân, do 

dân sáng tác và duy trì, đó là những Tục ngữ, Ca dao, những Truyện kể: vua tôi cũng ca múa như 

nhau, cũng thờ Gia tiên, Quốc tổ như nhau. Văn chương bác học cũng múc chất liệu từ nguồn 

suối chung đó, nên vẫn bám sát đời sống đại chúng, không làm gì có Văn hóa riêng cho Giai cấp 

thống trị, vì không có Giai cấp Thống trị, mà chỉ có Giai cấp Cai trị, là điều cũng tự nhiên: hễ 

đã có tổ hợp là phải có nhà cai trị tức phải có người ứng tác, điều hợp, ra mệnh lệnh.� Vậy với 

xã hội Văn Lang thì đó là Lạc Hùng, Lạc Tướng. Không thể gọi Lạc Hùng Lạc Tướng là 

Thống trị, vì họ rất gần dân, họ giống với Quan lang trên Mường khi uống rượu thì Lang phải đối 

đãi dân tử tế, khi dân cần vay mượn thì phải cho dân vay, y như khi Lang túng thiếu phải vay dân 

vậy. Lang Liêu là con Hùng Vương cũng túng nghèo như ai, nếu thật thống trị đâu có thế. Tất 

nhiên không thiếu lạm dụng nhưng đó vừa là trường hợp ngoại lệ, vừa đến một chừng mực nào 

thôi.  

Chỉ có một điểm kém ngày nay là Cha truyền Con nối, nhưng đời bấy giờ chưa tiến bổ đủ, 

hoặc vì người xưa muốn tránh việc cướp chính quyền gây xáo trộn đời sống. Tóm lại không có 

Giai cấp nên không có việc dân oán hờn nhà cai trị, chứng cớ là trải qua nhiều ngàn năm Hùng 

Vương vẫn được tôn thờ; mới lên sổ sơ sơ đã có tới hơn bốn trăm đền điện ghi nhớ Hùng Vương, 

vợ con tướng tá. Những nhà nghiên cứu cộng sản coi bộ như quên mất chữ Cai trị, chỗ nào cũng 

thấy viết thống trị, cả đến chữ phục trong câu “Hùng Vương dĩ huyền thuật phục chư bộ lạc” 

cũng phải thêm tiếng thống phục vào mới yên mà lẽ ra phải dịch chữ thần phục mới đúng với 

mạch văn.  Sở dĩ nhiều người (1) muốn Văn Lang có giai cấp là vì họ đã dính chặt mắt vào bộ 

tiền đề của K.Marx, Engels cho rằng mâu thuẫn Giai cấp là điều kiện thiết yếu để cho nhà nước 

xuất hiện. Nhưng ai cũng thấy đó chỉ là sự kiện của Tây Âu, cùng lắm thì là luật tắc của những 

nước miền Lưỡng Hà chứ không phải là luật phổ quát tức nhiều nơi không cần giai cấp mà bộ 

tộc cũng có thể bước lên nhà nước được vì còn nhiều công tác khác thí dụ những việc công như 

đê điều, chống xâm lăng, xử kiện, đều đòi chính quyền trung ương mạnh.  

(1) Nói nhiều người vì cũng có những học giả chủ trương Văn Lang không có nô lệ. Tuy nhiên vì 

khả năng luận lý và tinh thần chính xác khoa học không đủ sắc bén nên không đưa ra được lý 

chứng mạnh mẽ để thuyết phục đối phương. Tuy về các phương diện nghiên cứu khác thì lề lối 

khoa học được thi hành một cách nghiêm chỉnh, nhưng về mặt suy luận thì tất cả còn ở đợt Ý 

kiến, vài người mấp mí đợt Tư tưởng còn vươn tới đợt Triết gia thì tuyệt nhiên chưa thấy bóng 

dáng. 

11.- Kết luận về phương thức sản xuất Á châu 
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a.- Bình sản và Tự do 

Theo những điều trên đây thì phải kết luận thế này là phương thức sản xuất Á Châu ở tại 

Bình sản và Tự do.   Bình sản là ruộng để làm của chung làng xã rồi cứ định kỳ quân cấp cho 

dân, như vậy là xã hội không lấy tư sản làm căn bản, càng không tuyệt đối hóa quyền Tư 

hữu. Nếu có ít chút tư điền thì đó chỉ là sự lạm dụng, sự áp đặt do phong kiến về sau, không phải 

là nền tảng lúc đầu và cũng không lấn át nổi chế độ bình sản: tức ruộng đất chung bên ta vẫn 

chiếm phần đa số ít ra tới thế kỷ 19.  Do đấy không có Chủ Nô vì ai cũng Tự do, ai cũng có tài 

sản cũng như có quyền Ăn Nói: hễ đến tuổi thì được vào Hội đồng kỳ mục.  

b.- Tâm linh sử quan:  “ Thiên Địa vị yên, vạn Vật dục yên “ 

Vậy nếu cần một ngữ thuật chỉ thị tình trạng đặc trưng nọ thì đó là Tâm linh sử quan bao gồm 

cả Trời và Đất mà Nho đã công thức hóa thành câu: “ Thiên Địa vị yên vạn vật dục yên “. Trời 

đất đặt cho đúng vị trí thì vạn vật sẽ được nuôi dưỡng. Điều đó Việt Nho đã đặt đúng theo thuyết 

Tam tài Thiên, Địa, Nhân, cả ba đều là vua, người cũng là vua. Vua thực sự có địa vị. Địa vị đó 

rất cao cả tức đứng giữa Trời cùng Đất, nên có quyền thực sự: quyền trên Vận hệ mình, trên 

Thân xác mình cũng như Tâm Tình Ý Chí của mình, không ai được xâm phạm tới.  Khác với 

Duy Tâm nghĩ về con người như một thứ hồn ma bay lâng lâng trên không khí không cần phải 

nghĩ đến Ăn Uống, như vậy Người đâu có vị yên, Đất cũng không có vị yên. Lại cũng khác với 

Duy Vật chỉ nghĩ đến có miếng Ăn, còn bao nhiêu Tình cảm tâm linh bỏ hết như vậy đâu người 

có vị yên, Trời cũng đâu có vị yên, làm sao Vạn vật dục yên cho được.  Chỉ có  “ vị yên “ là khi 

nói đến con Người như một vua trong ba vua.  

Đã là Vua phải có chủ quyền nào đó về Tài sản. Nó là bước đầu bảo đảm cho bước sau như 

Tự do, Nhân phẩm, cũng như các động ứng phát huy các đức tính làm nên con Người toàn 

vẹn. Con người toàn vẹn phải có cả quyền phát triển mọi khả năng của mình, thí dụ đức tính tiên 

liệu sao cho miếng đất mình cấy cầy kết quả tốt đẹp. Nội một việc tiên liệu đó đòi óc sáng kiến, 

điều động, dự trữ dài hạn ngắn hạn, chứ không như người trong công xã chỉ là một nô lệ bảo làm 

gì biết làm việc ấy lúc ấy, mà không còn biết gì đến ngày mai, hay toàn thể vấn đề ra sao. Làm 

thế nào cho ruộng tốt, cấy giống lúa nào, thời gian nào, tích trữ ra sao cho khỏi mối mọt� Cả 

ngàn điều phải tự liệu.…  

Chính những lo liệu ấy làm nên những bước chân đi trên con đường kiện toàn Nhân tính.  

Đó là những điểm then chốt mà sự chối bỏ chỉ gây tai họa. Các nước cộng sản đàn anh đã mở 

mắt dần. Khrushchev đã phải bãi bỏ luật cưỡng ép bán nông sản cho nhà nước; các nước 

Đông Âu đã phế bỏ hầu trọn lối canh tác cộng đồng. Trung cộng cũng phải bỏ dần các công 

xã. Đó là những bước đi lần về với phương thức sản xuất Á Châu. Tuy nhiên đó chỉ là từng 

mảng phụ bên ngoài do kinh nghiệm đau thương bó buộc phải sửa đổi, nên chưa đạt hậu quả tốt 

đẹp.  

Muốn đạt sự tốt đẹp thì phải đổi triết lý: từ Duy vật sử quan đổi ra Tâm linh sử quan, phải 

coi trọng con Người, mỗi con người với những nhu yếu thâm sâu của nó mà nhu yếu đầu 

tiên là Ẩm Thực nhưng nhu yếu cuối cùng lại là ăn lời Tâm linh. Có vậy mới mong lâu dài. 

“ 

V.- Mặc 

1.- Triết lý về mặc: Đính Nhân lý Nghĩa  

“ Đó có thể là câu nói tóm triết lý về cách Ăn Mặc, trang sức của tiền nhân. “ Đính Nhân là đội 

lấy Nhân “ , nói kiểu khác đầu đội Trời. Còn câu chân đạp đất được thay bằng “ Lý nghĩa “, “ 
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dẵm lấy Nghĩa “ tức đi theo Nghĩa, mà “ Nghĩa “ chỉ đạo lý (nhân) được áp dụng vào từng 

trường hợp. Nhân là đạo lý, còn Nghĩa là đứng trước trường hợp cụ thể thì phải áp dụng ra 

sao.  

2.-  Mặc ở giai đoạn thờ mặt Trời:  bỏ ăn Vật Tổ, mặc Vật Tổ 

Muốn xét về ý nghĩa cái Mặc của Tiền nhân phải trở ngược lại thời Văn minh. Xâm mình là 

bước tiến đầu tiên để trẽ ra khỏi giai đoạn “ vật Tổ “ , “ ăn Thánh “ hay lối “ thông dự nhiệm 

tích “ (communion sacramentelle) tức thời kỳ thờ vật Tổ thì người ta ăn thịt con vật được thờ để 

được tham dự linh lực của Thần vật ấy. Đó là bước tiến thứ nhất ở tại bỏ ăn Vật Tổ để mặc Vật 

Tổ: thờ con nào thì mang sắc phục con vật ấy, thí dụ dân miền Altai (Thiên Sơn) thờ nai Chà thì 

xâm mình nai Chà. Có thể một số tiên Tổ rất xa xưa của ta cũng ở vào giai đoạn này, đó là giai 

đoạn thờ Mặt trời. Về phía các bà là mặc Áo lông Trĩ. Nhớ Trĩ là chim mặt trời, nên cũng gọi là 

Chu tước = con tước đỏ: đỏ mặt trời, quẻ Li.  

3.- Mặc ở giai đoạn thờ Trời: Áo lông Ngổng, xâm mình, xâm trán 

Nhưng đến giai đoạn thờ Trời thì các bà lại mang áo lông Ngỗng (ngỗng trời cũng gọi là Thiên 

Nga) đó là bộ áo Tiên. Còn các ông không có da rồng để may áo, thì vẽ hình Rồng trên mình. 

Cũng trong đợt này nên kể đến tục xâm trán (điêu đề). Đây cũng còn là giai đoạn mặc Vật tổ 

(trong đó có tục xâm mình) nhưng cao hơn một độ vì dùng đến hình vẽ, tức là tiến thêm một 

bước trong việc trừu tượng hóa, nhất là có một số bộ lạc xâm trán với màu xanh đỏ gọi là “ xích 

văn lục tự “: xích là đỏ, lục là xanh, nghĩa là văn đỏ chữ xanh. Đây lại là bước tiến nữa lên đến 

đợt cơ cấu Ngũ hành, trong đó xanh chỉ Đông, đỏ chỉ Nam, tức hàm ngụ Triết lý của ta là 

Đông (số 3) và Nam số 2) cộng thành số 5, tức là Ngũ hành với cái Triết lý thâm sâu của nó. 

Chính ở chỗ này mà người ta thấy sự hiểu lầm được ghi lại trong sách Lĩnh Nam Trích Quái: là 

xâm mình long giao để khỏi bị giao long làm hại khi xuống sông bắt cá. Đó là tán phỏng chừng 

không có gốc rễ. Sự lầm này khởi đầu có lẽ do một tác giả người Tàu là Cố Dã Vương.  

4.- Nhận diện chim Trĩ là di sản của Việt tộc 

Xin nói thêm về chim trĩ. Chữ Nho kêu là Địch. Địch là thứ trĩ có đuôi dài, lông ngũ sắc. Ngũ 

sắc Nho xưa kêu là hạ. Đôi khi đặt chữ Lạc trước thành Lạc Địch thì nghĩa là chim trĩ của Lạc 

Việt (Leg. III tr.105). Hoặc câu nói thông thường của Việt Nho là “ Lạc Địch tập kỳ tả dực “, 

con chim trĩ của Lạc Việt thu cánh bên trái lại. Hoặc câu “ tuỳ dương Việt trĩ “ , con trĩ của Việt 

đi theo hướng của mặt trời. Trưng tới ba câu Nho để ghi nhận bốn điểm sau: 

 

 Trĩ là chim của Lạc Việt. 

 Trĩ đi theo hướng của mặt trời.                             

 Nó xếp cánh bên Trái lại. 

 Lông nó có Ngũ sắc. 

5.- Ý hướng “ Thánh Nhân thể Đạo 

Cả bốn điều cần thiết để nhận ra di sản của Việt tộc gồm chim Trĩ có lông Ngũ sắc (tức Ngũ 

hành đi theo hướng Tả nhậm). Đoán được chính ở vào suýt soát giai đoạn này mà ta có thể đặt để 

ý nghĩa cho nón chóp hình tam giác, mà hình tam giác là một trong những tiêu biểu lớn của 

nhân loại để chỉ thần minh hoặc chỉ mặt trời (thay mặt thần minh) đối với “ dầy vuông “ chỉ 

đất hay bánh dầy bánh chưng. Khi nói đầu đội trời chân đạp đất thì có thể hiểu vào việc này.  
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Hài cong của các bà xưa là muốn cộng hai hình tròn (tam giác) với hình vuông vào thành một 

nét cong. Cũng trong chiều hướng này, ta có thể nghĩ đến các thứ nón hoặc khăn của dân ta: 

khăn chữ nhất hoặc khăn chữ nhân v.v� đều nằm trong ý hướng hiện thực lý tưởng là “ 

Thánh nhân thể đạo “ = thánh nhân phải biết mặc lấy Đạo vào mình. Quần, áo, khăn, nón hiện 

thực sự mặc tiêu biểu để giúp tâm hồn mặc được đức tính thiệt. 

6.- Mặc lấy cơ cấu  Vài Ba ( 2 – 3 ) của nền Văn hoá 

Đến giai đoạn biết dệt vải để may quần áo thì giữ đạo lý vào kiểu áo 5 thân hoặc 5 cái cúc: xấp 

đặt theo số vài ba là số cúc trên ngực 2 dưới hông 3: làm nên Ngũ hành. Ta thấy nhờ bộ số vài ba 

mà Đạo có thể “ khảm vào “ rất nhiều vật dụng thường nhật như vậy.  

7.- Sự lấn át của Văn minh Tàu ( Hữu nhậm ) 

Bây giờ còn việc cái cúc áo thì cài bên nào? Việc tộc cài bên Tả gọi là Tả nhậm (tứ Di tả nhậm). 

Còn Hoa tộc cài bên hữu xin hãy gọi là “ Hữu nhậm “.   Nhân tiện nên ghi vào đây là những 

chim nào quen xếp cánh bên tả như chim Lạc Địch, Tất Phương, Uyên Ương thì nên hiểu đó là 

những chim của Việt tộc. Về sau văn minh Tàu lấn át nên bắt người mình phải “ hữu nhậm “ như 

Tàu. Mình yếu đành chịu vậy chớ biết sao, nhưng cố tìm cách gỡ gạc chút ít là dùng vạt áo bên tả 

đặt lên vạt áo bên hữu.  Đó là một gỡ gạc gọi được là quan trọng vì nó có tính cách triết lý, tức 

bên tả là Âm đi trước bên Hữu là Dương theo thứ tự Việt là “Âm Dương: Tả đè lên Hữu “.  

Nhiều nơi cũng đắp vạt tả lên vạt hữu, nhưng xét đồng văn thì đó chỉ là một sự tình cờ do thuận 

tiện hay óc thẩm mỹ chứ không do triết, thí dụ thì người Tây phương đến Tàu, người Tàu thấy họ 

cài như vậy thì chê là trái cựa. 

8.- Vững tin về Nguồn 

Bài Mặc này tuy ngắn nhưng cũng có thể coi như thí dụ rất chính xác của bộ số vài ba (làm 

nên ngũ hành) nó giúp ta rất nhiều trong việc tìm về nguồn. Việc Ăn Mặc của dân ta tuy chẳng 

có hình thể nhiều nhưng nhờ có bộ số đó mà ta theo dõi được quá trình hình thành và biến 

thể trong việc Ăn Mặc của tiền nhân xưa các khá xác định.  

Đáng lẽ đây phải nói đến bài “ Nghê Thường Vũ Y Khúc “ , vì đó là đỉnh chót vót của triết lý 

ăn mặc, nhưng vì đã nói đến hai nơi một trong Trống Đồng, chương V và hai ở bài Từ Việt Mễ 

tới Việt Thường. Vậy xin gửi tới hai nơi đó để chấm hết bài. “    

VI.- Nói: Tính thể siêu linh của tiếng Việt Xét qua cơ cấu Vài Ba 

“ Tiếng nói là một phát minh rất sớm của con người. Có thể vì đó mà Hy Lạp “ nói đầu trước 

hết có lời “. Vì sớm sủa nên rất quan trọng nó mang theo những đức tính của nền văn hóa 

mà nó chuyên chở.  

1.- Tiếng Noí bày tỏ Tính thể con Người 

Bởi vậy nghiên cứu tiếng nói của một dân chính là xử dụng một chìa khóa đa năng mở vào nhiều 

kho tàng ẩn náu của nền Văn hóa ấy, thí dụ Nhạc tính trong tiếng Việt tạo nên do Âm, Thanh, 

Vần, Nhịp và đủ đề tài không những cho ngữ học là điếu tất nhiên, mà luôn cho văn chương và 

cả tư tưởng nữa.  

Hôm nay, chúng tôi thử bàn về điểm cuối cùng, tức về liên hệ giữa Cơ cấu tiếng Việt và Việt lý 

xem hai đàng ăn chịu với nhau đến đâu.  
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Trong các cơ năng hiển hiện của con người, tiếng Nói bày tỏ Tính thể con Người nhiều hơn 

hết. Con người được định nghĩa là nơi giao hội của đức Trời đức Đất, tiếng Nói cũng vậy nó 

đứng giữa Vật chất và Tinh thần, vì thế nó chỉ còn có Thanh âm mà Thanh âm là cái đã 

thoát khỏi hình hài khí chất, nó là nhịp cầu nối Thể chất ở đợt Tinh vi cùng cực (thanh âm) 

với cái vô hình là Ý niệm và Tư tưởng. Chính do chỗ đó mà ta có thể xét xem Ngôn ngữ của 

một dân có tinh thần nhiều hay ít.  Hãy nhớ lại câu định nghĩa Thần trong Kinh Dịch là Thần 

vô phương. Thần không ở nơi nào nhất định, thế có nghĩa là Thần có tính cách uyển 

chuyển, biến động và thấu triệt.� Vật nào càng giàu thể tính năng động và thẩm thấu thì 

càng giàu siêu linh tinh thần.  

2.- Hai  loại tiếng Nói: Cơ cấu và Ngữ luật 

Theo tiêu chuẩn đó ta có thể chia tiếng nói của loài người ra hai loại: một loại đi theo Cơ cấu, 

một loại vâng theo Ngữ luật.  

Theo Cơ cấu thì uyển chuyển và giàu khả năng thẩm thấu.  Theo Ngữ luật thì bị ràng buộc 

bằng cả một hệ thống mẹo luật gọi là Ngữ luật gồm Động tự, Danh từ, Quán từ (article), 

Giống, Số, Cách v.v… thì hợp tác nhau đóng khung câu nói xuống theo một cấu trúc Ngữ 

pháp nghiêm nhặt cột chặt các tiếng vào một ý nghĩa không thể hoán vị, hễ hoán vị là trật 

Ngữ luật và trở nên vô nghĩa. Có thể nói chung đó là các tiếng Âu Tây.   Loại hai đi theo 

Cơ cấu thì không có những thứ như trên, không Thì, không Cách, không Số, không Quán 

tự, Trạng tự hoặc nếu có thì cũng đứng rời không ảnh hưởng nhau để dễ bề hoán vị mà cơ cấu 

chỉ định đặng mang theo ý nghĩa khác nhau tuỳ theo vị trí.   Thí dụ “ vào được ” khác với “ được 

vào “. Đó là tiếng Tàu và tiếng Việt. Ông Burton Watson (1) nhận xét rằng Ngữ luật tiếng Tàu 

rất đơn giản chỉ gồm có Thực tự và Hư tự (full words and empty words) (chi, hồ, giả, dã). Hư 

tự thường dùng như Quán tự để nối kết hoặc giải nghĩa, nhưng cũng thường bỏ luôn. Phương chi 

tiếng Việt với cơ cấu rõ hơn và Hư tự giàu hơn.         (1) Early Chinese Literature, Columbia 

Univ, Press N.Y.1962 p.146-170. 

 

Về Cơ cấu chỉ việc xem thí dụ với 5 tiếng dưới đây: hễ hoán vị một chữ là có ý mới. 

  Sao không bảo nó đến 

  Nó đến sao không bảo 

  Không bảo nó đến sao 

  Sao bảo nó không đến 

  Sao nó bảo không đến 

  Không bảo sao nó đến 

  Sao nó đến không bảo 

  Không sao bảo nó (cứ) đến 

  Nó không đến bảo sao 
(Tôi nhớ láng máng xưa kia đã đọc thí dụ này đâu đó, có lẽ của L.M Lê Văn Lý thì phải và với nhiều xếp đặt hơn) 

3.- Cơ cấu tiếng Việt 

Quả là một sự uyển chuyển và năng động vô địch chứng tỏ trình độ cao cấp mà Việt ngữ đạt 

được trong việc đi đến cơ cấu. Lấy về đàng số mà nó thì Cơ cấu thượng thặng phải gồm ba bộ số: 

2, 3 và 5. 

a.- Năng động tính 
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Số 2 nói lên tính chất năng động căn bản. Muốn động phải có hai Hạn từ: Động bao hàm sự di 

chuyển từ A đến B, bước chuyển động cùng cực là từ Vô tới Hữu, từ Có tới Không, nên số 2 nền 

tảng phải là từ Có tới Không.  

b.- Nhân chủ tính 

Số 3 nói lên Nhân chủ tính. Vì Nhân chủ nên đứng ở giữa, không hề lệ thuộc vào hai thái cực 

nhưng độc lập như một chủ nhân ông. Số 2 là số căn bản có đầy trong Trời Đất giữa Sáng Tối, 

Đất Trời, Đực Cái, Cứng Mềm.  Thế nhưng duy trì được số 2 trong văn hóa phải có một nền 

Nhân chủ mới đủ mạnh để duy trì, và sự duy trì được biểu lộ bằng số 3, nên số 3 là số Nhân chủ, 

là số chỉ được đề cao trong văn hóa có Nhân chủ tính. Chứ như trong duy Vật hay duy Tâm 

thì không có số 3 vì con người thuộc vào một trong hai bên, vào Trời hay Đất, duy Vật hay duy 

Tâm, và chỉ có Một tức nguyên lý Đồng nhất được đề cao rất mực. Còn số 3 bị gảy bỏ. Pháp gọi 

là tiers exclu = triệt tam. Tertium non datur.  

c.- Tâm linh 

Số 5 là số Ngũ hành thành bởi 2+3 cũng gọi là “Vài Ba “ hay “ Tham Lưỡng “ tức nói lên tác 

động cùng cực của con người. Muốn làm được tác động cùng cực thì phải là con người Nhân chủ 

(số 3) còn tác động cùng cực là nhảy từ Có tới Không, phải hiểu là cõi không u linh đầy tràn diệu 

hữu gọi là Tâm linh. Chính vì thế mà để tóm tắt thì quen nói số 5 là số Tâm linh, hay là số 

Thẩm thấu cùng cực. Tóm lại sự uyển chuyển (do cơ cấu) nói lên sự thẩm thấu cùng cực, thẩm 

thấu biểu lộ tình chất Tâm linh (số 5).   Tâm linh biểu lộ bằng số 2 (từ Có đến Không) và tính 

chất nhân chủ số 3. Chi tiết hóa như vậy rồi bây giờ chúng ta thử đi vào phân tích tiếng Việt.  

4.- Tóm lược tinh tuý 

Đó là tóm lược tinh tuý của bộ cơ cấu “ vài ba tham lưỡng “ .  

a.- Số 2 

Số 2 quan trọng như nền tảng được bàn trong bài Nét Song trùng (Kinh Hùng). Đây là nền 

tảng tối quan trọng nên văn hóa nào thiếu nó thì sẽ gieo tai họa.    Hiện nước ta đang phải rên 

xiết dưới ách độc tài chuyên chế phi nhân của cộng sản thì cũng vì cộng sản thiếu nét song trùng. 

Bởi cộng sản là duy Vật.  

* Tại họa đánh mất số 2 trở nên Duy Lý một chiều 

Chữ ấy nói lên sự thiếu nét Song trùng một cách công khai lộ liễu, nên sự hiểm độc, đi đến thái 

thậm. Chính cái độ thái thậm nọ làm cho nhân loại giật mình mới nhìn nhận ra căn nguyên tai 

hại, chứ trong thực tế thì văn hóa Tây Âu đã đánh mất nét Song trùng từ khuya. Heidegger kêu là 

đánh mất nét gấp đôi (the twofoldness). Chính sự đánh mất này là nguyên uỷ sâu xa tại sao văn 

hóa Tây Âu trải qua 25 thế kỷ không sao kiến tạo nổi một nền triết lý Hòa giải, như chúng tôi đã 

mình chứng điều đó trong quyển sách mang tựa đề như trên và đề nghị ra một nền triết lý Hòa 

giải đặt nền trên Việt lý (rất tiếc bản thảo quyển này đã bị mất vào dịp tị nạn năm 75) là vì cuối 

cùng chúng tôi khám phá ra trong triết Việt có nét Song trùng nọ, nó hiện hình vào cùng khắp 

những gì quan trọng như vật biểu là Tiên Rồng, cai trị nước được biểu thị bằng bánh Trời bánh 

Đất, quê nước được kêu là Sông Núi v.v� cái gì cũng đi cặp đôi như thế.  

Vậy sự đi cặp đôi nọ cũng thấy nhan nhản trong tiếng Việt một tiếng nói gọi là độc âm, 

nhưng lại ưa đi đôi theo lối nhị âm một cách tràn ngập: chợ búa, chăn màn, giường phản, làm 
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lụng, ngổn ngang, hồ hởi, lè phè� (Theo môn Việt Ngữ Lý (1) thì ban đầu tiếng ta đi đôi. Về sau 

chịu ảnh hưởng Tàu nên mới đi vào hướng một). 

(1) Mỗi khi nói tới Việt Ngữ Lý là tôi quy chiếu tới cụ Mai Ngọc Liệu người đã mở ra một trường 

phái riêng về ngữ lý học đặc biệt Việt Nam. Tôi đã được đọc một vài bài thấy các khám phá của 

cụ có nền tảng nghiêm túc. Xin chờ đọc cụ Mai Liệu để biết thêm về ngữ lý của ta.  

* Thực tự và Hư tự 

Thường thì không mấy người để ý đến lối đi cặp đôi đó vì tiếng nào trên thế giới chẳng có, thí dụ 

blanket, table thiếu chi. Nhưng khi nhìn lại liền nhận ra đó là tiếng đa âm nên cần cả hai âm mới 

đủ nghĩa, nói mar không đủ, phải thêm ket vào mới có nghĩa là chợ.    Còn tiếng Việt nói chợ là 

đủ, âm búa không cần cho ý nghĩa, thêm vào có thể coi là thừa, là Hư tự, có người cho là vô 

ích. Kỳ thực thì nó không còn nằm trên cấp vô ích với hữu ích, nhưng đã vươn vào vòng 

Trong.  

Trong bộ triết lý An vi tôi hay dùng chữ vòng Trong thay cho siêu hình, là vì vòng Trong tàng ẩn 

ngay trong sự vật, khác siêu hình đi luôn vào cõi ý niệm, kêu là lý giới như của Plato. Còn “ 

vòng Trong “ là cái gì vẫn nằm trong sự vật làm nên cái hồn, cái ý nhị của sự thể và như thế là 

diễn tả nét song trùng cách thẩm thấu, nên ta còn nhận thấy tính chất thẩm thấu đó ngay trong 

chữ cặp đôi được bày tỏ bằng nhiều lối. 

 * Liên hệ ý nghĩa  

Liên hệ ý nghĩa như nâng lên, hạ xuống, mở ra, đóng vào, chợ búa, tập tễnh mon men. 

 *Liên hệ lân cận… 

Liên hệ về lân cận, về liên tưởng như chăn màn, bát đĩa, giường chiếu, mâm bàn, nồi niêu, xoong 

chảo, viết lách, nói năng, ăn ở, điệu bộ.… 

 *Lặp lại Nguyên âm 

Có khi bằng nguyên âm như ngâm nga, ngân nga, nết na (nguyên âm N), lập loè (L), đủng đỉnh 

(Đ), kêu ka (K).… 

  *Lặp lại Chủ âm 

Có khi bằng chủ âm như lỉnh kỉnh (ỉnh), khoác lác (ác), lảo đảo (ảo).     �Có trường hợp đặc biệt 

về chủ âm iếc như học hiếc, thi thiếc, làm quan làm kiếc, láo liếc, ho hiếc, ốm iếc, phải đi xin eo 

phe eo phiếc, phút tem phút tiếc.�Trên đây chỉ kể sơ qua một cách ngẫu hữu (cách hệ thống 

dành lại cho ngữ lý học) vừa đủ để chứng tỏ đó là một sáng tạo không phải là vô ích như có 

người tưởng, mà là tối quan trọng để diễn đạt nét song trùng của Việt Lý, hai mà một, một mà 

hai.  

b.- Số 3 

*Nền Nhân sinh quan Nhân chủ hùng tráng 

Bây giờ xin hỏi hậu quả nét song trùng là chi? Xin thưa đó là số 3 chỉ nền Nhân chủ tức 

một nền Nhân sinh quan hùng tráng cùng cực đến độ Trời cao Đất thấp mà cũng có thể 

nắm giữ cùng một trật để làm nên “ cõi người ta “ ở giữa Trời cùng Đất.   Nếu là thứ nhân 

sinh quan yếu hèn thụ động thì chỉ nắm nổi một bên: đánh mất nét song trùng và trở nên một 
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chiều kích, một duy nào đó: vì chọn một bỏ một, chọn lý bỏ tình là duy lý, chọn trời bỏ đất là 

duy tâm, chọn Tư sản bỏ Vô sản là Tư bản, chọn Vô sản bỏ Tư bản là Cộng sản.  �Cứ thế mà 

giằng co chống đối, đấu tranh, được bên nọ mất bên kia, nên gieo tai họa cho con người vốn là 

một vật lưỡng thê (sống ở hai cấp bậc). 

* Khác biệt giữa Tây ngữ và Việt ngữ (  Le La  và con cái. . .) 

Văn hóa con người chia ra được hai loại lớn một bên có nhân sinh quan hùng mạnh thì sẽ 

Nhân bản hóa vũ trụ còn bên có nhân sinh quan yếu ớt thụ động thì tất sẽ bị Vật hóa, như triết 

học bàn về con người theo cung cách bàn về sự vật tức đứng cùng một bộ định đề và nguyên lý 

của sự vật nên người bị vật hóa, Mỹ kêu là “ man reified ”, như đã được nhắc tới trong tiếng 

người homme do tiếng humus là đất bùn: cả hai tiếng cùng một gốc đất. Sau đây là mấy thí dụ 

nền tảng. Tây Âu gọi Trời là the Sky, Đất là the Earth, còn Việt Nam thì kêu là Ông Trời, Ông 

Địa. Thế là ta đã thấy khuynh hướng nhân bản hóa vạn vật ló dạng trong chữ ông đặt cho Trời 

cho Đất. Hãy đi đến vài thiên thể lớn nhất là mặt trời mặt trăng, hai chữ mặt nói lên bóng dáng 

con người chiếu dọi tới trong chữ mặt: mặt trời, còn mặt trăng không những là mặt trăng mà còn 

có cả cưới xin nữa tức nhân bản hóa trọn vẹn.   Trẻ con hát: “Ông Trăng mà lấy bà Trời “ . 

Câu này chở theo bầu khí sơ nguyên của thời mẫu hệ lúc mặt trăng còn nắm chính quyền kêu là 

ông trăng, về sau đến thời phụ hệ thì ông trăng trở nên bà nguyệt. Như vậy kể có phần mất mát 

nên dân gian an ủi bằng cách rút tuổi đi và kêu là cô Hằng, đã vậy còn yêu cô ra rĩ.  

  Tôi yêu cô Hằng 

  Đêm xưa xuống trần 

  Mình ơi tình ơi. 

Nhưng thôi yêu em anh để trong lòng để anh xét tới các vật khác. Vậy khi xét tới cách kêu tên 

các vật ta thấy sự khác biệt lơn giữa Tây ngữ và Việt ngữ. Ta thì kêu là cái là con, cái bàn, cái 

bút, cái nhà con gà, con cá, con trâu. Tây thì lại chú ý đến đực cái trừu tượng: le monde, la 

table v.v, sự khác biệt này nói lên nhiều nét đặc biệt, mà điểm đầu tiên là tiếng Âu Tây quá ước 

định, thí dụ nói la table giống cái thì căn cứ vào chi mà bảo cái với đực.  Thứ đến là vụ giống cái 

thì tiếng Pháp phải thêm “ e câm “ (e muet). Nếu theo cụ thể thì e câm phải cho vào giống đực. 

Các bà nói nhiều thì e nói chứ sao e câm? Hay là có ý bảo các bà phải “ câm đi “ theo cung cách 

duy dương độc chiếm, đàn áp đàn bà? 

* Thứ tiếng sống Hiện và sống Ẩn tạo nên mối liên hệ Vạn vật nhất thể 

Ngược lại tiếng Việt thì có nền tảng đàng hoàng vì căn cứ trên sự sống hiện và sống ẩn. 

Sống hiện kêu là con: con gà, con vịt, con chim; sống ẩn kêu là cái: cái nhà, cái bút, cái bàn. 

Đây mới là nét xét vòng ngoài chứ vòng trong còn lắm điều hay kinh khủng.  Trước hết nên nhớ 

chữ Cái xưa kia có nghĩa là Mẹ như câu Con dại thì Cái mang (tội). Như vậy hai tiếng Con Cái 

nói lên mối tình thắm thiết nhất trong loài người được đem dùng cho sự vật. Đó là tang 

chứng không những Nhân bản hóa vạn vật mà còn đem đặt vào đó mối liên hệ bao là và 

sâu thẳm nhất, nên vạn vật được ràng buộc với nhau như một thân thể, mà nho kêu là “ 

thiên địa vạn vật nhất thể “. Chính quan niệm nhất thể này gây nên môi sinh tinh thần công thể 

(espirit communautaire) mênh mông không những bao trùm nhân loại không phân biệt Chủ Nô, 

mà còn tỏa ra khắp vũ trụ đến nỗi Nguyễn Công Trứ đã nói được “ vũ trụ nội mạc phi nhân sự 

“ = trong vũ trụ không có chi không phải là phận sự của ta. Nó khác biết bao với cá nhân chủ 

nghĩa, mọi cái rời rạc xa lạ như 
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Albert Camus đã nói đâu đó rằng: tôi cảm thấy tôi xa lạ với vũ trụ, với Thượng Đế, với tha nhân 

và hỡi ôi với chính tôi nữa.  Điểm hai nó dính dáng đến lịch sử, lúc Mẫu hệ nhường quyền cho 

Phụ hệ. Ở thời mẫu hệ thì Cái chỉ vật sống hiện như câu: 

  Cái cò cái hạc ( vạc ) cai nông. 

  Sao mày nhổ lúa ruộng ông hỡi cò? 

Nhưng đổi sang phụ hệ thì cái lui vào hậu trường để chỉ những gì có cái sống ẩn tàng. Huyền sử 

nước ta chỉ thời quá độ bằng truyện 50 con theo Mẹ lên núi lập ra nước Văn Lang và chia nhau 

cai trị thay Mẹ. Còn Mẹ rút vào trong nắm lấy cái “ cồng bà “ với chức nội tướng và từ đấy thì 

vật sống ngầm kêu là cái: cái bút, cái chén, cái nhà, còn vật sống hiện thì kêu là con “ con cò bay 

lả bay la “.  

* Liên hệ giữa Tư tưởng và Ngôn ngữ 

Trên đây chỉ là cái nhìn thoáng của triết, vừa đủ để đặt ra nhiều vấn đề bàn luận để gây sinh động 

trong lãnh vực văn hóa, cũng như để nhận ra mối liên hệ giữa tư tưởng và ngôn ngữ: cả hai 

cùng một nét song trùng y hệt.  Nếu tư tưởng là Tiên Rồng, Sông Núi, Đất Trời, Mẹ Cha, 

thì ngôn ngữ cũng thích đi cặp đôi: chăn chiếu, ngân nga, lê phê, ve vãn.  Nếu tư tưởng là 

Nhân chủ thì tiếng nói cũng thế, từ ông Trời, qua cô Hằng cho đến cái cò, con tôm, cái nồi, 

cái chảo đều mang ấn tích con người. Đó là hai bước song trùng và nhân chủ hay là nhịp 

vài ba 2-3 hoặc tham lưỡng : 3-2. 

c.- Số 5 

 * Con số “ Thiệp đại xuyên 

Bây giờ xin bàn đến số 5 hay hành ngũ, nó bao trùm tiếng ta bằng 5 dấu: huyền, sắc, nặng, hỏi, 

ngã.  Tại sao tiếng ta lại được tràn hợp bởi số 5?  

Ý nghĩa sâu xa nằm ẩn trong hai chữ hành ngũ. Hành là hành động vì đây là đợt cơ cấu nên 

phải nói tới hành căn để, vậy hành đó là bước vào cung ngũ mà theo cơ cấu là “ hành vô hành “ 

, “ địa vô địa “ tức là An vi = theo nghĩa không còn đối tượng, đi đến chỗ “ vô thanh vô xú “ . 

Cái bước quan trọng đó Kinh Dịch kêu là “ thiệp đại xuyên” sang qua sông lớn, nhà Phật kêu là 

“ đáo bỉ ngạn “ vì thế cần thuyền bát nhã, mà trong Trống đồng là thuyền Rồng là thứ “ thuyền 

tình bể ái “ cùng cực để nối Trời với Đất.  

 *  Ngũ hành ( 5 ) với Linh cổ ( 3 – 4 ) 

Vì thế xa xưa trống Linh Cổ có 6 mặt và có cái cả 8 mặt. 8 mặt chỉ Trời (8 gió của Kinh Dịch) 6 

mặt chỉ Đất (lục phương). (1)    Thứ trống này gọi là Linh Cổ được nói đến trong sách Mục 

Thiên Tử truyện, chương 5.   Linh Cổ có 6 mặt nhưng cũng được trình bày như trống kép 3 (6 

mặt) và được dùng để tế thần Đất (nhờ Thổ Bá có ba con mắt). Còn trống 8 mặt cũng gọi là 

trống Sấm để tế Trời. Lẽ ra 6 Trời 8 Đất hay 3 Trời 4 Đất chứ sao lại 8 Trời 6 Đất. Thưa ở đây 

theo luật Giao chỉ là theo Dụng mà không theo Thể (Thể viên Dụng phương, thể Âm dụng 

Dương) 3 trời Dương nhưng Dụng 4 Vuông. 4 Đất Âm nhưng Dụng Dương. Vì luật giao chỉ 

đó mà Phục Hy Dương lại cầm cái Củ Vuông, bà Nữ Oa Âm lại bồng cái Quy Tròn (diễn nôm là 

ông giò miếng chả, bà giả miếng nem, nem Thủ Đức gói khá tròn!).   Còn nhiều rắc rối khác nên 

không lạ con cháu mất trọn ý thức về bộ cơ cấu uy linh của mình. Chúng tôi đã cố tìm lại dấu vết 

trong hai quyển Kinh Hùng Khải Triết và Sứ Điệp Trống Đồng.   Nhưng xin hỏi 6-8 liên hệ với 

Ngũ hành chỗ nào? Thưa đó là liên hệ ngầm có đầy trong các số cơ cấu là loại số cũng đầy uyển 

chuyển linh động. Vậy 6-8 cũng là 3-4 (cặp đôi) mà 3-4 cũng chính là 3-2 mà 3-2 là số 5, số 5 



- 495 - 
 

kép bởi 3 trời 2 đất. Hai Đất cũng có thể là 4 Đất, hai số có thể dùng thay nhau: 2 hay 4 

cũng được. Nói 3 + 2 (vài ba) hay 3-4 cũng là một. Nhà Phật nói “ tam tế tứ đại “ = 3 cái tế 

vi chỉ Trời, chỉ cái gì vô hình siêu linh, tứ đại là 4 cái thô đại chỉ Đất. Đó là liên hệ ngầm 

giữa 6-8 (ra 3-4) với Ngũ hành. Ngũ hành thành bởi 3-2. 3 chỉ Nhân chủ, 2 chỉ bước lưỡng 

hành: hành trong cõi hiện tượng lẫn hành trong cõi vô hình: có vậy mới ra lưỡng thê = 

amphibious gồm cả cái sống của Phàm ngã lẫn Siêu ngã.  

Ta thấy tính chất ghê sợ của hành Ngũ cũng biểu thị bằng số vài ba, 3-4 hay 6-8 sâu xa dường 

nào, thẩm thấu tới tận Trời cùng Đất. Có ngày chúng ta sẽ tham luận về tính chất thiên biến vạn 

hóa của hình thái song trùng kép này.  

  *Bộ số  Vài  Ba ( nhịp kép Hai ) nhập vào  Ngữ lý 

Hôm nay chỉ xin áp dụng bộ số vài ba vào ngữ lý. Ta biết Song trùng là nhịp Đầu, Nhân chủ 

là nhịp kép Một, vài ba là nhịp kép Hai. Ta đã thấy tiếng Việt phản chiếu hai nhịp đầu (Song 

trùng và Nhân chủ). Bây giờ đến nhịp Vài Ba nó cũng phản chiếu cách kỳ diệu trong thể thơ lục 

bát (6 là 3 cặp, 8 là 4 cặp). Hãy mở truyện Kiều ra đọc những câu lục bát tuyệt vời: 

 

  Trăm năm / trong cõi / người ta. 

  Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 

  (Đánh dấu phân để thấy câu đầu có 3 cặp, câu sau có 4 cặp) 

 

Cơ cấu Nói bằng số “ Vài Ba”  hay nói bằng “ hình Tròn Vuông giao hợp “, hoặc cụ thể 

cùng cực là làm hai chiếc “ bánh Dầy bánh Chưng “, hoặc muốn “ Xổ Nho “ thì “ Thiên 

viên Địa phương “ đều cũng một cơ cấu. Vậy cơ cấu đã hiện thân cách kỳ diệu vào ngôn ngữ 

qua thể thơ lục bát trong cách gieo “ yêu vận “ tức câu trên không gieo vận vào cuối câu mà lại 

gieo vào lưng vào lòng câu sau: 

  Trăm năm trong cõi người ta/ 

  Chữ tài chữ mệnh khéo là / ghét nhau. 

 

Vậy mới là tình thâm chứ! Đọc lên như thầm bảo yêu em anh để trong lòng (trong mà) mà không 

để ngoài da đâu! Em đừng có ngại! Thật là bất ngờ, thảo nào thể lục bát được nhìn nhận là thể 

thơ độc nhất nói lên đức tính An vi ở chỗ gieo toàn vần bằng: dấu hiệu của an lạc siêu linh.  

 * Bè 6 – 8 được thể hiện trong trống Đồng Ngọc Lũ 

Xem ra thể thơ này cũng có trong nhiều chi của đại chủng Việt vì thấy hiện diện trong nhiều chi 

khác và có thể ngờ là đã được phản chiếu vào trống đồng Ngọc Lũ nơi vòng hoa văn giữa gồm 

14 con chim chia hai bè: một bè 6, bè kia 8. Phải chăng chúng đang ngâm thơ lục bát. Ít ra lục 

bát đang manh nha? Vì thế mà chúng có thái độ siêu thoát trần tục để đi về miền thái cực linh 

thiêng. Dầu sao mặc lòng, tức dầu 6-8 con chim có phản chiếu lối thơ lục bát hay không, nhưng 

không ai chối cãi rằng đó là thể thơ đặc trưng của Việt tộc, gói ghém cả hai bộ số 2 và 3 cũng 

như cơ cấu kép vài ba.  Có thể lối đó đã manh nha từ buổi bình minh với nhịp Trống quân khai 

quốc. Câu sáu có thể chỉ bè Nam (3 cặp từ) câu 8 bè Nữ (4 cặp từ) tức là đã từ lâu đời lắm.  

 *Tiếng Nói theo Cơ cấu tràn đầy Nhân chủ tính và Tâm linh 

Chính vì vậy mà lòng ta nao nao ngây ngất khi đọc những câu lục bát trong Kiều nhất là khi gặp 

những chữ đi đôi như nao nao, nho nhỏ, sè sè.… Mỗi cặp đôi xuất hiện như nhịp cầu 2 mối: một 

mối bắc bên Có mối kia cắm vào hư Không làm cho ta như chạm vào cõi u linh bát ngát.  
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                 Nao nao dòng nước uốn quanh. 

  Nhịp cầu nho nhỏ dưới ghềnh bắc ngang. 

  Sè sè nắm đất bên đường. 

  Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

Xem thế đủ biết tiếng ta thuộc loại ngôn ngữ đầy tràn Nhân chủ tính cũng như Tâm linh 

tính tức nghiêng về nghệ thuật và triết lý: đề cao cái tổng quát trên cái tư riêng, tránh rõ 

rệt, ưa âm u nên dùng rất nhiều hư tự. 

 * Cái Thừa và thiếu của tiếng Nói theo Ngữ luật 

Ngược với tiếng của Âu Mỹ có tính cách khoa học ưa khúc chiết khi đến độ không cần, thí 

dụ bắt cả mọi cái phải là đực hay cái, số nhiều, ít phân biệt chi li. Ta nói “ ba cái hoa này 

đó “, chỉ một chữ ba đủ chơi vai trò số nhiều, các từ khác không bị phiền hà chi cả. Mỹ thì 

“ these three flowers are red “ . Đã có three rồi còn bắt these flowers cũng phải thêm chữ s, 

this phải đổi ra these, verb phải đổi ngôi và số is ra are. Tiếng Pháp còn phải đổi đỏ ra đỏs 

(rouges). Đó là một thí dụ về sự tôn thờ ý niệm mà tiếng nói là dấu hiệu.   So với tiếng Việt 

thì vừa thừa mà lại thiếu, thừa vì đã có 2 chữ s, verb còn phải đổi ra số nhiều; thiếu vì chữ 

ba không đủ bao quát toàn bộ, đấy là điểm một, còn điểm nữa là cú pháp mạch lạc mà cơ 

cấu yếu: ta nói ăn được, được ăn, chỉ cần đổi vị trí của từ. Còn Mỹ phải dùng hai verb can 

và may. Đấy là lý do ngữ luật trở nên bề bộn và được quan trọng hóa rất mực.   Ở La Hy 

xưa trẻ mới khai tâm phải học ngữ luật chứ không học về luân lý, sử ký.  

 * Tính chất đơn sơ và hàm súc của tiếng Nói theo Cơ cấu 

Tiếng ta trái lại rất đơn sơ nên có sức hàm súc nhiều. Trong quyển Man and People ông 

Ortega Y Grasset nhận xét rằng tiếng Tàu giàu nhất thế giới về khả năng hàm súc 

(comprehension) do cơ cấu mạnh với sự dùng nhiều hư tự, vì hư tự chơi vai trò âm u với 

toàn bích. Ta có thể nói về tiếng Việt như vậy mà còn hơn nữa vì về hư tự thì tiếng Việt 

giàu hơn tiếng Tàu. 

Hư tự của ta là những chữ kép vào không cần thiết thí dụ nói chợ, nết, ngân đủ rồi không thêm 

chợ búa, nết na, ngân nga như ta quen dùng: đó chỉ là hư tự không cần mà lại cần: không cần 

cho nghĩa từng chữ nhưng lại rất cần để móc nối với âm u toàn thể. Đó là nét biểu lộ nhiều 

tính chất triết lý của dân tộc Chủ nhân Trống đồng, trống là hư, là không, hư không làm 

nền tảng cho triết Việt do thế mà ngôn ngữ của ta tràn ngập hư tự tức là tiếng đầy triết lý 

nhân sinh vậy.  

Có lẽ đây là lý do của một kinh nghiệm bản thân tôi. Số là nhiều người đọc sách tôi mà không 

hiểu, có người đề nghị cần sửa đổi dăm ba từ ngữ thí dụ không nên viết “ cần suy nghĩ lại “, “ đã 

bàn rồi “, “ xin nhắc lại “ mà nên viết cần chúng ta suy nghĩ lại, chúng tôi đã bàn rồi, chúng tôi 

xin nhắc lại.� Tôi bằng lòng sửa lại vì với tôi từ ngữ chẳng qua chỉ là để hiểu đạo, nói chúng ta 

cần suy nghĩ lại là đặt nổi chủ từ như Tây Âu cũng chẳng sao, y như hiện nay trong việc viết tên 

ta phải đặt cá nhân trước dòng họ, thay vì Lý Ông Trọng thì phải viết Trọng Lý Ông, thôi thì vào 

xứ cá nhân ta cũng phải đành đi một đường cá nhân vậy. Nhưng nhượng bộ rồi tôi cứ cảm thấy 

một cái gì ray rứt tạm gọi là khổ tâm như phải đi xa khỏi việc coi trọng gia tộc hơn bản thân, coi 

trọng lối giương mặt cá nhân (tôi, chúng tôi) hơn là ẩn náu để nhường chỗ cho đạo lý, nhưng gặp 

thời thế thế thì phải thế. Phải thế nhưng vẫn suy đi nghĩ lại về khía cạnh triết lý của tiếng Việt và 

ghi lại một ít trong bài này để mở chân trời cho những suy nghĩ về sau. “ 

VII. – Làm  ( theo Triết lý tác hành  ) 



- 497 - 
 

“ Không còn chi vinh dự hơn khi nghĩ đến rằng tiên Tổ chúng ta đã thiết lập được một nền 

triết lý tác hành. Tuy nhiên đó là mối vinh dụ ít ai ngờ, cần phải được phân tích thấu đáo mới 

thấy được.  

1.- Phương pháp Tỉ giảo của triết lý bằng Động từ To be 

Trước hết xin hỏi rằng thế nào là triết lý tác hành. Đây là câu hỏi đầy khả năng soi sáng, được 

gợi ra do phương pháp tỉ giảo, tức là triết lý hiện đại đang cố thiết lập một nền triết làm bằng 

động từ như Heidegger cố chứng minh rằng là một hình thức sa đọa của To Be. To Be là một 

động từ, To Be (verb) sau đã đốc ra danh từ Being. Nếu triết xây trên verb To Be thì là 

triết ngon, ngược lại xây trên danh từ Being là triết hỏng. Vì being là một vật thể (entity) 

mà không là động từ To Be như thưở sơ nguyên nữa.   Đây là những vấn đề người ngoài thấy 

như vô tích, kỳ thực thì thế giới chỉ huy do những vấn đề tế vi nọ, nơi mà “ sai một li đi một dặm 

“ .  

Con người phải chịu trận với một dặm là những ác quả của cái sai lầm một li, nhưng vì bé 

quá (một li) nên không thấy.  

Thế nhưng nếu dùng sự so sánh một dặm hậu quả thì có thể nhìn ra sự quan trọng của một li, và 

lúc ấy sẽ hiểu tại sao dựng nên được một triết lý bằng động từ, bằng tác hành là một vinh dự tối 

cao. Tại sao triết gia thượng thặng của Tây Âu hiện nay được nổi tiếng chỉ vì khám phá ra sự vụ 

động từ “ To Be “ đọa ra “ Being “, tức triết lý tác hành ban sơ đọa ra triết lý ý niệm nằm lì bất 

động.  

2.- Nguyên nhân sa đoạ từ To be ra Being 

Vấn đề nằm trong tâm lý con người mà Việt Nho nói là “ nhân tâm duy nguy “ = tâm con người 

rất tế vi dễ nghiêng lật nên đầy nguy hiểm, vì nó là khởi điểm cho những sự nghiêng lệch ở 

những chỗ chẳng ai ngờ đến. Để soi sáng sự nghiêng lệch này xin lấy một thí dụ trong câu “ tôi 

đọc sách “ gồm ba hạn từ: tôi, đọc, sách, có ai ngờ rằng chỗ quan trọng hơn hết là chữ đọc, là 

động từ, là verb, nếu không xây trên động từ mà xây trên Năng là tôi, hay trên Sở là sách thì 

đều là bước tiến lên đầu mối nghiêng lật.   Xưa nay các nền triết đều nằm trong chỗ nghiêng 

về tôi, hoặc về sách.  

 a.-  Đợt một ly 

Về tôi là duy Tâm, về sách là duy Vật: đây là đợt một li.   Hãy đi xuống một độ nữa là thước 

(còn lâu mới đến một dặm) thì ta sẽ thấy loài người như Descartes xây triết trên câu “ tôi suy tư, 

vậy có tôi “.   Câu ấy nói lên cái bệnh duy Tâm nghiêng hẳn sang phía bên Chủ tri (subject) là “ 

tôi suy tư “, nghiêng đến nỗi không còn tin là có đối tượng nữa, những người đi đường mà ông 

xem thấy ông không dám chắc là có, cuối cùng ông phải nại đến uy quyền Chúa phán rằng phải 

yêu người ta, thế là đích rồi, nhất định có người ta, vì có người ta mới yêu được chứ. Nhưng đó 

là tin người ta, nên không lập lại được quân bình giữa chủ tri nên gọi là nhị nguyên: hai bên 

li lìa không tìm ra được mối liên hệ giữa Chủ tri (tôi) và Đối tượng (sách), vấn đề đành bỏ 

dở.   Về sau Malebranche đưa ra thuyết hòa hợp tiền chế harmonie preétablie để cứu vãn 

tình thế: đại để là Chúa dựng nên một linh hồn (tôi suy tư) và một thân xác song song với nhau. 

Tôi muốn đọc sách và xác thân tôi, mắt tôi đọc sách. Hai việc đó: tôi muốn đọc sách và chính 

việc đọc sách không liên hệ chi với nhau, nhưng nhờ sự hòa hợp tiền chế nên lúc tôi muốn 

đọc thì cũng chính là lúc cái máy xác thân chạy đến chỗ đọc. 

Đó là một thí dụ cùng cực của sự chi li, vớ vẩn của triết có thể đem nhốt nhà thương điên.   Thế 

nhưng xưa nay chỉ có chửi triết chứ ai dám nghĩ đến đưa các triết gia vào nhà thương điên. Thực 
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ra có cho tiền cũng không ai dám làm, vì rằng các chính quyền tự xưa tới nay cứ bắt người học 

triết phải học như thế, nếu có nhốt thì phải nhốt mấy ông nắm chính quyền trước đã, rồi mới đến 

các người khác, nghĩa là tất cả mọi người.  

 b.- . . . Đi một dặm 

Bởi vì mọi người đều chịu ảnh hưởng của những thứ triết đó của Plato đặt căn cớ trên lý 

giới (duy tâm), của Aristotle đặt trên ý niệm bản thể sự vật (duy vật). Các triết gia sau tuy có 

phá phách, có thử thách đủ mặt nhưng không sao rút chân ra khỏi hai hạn từ đó mà triết Đông 

gọi là Năng (subject) Sở (objet).   Vì thế mà xã hội Tây Âu đầy những sự chia rẽ tự nền tảng: 

Vô thần chống Hữu thần, Chủ chống Nô và ngược lại, rồi Tư bản Vô sản, Chủ nhân Thợ 

thuyền, Bà chống Ông.…  Không một mối liên hệ nào là vắng bóng sự chống đối. Lâu ngày một 

số trí giả hé nhìn ra đôi chút lỗi tại đâu nhưng phải đợi đến đủ một dặm “ tam vô “ với đủ thứ 

đểu giả bạo tàn ngu xuẩn bần tiện của cộng sản thì bà con mới thấm mùi sự sai một li.   Và 

từ đấy mới mọc lên nào triết lý tác hành, nào là triết lý lao động, ngày lễ lao động, lao động 

vinh quang.… 

Thành công chăng? Thưa không vì đó mới là nói về làm chứ đã làm đâu, hay có làm nhưng đặt 

căn bản trên “ duy vật “ thì vẫn là bánh xe cũ: tức cũng xây trên một duy nào đó mà không trên 

tác động tinh tuyền. Vì chỉ có tác động tinh tuyền (an vi) mới đặt mối liên hệ cơ bản.  

 c.- Đáp đề của thuyết Tam tài 

Có nối được Năng Sở mới thống nhất, có thống nhất mới có sinh động, có sinh động mới có 

tinh thần. Thế có nghĩa là con người phải tìm sao cho ra một triết lý tác hành cao quý nọ.    

Điều đó chỉ có thể tìm trong những loại triết kiểu thuyết Tam tài của Việt Nho. Vì tài là tác, 

nó chỉ trỏ lối Tác Hành viết hoa, tức không phải là tác thường mà là Tác cùng cực. Việt Nho nói 

bằng huyền số 3, Đao Ba, Tam tài. Đấy là lý do của thuyết tam tài, chữ tài viết theo điệu tác 

(hành), nôm na gọi là “ tài gảy “ ( 才 ), biến thể của chữ thủ ( 手 ) là tay (cơ quan để làm).  

Chính nhờ thuyết tam tài mà triết lý Việt Nho đã không bị bệnh duy nào: không duy tâm, 

không duy vật, không duy lý, không duy tình v.v.� Trái lại có một mối thống nhất lẫm liệt 

bao trùm cùng khắp, không còn chỉ là nối kết những cái nhỏ bé mà là nối kết toàn cả vũ 

trụ.  

Do đó có một sự sinh động đáng tên là triết lý Nhân sinh và đạt tới bậc tinh thần cao độ nhất 

với câu “ thần vô phương “ , nghĩa là thần không ở hẳn đâu, nhưng đâu cũng ở, nghĩa là thẩm 

thấu cùng cực.   Những điểm trên đã bàn dài nơi khác, ở đây chỉ cần nhắc sơ qua như thế để soi 

đường cho cuộc tìm về cảnh giới Tổ tiên xưa, để xem các ngài đã đạt đến đâu. Muốn thấy ý 

hướng của các ngài thì một trong các phương tiện hiệu nghiệm hơn hết là suy tư về những danh 

hiệu Nước, danh hiệu Người, vì đấy là những kết tinh của lý tưởng được ấp ủ, được lưu truyền 

từ đời nọ đến đời kia, nên là những căn cứ bền bỉ.   Vậy thuỷ Tổ tối sơ của đại tộc ta là Tam 

Hoàng gồm Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, cả ba danh hiệu đều nói lên cái gì bao la và cùng 

cực. Điều đó được bày tỏ bởi chữ tam trong Tam Hoàng. Tam là Tam Tài: Trời, Đất, Người, 

cả ba làm nên một thân thể: “ Thiên, Địa, vạn Vật nhất thể “, không mảy may chia lìa chống 

đối : nhất thứ khi con người lại là cái tâm của vũ trụ (vũ trụ chi tâm). Như vậy khi đã đạt Tam 

Hoàng là đã bao trùm hết mọi đối tượng bé nhỏ, chỉ còn lại những động từ nằm ẩn trong chữ 

Tài. Tài là power, là sức mạnh, một sức mạnh tinh tuyền tự phát ra tác động không cần bất 

cứ cái chi mảy đông nên đó là việc cao nhất, bao trùm hơn cả nên cũng đi vào cùng cực hơn 

hết, đến chỗ “ hư tâm “ tức là tinh thần cùng cực.  
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Trong tập này đã mở đầu bằng 5 chương về các việc căn bản Ở, Ăn, Mặc, Nói, Làm. Đọc bài nào 

rồi ta cũng sẽ thấy nó dẫn đến cái cùng cực, cái gì bao la vô hình.  

3.- Thái thất của ( Việt ) Nho 

Ở dẫn tới Thái thất: cho con ngươi Đại Ngã ở trong vũ trụ, “ cư chi quảng cư “  

 a.-ĂN dẫn tới Việt tỉnh : múc lên nước Cam tuyền bất tận. 

 b.-MẶC dẫn tới thể Đạo : mặc Đạo vào thân. 

 c.-NÓI dẫn đến Hư tự : để hòa tan với Vô biên. 

 d.- LÀM dẫn đến An vi : làm là làm không lệ thuộc Đối tượng. 

4.-Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

Tất cả đều chứng minh nền triết lý tác hành có tầm bao la cũng như thẩm thấu đến cùng triệt. 

Như vậy là tạm xong chữ Tam Hoàng, bây giờ bàn đến ba nhân vật hay đúng hơn ba mẫu mực 

tối sơ làm nên bộ Tam Hoàng đó là Phục Hy, Nữ Oa,Thần Nông. Ở đây ta cũng thấy liền đó là 

những động tác căn bản. Phục Hy là thuần phục súc vật, còn Hy là nuôi dưỡng cúng tế. Đó là 

hai chữ nói lên giai đoạn từ bỏ săn bắn tức ăn sẵn để tự tay mình làm ra bằng thuần phục súc vật 

và gây nuôi ngay trong nhà. Thần Nông cũng thế nói lên giai đoạn từ bỏ hái lượm lang thang 

để bước vào nông nghiệp với lối sống định cư tự tay làm ra thức ăn. Nữ Oa là sự tàng trữ 

chứa đựng nói lên sự làm nhà để thâu đựng. Đó mới là nghĩa đen vòng ngoài, còn nghĩa bóng 

thì Tam tài tức tác động cao nhất.  

   Phục Hy chỉ Thiên sinh 

   Thần Nông chỉ Địa dưỡng 

   Nữ Oa chỉ Nhân hòa. 

Đó là những tác động bao trùm hơn cả, cũng có nghĩa là đáo để, triệt cùng đều đã xuất hiện với 

bộ ba của Việt tộc. Sau này Nho giáo đã công thức bộ ba trên thành thuyết Tam tài: Thiên, Địa, 

Nhân đặt con người ngang hàng cùng trời, đất mà nhà cách mạng Trần Cao Vân đã diễn tả một 

cách oai nghiêm rằng: 

  Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, 

  Trời Đất ta đây đủ Hóa công. 

Nhưng học giả như James Legge cho đấy là những ý tưởng ngông cuồng càn dở dại dột. Nhưng 

ta trả lời đó là tại J.Legge đứng ở quan niệm triết học bản thể mà xét con Người cùng một vị trí 

như Trời. Đó là sai, hay đúng hơn đó là hiểu theo nghĩa đen câu nói bóng bảy. Muốn hiểu cho 

đúng tinh thầnViệt Nho thì phải hiểu về phương diện tác động có tính cách chiến thuật chiến 

lược tức phải quan niệm về Trời Đất thế nào cho hợp triết lý Tác hành, sao cho con người duy trì 

và phát triển được khả năng tác động của mình, mình vẫn hăng hái say sưa làm việc. Đó là điều 

quan trọng.  

Đã là triết lý Nhân sinh thì chỉ nên xét tới những Tác động liên can đến Mình.  

Tuân Tử ví với quan niệm về hòn đá cạnh đường, người đi ban đêm tưởng là hổ thì rụng rời chân 

tay tê liệt cả thân mình, mất khả năng chịu đựng, nhưng nếu xem đó chỉ là tảng đá thì khả năng 

đi đứng vui hưởng còn giữ y nguyên. Về Trời cũng vậy, Trời vô hình nên mỗi nơi mỗi đời có 

những quan niệm về Trời khác nhau, mỗi nền triết lý đạo lý đưa ra một quan niệm thuận với chủ 

trương của mình.  
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5.- Quan niệm ( Việt )  Nho về Trời 

Theo đó triết lý Nhân chủ tác động không thể chọn quan niệm về Trời quá toàn quyền đến độ coi 

con người là sự vật hoàn toàn bất lực chỉ còn phải vâng theo cách tối mặt.  

Với Việt Nho quan niệm Người như thế là xúc phạm đến Trời. Trời là đấng thông minh vô cùng, 

quyền phép vô biên mà đến lúc dựng nên con người yếu xèo hoàn toàn thụ động không dám có 

một sáng kiến nào thì không hổ mặt Thượng Đế sao.  Ca dao ta nói: con hơn cha là nhà có 

phúc. Con người cũng là con Trời, không dám nói đến hơn nhưng cũng phải giống Thượng Đế 

phần nào, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ lị. Nếu Thượng Đế là đấng toàn 

năng thì con người cũng phải là giống đầy năng lực đầy khả năng tác hành tự chủ. 

6.- Quan niệm quá hạ thấp và quá đề cao con Người 

Vậy cho nên quan niệm quá hạ thấp con người chính là quan niệm xỉ nhục Trời, nó sẽ dẫn 

đến thuyết định mệnh, bóc lột con người hết thảy, không còn chút tự do nào.  

Vậy hỏi tại sao quan niệm thấy kém đó lại được duy trì xuyên qua Âu Tây cổ đại?  

Người ta nhận ra rằng quan niệm này được các nhà chuyên chế ưa thích vì nó rèn luyện 

tâm trí con người để suy phục quyền bính và nếu nhà cầm quyền lại thành công trong việc 

tự đồng hóa mình với Trời như thuyết vua thần, thì sự đàn áp chuyên chế đi đến cùng cực, 

khiến con người bị vong thân mất hết chủ quyền và khả năng tác động.  

Đó là lý do thầm kín đã gây nên thuyết Vô thần chối bỏ Thần minh để cho con người ngóc đầu 

lên để được tự do, tự làm lấy lịch sử. Do đó con Người coi Trời bằng vung. Nhưng đó là quan 

niệm không tưởng trái với thực tại.  Trời che cùng khắp sao dám coi là vung. Trời là gì cao cả 

bao la vây bọc quanh mình từng giây từng phút chối đi đâu có được. Vì vậy mà Âu Tây cứ lúng 

túng trong hai Thái cực nọ: Trời là tất cả, con Người không làm chi được; hoặc con Người là 

tất cả: không có Trời.  

Nhưng cả hai đều có hại cho khả năng làm việc của con Người. Cụ thể là không thiết lập nổi một 

nền triết lý Tác hành. Muốn giàn hòa hai thái cực đó nên dùng thuyết Tam tài là đặt con người 

lên cùng hàng Tài, tức Tác, tức là bất cứ tác động nào liên quan đến con người thì con người 

cùng đóng góp vào đó “ một phần ba “ (xin hiểu co dãn kiểu tam tài). Ngay việc lên Thiên đàng 

xuống hỏa ngục thì chính con người phải có phần đóng góp quyết liệt chứ nếu cho là tại Trời cả 

như Calvin chủ trương thì ra ông Trời là đầu mối sự bất công sao? Việc lớn lao như vậy mà con 

Người không có phần, huống chi việc khác.   Đấy là lý do của thuyết Tam tài, và đây là lý do tại 

sao Việt Nho có ý nghĩa đặt tên người là Thánh ngang với Trời (Tề Thiên Đại Thánh) khác hẳn 

ông Trời Tây Âu, thấy con người bất tuân thì làm sét đánh cái rẹt. Ông Trời Đông phương thì 

không, nhiều khi con người làm bậy ông chỉ nhìn rồi khóc, chứ tuyệt không can thiệp sợ phạm 

vào tác quyền của nó, cái quyền tự tạo tự thành chứ không được ỷ lại. Phong dao ta có câu: 

  Hoàng Thiên ngự tại thiên đàng 

  Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi 

  Tưởng rằng con uống con chơi 

  Ai dè con uống con rơi xuống sình.                   

Tôi nghĩ Trời cũng phải thích thú câu trên, bởi vì quyền phép vô biên của Trời thì quá chói 

chang, sức mấy mà hạ giá nổi, cần chi cảnh cáo. Trời quá đủ thông minh để hiểu rằng: tụi nó quá 

kính nể mình là cái chắc có nói ngông chút cốt chẳng qua là chiến lược tâm lý thôi, tức là mạnh 

miệng một chút cốt để bảo toàn nội lực, nuôi dưỡng được tác phong của con người hùng, sẵn 

sàng nắm lấy phần tích cực dành cho con người trong mọi việc liên hệ đến nó, để: 

“ Có trời mà cũng có ta “ 

và 
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“ Tận nhân lực nhi quy thiên số “ . 

7.-Hiện tượng Dân chủ rất sớm ở nước ta 

Có quy thuận theo thiên số theo vận mạng chứ, nhưng trước hết phải làm cho đầy đủ đã những gì 

con Người có thể làm, làm Tận Nhân lực.   Chính nhờ chiến thuật đó mà triết lý Việt Nho đã đạt 

thành tích hầu không một triết lý nào làm được: là đã cứu gỡ con người ra khỏi mọi tròng nô lệ 

của tai dị rồi đặt con người lên địa vị Chủ nhân, gọi vắn tắt là Nhân chủ. 

Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa hiện tượng Dân chủ rất sớm của nước ta xưa là đề cao kinh 

nghiệm thực lực bên trên quyền bính, coi trọng uy tín hơn uy quyền, đề cao những sáng tạo 

những thành tích như xa xưa là ông Hữu Sào người sáng nghĩ ra nhà sàn, Toại Nhân, Viêm 

Đế là người biết dùng lửa, Hữu Miêu người biết gieo mạ, rồi đến một lượt các bà: Bà Đà 

trồng cây xây núi, Bà Dâu phát minh ra việc nuôi tằm bằng lá dâu, Bà Nành nghĩ ra việc 

trồng đỗ nành, Bà Giàn biết làm giàn dưa. Trong Nam có đầy tên các bà: Bà Điểm, Bà 

Hom, Bà Quẹo.…  

Tóm lại không phải thuộc dòng tộc vua quan mới được lưu danh mà tất cả ai ai dầu là thường 

dân miễn có tác động sáng tạo là được lưu danh hậu thế. 

Về điểm này có thể nói Việt còn giữ được tinh tuyền hơn Tàu, bên Tàu còn có những kiểu 

nói chỉ dân nước là người nhà Chu, người nhà Hán, người nhà Đường (Chu nhân, Hán 

nhân, Đường nhân) chứ bên Việt Nam thì không. Có lẽ vì vậy mà danh hiệu nước ta có 

những tên hay một cách tuyệt với như Văn Lang, Giao Chỉ, và nhất là Việt, cả Việt Mễ lẫn 

Việt Tẩu.  Tóm lại triết bằng động tự với nghĩa là nhấn trên Tác hành hơn là trên Bản thể 

của sự vật, hoặc trên quyền bính vì quyền bính cũng là một vật thể ngoài con Người. Quả 

là một nền triết thấu triệt vậy.  

C.- Phong tục, tập quán  

I.- Trống Quân : Triết lý nhảy đầm 

( Triết lý cái Ðình : Kim Ðịnh ) 

Nhảy đầm là chữ nhà quê còn người trí thức gọi là khiêu vũ, nghe sang hơn nhưng không cụ thể 

và bình dân bằng hai chữ nhảy đầm. Nhảy đầm là do Tây đưa vào nó có tính cách cá nhân còn 

nếu nhảy đầm công cộng thì đã có bên ta từ lâu đó là hát Trống quân.  

1.- Cuộc nhảy mang tính chất công thể và Tâm linh 

Trống quân không những khác nhảy đầm vì tính chất công thể tức không nhảy với một bà 

nhưng nhảy với một đàn bà. Nét thứ hai trong việc nhảy còn có cái gì linh thiêng bao bọc 

nên trống quân lẽ ra phải được tổ chức dưới núi, bên bờ sông ở cửa Đông Nam của thành 

hay làng. Thường thì những điều kiện đó khó hội đủ nên người xưa đã sáng chế ra tiếng trời 

tiếng đất để thay thế cho những điều kiện trên kia. Đó là cái Trống Đất (đào lỗ xuống đất) lại có 

dây chằng ở trên chỉ Trời. Khi hát mà gõ lên dây phát ra tiếng gầm gừ như là tiếng Đất tiếng Trời 

đệm theo quấn quýt lấy những lời hát đối của Đôi Bên. Còn những lời đối đáp qua lại nhiều khi 

chở theo rất nhiều yếu tố triết bình dân. Hãy đưa ra vài thí dụ: miếng trầu là đầu câu chuyện.  

 

  Bè nữ 

 Gặp nhau ăn một miếng trầu 

 Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào 
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  Bè nam 

 Miếng trầu đã nặng là bao 

 Muốn cho đông liễu tây đào là hơn 

 

  Bè nữ  

 Miếng trầu kể hết nguồn cơn 

 Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào 

 

  Bè nam 

 Miếng trầu là nghĩa xướng giao 

 Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên. 

 

Thí dụ khác: 

  Bè nam 

 Ở đâu năm cửa nàng ơi? 

 Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng . 

 Sông nào bên đục bên trong? 

 Núi nào thắt quả bồng mà có thánh sinh? 

 Ai mà xin được túi đồng? 

 Ở đâu mà lại con sông Ngân Hà? 

 Nước nào dệt gấm thêu hoa? 

 Ai sinh ra cửa ra nhà nàng ơi? 

 Kìa ai đội đá vá trời? 

 Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên? 

  Bè nữ 

 Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi. 

 Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 

 Nước sông Tương bên đục bên trong. 

 Núi đức Thánh Tản thắt quả bồng mà lại có thánh sinh. 

 

 Ông Khổng Minh không xin được túi đồng. 

 Trên trời lại có con sông Ngân Hà. 

 Nước Tàu dệt gấm thêu hoa. 

 Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà chàng ơi. 

 Bà Nữ Oa đội đá vá trời. 

 Vua Đại Vũ trị thủy cho đời được yên. 

  Bè nam 

 Bây giờ mận mới hỏi đào, 

 Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? 

 

  Bè nữ 

 Mận hỏi thì đào xin thưa: 

 Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

  Nam kết 

 Ai về đường ấy hôm nay 

 Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương. 
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 Gởi cho đến chiếu đến giường. 

 Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm. 

 

Đại khái đó là vài mẫu khi đọc lên nhận thấy hai điểm đặc sắc sau đây. 

2.- Cuộc nhảy: Hoạt động cả Thân Tâm  

Thứ nhất là tính chất động đích của Trống quân khác với nhảy đầm. Nhảy đầm chỉ cần biết đưa 

tay đưa chân sao cho hợp với điệu nhạc khỏi phải suy nghĩ, cũng khỏi phải hát nữa, đã có máy. 

Trống quân thì phải hoạt động hơn nhiều; miệng phải hát, tâm trí phải tác động để đối 

đáp, vì không được hát bài có sẵn mà phải tuỳ cảnh mà sáng tác lấy rồi hát lên tức khắc 

cho hợp câu hỏi.  

3.- Cuộc nhảy: kết mối Hoa Tình (  Đại Đạo Âm Dương hòa ) 

Thứ hai là ý phải từ xa tới gần, mà gần cuối cùng là việc lấy nhau, nói lên một cách không úp 

mở nhưng phải nói “ Hoa Tình “ tức là nói lên cách văn hoa và như thế nó không phải là một sự 

vui giải trí như nhảy đầm, mà là việc làm có chủ đích đưa đến hôn nhân nhưng đưa đến bằng 

nghệ thuật, bằng múa hát, tức là một lối triết lý toàn diện. Tất cả tinh thần vật chất hòa trộn với 

nhau, chứ không có kiểu phân chia. Vào điện hay đền thờ lạy, rồi ra xóm bình khang chui lủi: 

tinh thần ra tinh thần, vật chất ra vật chất. Ở đây tinh thần vật chất hòa hợp ngay trong một nơi, 

một lúc theo đúng triết lý tìm phi thường trong cái thường thường. Trở lên là thử đưa ra một hai 

thí dụ về sự thấm nhập của triết lý vào trong mọi hành vi cử chỉ của Người Việt.  

4.- Phương thuốc chữa bệnh Duy: Phục hoạt triết lý hướng dẫn Thân Tâm 

Đấy là ơn ích rất lớn và nếu biết làm phục hoạt thì sẽ là bài thuốc chữa bệnh thời đại mà Herbert 

Marcuse kêu là bệnh Duy một chiều kích. Hay cũng quen gọi là nhị nguyên, tức là duy vật hoặc 

duy linh. Linh thiêng được biểu lộ rất lớn lao trong bao nhiêu điện đài, bao nhiêu sách, bao nhiêu 

người hy hiến thân tâm cho tinh thần. Nhưng vì là nhị nguyên nên anh đi đường anh tôi đi 

đường tôi.  

Đạo là đạo. 

Đời là đời. 

Hóa cho nên Đời trở nên vô Đạo, mặc dầu các thứ Đạo lý truyền bá khắp nơi nhưng vì đứng 

ngoài Đời nên đời vẫn vô Đạo.  Nhưng hỏi vậy tại sao người đời không để ý đến Đạo nằm ngay 

trong Đời. Thưa vì đó là điều rất khó và rất dễ quên đi.  Rất khó vì người ta dễ chú ý những cái 

gì ngoài mình, vì lúc ấy nó là đối tượng, giác quan có thể tác động.   Còn như Đạo đã lẫn vào 

Đời vào Thân Tâm thì không còn đứng ngoài nên không còn là đối tượng. Vì thế Kinh Dịch mới 

nói là “ bách tính nhật dụng nhi bất tri chi : 百性日用而不知之 “ : bách tính dùng hằng ngày 

nhưng không biết đến. Không biết đến nên là nguy cơ, và mối nguy cơ đó càng ngày càng trở 

nên lớn lao vì không những bách tính là thường dân không biết, mà cả giới trí thức cũng không 

biết đến nữa, thế mới nguy. Vì từ lúc ấy họ sẽ đi tìm triết ở xa xăm theo cả hai nghĩa, một là phát 

xuất từ ngoài Đời sống, đứng ngoài con Người nên dễ được tìm thấy, dễ được học hỏi, và do vậy 

gây nên cho nền triết lý Việt Nam một cơn thử thách lớn lao như chưa từng thấy.  

Vì hầu hết tri thức trong nước đã bỏ triết Nhà để chạy theo triết Ngoài. 

Có còn cách nào cứu vớt nổi tình trạng này chăng?  Chưa biết, nhưng chắc một điều là nếu 

không cứu với nổi tinh thần triết Việt thì chúng ta chỉ còn có triết học để học, nghĩa là để mà 

chơi. Chứ còn triết lý tẩm nhuận việc ăn làm, triết lý hướng dẫn Thân Tâm thì không còn nữa.  

Bởi vậy dù thành hay bại việc đáng làm là chúng ta hãy cố gắng làm. Và đó là mục tiêu của 
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quyển sách nhỏ này, và đường lối của quyển này là bình dân. Cụ thể là những Lễ Lạy Đình Đám 

mà vì tinh thần thống nhất nên chúng ta có quyền coi chúng như tài liệu chân thực về triết lý bình 

dân trong đó cái đình là trung tâm hiện thực nên lấy đó làm đầu đề cho sách: triết lý cái đình.” 

II .- Trống Quân xét như khôi nguyên Nghệ thuật sống của Việt tộc 

( Văn Lang vũ bộ: Kim Ðịnh ) 

1.- Trống Quân biểu hiện nét Lưỡng hợp sinh động 

“ Trong lãnh vực văn hóa nước ta, nếu ai muốn đưa ra một sự kiện vừa căn bản vừa bao trùm 

hơn hết còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì đó là Trống quân. Phải, chính tục lệ này nếu không 

cung ứng thì cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái cơ cấu uyên nguyên về vũ 

trụ quan của tiền nhân Việt tộc cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn trọn nền triết lý 

nhân sinh của cả miền Đông Á, nơi nhân sinh quan xây trên đạo vợ chồng : “ Quân tử chi 

đạo tạo đoan hồ phu phụ “.   Vậy mà trước khi nên được vợ chồng thì phải biết ve nhau, 

nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh bằng hai quẻ Hàm và Hằng. Hàm là ve: ve gái hay ve trai 

tuỳ. Còn Hằng là ở với nhau mãi mãi. 

Đây là một Nhân sinh quan được xây trên Vũ trụ quan ở thượng Kinh của Dịch mở đầu với hai 

quẻ Kiền Khôn có nghĩa là Trời Đất, giao thoa. Nét căn bản nổi bật của văn hóa Việt tộc đầy sinh 

động nằm trong đó.  

Trống quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh động. Cho nên nắm vững tinh 

thần Trống quân chính là hiểu được đầu mối cái cơ cấu triết lý sinh động của Tổ tiên xưa 

kia vậy. Đó quả là điều quan trọng hơn hết trong lúc này, lúc mà con người khắp nơi đang cảm 

thấy thiếu thốn cái chi nên nảy ra ý muốn trở về nguồn.  

2.- Về Nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca 

Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về nguồn mà vẫn không sao về cho được, là bởi 

thiếu lối về.  Với người Đông Á thì một trong những lối về đó là Trống quân, nên hiểu trúng 

được sẽ giúp ta trên nẻo đường về.  Bởi chưng căn bệnh trầm kha của nhân loại hiện nay là bệnh 

một chiều kích, cần tìm cho nó con đường nào giàu Lưỡng hợp tính hơn cả và đó là trống quân. 

Lý do: trong trống quân có nhiều cặp đôi hơn hết. Hãy kể sơ qua:  

a.- Thời gian và Không gian cuộc đấu 

Trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu. Đó là đôi đầu thuộc Thời gian. Sau là dưới 

chân Núi nơi có suối Nước: cặp đôi thứ hai thuộc Không gian. Còn nếu không có Núi có Sông 

thì thay bằng cửa Đông Nam, hay cùng lắm thì cửa Nam.  

b.- Các đấu thủ: Hai bè Nữ và Nam 

Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái Trống Đất trên có chăng dây làm trống Trời cũng 

như làm biên giới giữa hai bè Nam Nữ đóng vai hai đạo quân. 

 c.-Khí giới giao đấu: Ca vũ 

Còn khí giới là ca, là vũ, toàn là thứ có nhịp đôi như sẽ phân tích ở dưới. 

d.- Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình 
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Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “ sẽ sang qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân ngay 

trên nệm cỏ xanh (đạp thanh). Đó là đôi uyên ương trong thế sáng tạo hơn cả. 

Kèm theo là nhiều trò như bắn nhau bằng những Quả cầu làm bằng chỉ Ngũ sắc như nói người 

Mèo, người Thổ chẳng hạn.� Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho Trống quân càng thêm 

giàu tính chất sinh động.  Tây phương nói “ La vie est un combat: đời là chiến đấu “ và ngày xưa 

hay dùng việc đấu gươm mà xử kiện: ai thua là đuối lý. Như vậy là lý lẽ dựa trên sức mạnh. Đó 

là lối du mục.   Đông phương theo lối nông nghiệp tuy công nhận đời là chiến đấu, nhưng thay vì 

đấu gươm thì lại đấu lý, đấu tình, đấu ca, đấu nói như được bày tỏ mặn mà nhất trong Trống 

quân, một bên hát xướng, bè bên kia phải hát đáp liền, nếu không là “ thua “.…  

e.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình 

Điều đó nói lên tính chất Lưỡng hợp, mà Lưỡng hợp tính chính là linh hồn của triết lý Việt 

Nho.  Nên Trống quân là một lễ trong có liên hệ: 

 

 Tới Vũ trụ quan như Trời với Đất, 

 Tới Quốc gia như Non với Nước, 

 Tới Làng mạc như của Đông với Nam, 

 Tới Gia đình như hai bè Nam Nữ đưa đến việc nối dõi Tông đường. 

 

Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve, nào ghẹo, nào thách, nào 

đố, nào tiến vào đất địch chớp nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, đong đưa 

như hai con rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ Vài Ba “ của trống ngũ liên: 3 trời 2 đất. 

Quả là một cuộc chiến đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang thương vì đây là “ một cuộc 

cờ người “: gọi là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì chết chóc thì chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, 

vì cuộc chiến kết hậu bằng sự hợp thân trên nền cỏ xanh. Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành 

quan trọng, đến độ tiếng hoa gắn liền với tình thành hoa tình. Hoa đây thường là hoa lan (hay 

thược dược) được trao tặng nhau trước khi giao hợp và sau cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ 

giữa phình ra “ thì đến mùa Thu sẽ làm lễ cưới.  Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan 

trọng của Trống quân, nó bao hàm một triết lý Nhân sinh xây trên Vũ trụ quan động, nên 

cũng là một thứ Tế tự của toàn dân. Vậy mà cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất 

là về phương diện triết lý. Vì thế đó sẽ là điều chúng ta bàn ở đây. (1) 
Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông Granet trong cuốn Fêtes et chansons anciennes de la 

Chine, Paris 1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu Kinh Thi đúng với ý nghĩa trung thực của nó. Quyển 

thứ hai là “ Les Chants Alternés “ của tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, Paris 1934, sẽ viết tắt là Huyên. Bá Nho hay Hán 

nho đều là Nho đã bị bẻ quặt. 

3.-  Kinh Thi: Chiến lợi phẩm của trống Quân 

Phương pháp sẽ là triết lý với sự trợ giúp của xã hội học, cơ cấu luận, tất cả đi ngược với lối Nho 

Thanh giáo dùng vương triều để giải nghĩa phong tục dân gian. Còn đây dùng phong tục dân gian 

để tìm hiểu Kinh Điển, lấy tiếng dân để hiểu Trống quân. Đó cũng là lấy chất gia làm nội dung 

tìm hiểu văn gia, nên xoay quanh quyển Kinh Thi, nói có cả Văn cả Chất.   Đây là sách mở đầu 

toàn bộ kinh điển Nho giáo, nên hiểu sai Kinh Thi là dễ dàng hiểu sai cả các kinh sau. Vì Kinh 

Thi không là chi khác hơn là chiến lợi phẩm của Trống quân.  

Nói khác nó ghi tiếng Dân nhưng không phải là bất cứ lúc nào mà chính là lúc Dân hát Trống 

quân hay ít nữa cũng theo phong thái của Trống quân, trong bầu không khí đó, hoặc hướng vào 

đó. Sau này Bá Nho uốn nắn để theo chiều hướng Thanh giáo nên không nhận ra điều trên (Fêtes 

7). Nhưng cũng nhờ bị cạo tẩy mà nó được sống qua các đời để nay chúng ta còn có dấu vết đi 
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tìm lại được nhiều tục lệ cũng như đời sống thời xa xưa. “  ( Về việc cạo tẩy, tức gán tác quyền cho vua 

quan xin xem Histoire de la literature chinoise, Prose Georges Margoulies p.13). 

4 .- Trống quân là một cuộc Tế Lễ: Tôn giáo Phong Nhiêu 

“ Là chính những yếu tố gặp thấy trong các cuộc tế lễ: 

  Bàn thờ là trống Đất trống Trời thay cho Non và Nước khi hoàn cảnh không cho phép 

có. 

  Tư tế là hai bè Nam Nữ mặc áo đẹp ngày lễ. 

  Còn Tế là sự đấu của hai Bè: đấu ca, đấu Lý, đấu Tình… 

  Rồi tới Giao hợp được coi là cái đinh của cuộc lễ biểu thị sự phối hợp cao độ nhất mà 

con người có thể hiện thực: nên Non phải trèo, Nước phải lội, Người phải giao. Ông Granet gọi 

là “ chịu lễ giao tình “ (communion sexuelle).  

 Cuối cùng có cuộc Đại Ẩm làm như nghi lễ giao thoa với Đất. Tất cả được gọi là Bôn 

tức lối cưới hỏi trực tiếp: hỏi thẳng không môi giới, lẫn làm thằng, tức hợp thân liền, với niềm 

tin rằng năm nào không có “ Bôn “ thì sẽ mất mùa. Niềm tin này thuộc giai đoạn Bái vật 

sau sẽ thăng hoa và truyền sang cho vua: đức hạnh ông vua ảnh hưởng đến thời tiết. Cả hai 

niềm tin là một, cùng thuộc tôn giáo Phong nhiêu và ở đợt Bái vật, Lợi hành.  

Nói dân gian là công thể (toàn dân chịu trách nhiệm) đến khi quy tụ vào vua thì một mình vua 

chịu trách nhiệm về việc mưa gió, nóng lạnh nhưng rồi niềm tin đó sẽ được thăng hoa tới đợt 

triết lý là giúp Trời Đất trong việc hóa dục. Đó là một tiến trình đi lên, muốn hiểu được ý nghĩa 

cần tới bầu khí bao quanh Trống quân.  

5.- Bầu khí của cuộc Lễ: Tự do 

a.- Con gái:  Nói thẳng, làm thẳng 

Trước hết đó là bầu khí tự do lúc con gái chưa bị bó chân còn có thể một mình đi dạo trên bờ 

sông Hán sông Giang, có thể mời trai ăn trầu, cho địa chỉ hội họp.� Mối tình thôn dã lúc ấy chưa 

bị thanh giáo cấm đoán hay bẻ quặt nên mọi cử chỉ đều làm trong tâm trạng vô tội, đường hoàng 

chứ không phải dấu diếm chi hết. Tất cả được nói thẳng ra. Người ta đang gánh nước nặng trĩu 

vai mà dám đường đột hỏi: 

Cô kia gánh nước quang mây 

Tôi hỏi câu này có lấy tôi chăng? 

Nói thẳng, làm thẳng “ trên Bộc trong Dâu “ như thấy ở nước Trịnh nơi giữ được nhiều tục lệ 

xưa hơn cả, cũng là nơi có con sông Bộc chảy qua. Nên nhớ Bách Việt cũng có tên Bạch Bộc vì 

nhóm ở trên sông này có nhiều nét biểu hiệu hơn cả (Xuân Thu nói đến Bộc rất nhiều xem bản 

của Legge tr.273). 

b.- Chưa có tinh thần Thanh giáo kiềm chế 

Thứ hai, lúc ấy chưa có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân “ phát xuất từ óc Thanh giáo bắc phương 

nên có thể tự do ca hát ngoài đồng nội, trên bờ sông, chung quanh bờ giếng, có thể cùng lên xe, 

nhìn mặt, cầm tay (xem bài Hưng Ư Thi trong Cửa Khổng ). 

c.-Con gái làm chủ tình thế 

Điểm thứ ba, gái còn nắm chủ tình thế nên chính các cô khiêu chiến trước. Phu lúc ấy còn là 

cô, cậu mới là phụ, theo phong thái Tả nhậm như có thể đọc thấy rất nhiều trong ca dao Việt, cả 

đến Kinh Thi cũng còn có chỗ giữ thứ tự Thất (vợ) trước Gia (chồng) “ nghi kỳ Thất Gia “ ( đào 
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chi yêu yêu) tức Âm đi trước Dương, Gái trước Trai. Nhiều Nho gia có thấy điểm này nhưng lại 

giải nghĩa bằng lý lẽ siêu hình giả tạo như mùa Xuân dương khí lên mạnh nên con gái (âm) bị 

ảnh hưởng!! Sự thật thì lễ tổ chức vào hai mùa Xuân Thu, là hai mùa của người hơn hết, đã 

vậy lại theo Tả nhậm: Gái nắm phần sáng kiến y như người trước Trời Đất. Cần nhấn mạnh 

điểm này để đặt nổi sự cấm đoán của vương triều không cho gái bắt đầu trước mà phải phu 

xướng phụ tuỳ về sau.  

6.- Hợp với Thời tiết: Triết lý Chữ Thời 

Điểm thứ tư cũng rất nền tảng là sự thống nhất và căn cơ của sự thống nhất đó là điển tiết cũng 

gọi là thời tiết, nên Kinh Thi cũng có thể coi là quyển triết lý của Chữ Thời trong đó hai mùa 

quan trọng hơn hết là Xuân Thu mà con én đóng vai đại sứ du hành để thông tin cho các cặp 

Nam Nữ biết đã đến ngày hội họp để mà “ đưa thoi “ . Như vậy con én là biểu hiệu của cưới xin 

tự do đã đưa thoi từ những ngày Xuân của muôn thế hệ trước, nên Trống quân đã trở thành một 

cơ cấu, một lễ, tức là cái gì u linh trang trọng dù sức vật lộn với văn hóa du mục đến sau.  

Tóm lại yếu tố nền tảng là cuộc Tế trong bầu khí tự do cởi mở của công thể: mọi cái là của 

chung theo một lối nào đó, có thể tóm vào hai cặp danh từ là Tâm linh và Công thể. Đó là 

những đức tính đi kèm Trống quân và sẽ bị văn hóa du mục phá vỡ.  

Vì nét đặc trưng của du mục là độc hữu ngược hẳn với tinh thần công thể của nông nghiệp: 

Độc hữu là óc cá nhân riêng rẽ với sự độc quyền là hậu quả tất nhiên. Khi óc cá nhân thắng 

thế thì mạnh được yếu thua, càng mạnh càng có nhiều, chiếm nhiều, chiếm tài sản, rồi 

chiếm luôn cả đàn bà làm tài sản, vì thế nảy ra sự cấm đoán đàn bà tự do đi lại, cũng từ đó 

mà nảy ra tục “nam nữ thụ thụ bất thân”. Chính vì vậy mà Trống quân trải qua nhiều cuộc lột 

xác. Ta hãy theo dõi một số trường hợp: trước hết với vương triều.” 

7 .- Lột xác phía vương triều để thành Tế Giao 

a.- Tế Giao: biến thể của Trống Quân 

“ Nói rằng lễ Tế Giao phát xuất tự Trống quân là một câu nói khó có thể xác quyết vì nó thuộc 

phạm vi tiền sử bao la. Rất có thể lễ Tế Giao là hậu thân của hai lễ Phong và Thiện cũng như 

Phong Thiện là một dị bản chính thúc của nhà cai trị có tính cách tương đương với Trống quân 

của dân gian.    Tuy nhiên trong tiến trình đàn áp Trống quân thì Tế Giao có thể đóng vai 

trò thay thế và nhân đấy là biến thể của Trống quân như học giả Granet đã nhận xét. Học giả 

Maspéro cũng cho rằng lễ Tế Giao thêm vào sau đạo Phong Nhiêu, CA p.53. Như vậy là đã hé 

thấy mối liên hệ giữa hai bên, và trong ý hướng đi tìm chi tiết của liên hệ có thể kể ra những 

chặng biến thể từ Trống quân hướng về Tế Giao.  

b.-  Lễ Phong Nhiêu 

Ông Granet đã làm điều đó xuyên qua những tục lệ mùa Xuân của nước Trịnh, Trần, Lỗ. Ở Trần 

và nhất là Trịnh có tiếng là duy trì được nhiều tục lệ dân gian nhất thì người ta thấy hầu 

còn nguyên vẹn hình thức Trống quân như trong Quốc phong bài Trăn Vĩ. Ở đây xin chú 

mục vào nước Lỗ vừa là quê hương của Khổng Tử vừa có sự biến thể rõ hơn. Trong Luận 

ngữ, thiên XI, câu 25 có lời rằng: 

“ Mộ xuân giả, xuân phục kí thành: Quán giả ngũ lục nhân.   Đồng tử lục thất nhân.  Dục 

hồ nghi.  Phong hồ vũ vu. Vịnh nhi quy. “ 

Chúng tôi nhớ khi xưa mới học Nho đến bài này đã cảm thấy có cái chi chèo kéo bí ẩn lạ thường 

(như đã bày tỏ trong quyển Tâm Tư, chương IV ).  
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Sau này đọc rộng thêm mới nhận ra nhiều học giả khác cũng khoái đoạn văn trên như vậy, cuối 

cùng chúng tôi nhận ra sức thu hút của câu văn là do tinh thần Trống quân còn lởn vởn trong 

đó:  

 Bàn thờ là nơi cầu mưa: đó là đài Vũ Vu, 

 Tư tế là hai đoàn trai trẻ mỗi đoàn từ 6 đến 7 người, 

 Ca hát là vịnh, là phong ( hóng gió), 

 Tế là sang sông như trong câu “ dục hồ nghi: tắm ở sông Nghi “ . 

 Chịu lễ là quy. Chữ quy theo Vương Thông có liên hệ tới ăn. 

Đây là bước thứ hai trên đường hoán thể vì ở bước nhất sách Chu Lễ còn dùng cả Trai lẫn 

Gái: cả Vu lẫn Hích chỉ khác không còn ở tuổi xuân nữa mà đã lớn tuổi, lại đi tu. Đây thì không 

tu, cũng  

chưa già nhưng toàn trai thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì ngoài sự nhai lại kiểu diễn 

tuồng trong các nội trú Nam sinh: vai Nữ phải hóa trang. Dầu sao đó không chỉ là một cuộc 

chơi thường nhưng là một cuộc Lễ, vì có sửa soạn xiêm áo cho dịp này trong câu ‘ xuân phục 

ký thành “. Rồi lại có ca vũ dưới đài cầu mưa, nên Vương Thông trong sách Luận Hành cho đó 

là Lễ cầu mưa. Sự thực thì không những cầu mưa mà là cầu mùa, hay đúng hơn là lễ Phong 

Nhiêu nhưng đang được “ thăng hoa “ : tức đang trút bỏ những gì không hợp cho thời Chu 

nữa, thí dụ bỏ bê Nữ để khỏi phạm tục “ Nam Nữ thụ thụ bất thân “. Còn hai việc Bôn và 

đại Ẩm thì bỏ hẳn. Vương Thông cho rằng việc đại Ẩm nằm trong chữ Quy mà lẽ ra Quỹ có 

nghĩa là một thứ tiệc Thánh, nên viết với bộ thực (Fêtes 156). Nếu không là lễ Phong Nhiêu thì 

tại sao phải hát, phải Ăn (Quỹ). Tại sao phải Mặc áo Xuân. Tại sao phải hai Bè. Tại sao phải qua 

Sông (dục hồ Nghi có nghĩa như “ thiệp đại xuyên: qua sông “). Tại sao lại Ca Hát trên Sông 

và dưới chân Đồi (Vũ vu)? Người ta chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng khi cho đó là Trống quân đang 

lột xác, nói cụ thể là bỏ hai yếu tố: toàn dân và bè nữ. Đây là cuộc lột xác thứ hai hay ba. 

Còn đợt bốn sẽ đưa sang lễ tế Thiên (hoặc đây là lễ trung gian giữa Trống quân và lễ Nam 

giao). Lễ Nam giao xét về nội dung được truyền tụng là có từ đời Vô Hoài thuộc thời đại Thần 

Nông. Vô Hoài có nghĩa là từ đời nào không ai nhớ được nữa vì lâu quá. Rồi sau đời Tam Đại 

gọi là Phong Thiện. Phong là tế Trời: đắp đất cao lên làm bàn thờ để tế, còn Thiện là tế đất nên 

quét sạch đất mà tế (1) 
(1) Có mối liên hệ nào chăng với câu “ phụ đồng phụ chổi, thổi lổi ma lên “ và câu hát múa Lào: tôi cầm cái chổi, 

tôi quét cái nhà… 

c.-Lễ Phong Thiện, Lễ Nam Giao   

Có thể Phong Thiện đã là một hình thái biến thể của Trống quân và cũng là tiền thân của 

Lễ Nam giao, với mục đích không được rõ ràng như là Phong Nhiêu của Trống quân. Vì có 

lúc thiên về việc cầu tự cho nhà vua. Khi vua ra tế thì đưa cung phi đi cùng, người nào được vua 

ngự rồi thì được uống rượu và trao bao cung tên để chỉ sự cầu cho có con trai (Fêtes 168).   

Người ta có thể thấy ấn tích của Trống quân trong những sự kiện đặt vào lễ Giao thấy không ổn. 

Thí dụ tại sao không tế Thiên trong thành như trong cung điện mà phải ra ngoài đồng, ở phía 

Nam? Tại sao có thời tế Địa trên phía Bắc, tế Thiên phía Nam? Tại sao lại gọi là Giao khi không 

có giao nào cả.� Và ở đây cũng chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng trong Trống quân mà tế Giao là một 

biến thể: vì có sự giao hợp trên ruộng nên Trống quân là lễ bao giờ cũng diễn trên ruộng.   Đã có 

dạo người ta tế Địa ở Bắc thành, tế Thiên ở Nam, nhưng sau không rõ vì lý do nào lại dồn một: 

có lẽ vì cách một cái thành thì làm sao mà giao. Vì vậy cuối cùng đưa cả về Nam và tế Thiên 

cũng là tế Địa: có xông hương cho Thiên, đổ rượu xuống đất cho Địa. Còn chịu lễ thì vua ăn và 

chia cho các quan phần thịt tế gọi là Quỹ. Nếu chỉ có thế là đủ để bù vào chỗ huỷ bỏ cuộc đại 

Ẩm trong Trống quân thì đã có những lễ Bát chá và Na gọi là Trừ tà cuối năm để đón năm mới 
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nên có ăn uống linh đình. Ban đầu Bát chá và Na là những lễ đi theo mùa gặt. Bát chá là để ăn 

mừng gặt xong, và thường đặt ở mùa thu. Sau này được kể như lễ cuối năm đặt ở trục Chí, như 

vậy là từ trục Phân thuộc Nhân chủ chuyển sang trục Chí chỉ Trời Đất, thuộc Chủ Nô (về hai trục 

Chí và Phân xin xem bài Xuân Thu trong Ngũ Điển). Cách giải nghĩa như trên mới hợp tinh thần 

xã hội học là dùng tục lệ dân gian để tìm hiểu việc tế tự chính thức. Vì tục lệ có trước và đã đâm 

rễ sâu vào dân gian không thể phá nên vương triều phải thích nghi.  

d.- Ý nghĩa chữ Nam Giao 

Nếu hỏi tại sao lại gọi là Nam Giao, có người giải nghĩa bằng Cao môi, Cao môi là thần coi việc 

môi giới ở phía Nam: entremetteur de banlieue du Sud (Fêtes 160), nơi mà các bà phải đến cầu 

khẩn để thoát nạn không con (trừ kỉ vô tử chi tật) nên chữ Giao do Cao đọc trại. Trả lời thế là 

gượng, ấy là  

chưa kể chữ Nam chưa có giải nghĩa. Vì thế xin đưa ra một lời thưa khác: là chữ Giao ( Dao) 

nhắc lại nơi phát xuất là chi tộc Dao: có lối đọc giống chữ Keo mà người Nùng người Thái dùng 

để chỉ người Lạc Việt. Lối này giải nghĩa được cả chữ Nam là địa bàn của dân Việt. Dầu sao thì 

ta cũng đã nhận tên Nam tên Giao tên Dao, cũng như xưa đã là chủ tịch nhóm Trống quân, và hai 

chữ Giao Chỉ là tên thuận lợi nhất để nói lên sự giao thoa giữa hai chỉ: Đất Trời, Đông Nam, 

Sông Núi, Nữ Nam.  Vì thế tác động Giao có nhiều: giao tình, giao lý, giao ca, giao thân, và đại 

ẩm là giao với Đất (giao thực hồ địa).   Như vậy ta thấy nói lễ tế Giao là biến thể của Trống 

quân là câu nói có bằng chứng, tuy xét về nội dung đã mất đi nhiều, nhất là thiếu dân gian và bè 

nữ nên nét công thể tính, nhưng có lẽ cần thải bớt như vậy để dành cho nhà vua đặng để trọng 

thể hóa. Điều đó tốt, giả sử Vương triều đã không cấm Trống quân mà cứ để nó sống song hành 

với tế Nam Giao thì mới đúng tinh thần hợp tác giữa Chất gia và Văn gia. Nhưng không may 

Trống quân đã bị cấm đoán theo óc du mục chủ nô. Nhưng “ phép vua thua lệ làng “ nên Trống 

quân vẫn sống và cùng với không gian và thời gian mà biến đổi, ta cần đặt vào đó cái nhìn tổng 

quan. “ 

8.-Lột xác phía dân gian 

a.- Không gian và Thời gian của hát Trống quân 

‘ Biên cương của dân gian hát Trống quân rất rộng từ Hoa Nam xuống tận các đảo Thái 

Bình Dương, còn thời gian thì có tự rất lâu đời trước vương triều. Vì thế việc nghiên cứu đòi 

rất nhiều công sức. Đã có một số học giả lưu tâm và được ông Granet thâu lượm lại ở cuối quyển 

Fêtes. Xin trích dịch ra vài triệt tiêu biểu để độc giả thấy sơ qua những hình thái khác nhau của 

Trống quân.  

 Nhật: Bên Nhật Trống quân biểu lộ trong lối hát đối gọi là Kagai. Đặc biệt là lúc hai bè 

đang hát bỗng ngưng lại rồi một người trong nhóm nay đứng ra ứng khẩu hát lên một câu, bè kia 

cũng sẽ có một người đứng ra hát đáp lại: nội dung vẫn là bày tỏ yêu đương. Tác giả có kể ra 

một số câu mẫu rất nhiều đoạn giống thơ “ Quốc phong “. Lối hát Kagai này vẫn còn được duy 

trì trong dân gian, tuy giới thượng lưu đã bỏ.  

 Tibet và Tân Cương (Fêtes 281): Người ta ưa thích cuộc hát hai bè bên nam bên nữ đối 

diện với nhau, vừa hát vừa tới rồi lui lại theo nhịp nhàng được tổ chúc vào mùa Xuân và hát công 

cộng, không được riêng lẻ, nhưng trong lúc làm đồng áng gieo gặt cũng có thể hát.  

 Vân Nam (Fêtes 281): Người Lô Lô làm cả ngày tối lại hát đối. Xong ngồi từng đôi tặng 

rượu nhau. Nữ tặng trai trước, trai tặng lại sau. Cuối cùng ai về nhà nấy ngủ nghỉ mai làm để rồi 

tối lại hát nữa. Có nói sau khi hát quay quần cùng uống rượu.  
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 Lô Lô (Fêtes 282): Cuối năm có hát mà còn thêm một thứ lửa trại, khởi hát từ lúc đi lấy 

củi về chụm lửa, sau còn thêm đốt pháp cho thêm rộn ràng. Trong Socio. 125, ông Granet nhận 

xét thơ Lô Lô rất giống Kinh Thi quốc phong.  

 Miêu ở Vân Nam (Fêtes 283): cũng có Trống quân như người Miêu ở Quảng Tây hay 

người Thổ ở Cao Bằng, hai bè Trai Gái cầm tay nhau hát theo nhịp trống Cơm và một thứ dân 

cũng có những câu hỏi ứng khẩu phải thưa liền, thưa không được bị phạt rượu uống cho đến say 

mèm. Có nơi người thua bị vò tai rất mạnh.  

 Hải Nam (Fêtes 288): Khi một cậu trai ưa cô nào thì mang đàn đến gẩy trước cửa nhà cô 

ấy. Nếu cô ưng thì ra. Khi đã thỏa thuận về các khoản rồi thì trình lên cha mẹ. Cha mẹ làm lễ 

cưới tại nhà và cậu trai về ở nhà gái.  

 Nam Chiếu (Fêtes 288): Nơi đây người ta tin tưởng có những vụ mang thai một cách lạ 

với rồng nhân lúc tắm hoặc khi ra đến giữa sông thì chạm phải cái gậy rồi có thai.  

 Người Miêu Tử có thêm vào Trống quân trò ném cầu làm bằng chỉ ngũ sắc và đánh 

Trống đồng. Tất cả các sắc dân ở đây cũng như Vân Nam đều có ít nhiều thói tục này.  

 Các sắc dân Bô Di, nam nữ bao giờ cũng hợp thân trước rồi mới cưới sau. Họ không ưa 

những người nữ ở vậy, y như ở miền Dương Tử Giang và Hán Thuỷ (Fêtes 291). 

 Long Châu (Fêtes 293): Các người đi dự mang cơm theo, mỗi lần hội có cả trên ngàn 

người. Tuy tục lệ này bị nhà cầm quyền ngăn cản nhưng vẫn lưu hành trong khắp miền Việt Tây 

(Quảng Tây). Hễ mỗi lần vua quan Tàu cấm thì sinh xôn xao.  

 Lô Lô ở Quý Châu (Fêtes 295) cũng hát trên núi. Có sự đấu tài hùng biện và thi ca. 

Những cuộc hội này vẫn còn truyền tụng tuy đang trên đà biến mất.  

 Bên Java vợ chồng vẫn giao hợp trên ruộng (Civ I 191). Mã Lai cũng có (Fêtes 228). 

 Dân Dao, Chi Lao, Lê, Bạch Mán, Thái được nói tới nhiều nhất. Tất nhiên Mán, Mèo, 

Thái, Thổ, Nùng ở Bắc Việt cũng đựơc nói tới, đủ biết biên cương của Trống quân rất rộng, 

rộng bằng với cái biên cương của nền văn hóa Viêm Việt.  

b.- Sự hợp tác giữa Văn gia và Chất gia 

Thứ đến có thể nói rằng khắp thế giới cổ xưa đâu đâu cũng có thể tìm ra vết tích một thứ 

Trống quân (Civ I 19) nhưng sau đều biến mất hay biến thể trọn vẹn chỉ còn ở Viễn Đông là 

tồn tại.  Điều đó giải nghĩa được bằng sức mạnh của nền văn hóa Việt Nho trước sức xâm lăng 

của vương triều, nên đã xuất hiện sự kiện duy nhất trên đời là có sự hợp tác giữa Văn gia với 

Chất gia, nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm ra được chiều kích thâm sâu của Trống quân như sẽ bàn ở 

triệt sau. Tuy hai bên sống chung nhưng cũng phải lột xác, trong đó Việt tộc phải bỏ phần 

bị công kích hơn là hợp thân ngay trên cỏ, rồi thay vào bằng nhiều trò chơi khác: đánh đu, 

bắt chạch, bắt dế, ném cầu.� Phần nổi nhất còn lại là hát Đối, là nơi nhận được nhiều sự 

hợp tác giữa Thôn dân và Kẻ sĩ. Vì phần hát đối này được biểu lộ sâu xa nhất trong Lạc Việt 

nên chúng ta sẽ theo dõi cách riêng. “ 

9.- Trống quân với Lạc Việt 

a.- Việt ngữ hợp với Trống Quân 

“ Sở dĩ hát liên hệ mật thiết với Trống quân vì Trống quân chính là đạo Trời Đất, hay nói 

cách khác là lễ hòa hợp Trời Đất nên cần tiết nhịp như Đất cùng Trời, nhất là Trời. Tiết 

trời thì như Sáng với Tối, Xuân với Hạ, tiết Đất thì như Đông với Nam, Sông với Núi. Vậy 

mà hát cũng đầy nhịp, có thể nói đó chính là nhịp nghĩa là chưa cần đến lời thì nhạc đã khởi 
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sự có từ lúc có nhịp. Vậy ngôn ngữ nào giàu nhịp nhàng nhất cũng là giàu nhạc tính nhất, 

do đó hợp với Trống quân hơn cả.  

b. Giàu song ngữ có tính cách co dãn 

Thế mà trong các nhóm Nam Man, Việt ngữ là một trong những tiếng giàu song ngữ nhất: thanh 

thanh, nhẹ nhõm, vàng vọt, lung tung, lè phè, tà tà.… Tiếng thêm sau có khi để tăng gia phẩm 

tính như vàng hoe, đỏ đỏ hoặc để bớt đi như tím tím, vàng vàng, đo đỏ.� Nhưng nhiều khi thêm 

vào coi như là để cho có vậy thôi. Rõ nhất là trong vần iếc: ăn iếc, yêu iếc, học hiếc, chơi chiếc, 

hôn hiếc.�Nhờ những tiếng song trùng đó mà Việt ngữ có một số nét đặc trưng như sau:  Thứ 

nhất phải kể đến nét co dãn làm cho nó biến hóa vô cùng mà hình thức đầu tiên là nói lái. 

Riêng tiếng nhị âm mới nói lái được, đa âm như Tây hay độc âm như Tàu đều không có nói 

lái. Tây thì đã rõ: dù có tiếng hai âm nhưng không là bản chất của tiếng, nên không nói lái được, 

thí dụ maison mà lái ra son/mai thì hết nghĩa; còn Việt mà nói “ cà nhái “ cũng hiểu liền là cái 

nhà. Tiếng Tàu không thể nói lái. Lối ký âm trong tự điển kiểu Ngô Hoàn chiết đọc là Ngoan 

không phải là nói lái. Tiếng Tàu đôi khi kể một hai tích nói lái thì quá cầu kỳ (xem Vân Đài Loại 

Ngữ quyển VI, câu 42 có cho một thí dụ dài lê thê). Có lẽ vì thế Tàu ưa dùng lối đồng âm. Con 

dơi Tàu đọc là Phúc nên vẽ hình dơi để chỉ chúc Phúc, vẽ con Hầu để chỉ hầu tước.… 

c.- Giàu nhạc tính 

Tính chất thứ hai là giàu nhạc tính đến độ nói thông thường đã có nhạc tính rồi, như nhận 

xét của nhiều người ngoại quốc rằng: nói tiếng Việt đã là ca hát. Có thể vì đó mà ta có 

những danh hiệu đồng hóa được với ca hát chăng như Lạc và Dao, Lạc cùng với nhạc viết 

như nhau (nhạc giả lạc dã), còn Dao thì là ca dao, có thể hiểu là tiếng hát của người Dao 

hay Giao Chỉ. (Tàu viết Dao, Diêu, Giao khác nhau mà thấy chua là yao cả).  

d.-  Nói như Thơ, Thơ như Nói, Nói Thơ đều để ve  

Tính chất thứ ba là nói với thơ hầu như một gieo vần ngay trong câu nói “ có mới nới cũ, vì cây 

giây quấn “  Vậy mà đó là thể lệ trong lúc hát Trống quân. Trong đó nói bằng thơ, hỏi bằng thơ, 

thưa cũng phả bằng thơ. Thế mà hầu như không ai cho đó là chuyện khó. Hỏi là thưa liền, ứng 

khẩu thành thơ. Đây là chỗ phải nói về vè. Vè là một lối ở giữa thơ và nói. Nói như thơ, thơ như 

nói, rất hợp cho Trống quân. Nên ghi ra đây như giả thuyết làm việc là Vè do chữ Ve mà ra, mà 

Ve là Ve gái: “ vẻ vè ve bắt vè con nhện “ . Và khi đã có sự ưng thuận thì bắt về. Ai bắt về? Bắt 

về đâu? Thời xa xưa là gái bắt trai. Người đàn bà Radhé hiện còn nói “ không đủ tiền đi bắt cái 

chồng” . Sau này khi phụ hệ lên chân thì trai bắt gái. Xa xưa nữa là bắt cóc. Sau này bỏ tục bắt 

cóc thì vẫn còn một vài nơi giữ một số nghi thức để giả đò bắt cóc. Theo đó câu truyện Sơn Tinh 

Thuỷ Tinh là bắt gái về núi.  

e. Triết lý “ Chí Trung Hoà “ trong cách gieo vần Thơ 

Một điều cần phải nhấn mạnh cho tâm thức hiện nay hay khinh thường những cái giản dị, tưởng 

vè dễ quá nên không có gì cao sâu, sự thực là không thiếu cao sâu cả trong thơ lẫn trong tiết 

nhịp. Thứ nhất về thơ thì vè là thơ không những trong tiếng đôi mà luôn trong câu đôi, đó là lục 

bát so le làm nên nhịp câu. Cả nhịp tỏ trong từng từ (6-8) lẫn nhịp ngầm trong cặp đôi từ (3-4). 

Còn triết lý thì nó ẩn trong một nét lạ lùng là gieo vần trên lưng câu sau: 

 Trăm năm / trong cõi / người ta 

 Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 
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Triết lý ẩn bên trong sự vụ là tinh thần “ chí Trung hòa “ của nền văn hóa Đông Nam: theo cung 

Ngũ hành thì Đông số 3 chỉ Trời, Nam số 2 chỉ Đất. Đất cũng chỉ bằng các số chẵn khác như 4, 

6, 8. Số 3 trời đi với 2 đất thì ra số 5 trong Ngũ hành. Số 3 đi với 4 thì ra bánh Trời bánh Đất.  

Áp dụng nét Song trùng vào hai số 3, 4 thì ra 6-8. Đó là số của thể thơ lục bát. Nên thể thơ 

này gọi được là thể thơ riêng của nước, y như bánh Dầy, bánh Chưng, hay con số Vài Ba, bào 

thai của Ngũ hành vậy. (1) 
(1) Lần viết đầu tiên tôi móc nối câu thơ với quẻ Chấn Li (xuất Chấn hướng Li). Chấn số 4 Li số 3 nhân đôi thành 8-

6. Nhưng sau xem lại sự móc nối đó không uyển chuyển bằng móc nối với Ngũ hành. 

g.- Trống quân với nhịp Song trùng của Ta   

Nói theo tiên thiên thì là “ 3 Trời 2 Đất “, tức là bao hàm được tiết điệu vũ trụ vừa trong 

hai câu thơ, vừa trong từng cặp đôi tiếng, vừa trong bước chân vũ tức là tiết nhịp đầy ắp, 

nên câu thơ lục bát nói lên cái nhịp của Trống quân hơn hết, cũng là nhịp Song trùng đã 

xuất hiện với dân tộc từ mãi xa xưa. Bởi đó khi đọc lên những tiếng đi đôi nó gây cho ta cảm 

giác man mác nhiệm mầu là do cái tiết nhịp cũng như thể thơ và triết lý tàng ẩn bên trong. Vì 

xuất hiện quá sớm nên khi Hoa tộc vào nước Tàu thì không đổi nữa mà chỉ còn cách thích nghi. 

Trước hết bằng đưa vào tiếng Tàu nhiều cặp song ngữ. Mở đầu Kinh Thi đã thấy hai chữ Quan 

Quan (thư cưu) rồi kể tiếp biết bao tiếng khác: 

  Đào chi yêu yêu 

  Săn săn hề 

  Hoàng hoàng hề 

  Ân ân, điền điền… 

 

Những tiếng đôi đó có đầy trong Kinh Thi� Ông Granet đã thu thập vào trong ba trang lớn rồi 

nhấn mạnh rằng những cặp chữ đôi đó gợi là cái gì cụ thể như những bức họa bằng lời: Comme 

de véritables peintures vocales (Socio 114). 

h.- Những tiếng  ngân nga của Ta và Hư tự của Tàu 

Việc thứ hai là đưa các Hư tự như các chữ Tư, Hĩ, nhất là Hề lên bậc từ chính cho chiếm một 

chỗ trong câu thơ. Điều đó với tiếng Việt không cần, nên những tiếng ngân nga (í, a, tình, tang, 

tính) đứng ngoài thơ là vì tự nhạc đến thơ không gặp khó khăn nào như đã nói trên về vè. Còn 

Tàu thì gặp khó khăn khi thơ muốn tách khỏi nhạc, nên phải dùng nhiều Hư tự. Sau này Ly Tao 

dùng Hề thả dàn là do thơ đã gần tách hẳn khỏi nhạc để sống độc lập, nên phải thêm tiếng Hề để 

người đọc có cảm tưởng hát, mà đồng thời cũng là chấm câu dùng lời thay cho dấu chấm.  

Chữ Nho không dùng dấu chấm câu là do chịu ảnh hưởng quá nặng văn Trống quân đó. 

Còn lại mấy cái khác như nhịp câu thì Tàu không có mấy thành công. Kinh Thi hầu hết câu 4 

chữ. Sau này chỉ có thơ ngũ ngôn, thất ngôn, vẫn gieo vần ở cuối cả. Không có nhịp từng 

cặp từ. Sài Ung đã cố đưa thể tứ lục vào thơ Trung Hoa nhưng không được phổ biến, vì không 

phải cơ cấu của tập thể mà là của một cá nhân. Thứ đến câu 4 quá ngắn không đủ diễn tả tư 

tưởng cách đầy đủ, nên không chơi nổi vai trò tiếng nói thông thường như thể lục bát. Ấy là chưa 

nói tới cái vụ câu 4, không theo lối gieo vần trên lưng câu 6 nên thiếu chiều sâu của triết lý.  

10.- Lạc Việt là chủ của Trống quân 

Trên đây là thử phác họa sơ sài ảnh hưởng Trống quân trên ngôn ngữ và do đó trên tư tưởng của 

Tàu, một nền tư tưởng xây trọn vẹn trên cặp đôi Âm Dương mà Âm Dương chỉ là kiểu thức hóa 
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các cặp đôi trong Trống quân.  Vậy tiếng Lạc Việt vốn đã là cặp đôi nên có lý do chân chính 

để nói Lạc Việt là chủ chính của Trống quân.  

Câu chuyện Âu Cơ đưa 50 con lên núi, Lạc Long Quân đưa 50 xuống biển với hai cái tết mồng 

5 tháng 5 xuống Nước nên có cuộc đua thuyền, và tết Trùng cửu ( 9 / 9 ) là lên Núi gọi là đăng 

cao để hái hoa vạn thọ để chỉ thu thường, có thể giải nghĩa là phát xuất từ nguồn gốc xa xưa của 

Trống quân. Vì tổ chức đúng chỗ thì khi khỏi hát một bên từ Núi xuống một bên từ Sông qua. 

Khi ca dao nói: 

 Công cha như Núi Thái Sơn, 

 Nghĩa mẹ như Nước trong nguồn chảy ra, 

thì nền tảng siêu hình phải là cặp Song trùng Sơn Xuyên nọ. Chính cặp đôi đó đã làm nền cho 

8 quẻ Kinh Dịch vì cả 8 có thể quy vào hai thực thể là Núi và Nước.  

 Núi: Lửa, Gió, Mẹ = Cấn, Li, Tốn, Khôn 

 Nước: Sấm, Ao, Cha = Khảm, Chấn, Đoài, Kiền 

Khi mẹ ông Bành Tổ giở nách Tả sinh ra ba con, giở nách Hữu sinh ra ba con nữa, cũng như 6 

anh em Hi Hòa: 3 bên Tả, 3 bên Hữu đều phải quy chiếu vào cặp Nước Non sơ nguyên nọ mới 

hiểu được mối liên hệ nằm ngầm. Còn khi bỏ huyền thoại mà nói bóng thì ra: 

 Quốc tắc ỷ sơn xuyên 

 Sơn băng xuyên kiệt 

 Vong quốc chi trung dã (Sử Ký II 278). 

Nước dựa vào núi sông: khi núi lở sông cạn thì đó là điểm triệu báo hiệu nước sắp mất, nên có 

niềm tin truyền đời như sau: 

 Sông Nghi sông Lạc cạn nhà Hạ mất, 

 Sông Hà cạn nhà Thương tiêu. 

 Núi Thái Sơn sụt là điềm nguy khốn. 

Vì Sông Núi chính là biểu tượng Trời Đất, cũng như 2 quẻ Kiền Khôn là hai trụ cột cho nền Đạo 

lý giữ nước. Đó là điều chúng ta phải hiểu khi “ đứng lên đáp lời Sông Núi” . Đó cũng là đứng 

lên đáp tiếng gọi của Tiên Rồng, của con người tiểu ngã đứng lên đáp tiếng gọi u linh của 

Nguyên Tính. Có thấy mối liên hệ sâu xa đó mới nhận ra giá trị nghệ thuật ẩn trong thể thơ lục 

bát Trống quân. “ 

11.-Trống quân  trình bày một Vũ trụ sinh sinh hoá hoá 

“ Sau khi đã biết tiến trình giao thoa của hai nền văn hóa Nông Du, sau khi đã hiểu lý do vì sao 

Du mục cấm đoán hay bôi xấu Trống quân, sau khi đã hiểu sự sống dẻo dai của Trống quân 

xuyên qua nhiều thời đại trong một biên cương bát ngát hẳn không còn ai phải ngạc nhiên nữa về 

câu nói Trống quân vốn là một cuộc Lễ, trái lại có thể yên lòng tìm hiểu đến chỗ thâm sâu của 

nó.  

Ai cũng biết Tế tự là rốn của Tôn giáo, mà Tôn giáo là để kết hợp với Thượng Đế. Hiểu 

theo nghĩa cao siêu hơn hết Thượng Đế là cái toàn thể u linh nên việc gì bất cứ nếu giúp 

con người kết hợp với toàn thể u linh thì là Tế tự. Vậy mà đó là ý chính của Trống quân 

trong buổi sơ nguyên.     Hát Trống quân là để hòa hợp với Trời bằng ca hát nhịp nhàng.  

Thứ đến là hòa hợp với Tha nhân trong mối tình sâu thẳm hơn hết là hai người Trai Gái hợp 

thân.  

Ba là ăn với Đất bằng Đình Đám vì thế phải nói không những là một lễ nhưng là lễ trọng nhất, 

đầy đủ nhất. Nó trình bày một Vũ trụ quan của “ Hóa nhi đa hí lộng “ hay một Vũ trụ sinh sinh 

hóa hóa. Rồi một Nhân sinh quan cũng theo nhịp vũ trụ: Cá nhân có ăn uống.  Dòng tộc có 
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Hợp thân giúp Trời Đất sinh hóa là sinh con và nuôi dưỡng giáo hóa. Vì thế đó là lễ Phong 

nhiêu.  

12.- Trống quân: Một vũ trụ quan Thống nhất 

Có hai lối hiểu, một lối Bái vật là năm nào không có Trống quân, không có Hợp thân trên ruộng, 

năm đó mất mùa. Còn một nữa thăng hoa theo lối Tâm linh gọi là giúp Trời Đất hóa dục: “ tán 

thiên địa chi hóa dục “ . Tức nói lên sự đóng góp của con Người vào cái Tiết nhịp cao cả của vũ 

trụ để làm nổi bật lên mối “ Thiên Nhơn tương dữ “ đã được đổ khuôn vào thuyết Tam tài.  

Đó là một Vũ trụ quan thống nhất bao gồm trọn vẹn cả kinh tế, chính trị, tôn giáo, ăn, chơi, hát, 

xướng.  

13.- Trống quân: Thỏa đáp 3 nhu yếu nền móng của con Người 

Con người thời nay quá quen với ý niệm nhị nguyên tách rời không thể chấp nhận được sự đi đôi 

của Du hí với Tế tự, nhưng với quan niệm nhất nguyên lưỡng cực thì chỉ có một toàn thể 

không có gì Tục với Linh, nhưng Linh bao hàm Tục y như nội ngoại gắn bó vậy.    Cho nên 

Chơi cũng là thành phần của Lễ, vì Chơi biểu lộ bản chất con người hơn hết ở chỗ nó siêu 

thoát, không còn cầu lợi nữa nhưng đã nhô đầu vào cõi An hành là đợt đầu tiên để kết hợp với 

toàn thể u linh. Cho nên hiểu theo vũ trụ quan “ thiên địa vạn vật nhất thể “ bất phân ly thì 

Trống quân dù có đi kèm với những cuộc Du hí, ăn uống linh đình vẫn không mất chút nào tính 

chất cuộc Tế lễ của nó cả. Trái lại càng biểu lộ đến cao độ nền minh triết thâm sâu vì đã thỏa đáp 

được cả ba nhu yếu nền móng của con người: “ Thực, sắc, diện thiên tính dã “ . 

14.- Trống quân: cuộc Lễ gồm đủ Tam Tài 

Xưa nay Lễ hay bị quan niệm quá cao khi chỉ hiểu là cuộc kết hợp với Thượng Đế trừu tượng 

ngự trên cao xanh. Vậy là lệch lạc vì mới có hàng dọc Lý trí khô cằn. Hoặc lại hiểu theo kiểu tả 

truyện “ Tễ là để điều chỉnh việc dân “ . Vậy là mới có hàng ngang.  

Lễ mà đầy đủ phải có cả Ngang cả Dọc: cả Trời, cả Đất, Người đều tham dự. Nói khác là cả 

Ý, Tình, Chí phải được thỏa thuê mới đúng câu: sử thần nhơn bách vật vô bất đắc kì cực ( làm 

cho cả Thần, cả Người, cả vạn Vật đều được thỏa thích cùng cực). Fêtes 189.      Câu này nói về 

lễ Bát chá, là lễ bế mạc mùa gặt mà sau này đổi ra lễ Tất niên, trong đó có cuộc đại ẩm là nét 

còn ghi lại dấu trong Trống quân, khiến mọi người được no say nhảy múa như điên (quốc chi 

nhơn giai nhược cuồng) điều đó bị người theo thuyết Thanh giáo khắc nghị khinh chê, nhưng 

thực ra đó mới là bản chất của lễ, cũng gọi là Tiết, ta đọc là Tết. Lễ hay Tết phải có một cái gì 

qua mức thường để biểu lộ sự thoát khỏi quy ước thường nhật; đó là một yếu tố quan trọng của 

lễ. Toute fête est un excès là câu nói mà con người thời nay không hiểu nổi nữa vì bị đè nặng 

dưới ảnh hưởng của thanh giáo.   Còn ở thời sơ nguyên khi chưa bị những quy ước trái khoáy 

của Du mục bẻ quặt thì Trống quân là một cuộc Tế lễ toàn vẹn có Ăn Uống, Hát xướng, Giao 

hoan và do đó nó gây âm vang sâu thẳm vào lòng con người đến độ chỉ huy cuộc sống trong cả 

năm, từ ý nghĩ, việc làm, lời nói, nó gây sức mạnh đến nỗi mọi lời khác đã qua đi nhưng những 

lời hát trong Trống quân được giữ lại, như ca dao tục ngữ hay nếu đã có văn học thì như Kinh 

Điển.  

Kinh Thi chính là kết nạp những bài đã hát trong Trống quân (Fêtes 224).   Còn trong Việt 

thì Trống Quân kết tinh vào Trống Đồng. Trống Đồng không chi khác hơn là tinh tuý Trống 

Quân, nơi Âu Cơ tiên đang lao xuống miệng rồng là bố Lạc.  

15.- Hát Trống Quân :  Lối thông giao với nguồn Tâm linh 
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Đây là chỗ cần đặt câu hỏi tại sao lại nói Trống Quân. Có nên viết là chống quân với ý nghĩa hai 

đạo quân chống nhau chăng: opposer toupes? (như ông Nguyễn Văn Huyên đề nghị trong Chants 

alternés p.29). Thưa viết chống không hẳn sai nhưng muốn toàn vẹn phải nói Trống Quân với ý 

nghĩa để Trống. Y như cái trống Trời trống Đất phân hai bè Nam Nữ cũng để trống mặt. Và sau 

này khi đã làm thành Trống Đồng cũng để trống một mặt gọi là Trống Bộc (Huyên 28) tức là 

Trống của dân Bách Bộc (trên Bộc trong dâu) cũng như Trống Đồng cũng phải để một mặt 

trống mới đúng tên là Trống, là “ thần cổ đánh ở kinh đô Việt mà tiếng ngân mãi tới Lạc Dương 

“.  

Đó là để nói lên lối thông giao với toàn thể u linh vốn là vô biên là cái không thể diễn tả mà 

chỉ biểu lộ bằng nhạc, bằng sự im lặng, bằng trống rỗng tâm hồn. Vì lẽ đó cái Trống phải để 

trống một đầu, sau này người ta mất ý thức nên bịt luôn hai đầu, mà vẫn cứ kêu là trống, là 

đánh trống, mà thực ra là đánh bịt, đánh bùng, đánh lùng bùng vòng ngoài đối kháng làm ra hai 

bè chống nhau mà không biết đến vòng trong sinh sinh nội tại. Như thế là sa đọa tự nhất 

nguyên lưỡng cực đốc ra nhị nguyên bịt kín: chọn một bỏ một theo kiểu biện chứng, ý hệ , 

không còn hợp với dịch lý kết hậu bằng quẻ vi tế, tức để trống đầu cuối cho nó mở sang cõi vô 

biên.  Y như hội họa mà đi đến cùng kỳ cực phải như Mã Viễn “ vẽ bằng không vẽ “ tức biết 

phối hợp cảnh vật với quãng trống lúc ấy đóng vai vô biên. Chính sự hiện diện của quãng trống 

kể như một thực tại vô biên đó đem lại cho bức họa nét trầm hùng bi tráng không tìm thấy ở nền 

hội họa nào khác như René Grousset nói về bức họa “ chiếc thuyền câu trên ao thu “ của Mã 

Viễn “ une des oeuvres les plus poignantes de la peinture de tous les temps “ ( La Chine et son 

art p.177, 186 ) vì nó cũng nằm trong một nền triết lý của quẻ “ Vi tế “ tức của cái trống, cột trụ 

của Trống quân. “ 

III.- Địa vực lễ lạy: Nguồn gốc văn minh 

( Triết lý cái Ðình: Kim Ðịnh ) 

 Ba cái Tết: Ba cái Lễ sống 

“ Điều đặc chú trong chương này là địa vực một số lễ được coi như ấn tích của tác giả văn minh. 

Nếu văn minh là nông nghiệp mà nội dung các Lễ cũng là nông nghiệp thì ở đâu mừng lễ đó tức 

đấy là chủ khởi sáng ra nền văn minh. Tính chất các Lễ nông nghiệp là đi sát thiên nhiên như 

mùa gặt mùa cấy, hoặc những hiện tượng thiên nhiên như ngày Trùng ngũ mừng mặt trời vào 

cung Ngọ. Nói chung là các Lễ này hướng nhiều đến sự sống, và gọi là Tết: 

  Tết Nguyên đán 

  Tết Đoan ngọ 

  Tết Trung thu. 

Có lẽ ý nghĩa chữ Tết là một lối đọc chữ Tiết, hiểu là Tiết nhịp uyên nguyên mà mọi tác động 

đều nhịp theo thì mới đạt cảnh thái hòa “ phát nhi giai trúng Tiết vị chi hòa “ (D.T). Theo Tiết 

là những nhịp sống cao độ mà mọi cơ năng đều cố vươn lên cực điểm để cùng nhịp theo với 

tiết điệu thiên nhiên. Vì thế mà có những cuộc vui, tưng bừng ăn uống đình đám kèm theo nói 

lên sự sống tràn ngập. Văn minh nông nghiệp đặt nền trên sinh sinh nên chú ý nhiều về sống 

hơn về chết như Lễ Thanh minh, Lễ các Vong hồn là những Lễ không được chú ý lắm và phần 

nhiều mang nặng ảnh hưởng Phật giáo.   Chúng ta chú ý đến ba cái Tết (Lễ sống). Tìm hiểu nơi 

phát xuất của cái Tết với những biến dạng của nó xuyên qua các đời và hiện nay còn những đâu 

giữ nhiều nhất v.v� thì đấy là việc dài hơi của một nhóm nghiên cứu và thuộc về văn học xã hội 

hay cổ tục học.  Ở đây chúng tôi không bàn kỹ về các lễ mà chỉ nhằm ghi lại ít nét thuộc địa vực 

phát xuất hoặc duy trì. (1) 
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(1) Trong việc này chúng tôi có nhờ đến tài liệu của một số học giả trong đó phải kể tới quyển Chinese Festivals của 

giáo sư Wolfram Eberhard (Henry Schuman 1952 N.Y). Tác giả đã tốt nghiệp về triết học, xã hội và Nho học năm 

1931. Năm 1933 được hội Baessler cấp học bổng cho sang Tàu nghiên cứu về cổ tục học nước này. Luôn thể ông có 

dạy Đại học Bắc Kinh cũng như Bắc Bình. Nhờ nghiên cứu tại chỗ nên sách của ông là những tài liệu đáng tin cậy 

có thể dùng làm tiêu điểm đầu tiên cho những ai muốn đi sâu vào đề tài.”  

1.- Tết Nguyên đán 

‘” Trước hết là Tết. Cái Tết của ta rất lớn lao như chưa có đâu ăn Tết trọng thể bằng: kéo 

dài đến cả hai tháng. Tháng Chạp sửa soạn còn tháng Giêng thì ăn Tết ở nhà và tới nay tuy đời 

sống bắt phải giản lược nó vào những chiều kích bé nhỏ, nhưng so với các nơi khác Tết vẫn còn 

to hơn, lâu hơn nhiều lắm. Có một điểm mới xuất hiện là bên Tàu, Đài Loan, Nhật đã bãi bỏ Tết 

để ăn Tết Tây, trái lại bên Việt Nam mặc dù ở vào tình trạng thuộc địa thì lẽ ra phải bỏ Tết trước 

hết, vậy mà vẫn giữ Tết thì có nên xem đó như một dấu chỉ ngầm rằng xưa kia Tổ tiên Việt đã 

đặt ra cái Tết?  Đấy chỉ là một sự gợi ý mời các nhà nghiên cứu về sau, ở đây chúng tôi chỉ tìm 

hiểu ít nhiều nét riêng biệt của ba ngày Tết. 

 a.- Gia đình tính 

Điều nhận xét đầu tiên nằm trong chữ “ tháng Giêng ăn Tết ở nhà “.  

Đây là nét đặc trưng, bởi vì Tết là Lễ trọng thể nhất cũng như lâu dài nhất trong năm mà lại 

không mừng ở Đền Chùa cũng như không ở những công sở mà lại mừng ngay ở nhà thì điều đó 

biểu lộ gia đình là nền móng của xã hội, mà không có gì khác thay thế được kể cả Tôn giáo 

lẫn Chính quyền.   Về phía chính quyền thì đã có mấy Lễ chung rồi như hai Lễ “ tế Đế, tế 

Thường “ hay một hai kỷ niệm gì đó gọi là Quốc khánh thì nói chung dân vẫn tỏ ra hờ hững, họ 

để chú ý vào đó may ra được một phần mười, còn tất cả dốc trọn vào cái Tết phần lớn nằm trong 

khuôn khổ gia đình.  

Vì thế những chế độ ghét gia đình như cộng sản đều cố gắng quốc gia hóa cái Tết như thí dụ 

cho nghỉ ngày mồng một còn mồng hai thì dân phải thi đua trồng cây cho nhà nước. Đó là dùng 

võ lực để tước đoạt gia đình. Phía các tôn giáo cũng có tính cách kéo Tết ra khỏi gia đình ít là 

một phần. Không thành công vì chỉ có thể kéo ra khỏi gia đình để đem đến chỗ tinh thần hơn.   

Nhưng theo quan niệm Việt Nho thì tinh thần đã lại nằm sẵn ngay trong nhà rồi nên không có gì 

hơn mà phải ra ngoài nếu có ra chăng thì cũng là rất chóng vánh: đi lạy Phật, hay hái xăm một lát 

rồi về “ ăn Tết ở nhà “.  

 b.-Táo quân 

Điều biểu lộ tinh thần gia đình thứ hai là tục Táo quân. Ngày 23 tháng Chạp ông Táo về trời lập 

bô về các việc đã xảy ra trong năm qua có liên hệ đến nước đến gia đình. Đấy là một Tục Lệ coi 

có vẻ dị đoan nhưng biểu lộ niềm tin vào Hoàng Thiên Thượng Đế của các dân Viễn Đông. Đêm 

23 tháng chạp các gia đình thường tiễn ông Táo một bữa cơm thịnh soạn những món ăn toàn là 

đồ ngọt, cốt để cho khi lập bô ông dùng những lời lẽ ngọt ngào. Vì thế mâm chất bánh ngọt, mật, 

lại thêm một xị mật ong để bôi mép ông Táo! Lễ này do các ông phụ trách, còn các bà lo bếp núc 

không tham dự. Nhân dịp này ông Eberhard nhận xét về mối liên hệ giữa Người và Thần trong 

xã hội Viễn Đông.  Tuy Thần có quyền phép hơn nhưng đó chỉ là sự khác về cấp bậc, chứ 

không về giống loại. Thần cũng chỉ là những công chức, một thứ quan lại, coi một việc nào đó 

mà nếu không chu toàn nhiệm vụ thì phải đổi đi. Thí dụ khi trời đại hạn dân đã cúng tế đàng 

hoàng mà thần vẫn không chịu làm mưa thì rất có thể tượng thần sẽ bị đem ra phơi nắng để nếm 

mùi đại hạn là gì. Cũng có thể bị quăng vào đống rác, rồi dân làng viết đơn lên Thượng Đế xin 
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sai xuống một ông thần khác đắc lực hơn. Học giả Eberhard thêm rằng: tuy người Âu Tây chúng 

ta coi là buồn cười nhưng theo các nhà tâm lý thì lối quan niệm bình đẳng với thần thánh 

kiểu này không gây ra cảm tình tội lỗi hay ý niệm bị lệ thuộc quá đáng vào quyền năng 

thần thánh, đó là điều có sức cứu gỡ tâm hồn khỏi nhiều sự căng thẳng thần kinh do sự dồn 

nén, sợ sệt thần thánh, nên giúp cho con người cảm thức được quyền hạn riêng của mình. 

Tuy biết mình là một vật nhỏ không có nhiều quyền năng nhưng có một số quyền lợi bất khả 

sang nhượng, và hai bên đều có ăn sang ăn giả chứ không một chiều như bên Âu (Festivals 22).  

Đối với Tục Lệ Táo quân ta có thể coi như việc thanh toán sổ sách trong năm sắp qua đặng 

có thể bước vào năm mới với tâm hồn thanh thản. 

 c.- Tổ tiên 

Ngày mồng một đầu năm là ngày trọng đại hơn cả, cũng là ngày nói lên tính chất gia đình đầy 

đủ hơn hết vì đấy không còn phải là gia đình nhỏ hẹp nữa nhưng là đại gia đình về ăn Tết, trước 

hết các Tổ tiên đã qua cũng được thỉnh về để cùng ăn Tết với con cháu. Còn về hàng ngang 

nghĩa là những người đang sống thì dù ở xa mấy mặc lòng trong mấy ngày Tết gia đình cũng cố 

tụ họp để cùng chung vui.  Bởi vậy có thể nói ngày mồng một Tết là tuyệt độ cao của đời sống 

gia đình trong đó mọi người đều được nhắc đến nhờ có Tục Lệ đọc và ghi gia phả. Ông 

Eberhard có nhận xét về việc ghi gia phả trong dịp này như sau: “ Bất kỳ đứa con nào sinh ra 

dù là chết yểu cũng được ghi chú tên tuổi phần số để lại các thế hệ về sau, nhờ đấy ai nấy đều 

có một địa vị trong cái chuỗi dài bất tận của các thế hệ.”  

 

Thật là một điều đáng suy nghĩ trước sự đổ vỡ của gia đình hiện nay, các nhà tâm lý nói đi nói lại 

rằng rất nhiều những khó khăn nội tâm của chúng ta như bệnh thần kinh là hậu quả những cảm 

thức bất an ninh cách sâu xa, bởi ngay từ trong những ngày bé bỏng đứa trẻ đã cảm thấy mình 

trơ trọi trên đời: vì sống trong một nhóm tuy là gia đình nhưng thực chất chỉ là một đơn vị 

kinh tế. Trái lại ở đây ai nấy đều có một địa vị ngay từ lúc bé thơ và truyền lại mãi về sau. 

Nó vẫn là một phần trong công thể, mặc dù ngày mai có xảy ra sao đi nữa nó vẫn là một 

phần tử nên vẫn còn được tham dự trong buổi tiệc đầu năm này. “;  

“ Our psychologist tell us over and over that many of our inner difficulties, our neuroses, are the 

result of a deep-seated feeling of insecurity which begins in the early days of childhood when the 

child feel itself alone in this world, living in a group of people called “ family “ but representing 

no more than an economic unit. Here in this Chinese framework every member has his definite 

position. Has the security from the early day of his birth: each individual knows that he will have 

place in this record over his lifetime and in all future time. He is a member of a community, 

come what may, and will remain a member even after his death. He will take part, even then, in 

this sacrifice on New Year's.” (Festivals 43).   

Tôi biên lại cả bản văn để độc giả có thể đọc trong chính văn cảm nghĩ của một tác giả ngoại 

quốc về tính chất gia đình của ngày tết, đặng nhìn ra những điểm rất sâu xa nhưng vì chúng ta ở 

trong cuộc quá quen nên không nhận thấy được, nên cần nhớ đến những suy nghĩ của người 

ngoại cuộc xem bằng con mắt lạ lẫm tra hỏi thì cũng là điều hay. “ 

 d.- Múa Lân 

“ Trong các trò vui công cộng dịp Tết thì có tục múa Lân. Trong lúc múa người ta vừa múa 

vừa ca những bài hát Phương Nam “ leader of the group sang the Southern song “ (Festivals 15). 

Tôi ghi điểm này vì coi là kiện chứng cho tính chất phương Nam của ngày Tết, tức là chủ tịch 

thuộc Bách Việt rất ưa ca vũ.  Nhưng từ năm 200-100 t.c.n xẩy ra một sự đứt khúc rõ rệt 
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gây nên do sự thắng thế của Hán Nho tức một thứ Nho đã bị trộn quá nhiều chất Thanh 

giáo Bắc phương nên từ đấy ca vũ bị trụt xuống dần cho tới độ “ xướng ca vô loài “, và dân 

ca chỉ còn sống bám víu vào một số lễ lạy mà thôi. Bởi vậy cần phải có con mắt tinh tế nhìn 

những cái bé nhỏ để tìm ra dấu vết của nguồn gốc chúng ta.”  

2.- Đoan Ngọ 

“ Tết Đoan Ngọ đã được bàn tới trong Việt Lý bài Âu Cơ tuý, ở đây chỉ ghi nhận thêm ít điểm 

minh chứng đó là Tết của Việt tộc.  Điểm trước hết thuộc màu dùng trong Tết này là sắc Đỏ để 

chỉ sự sáng nóng, mặt trời, mùa hạ, sự sống, vì thế đấy là Lễ Sống thứ hai gọi là Lễ “ cầu may “ 

hay Lễ của sự sống thuộc phương Nam “ double fifth is a Southern festival, lucky festival or 

festival of the Living” . (Festivals 70-71).  

Vì thế Tết này ít có ở phía Bắc, ngược lại được mừng trọng thể ở phía Nam nước Tàu, tức 

trong miền của Bắc Việt. Một trong những trò vui của Tết là cuộc đua thuyền trong đó có hai 

dấu nói lên tính chất phương Nam: một là mỗi thuyền gồm 50 người. Con số 5 vừa nói lên ngày 

mồng 5 tháng 5 mà đồng thời cũng nói đến “ 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống 

biển” .  

Thứ hai là dùng cồng để đánh hiệu đua thuyền. Cồng đi với bà nên là dấu chỉ thuộc Viêm 

Việt. Tuy nhiên những yếu tố này dễ mất ý thức nên sau lẫn lộn. Nhất là vì Tết này bị vương 

triều cấm đoán ít ra hạn chế thí dụ việc đua thuyền, vì khi đua thuyền người ta hát những bài 

của Khuất Nguyên rất dễ gợi lòng ái quốc, nhưng còn vì một tục lệ nguy hiểm cho tính mạng 

Hán tộc. Không hiểu tục thi bơi thuyền có từ lúc nào, nhưng về sau nó kéo theo sự kỷ niệm 

Khuất Nguyên là người Nam Man thuộc nhóm Thái hoặc Dao tức Bách Việt (Festivals 75) 

vì không được vương triều thâu nhận những bản điều trần mà tự vẫn, thì đấy là một mối 

thù của dân gian đối với vương triều của Hán tộc, và vì thế có tục bắt một người Hán để 

đến ngày đua thuyền thì tế đặng báo thù cho Khuất Nguyên. Đấy là tục lệ nguy hiểm cho 

Hán tộc nhất là những người có bộ râu dài đẹp.  

Dân Nam Man bắt người có họ đưa về nuối nấng đàng hoàng để đến ngày trùng ngũ đưa ra dìm 

sông tế Khuất Nguyên. Về sau vì có nhiều biến đổi, nhiều hiện tượng dị đoan len lỏi vào như 

việc thả cơm cháo xuống nuôi hồn Khuất Nguyên v.v� (Festivals 76). Nhưng ý tưởng cầu mưa 

để đặng mùa màng phong đăng luôn đi kèm Lễ, nên ta vẫn có thể nhìn ra được gốc gác của nó 

thuộc nông nghiệp và từ phương Nam phát xuất.”  

3.- Trung Thu 

“ Trung Thu là Tết Sống thứ ba hoàn toàn có tính cách đàn bà. Trước hết đây là Lễ đặc biệt 

thuộc mặt Trăng. Vì thế không mừng đúng vào ngày Thu phân là 21 tháng 9 dương lịch, mà 

lại mừng vào ngày 15 tháng 8, thường là cuối tháng 9. Cứ kể ra thì Lễ nào cũng gọi được là 

thuộc mặt Trăng vì theo lịch Viễn Đông thì tháng tính theo mặt Trăng biểu thị nguyên lý Mẹ. 

Nhưng Lễ này còn có thêm hai nét nữa nói lên nguyên lý Mẹ là mừng về Đêm, nên có tính chất 

“ lãng mạn “ nhất (it is undoubtedly the most romantic. Festivals 79). Hai nữa là việc Tế Tự thì 

do các Bà chủ sự. Tai sao lại thuộc các Bà? Lý do sâu xa là vì mùa gặt là công các Bà.   Thời 

sơ nguyên đàn ông đi săn, đàn bà ở nhà nghĩ ra việc gieo, mà đã gieo thì rồi có gặt, cho nên mọi 

Tết đều có tính chất Mẹ hơn Cha. Nhưng vì hậu quả của gặt kéo dài hơn nên có lẽ vì vậy mà Tết 

Trung Thu là một Tết mừng mùa gặt, mùa tích trữ (thu tàng) thóc lúa nơi buồng các Bà, nên là lễ 

thuộc các Bà hơn và vì thế cũng phát xuất bởi vùng Viêm Việt nhất là Phúc Kiến, theo như 

các sách cổ nói: old texts tell us that the midautum festival originated in Fukien Province. 

(Festivals 100).   Không hiểu vì từ lúc nào đó thì có một Lễ khác gọi là Lễ Trùng cửu, tuy sau 
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này sáp nhập với Tết Trung Thu nhưng ban đầu là hai Tết khác nhau. Tết Trung Thu hoàn toàn 

vui vẻ còn Trùng cửu thì có mang sắc thái lo âu, xem ra là riêng của dân Việt một dân có nhiều 

điểm giống với các dân Thái.    The festival of “ Double Nine “ belonged to an East Chinese 

ethnic group, the Yueh. These Yueh were in many respects similar to the Tai. (Festivals 111) Có 

lẽ vì sự bành trướng của du mục Bắc Phương nên nhiều lần Viêm Việt phải bỏ tất cả để tháo 

chạy nên Lễ Trùng cửu tỏ ý lo âu chăng.  Ngoài những lý lẽ trên thì ta còn thêm được một chiều 

kích siêu hình của Tết Trung Thu, tức là sự trùng hợp với các số Lạc Thư mà Lạc Thư biểu thị 

một nền triết đạt quan như đã trình bày trong quyển Dịch Kinh Linh Thể (bài cuối). Thế mà Lạc 

Thư có những con số hợp với Tết Trung Thu.  

Vì Lạc Thư gồm 8 lô với một Trung cung, và cộng chiều nào cũng được 15, như vậy là có sự 

trùng hợp với ý cùng của Tết là ăn mừng mùa màng thu gặt thì Lạc Thư cũng là triết đạt quan 

thâu thái, vì là biểu hiện nguyên lý Mẹ đối với nhà Hà Đồ biểu hiện nguyên lý Cha. “  

IV.- Quốc túy quốc hồn xuyên qua tục ăn Tết 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Kim Định ) 

1.- Định nghĩa về Quốc Hồn và Quốc Túy 

“ Quốc hồn là cái Hồn thiêng của đất nước, cái Tinh hoa Văn hóa dân tộc, ta có thể gọi 

bằng tiếng mới là cái triết lý của Tiên Tổ chúng ta.  Quốc tuý trái lại là cái gì Vật chất 

thường gắn liền với ăn với uống, có tính cách tinh vi, có khả năng làm cho say, say tuý luý 

như quen nói về thuốc lào, rượu đế, một số món ăn đặc biệt tinh xảo.  

Hai điểm trên nếu để rời thì nói được là đâu cũng có cách nọ hoặc cách kia, nhưng khi đem hai 

cặp thành ngữ đó ghép vào nhau thì đấy là một nét đặc trưng nghĩa là không đâu có.  

Nét đặc trưng nói lên hai điều:  

2.-  Đạo được đặt vào truyện thường nhật 

Thứ nhất là đặt Đạo vào ngay những truyện thường nhật như ăn uống là điều khác với nhiều nơi, 

thí dụ Tây Âu và Hy Lạp thì họ đặt trên lý giới rất xa cõi người ta: ăn ra ăn, triết ra triết. Họ nói 

ăn đã rồi mới triết lý sau: prius manducare deinde philosophari. Với ta thì ăn đã là triết. Triết 

ngay trong việc ăn.  

3.- Con Người chủ động trong việc Đạo 

Điểm hai là nói lên tác động con người, chính con người giữ một vai chủ động ngay từ trong việc 

Đạo, việc linh thiêng.  Đó là điều đặc biệt của triết lý Nhân chủ vốn đề cao tác động con Người, 

đưa lên tới bậc ngang hàng cùng Trời Đất như bánh Dầy chỉ Trời chỉ Đạo đó là Quốc Hồn, 

bánh Chưng chi đất là Quốc Tuý: còn phần việc của con người là Ăn.  

Nếu ta để tâm suy nghĩ sẽ thấy việc của con người cao cả xiết bao: đó là ăn Trời ăn Đất, hoặc nói 

theo Kinh Dịch là vui với Trời, ăn với Đất (lạc hồ Thiên, thực hồ Địa).  

4.- Cái Ăn: khung của Đạo lý 

 a.- Bề ngoài của cái Ăn với cái Nhai No, Say 

Chính vì nét đặc trưng đó mà tiếng Việt có những cặp danh từ kỳ lạ như ăn học, ăn chơi, ăn nói, 

ăn làm, ăn hỏi, ăn cưới, ăn lời, nếu không thì ăn đòn v.v, tức là ăn đi với những việc không 

phải ăn.   Vậy thì tiếng ăn ở đây nó như cái khung của Đạo lý: thay vì nói phương pháp tôn chỉ 
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của học của chơi thì ta nói ăn học, ăn chơi. Là vì Đạo lý nào muốn có thực chất thì phải tiêu hóa, 

nên sau mỗi cái ăn đều có một Đạo lý, thường được biểu lộ bằng một câu truyện và những âm 

vang như Tục ngữ Thói tục.  Thí dụ cụ thể là ăn Trầu. Ăn Trầu là một lối ăn riêng biệt rất công 

phu, kéo dài gọi là nhai. Nhai thì Mỹ cũng có, Mỹ Việt đều nhai: Mỹ nhai chewing gum, Việt 

nhai Trầu. Nhưng đàng sau cái nhai của Mỹ không còn gì ngoại giả cao su. Ngược lại với miếng 

Trầu thì đàng sau còn lắm điều hay. Điều thứ nhất là có Say: có tuý luý, có đỏ mặt và nóng 

ran người. Điều hay thứ hai là có truyện Trầu Cau.  

Đây là truyện hay ở chỗ biểu thị cao sâu của nó, cây cau mọc thẳng lên tượng Trời, hòn đá vôi 

nằm ngang dưới gốc tượng Đất, còn Người là cô gái trở thành cây leo quấn quýt lấy cả hai cây 

và đá. Vì  

đó có bản gọi tên cô là Liên tức đóng vai liên lạc giữa Trời cùng Đất. Quốc tuý được biểu thị 

bằng nhai đi nhai lại cho Trầu Cau hòa hợp vào nhau để sinh ra một chất mới là nước Trầu 

đỏ thắm  

để chỉ Quốc Hồn Quốc Tuý hòa hợp và như vậy rất tiện để chỉ việc hôn phối giữa Nam Nữ, 

hầu sinh ra con cái nối dòng, do vậy mà miếng Trầu trở nên đầu câu truyện với vô số 

phong dao tục ngữ đi kèm: 

  Trầu bọc khăn trắng cau tươi 

  Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh 

  Ăn cho nó thỏa tâm tình (tuý đấy) 

  Ăn cho nó thỏa sự mình với ta (hồn đấy). 

  Trầu này trầu quế trầu hồi 

  Trầu loan trầu phượng trầu tôi trầu mình. 

  Trầu này trầu tính trầu tình, 

  Trầu nhân trầu nghĩa trầu mình lấy ta. 

  Trầu này têm tối hôm qua, 

  Trầu cha trầu mẹ đem ra cho chàng. 

  Trầu này không phải trầu hàng, 

  Không bùa không thuốc sao chàng không ăn? 

  Hay là chê khó chê khăn, 

  Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu. 

Còn biết bao nhiêu nữa nhưng vậy tạm đủ để thấy sự dị biệt giữa cái nhai của Mỹ và cái nhai 

của tiền nhân ta. Nhai chewing gum thì chỉ có nhai đàng sau không còn gì; còn nhai Trầu thì 

đàng sau có câu truyện Trầu Cau đầy ứ ý nghĩa với vô số cái ăn đàng sau: ăn hỏi, ăn cưới, 

rồi ăn ở, ăn nằm.…  

Sau ăn Trầu thì nói đến ăn Tết ta còn thấy sự dị biệt lớn lao hơn nhiều. Trước hết Tây đâu có nói 

ăn Tết, họ nói célébrate gì đó, nghĩa là mừng. Thí dụ Tết Tây chỉ có một ngày là hết, hôm sau 

là chấm tròn đi job. Tết ta thì có đến ba ngày, ta quen nói “ ba ( 3 ) ngày Tết “, đã vậy đó chỉ là 

chính cốt chứ phải kể cả sửa soạn và cái đuôi thì cả hàng tháng. Đến nỗi phong dao có câu: 

 

  Tháng giêng ăn tết ở nhà 

  Tháng hai cờ bạc, tháng Ba hội hè 

 b.- Bề trong: Tiết nhịp Hòa giữa 3 cõi: Thiên, Địa, Nhân 

Đấy là cái khác nhau bên ngoài, bây giờ tìm vào đến nội dung ta mới thấy một sự khác biệt sâu 

xa lạ lùng. Ta thấy Tết chính là Tiết, tức là Tiết nhịp hòa âm thống nhất. Thống nhất chi? 

Thưa là Trời Đất Người, cả ba phải hòa nhịp.  Vì thế mà Tết phải có ba ( 3 )  ngày và cả ba 
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đều là căn bản, vì thiếu ba thì làm sao có hòa hợp, có thống nhất. Trời quá cao Đất quá thấp, 

phải có Người làm trung gian mới có Thái hòa.  

 *Nền tảng triết lý trung thực mưu hạnh phúc cho con Người 

Rồi để cho sự thống nhất có nội dung trung thực thì Tết phải mừng vào lúc Trời hết lạnh, lúc Đất 

nở hoa lá, con Người có thể ra đồng trồng gieo.  

  * Mừng Tết  trong khung cảnh Thái hòa 

Vậy nên đó phải là mùa Xuân lúc khí trời ấm áp, thảo mộc nảy mầm lá hoa, người có thể đi ra để 

khởi đầu quá trình gieo gặt. Đó là một cảnh Thái hòa được diễn cách cụ thể trong mùa Xuân. 

Ta quen nói: “ Ngày xuân con én đưa thoi “ là vậy.  Phải là mùa Xuân én mới đưa thoi được chứ 

ngày Đông mà rở thoi ra thì teo gấp, còn đâu nữa mà đưa, mà thoi không đưa thì làm gì có hòa 

hợp.  

Tết Tây không bao hàm triết nên họ đặt Tết vào lúc thịnh đông: lúc trời rét căm căm, đất đầy 

tuyết, người phải rúc trong nhà.  Như vậy là chỉ nghĩ đến Trời mà không kể đến Đất đến 

Người, nên Tết chỉ có một ngày, nếu nói ngặt thì Tây chỉ có một ngày đầu năm mà không 

có Tết.  

Vì Tết là Tiết là Nhịp mà có nhịp với ai đâu: độc tấu à, chỉ có Trời độc tấu. Đất với Người 

không tham dự, làm sao mà có truyện Tết như ta.  

 

* * Lang Liêu sắm món ăn Thái hòa cho cả 3 cõi 

Truyện Tết kể rằng vua Hùng Vương thứ ba muốn truyền ngôi cho con, nhưng không truyền 

cho bất cứ con nào mà phải là con có Tài có Đức, vậy để tìm ra người đó thì vua đặt ra cuộc thi 

gia chánh kỳ lạ: hễ con nào làm được món ăn vừa ý vua hơn cả thì sẽ truyền ngôi cho. Các con 

vua liền bổ đi khắp ngả để tìm của ngon vật lạ người lên rừng, kẻ xuống bể, kẻ đi đông người 

sang tây đưa về thôi thì đủ thứ: sơn nhung, hải vị, giò lụa, nem công, chả phượng, chả quế, hot 

dog, hamburger không thiếu thứ gì. Trong khi đó công tử thứ 9 tên là Lang Liêu nhà nghèo 

không có phương tiện chuyên chở nên chẳng tìm ra được cái gì xa lạ, nên buồn rầu cả đêm trằn 

trọc mất ngủ.  May thay đang lúc bối rối thì có thần hiện đến mách nước rằng khỏi đi đâu xa xôi 

hãy xuống ngay bếp lấy gạo nếp ra làm một bánh Vuông, và một bánh Tròn, rồi chồng lên nhau 

mà dâng vua cha. Lang Liêu liền làm theo đó. Đến ngày thi thì được vua cha chấm nhất với ưu 

hạng khen rằng ăn không những đã ngon mà ý nghĩa thì hàm súc vô cùng, vì bánh chưng vuông 

chỉ Đất, bánh dầy tròn chỉ Trời. Vậy đó là Đạo người rồi còn chi, vì người được định nghĩa 

là “ nhân giả kỳ thiên địa chi đức “ mà.  

Thực là không thể sâu xa hơn được nữa. Thế là vua truyền ngôi cho Lang Liêu và cải hiệu là Tiết 

Liệu nghĩa là biết lo liệu cho cuộc sống hợp với tiết trời cùng đất. Và từ đấy thì gọi ngày đầu 

Xuân là Tết và cũng từ đấy hễ đến Tết thì tiên Tổ ta gói bánh Dầy bánh Chưng với đạo Trời đạo 

Đất.  

 

** Tết: Nghi Lễ làm Hoà giữa Người với Người 

Đấy là câu truyện Tết còn âm vang của câu truyện là sự Thái hòa trước là giữa Trời, Người 

với Đất sau là giữa Người với Người. Về Trời với Đất thì có những nghi lễ nhớ Trời Đất 

như múa Lân, Trời thì có Rồng với ông Địa đi kèm.  �Còn với Người thì kỹ hơn. Với thế 

hệ đã qua thì có lễ Gia tiên, với những nghi thức tưởng nhớ đến Ông Bà. Với Người đang 

sống thì thăm hỏi quà cáp, những người họ hàng ở xa cũng cố trở về quê hương ăn Tết để 

gặp lại và thăm hỏi bà con. 
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  ** Chế độ Bình sản: nền tảng Tự do cho mọi Người 

Ấy là chưa kể đến thể chế Bình sản, xóa bỏ sự phân chia giai cấp giữa kẻ Có với người 

Không, giữa Chủ với Nô, để ai ai cũng là người Tự do, và nếu vì kế sinh nhai cả năm vất vả 

thì nhờ vào “ ba ngày Tết “ mà nghỉ ngơi ít bữa để có dịp ngửa mặt nhìn Trời, cúi xuống 

nhìn Đất tức sống an vui trong mấy ngày: tạm xếp sang bên mọi bận rộn, lo âu thường nhật để 

lòng phơi phới vui Xuân: vì thế ngày Tết không ai dám đòi nợ, hay trách mắng, trái lại ai nấy cố 

vui tươi mời gọi, chào đón, đi đâu cũng có ăn với những nét mặt hân hoan cười nói làm ta dễ 

cảm tưởng đó là quang cảnh lân bàng với bồng lai tiên cảnh, vì là lúc người nghèo tới đâu cũng 

được hưởng cảnh dư dật phong nhiêu tràn ngập của ngon vật lạ.   Đó lẽ ra phải là cuộc sống 

thường xuyên của con người nghĩa là con người lẽ ra phải được sống thảnh thơi như những con 

chim, làm ít chơi nhiều, tung tăng với ca xướng và vũ điệu như được ghi tạc trên mặt trồng đồng 

Ngọc Lũ.  

Chính đó là lý tưởng của triết lý an vi, một nền triết nhằm hạnh phúc của mọi người như lý 

tưởng, như là cứu cánh.  

 

  * * Tết: một ấn tượng tươi vui phấn khởi và trẻ trung 

Và quả thực trong dĩ vãng lý tưởng đã hiện thực được phần nào tuy còn xa mới hoàn bị, nhưng 

so với những nơi khác thì quả không hổ mặt xưng là nước có văn hiến sống theo lý tưởng Tết là 

hoà hợp giữa Trời, Đất, Người. Tuy vì trình độ lúc xưa chưa có cơ khí, cũng như vì nhiều lý do 

phức tạp con người chưa đạt được cảnh an vui thịnh vượng như ý, thì ít ra mỗi năm để ra ít ngày 

và tạo điều kiện để mọi người có thể sống lối sống lý tưởng nọ ít nhất trong ba ngày, rồi sau đó 

cố kéo dài ra được đến đâu thì đến, bằng các cuộc hội hè, đình đám, chơi xuân… 

Đấy là lý do giải nghĩa tại sao Tết đã in sâu vào tâm thức người Việt một ấn tượng tươi vui 

phấn khởi đầy tưng bừng trẻ trung đến nỗi thiếu Tết nó làm cho ta cảm thấy mất mát một 

cái  

gì quá ư trầm trọng, mà trầm trọng thật, vì nó là dấu mất một nền triết lý ơn ích hơn hết 

cho con người mà Việt tộc có cái may đã sáng tạo và duy trì được trên bốn ngàn năm.  

 

  ** Ba ngày Tết: triết lý xây trên chữ Thời 

Đang khi các nơi chỉ có triết lý một chiều bất động gây nên các thứ độc quyền, độc chiếm, 

độc chuyên, đã không giúp cho đời được an vui thì chớ, mà nếu chẳng may nó cướp được 

chính quyền thì gieo rắc đau thương trầm thống khôn cùng, như dân nước ta hiện đang là 

nạn nhân cực kỳ khốn đốn.  Đó là trái đắng của triết lý xây trên không gian bất động với 

cái Tết chỉ có một ngày, trái ngược hẳn với triết Việt xây trên chữ Thời rất uyển chuyển vì 

làm bằng tiết, nhịp, hợp hòa, thống nhất dễ giúp gây được nhiều hạnh phúc như nước ta 

trong hơn bốn ngàn năm qua đã nhiều lần được hưởng.  

Đành rằng so với đời sống hiện nay được nâng đỡ do khoa học kỹ thuật: đâu đâu cũng đầy xe hơi 

nhà lầu với tiện nghi tràn ngập thì đời sống thôn quê ta xưa thấp hơn nhiều lắm. Thế nhưng biết 

bao người di tản vẫn nuối tiếc cuộc sống bên nhà là vì hạnh phúc con người chỉ lệ thuộc vào 

tiện nghi có 2 phần 5, còn 3 phần nữa ở tại lối xắp đặt, ở tại môi sinh tinh thần, ở tại tâm 

hồn thảnh thơi: không có tủ lạnh nhưng gà vẫn chạy quanh vườn, cá vẫn lội dưới ao, lúc hứng 

lên muốn nhậu là chạy ùa ra rãnh bắt ít con tôm, hái thêm mớ rau mớ lá, lôi ra vài xị đế nữa, thế 

là một cuộc nhậu khởi đầu bất tận, nhiều khi có sáu câu vọng cổ mùi giúp vui hay dăm ba ván cờ 

tướng! Khỏi lo mất job với đụng xe. Đấy không phải bản ráp của cuộc sống trên “ bồng lai tiên 
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cảnh “ hay sao? Thế mà không phải chỉ có trong huyền thoại nhưng đã thấp thoáng xuất hiện 

nhiều lần trong trình sử của nước ta.  

 

 *.- Có ăn Tết thực sự mới nuôi dưỡng được ý chí phục Việt kiến quốc 

Đó là công hiệu của một nền triết lý trung thực hơn hết cho con Người mà “ ba ngày Tết “ 

là một bản tóm sinh động. Như vậy quả là đáng cho chúng ta nâng niu gìn giữ như một gia 

sản thiêng liêng để mà truyền dòng nối dõi. Chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi để duy 

trì lấy nền văn hóa ơn ích nọ trong các đoàn thể người Việt hải ngoại, cũng như để nuôi 

dưỡng cho ngày thêm vững mạnh ý chí phục Việt kiến quốc, mong một ngày nào đó không 

còn phải kỷ niệm Tết, nói về Tết nhưng là “ ăn Tết ” với sự tham gia của mọi giác quan 

trên chính quê nước khi đã tìm lại được tự do hạnh phúc như xưa.” 
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PHẦN THỨ SÁU 

 

 

SINH HOẠT NÔNG NGHIỆP CỦA DÂN TỘC VIỆT 

  Để  tạo ra Thực phẩm và xây dựng Hạ tằng Cơ sở  như Văn miếu, Đền, Chùa, Đình …     

 

Chồng cày  ( bằng Trâu  )                  Vợ bừa 

 

Máy cày 

 

                                                  Nhổ mạ                                                  Cấy Lúa  



- 525 - 
 

 

                                                                                Bông lúa 

               

Cánh đồng Lúa chin vàng 

 

Gặt Lúa bằng tay 

 

                              Máy gặt Lúa                                                           Dùng Liềm cắt  Lúa bằng tay 
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Gánh lúa về nhà  

 

Đập Lúa                               Đạp Lúa bằng chân  

 

         Máy Quạt lúa quay tay                                        Quạt Lúa bằng sức Gió 

 

Quạt Lúa 
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Phơi lúa 

 

                            Cối xay Lúa 

  

                             Hạt Lúa                                               Hạt Gạo chưa  xát  ( vỏ cám ) 

  

Các  hạt gạo  trên thế giới   
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SINH HOẠT  “ VI NHÂN   ( LÀM NGƯỜI ) "  CỦA TỔ TIÊN VIỆT 

Vậy muốn có lại tinh thần Bất khuất thì phải Tu  thân mà mà làm  Người liên lỉ suốt đời về 

hai việc : 

1. Phải hoàn thiện mọi việc làm,  bất kể Nhỏ To. 

              2.- Phải Hoàn thiện mọi mối liên hệ Hoà bằng cách hành xử với nhau theo tinh thần 

Nhân, Nghĩa, Bao dung  ngay từ trong gia đình, ra ngoài xã hội và quốc tế,được thế, thì 

mới đoàn kết được, nhờ đó mà  có Nội lực để làm việc lớn, chẳng cần đến mưu mô gian xảo 

nào hết,khỏi cần loay hoay đi tim cây đũa Thần bất cứ từ đâu xa, Cây đũa Thần ở ngay 

trong cái Tâm  mình.  

 SINH HOẠT  VĂN HOÁ ĐEM  “ĐẠO LÝ NHÂN SINH VÀO ĐỜI “ 

1.- Định nghĩa Văn hóa 

Văn Hóa là phương cách dùng lời Văn vẻ để Cảm hóa nhau mà Cải hóa theo Tinh 

thần  Dân tộc:Nhân, Nghĩa, Bao dung ( Hùng / Dũng )  

2.- Nền tảng của Văn Hóa: Triết lý Nhân sinh 

Nền Văn Hóa Việt Nam không những có Văn học Nghệ thuật, mà còn có Triết lý 

Nhân sinh, Nền tảng của Triết lý Nhân sinh là  “ Thực, Sắc, Diện:Thiên tính dã : Nhu cầu 

ăn uống, nhu cầu sinh lý trong đời sống Gia đình, và Thể diện tức là Nhân phẩm được bẩm 

thụ từ Trời .   

3.- Văn Hóa Ẩm thực theo Đạo lý Nhân sinh  

THỰC  

Thực là ăn uống cần cho nhu cầu của Thể xác, đó là Chân lý đầu tiên, vì không có 

Thực thì không tồn tại để vực lấy Đạo lý Nhân sinh.  Đồ ăn phải bao gồm hai tính chất, vừa 

Ngon và vừa Lành, đồ ăn ngon thường không lành,ngược lai đồ ăn lành lại không ngọn , 

vậy các bà nội trợ phải chọn thứ đồ ăn tươi, tốt và phải pha chế nêm nếm một cách  nghệ 

thuật với   gia vị đậm đà, hợp với khẩu vị nhiều người,  để đồ ăn có đủ hai yếu tố vửa Ngon 

vừa Lành, ngoài ra  lại còn biết cách nấu theo nhiệt độ thịch hợp thì mới ngon, đó là cách 

các bà trau dồi tính Thiện hàng ngày.   

Khi  đem đồ ăn  lên bàn thì các  đĩa thức ăn phải được bày biện sao cho đẹp mắt,  

màu sắc hài hòa, khi nhìn vào mâm cỗ đã rõ giải muốn ăn, điều này  kích thích tuyến bài 

tiết  ra dịch vị giúp tiêu hóa món ăn, Nghệ thuật trình bày mâm cơm củng là cách giúp các 

bà Mỹ hoá Tâm hồn . 
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 Việt Nam có tục lệ ăn uống chung nồi chung  mâm,  ăn còn để  “  thi Lễ “ với nhau, theo 

tinh thần “ Kính Già yêu Trẻ “, mỗi người chú ý đến chổ ngồi thích hợp, khi ăn thì lưu ý 

san sẻ thức ăn cho nhau, mà chúng ta đã được căn dặn   : “Ăn xem nồi, ngồi xem hướng “   

 Khi Ăn thức ăn, thì nên nhai kỹ như  “ uống thức ăn và ăn thức uống “ thì giúp cho sự  

tiêu hóa và sụ hấp thụ  chất bổ được tốt hơn, trong cách ăn ở thì  “ ăn phải nhai, nói phải 

nghĩ  “ mới phải lẽ. 

 Vậy việc ăn không những để nuôi sống Thân xác mà còn để trau dồi Chân, Thiện,  Mỹ 

hàng ngày cho Tâm hồn, phải có một tâm hồn tế nhị mới cảm nhận được  cái tề vi trong 

cách ăn .       Các món ăn  và cách ăn đã chơi nổi vai trò  “ Quốc Hồn, Quốc túy Việt Nam “  

Nghệ thuật nấu nướng  và trình bày Thực phẩ0m  

  ] 

Mâm cơm : Ngồi ăn chung    

( Internet ) 

Chả Giò 

  

Chả giò với nước mắm Chua ngọt 
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Nước mắm nêm                                 Chả Giò  nước mắm nêm  

 

Giò Chả 

   

Chả lụa 

   

Chả lụa                                                  Chả Bò 
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Chả thủ                                                                   Chả quế 

   

                                 Nem  Chả Tré                                              Tré  

             

                                          Chả giò tôm thịt                    Nem nướng lụi 
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Chả cuộn ông tre                             Chả cuộn lá Lốt 

 

 

 

Nem Chua 
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Tô phở                                             Nước mắm 

 

Bánh Xèo với Nước mắm chua ngọt 

 

 

Cuộn với Nước mắm nêm  

Nhìn vào cách làm, cách nấu nướng và cách trình bày món ăn, nhất là  nhấm nhí 

thức ăn với người thân trong khung cảnh an hòa, chúng ta sẽ cảm nhận được cái Quốc 

Hồn, Quốc Túy của món ăn Dân tộc, tinh thần cao nhã  của Dân tộc  không chỉ ở những 
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chốn cao xa, mà ở ngay trong  cách sống hàng ngày của chúng ta, vì cái Gần và cái Xa, cái 

Hữu cái Vô  luôn là một Hợp thể lưỡng nhất ( dual unit )  .   

 4.-Văn Hóa mang nền tảng Dịch lý   

SẮC  ( thuộc Đại Đạo Âm Dương Hòa )  

Sắc là săc dục,  giúp Gái Trai thoả mãn Tính dục, giúp hai thể xác và hai Tâm hồn trở nên 

một , có vậy mà  hai Vợ chồng  mới kết tóc xe tơ với nhau cho đến khi  “cốt rũ xương mòn 

“, “đầu bạc răng long “. Hai Vợ Chồng được nối kết với nhau  bằng Tình qua lễ Thành hôn  

 

 

Hình ảnh tương tự như Lễ Giao bái, Giao bôi ? 

 

và  bằng Lý qua lễ Giao bái. Số là sau khi lễ Thành hôn vào đêm Tân hôn, hai Vợ Chồng 

vào phòng riêng, trước khi trao thân gởi phận cho nhau, hai bên cùng uống một chén rượu 

và bái nhau để giao uớc với nhau là sẽ  tôn trọng nhau suốt đời. Có yêu nhau và tôn trọng 

nhau thì mới sống hòa với nhau mà xây Tổ ấm  đặng sống hạnh phúc bên nhau mà xây 

dựng   gia đình và  nuôi dạy Con cái thành Trai hùng Gái đảm.    
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Qua 18, 20 năm, người  con  được ấp ủ trong Tình  âu yếm của Mẹ  và Lý công  chính rạch 

ròi của Cha,  Tinh Nhu , Lý cương giúp con cái  trưởng thành mà sống tự lập được. 

DIỆN   ( thuộc Tâm linh ) 

Diện là  Thể / Diện:Thể là cái Bản chất bên trong, Diện là bộ mặt tỏ rõ ra bên ngoài. Con 

người được sinh ra không ai là hoàn thiện cả, nên mỗi người phải Tu Thân  sao cho cái Thể 

được Hiền thì cái Diện mới  được Lành:   “ Con ngưòi làm sao thì bào hao  ( Tiềng la hét ) 

làm vậy “ , Nho bảo là :  “ Hữu ư Trung tất hình ư Ngoại “ , còn phương Tây thì : The 

outward world is the dim reflection of the inward world: Thế giới bên Ngoài là sự phản 

chiếu lờ mờ của thế giới bên Trong như Hình với Bóng  “  

 Cái Thể của nền Văn Hoá Việt Nam là  “ Nhân , Nghĩa, Bao dung ( Hùng / Dũng   ) “, đó là 

Nhân phẩm của con Người Việt Nam, còn Nhân phẩm của người Kitô giáo là  “ Bác ái, 

Công bằng và Tha thứ “ , của Phật  giáo là “ Từ bi, Trí tuệ và Hỷ xả “  .  

Tóm lại, mỗi người phải Ăn sao cho có ” Một cơ thể tráng kiện trong một Tâm hồn minh 

mẫn “,  mọi người còn phải thể  hiện cái Sắc sao cho đôi Vợ Chồng sống hạnh phúc trong 

Tổ ấm Gia đình và nuôi dưỡng con cái cho thành Trai hùng Gái  đảm, Gia đình được dùng 

làm nền tảng cho một xã hội an bình . 

Còn Diện thì làm người phải Tu Thần suốt đời cho cho có Nhân phẩm để trớ thành con 

Người Nhân chủ, có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường để làm Chủ Vận hệ mình, Gia 

đình mình và Đất nước mình. 

 Đó là 3 cột trụ của Triết  lý Nhân sinh Việt  Nam, một số  người thanh giáo chê những thứ 

trên cho là tầm thường, cho Bản năng là thấp hèn, là điều cấm kỵ cần phải tránh, khốn 

thay nếu tránh Bản năng thì tựa vào đâu mà hoàn thiện Bản thân , nên Cuộc sống của họ 

cứ bay bổng trên mây trên gió, cuộc  sống lúc thì  “ Là thi sĩ là ru với gió , mơ theo trăng và 

vơ vẩn cùng mây ,  khi tỉnh giấc vân du thì lại  Lạc Hồn rong chơi bên Nga,  bên Tàu mà  

hô hào chém giết  Đồng bào!    ( Thi sĩ CS: Xuân Diệu ) 

 

Triết lý Nhân sinh là Gốc của Văn Hóa, gọi là Nghệ thuật “Vị Nhân sinh “. 
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Văn học Nghệ thuật là Ngọn của Văn Hóa, gọi là  “ Nghệ thuật vị Nghệ thuật .  

Ngày nay người ta cứ mê mải nơi cái Ngọn Văn học Nghệ thuật,  mà coi nhẹ Triết lý 

Nhân sinh, đó là  lý do  khiển con người vong Nhân, vong Thân. . . 

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật khi được  lưỡng nhất  thì trở 

thành Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam.  

Nho bảo :  “Vật khinh Hình trong “: có cái vật tuy Hình bên Ngoài xem ra nhỏ nhoi,   

, nhưng cái Tượng bên Trong lại rất quan trọng “.  

Theo Dịch lý  thì trong Vũ tru của Thế giới  “ Lưỡng cực nhất nguyên “ thì  cặp đối 

cực Nhỏ / To,  Gần / Xa, Dễ / Khó, Đơn giản / Phức tạp, Tầm thưòng / Phi thường, Tinh vi / 

Vĩ đại . . đều có  thể kết thành Lưỡng nhất, không thể tách rời, nên khi khinh thường cái 

Gần, cái Nhỏ. . .mà bỏ qua, thì sẽ mất  cái Xa, cái To. . .  . 

Trong  đời sống Vợ Chồng, nêu vì vài sự khinh xuất, không tôn trọng nhau đủ thì có 

thể đưa đến cảnh nhà tan cửa nát!   

5   .- Văn Hoá xử Thế  

Trên thế giới đại loại có 3 nếp sống: 

 a.-Nếp sống Diệt dục là nếp sống hãm xác với hy vọng làm cho Tâm hồn nâng 

cao lên, nhưng chỉ khi có  “ một Thể xác tráng kiện, mới có một Tâm hồn minh mẫn “. 

Dòng Trapist mặc áo nhặm và tự đánh roi để hành Thể xác cũng như cuộc sống hãm xác 

khắc kỷ nay không còn  nữa.     Nếp sống này gọi là Diệt dục, là nếp sống Xuất thế. 

b.- Nếp sống  Đa dục là nếp sống “đa đa ích thiện “ theo kiểu  “ to Thuyền to Sóng“, 

theo kiểu  “ nhân dục vô nhai “  “.Greed is good “ . Đây là lối sống Nhập thế.  

C      .- Nếp sống Quả dục là nếp sống chiết trung giữa Đa dục và Diệt dục .  Có ít 

phần Đa dục  để giúp con người phát triển, và cũng có ít phần Quả dục để không bị lạm 

dụng . Đây là lối sống Tiết độ ( No  more , no less, Moderation )   Nấp   sống này gọi là Xử 

thế   

6.- Đỉnh cao của Văn Hóa: Tinh thần Bất khuất  

 Đối với con cái, không những Cha Mẹ phải dạy dỗ từ khi mới sinh ra, mà người Mẹ 

đã dạy con từ  thuở mang thai trong lòng, đó là Thai giáo. Trong lúc mang thai,  từ cách  

ăn nói, đi đứng, cũng như cách hành xử  người Mẹ  đều cố  hành xử một cách tốt đẹp nhất, 

vì tin rằng cách hành xử  của mình có ảnh hưởng tốt đến Tâm Thân của thai nhi. Khi ra 

đời, người con lại được  “ rèn theo nguồn Tình bao la “  của người Mẹ và  “ được luyện 

theo nguồn Lý Công chính  “  của người Cha, nên người con có được  cuộc sống  “ Tình Lý 

tương tham “  
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Để  chuẩn bị cho nguời con sống tự  lập, thoát ra ta khỏi vòng tay của Mẹ Cha,  

trong khi sống với Cha Mẹ , người con được  sống trong  môi  tường Gia đình và  xã hội  

của  nền Văn Hóa thái  hòa nông nghiệp, giúp  người con phát triển toàn diện.    Khi  tới 

tuồi 18, 20, người con Gái đã có  được tứ  Đức : Công, ( nữ công gia  chánh ) Dung,  (đẹp 

người )  Ngôn (ăn nói có duyên)  Hạnh (đẹp nết ) được làm lễ Cài Trâm, con Trai thì được 

làm Lễ  Đội mũ ( như học sinh tốt nghiêp Trung học và Đại học ) , còn gọi là Lễ Gia quan , 

trong buổi Lễ người Cha đội mũ cho con  và trao cho con những lời tâm huyết như sau: 

a.-  “ Cư Thiện hạ chi quảng cư “: Con hãy chọn nơi rộng rãi trong Thiên hạ mà sống, 

nghĩa  là trong môi  trường Tam tài  Thiên – Nhân – Đia, chứ không khép mình vào môi  trưòng 

chật hẹp như đảng phai, phe nhóm mà khích bác nhau, tranh dành hơn thua theo thói  “ khôn độc 

dại đàn  “ làm xé tan khối đoàn kết Dân tộc. 

 b.-  “ Hành thiên hạ chi đại Đạo “: Thực hành  Đạo lớn trong thiên hạ , đó là  Đạo lớn 

Âm Dương Hòa, tức là Đạo Vợ Chồng, Đạo này lớn  lắm và khó thực hiện nhất, mọi con người 

đều bất toàn, lại  bá  nhân bá tính, phải lấy điều Nhân Nghĩa mà ăn ỡ Hòa với nhau mới mong an 

vui đưọc.   Vợ chồng sống gần  gủi  vớí  nhau  qua hàng ngày suốt đời, tất sẽ dễ bị xung khắc với 

nhau, nếu không thực tình yêu nhau và ăn ỡ công bằng với nhau.  thì gia đình sẽ trở thành Tổ 

lạnh hay Tổ nóng .   Đạo này là con đường xây dựng Tổ  ấm gia đình. nền tảng của xã hội an 

vui.  

 c.- “ Phú quý bất năng dâm “: Có được giàu sang  thì cũng đừng hoang dâm vô độ,   làm 

sỉ  nhục Cha Ông, mà phải  “ Dương thanh danh, hiển phụ  mẫu, quang ư tiền, thùy ư hậu : phải 

lập thân cho rạng danh khắp nơi, làm vẻ vang Cha Mẹ,  không những  sáng lạng đời trước mà 

còn  truyền lại đời sau ” .    

    d.-   “ Bần tiện  bất năng di “ : Có gặp cảnh nghèo  khó cũng không thay đổi cách 

sống  Nhân Nghĩa, Bao dung. 

 e.- “ Uy vũ bất năng khuất “ : Lỡ phải  sống trong chế độ độc tài, thì  cũng không chịu 

khuất phục, ngày nay nhiều nguời con yêu nước đang  làm chứng cho những lời này!   

 Tình thần Bất khuất của Tổ  Tiên  nằm  trong lời khuyên của người Cha mang tinh thần  “ 

Nhân Nghĩa chi dũng   “ này! 

 Thế nhưng, rất là không may là  Dân tộc nhỏ yếu của chúng ta đã bị nạn “  Dĩ  Cường lăng 

Nhược “ của Bắc rồi  Tây phương,  gây chiến  tranh liên miên, bóc lột và hành hạ tàn tệ,  làm cho 

đất nước  suy  yếu, nền Văn hóa  bị suy trầm, đến nỗi ngày nay đang  còn bị tàn dư của Văn hóa 

Du mục đưa vào cảnh Huynh Đệ  tuơng tàn !  

7.- Văn Hóa rèn luyện Thân Tâm    
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 Để trau dồi Thân Tâm cho Con Cháu thành Trai hùng Gái đảm, Tổ Tiên chúng ta  

đã có những sinh hoạt theo Phong tục Tập quán  để làm phát triển  và duy trì Tư  cách và  

Khả năng của con Người. 

 a.- Vật Cù 
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Theo các bậc cao niên trong vùng, hội vật cù ở đây có từ khoảng đầu thế kỷ 15. Bắt nguồn từ 

việc chọn những lực sỹ, những người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn để xung vào đội quân của tướng 

quân Phan Đàn - một võ tướng của Bình Định Vương Lê Thái Tổ được cử coi sóc việc quân 

vùng này. 

 

Từ tính chất, ý nghĩa đó, dần dần hội vật cù trở thành một sinh hoạt văn hoá mang tính hội lễ 

đậm nét dân gian được mọi người ưa thích và phổ biến, đi vào đời sống văn hoá tinh thần, một 

hội lễ không thể thiếu của những làng quê vùng Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn hàng năm, 

nhưng sôi nổi và náo nhiệt hơn cả là ở những làng quê dọc hai bờ sông Găng - Thanh Chương, 

nơi được xem như là nới xuất xứ của trò chơi thượng võ này. 

  

Hội vật cù Thanh Chương được tổ chức vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, bắt đầu từ ngày mồng 

Hai, mồng Ba tết đến hết Khai hạ mồng Bảy tháng Giêng, thu hút mọi làng, mọi xã tham gia. 

Ngoài dịp này, đến kỳ tế lễ đền Bạch Mã (Võ Liệt - Thanh Chương) - nơi thờ tướng quân Phan 

Đàn - vào các ngày 12 - 13 và 14 tháng 6 âm lịch, Hội vật cù lại được tổ chức ngay tại đền với 

quy mô nhỏ hơn, mang yếu tố tâm linh. Chính vậy, nên dịp này, Hội cù rất trang nghiêm tuy vẫn 

náo nhiệt như vốn có. Tuy nhiên, dù tổ chức vào dịp Tết nguyên đán hay vào dịp tế lễ đền Bạch 

Mã, thì Hội vật cù vẫn là một hội lễ tập trung thu hút đông đảo mọi người đến từ các làng xã, 

thôn xóm trong vùng cùng tham gia. 

 

Theo ông Hà Lành, gia đình vốn gốc tại đây từ nhiều đời, bản thân ông là một người khá am hiểu 

và từng là một thành viên trong đội vật cù địa phương cho biết: Từ xa xưa, Hội vật cù rất được 
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mọi người quan tâm chú ý và hưởng ứng. Ngay cả trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ 

và cả những khi đời sống dân quê khó khăn, hội vẫn được duy trì và tổ chức đều đặn hàng năm. 

Tuy có những hạn chế nhất định về thời gian cũng như quy mô do hoàn cảnh. Hội vẫn giữ 

nguyên những nét đẹp truyền thống của mình. 

 

Là một trò chơi dân gian gắn liền với tính chất của hội lễ truyền thống ảnh hưởng tích cực đến 

đời sống, sinh hoạt của mọi người, nhưng mọi yêu cầu chuẩn bị cho Hội vật cù cũng rất đơn 

giản. Quả cù được làm từ củ chuối hột - loại chuối rất sẵn ở đây. Trước ngày vào hội, người ta đã 

lựa tìm những gốc chuối hột loại lớn. Chọn được cây chuối đẹp vừa ý, đào lên lấy phần gốc (củ 

chuối) đưa về. Dùng dao sắc gọt sạch rễ và đẽo thành hình tròn có đường kính cỡ trên dưới 

30cm, trọng lượng từ 5 đến 7kg là đã có quả cù đảm bảo yêu cầu cuộc chơi. Để quả cù sạch nhựa 

và có độ dẻo cần thiết, bởi tính chất cuộc chơi quả cù thường xuyên bị giành giật, quăng ném 

mạnh dễ vỡ; quả cù sau khi được đẽo gọt xong, được luộc qua nước sôi, vớt ra phơi nắng khá kỹ. 

Lúc này quả cù chuyển thành màu sẫm, rất dẻo đảm bảo không bị nứt vỡ khi chơi. 

 

Địa điểm tổ chức vật cù thường là những sân cát bên bờ sông hay ở ngay trong làng. Sân có kích 

thước thông thường với chiều dài khoảng 50 mét, rộng khoảng 25 mét tuỳ thuộc vào điều kiện 

cho phép. Hiện tại ở Thanh Chương vẫn duy trì ba hình thức chơi cù gồm Cù gôn, Cù đẩy và Cù 

nước. Cả ba lối chơi đều có chung hình thức tính điểm và quy cách giống nhau. Với Cù gôn và 

Cù nước, ở hai đầu sân được bố trí hai chiếc sọt đan bằng tre, nứa có kích thước cao 1,5mét, 

đường kính độ 50 cm. Hay là hai chiếc hố sâu rộng 50 cm x 50 cm đối với Cù đẩy. Cách tính 

điểm khi bên nào giành và đưa được quả cù vào sọt (hay hố) của bên đối phương là được tính 

một điểm. Để đưa được quả cù vào đích cũng không phải dễ dàng gì. Bởi phải giành giật, tranh 

cướp quyết liệt, bên nào cũng cố gắng tìm mọi cách cản phá đối phương đưa cù vào sọt (hố) của 

bên mình. Chính vậy nên Hội vật cù diễn ra rất sôi nổi, hào hứng thực sự cuốn hút mọi người. 

  

Ở hình thức cù gôn, sân cù bố trí trên bãi cát khô, hai đầu sân đào hai hố gôn. Khi vào cuộc, hai 

bên dàn thành đội hình ngay giữa sân, quả cù được đặt dưới đất. Khicó hiệu lệnh của người cầm 

trịch (trọng tài) đấu thủ hai bên mới vào cuộc tranh cướp, giành giật chuyền nhau quả cù. 
 

Hai đội lực sĩ Nam, dành nhau ôm  hòn Cù bỏ vào lỗ của phía bên kia là  thắng. Hòn Cù thì 

nặng lại bị bên kia dằng xé, nên đem hòn Cù qua bỏ vào lỗ bên kia quả thực là khó khăn . 

Cuộc chơi này khó hơn Foot ball của Hoa kỳ. 

b.- Đô vật  ( Wrestling ) 
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c.- Võ thuật ( Marshall Art ):   Nhu đạo từ Nho 
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Nam Lấy quạt đấu với Kiếm của Nữ  

d.- Yoga: Thân / Tâm lưỡng nhất  ( Body  /Mind  in One  ) 

e.- Tập yoga 

Tập Yoga có những  nguyên tắc chính : 

Làm cân bằng các bộ phận và chức năng trong cơ thể bằng  cách  tập những cử đông đối xứng 

theo nhiều chiều cũng đôi xứng với nhau một cách nhẹ nhàng, nhưng xuyên suốt để giúp các 

khớp, bắp thịt, gân cốt cùng thần kinh trở lại vị thế quân bình, mỗi cử động đều phải Hít / Thở 

vào /ra để  đưa dưỡng khí vào và thải thán khí ra  để làm sạch cơ thể, sau đó  lại phải xoa bóp  rồi 

ngồi   Thiền  để thư dãn và điều hoà Thân Tâm . Có  7 nguyên tắc về Thiền,  không là chuyên 

môn, nên mình chỉ chọn thứ đơn giản theo ngoại công mà tâp.     
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Ngồi Thiền 
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7 Chakra (  7 Luân xa, từ dười lên Trên )  

Root Chakra, Creativity Chakra, Energy Chakra, Heart Chakra, Expression Chakra, Intuition 

Chadra, Consciousness Chakra. 

8.- Nẻo đường  Giao Duyên 

  a.- Bắt chạch  ( small short Eel ) trong Chum 

Một đôi Nam Nữ thi nhau bắt chạch trong chum nước, con chạch thì trơn, lại ở 

trong nước nên vô cùng trơn, nên rất khó bắt, một mặt để cho Trai   Gái cơ hội gần nhau 

và biết phần nào biết Tính tình của nhau qua cuộc bắt. ( kết hợp giữa Thân và Tâm ) 
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b.- Xít Đu   

Vào  mùa Xuân, người ta dựng lên một cái Đu, gồm hai cột tre  (vài cây tre xếp lại ) vững 

chắc được trồng  thẳng đứng, trên có một thanh ngang đưọc buộc vào hai dây Đu dài, kết 

với một thanh ngang ở dưới,  đôi Trai Gái  leo lên thanh ngang  ở dưới, đối diện nhau, hai 

tay cầm vào hai cột đứng, một bên nhún qua, bên kia nhẩy lại , sao cho cái Đu vút  qua lại  

mà lên cao một cách cân bằng, hai bên nhún bên nhẩy có  hòa hợp  thì  cái  Đu mới  chuyển 

động qua lại nhịp nhàng mà vút lên cao   ( Đây là  cách thể hiện cach sống theo Dịch lý  Âm 

Dương Hoà  )  ( Kết hợp giữa Tĩnh và Động.Tĩnh làm nền tảng cho Động  )  

Cái Đu  “ đưa qua / đưa lại “ như con Lắc ( pendulum ) với   “ Biên dộ bằng nhau và  “ khi 

tăng khi giảm dần “  cho ta một ý niệm về trạng thai Quân bình động của Dịch lý Âm 

Dương  Hòa ờ mỗi Không Thời điểm.  

 

 Phải có hai người đu mới thể hiện trọn vẹn Ý nghĩa “ Dịch lý Âm Dương Hòa.” 

c.- Ném Còn Vòng 

Khi nèm Còn thì đứng ở xa mà ném sao cho quả Còn lọt qua cái Vòng, có tinh mắt 

khéo tay mơi ném trúng . ( kết hợp giữa Thị giác  và Xúc giác 
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Lẽ hội ném Còn Vòng ở Điện Biên 

  Thi nấu cơm  

Cuộc thi hai ngưòi vừa gánh một cái Nồi vừa đi vừa nấu cơm, còn một người khác vừa  thổi 

lửa và đun lửa để nấu cơm, toán nào nấu cơm chín, nhanh  và ngon thì  thắng . . . ( kết hợp 

giữa Động và Tĩnh )   

Đây là cuộc thi đua  để trau dồi Tư cách và khả năng. 

 

  

9.-  Rèn luyện kỹ năng vượt khó ( Việt ) 

a.- Leo cây Chuối 

 Cây Chuối rất trơn,  lại không có chỗ bám, phải rất khỏe  mới leo tới trên cao được.  ( kết 

hợp giữa Trí và Lực  )  
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  a.- Leo cột trơn, đi trên xà Xà ngang   

 

 

 

10  .- Sinh hoạt  Tâm linh 

Để un đúc Tinh thần Bất khuất  Tổ Tiên chúng ta còn Tổ  chức hai cuộc Lễ  quan trọng: 

a.- LỄ GIA TIÊN   

Hay 

THỜ CÚNG TỔ TIÊN 

Lễ Giổ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 
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Hách trạc Anh linh 

 

  

 

 

 

Nho giáo ( Thờ Thành Hoàng 城隍: Anh hùng Địa phương  ) 
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Bàn thờ Tổ Tiên 

        

  

Lễ Gia Tiên la Lễ Thờ cúng Ông Bà, Tổ Tiên, trên Bàn Thờ được trưng bày các Bài vị gọi 

là  Văn Tổ - các Bài vị của  Cao, Tằng, Tổ, Nỉ -,  được xếp theo khung Ngũ hành.  Ngũ  

hành  là Tạo Hóa lư hay Nguồn sinh sinh Hóa  hóa cũa Vũ trụ. 
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 Nỉ là  Vong linh của Cha, Tổ là Ông , Tằng là Cố,  Cao là Can, tức là 5 đời theo Ngũ hành.    

Cứ theo khung 5 đời  của Văn Tổ truy lên  mãi cho đến Perfect Ancestor tức là Thượng Đế. 

Văn Tổ  là vị trí của người dâng Lễ Giổ, người dâng Lễ phải là người mang tinh thần Tinh 

thần Dân tộc để tôn vinh Cha ông Tổ Tiên. 

Vậy Lễ cúng Gia Tiên không những Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên mà còn dâng của Lễ Nhân 

phẩm lên Đấng Thượng Đế nữa.   Thờ cúng chính là Tôn vinh giá trị Nhân phẩm của Dân 

tộc, chứ không có thờ Ma qủy về ăn cỗ. 

 

NHÂN NGHĨA,  BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG ) 

                                              Hỏa                                                          Tổ 

                                               ↑                                                                ↑ 

                               Mộc ←THỔ→Kim                           Tằng  ←VĂN TỔ→  Cao 

                                                ↓                                                                ↓ 

                                             Thủy                                                           Nỉ 

 

Khung Ngũ hành                            Lối đặt Bài vị Văn Tổ 
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Tổ ( 2 )  

           

                                            ( 3 )    Tằng                  VĂN TỔ                 Cao (4 ) 

 

Nỉ  (1 )  

Lối  đặt  Bài vị Văn Tổ trong nhà Thờ  đại Tôn , Bàn thờ ở Nhà Thượng được đặt Bài vị  

Văn Tổ, nhà Trung để Lễ vật dâng cúng , nhà Hạ là nơi Con Cháu cùng nhau cúng bái.   

( Một dòng Họ có 3 loại nhà Thờ: Tiểu tôn ( 3 đời ) . Trung Tôn, ( 5 đời )  đại Tôn ( trên 5 

đời  ) 

b.-  LẼ GIA QUAN Hay LỄ ĐỘI MŨ     

 ( Xem  mục : Văn Hoá Ẩm  thực theo Đạo lý Nhân sinh .      ) 
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 SINH HOẠT  VĂN  NGHỆ CỦA  DÂN TỘC 

( Di dưỡng Tinh thần Văn Hóa:Nhân Nghĩa, Bao dung theo Công thể ) 

BẢN CHẤT  VĂN  NGHỆ   CỦA VĂN HÓA    

Được bẩm thụ từ Nguồn Tình Bao của Tổ  Mẫu  Âu Cơ và Nguồn  Lý Công  Chính của Tổ   

Phụ Lạc Long, nên  sinh hoạt  của Dân quê  Việt Nam được các nhà  Văn Hóa Tây phương 

như Paul Mus  cho là vừa  đượm   Nghệ  thuât vừa  mang tinh  thần  Triết  vưong.  

 Người  Việt Nam  sính làm  thơ, lời Nói thì líu lo như  chim hót. Sinh hoạt Văn   nghệ  trong dân 

gian thật  phong phú, nhất ca vũ ,  các diễn đề trên  Trống Đồng  Đông Sơn, Ngọc Lũ  là ví dụ cụ 

thể . 

Khi   con Người tràn đầy  sức  sống   thì  miệng  hát , tay vung  xoè , chân  nhún nhẩy   

Các Văn gia thì  chuyên về Văn chương, Thi phú  về Cương thường Đạo lý, còn  Chất gia thì  

cùng nhau ca hát  trao Tình  đổi Lý với nhau về Đạo làm Người, về Đạo Vợ  Chồng, tức là về  

Ngũ thường, Ngũ Luân. 

 Chúng ta nên nhớ,  Văn  hóa  chúng ta được xây trên  nguyên lý  Mẹ  “Trọng  Tình hơn Lý 

với “ Tình  / Lý tương tham “.    Đất  nước được xây trên nền tảng Gia đình , Gia đình trên  

nền tảng Vợ  / Chồng  theo tinh thần Dịch lý “ Âm / Dương hoà “ tức là mối   hòa giữa ba 

cõi Thiên – Nhân   – Địa. 

Tuy nền Văn Hóa có hai ngành Văn gia và Chất gia, nhưng cả hai đều thống nhất nơi Thái cực 

Âm Dương Hòa, nhờ đó mà nền Văn Hóa Việt Nam mang tính chất Thái hòa, giữa những người 

thông thái và những người ít hay vô học vẫn  “ sinh hoạt chung về Văn hoá  “được , không có 

ngăn cách, cả dân tộc vẫn luôn giữ được tinh thần Công thể, đây là điều họa hiếm trong các 

nền Văn Hóa.   

  Chúng ta thây mọi ngừời  cùng hát, mọi giới cùng hát, hát khắp mọi nơi, hát trong nhà, 

hát ngoài  trời, hát trên bộ, hát cả dưới sông , hát trong lúc rong chơi, hát  ngay trong lúc 

làm việc , hát lúc cấy lúa, hát  khi quay tơ, hò lúc giã gạo, hò lúc đào đất, hò cả trong lúc 

đưa  linh.   

Khắp chốn nơi thôn quê rộn ràng lời hò tiếng hát, cảnh thanh bình lan tỏa khắp núi sông !  

 

Nhạc mang bản tính Hòa, hát giúp mọi Người toả lan sức sống an bình, nhất là khi nguồn  hứng  

khởi dâng tràn, khiến  mọi ngưòi miệng thì hát, tay muá may, chân thì nhún  nhảy, hát bắt nhịp 

cùng sự biến  hoá trong Thiên Địa, tạo ra cảnh Vũ  trụ Hòa  ( Cosmic rhythm ) ( Xem các  diễn 

đề trên Trống  Đồng Ngọc Lũ  ).    

Ngoài ra dân Việt Nam  rất  giỏi về Hài hước,  khi tâm hồn càm nhận  thấy tràn đầy nghịch lý 

trong sự sống, nên nảy sinh ra hài hước,Dân tộc chúng ta có cả một rừng Hài hước gọi là  Tiếu 

lâm ( Rừng cười )   
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 Chúng ta nên nhớ,  Văn  hóa  chúng ta được xây trên  nguyên lý  Mẹ  “Trọng  Tình hơn Lý 

với “ Tình  / Lý tương tham “.    Đất  nước được xây trên nền tảng Gia đình , Gia đình trên  

nền tảng Vợ  / Chồng  theo tinh thần Dịch lý “ Âm / Dương hoà “ tức là mối   hòa giữa ba 

cõi Thiên – Nhân – Địa. 

ÂM NHẠC 

CỔ NHẠC VỚI NGŨ CUNG  ( Pentatonic )  

Ngũ Cung: Cung, Thương, Dốc , Chủy Vũ   

0Lối  Hát của Trống quân thể hiện khá đầy đủ  những tính chất quan trọng của nền Văn 

Hóa. 

HÁT  

HÁT TRỐNG QUÂN 

1 .- Trống Quân: Triết lý nhảy đầm 

              ( Triết lý cái Ðình: Kim Ðịnh ) 

“ Nhảy đầm là chữ nhà quê còn người trí thức gọi là khiêu vũ, nghe sang hơn nhưng không 

cụ thể và bình dân bằng hai chữ nhảy đầm. Nhảy đầm là do Tây đưa vào nó có tính cách cá 

nhân còn nếu nhảy đầm công cộng thì đã có bên ta từ lâu đó là hát Trống quân.  

a.- Cuộc nhảy đầm có tính cách Công thể và Tâm linh 

Trống quân không những khác nhảy đầm vì tính chất công thể tức không nhảy với một bà 

nhưng nhảy với một đàn bà.  Nét thứ hai trong việc nhảy còn có cái gì linh thiêng bao bọc 

nên trống quân lẽ ra phải được tổ chức dưới núi, bên bờ sông ở cửa Đông Nam của thành 

hay làng.  

Thường thì những điều kiện đó khó hội đủ nên người xưa đã sáng chế ra tiếng  Trời tiếng  Đất để 

thay thế cho những điều kiện trên kia. Đó là cái  Trống  Đất (đào lỗ xuống đất) lại có dây chằng 

ở trên chỉ  Trời. Khi hát mà gõ lên dây phát ra tiếng gầm gừ như là tiếng đất tiếng  Trời đệm theo 

quấn quýt lấy những lời hát đối của đôi bên. Còn những lời đối đáp qua lại nhiều khi chở theo rất 

nhiều yếu tố  riết bình dân.  Hãy đưa ra vài thí dụ: miếng trầu là đầu câu chuyện.  

 

 Bè nữ: 

  Gặp nhau ăn một miếng trầu 

  Gọi là Nghĩa cũ về sau mà chào 

 Bè nam: 

 

  Miếng trầu đã nặng là bao 

  Muốn cho Đông liễu Tây đào là hơn 

 Bè nữ: 

  Miếng trầu kể hết nguồn cơn 

  Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào. 

 Bè nam: 

  Miếng trầu là Nghĩa xướng giao 
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  Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên. 

Thí dụ khác: 

 Bè nam 

  Ở đâu năm cửa nàng ơi? 

  Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 

  Sông nào bên đục bên trong? 

  Núi nào thắt quả bồng mà có thánh sinh?……… 

  Ai mà xin được túi đồng? 

  Ở đâu mà lại con sông Ngân Hà? 

  Nước nào dệt gấm thêu hoa? 

  Ai sinh ra cửa ra nhà nàng ơi? 

  Kìa ai đội đá vá trời? 

  Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên? 

 Bè nữ: 

  Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi. ( Cơ cấu  Ngũ hành )  

  Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy suôi một dòng. 

  Nước sông Tương bên đục bên trong. 

  Núi đức Thánh Tản thắt quả bồng mà lại có thánh sinh. 

 

  Ông Khổng Minh không xin được túi đồng. 

  Trên trời lại có con sông Ngân Hà. 

  Nước Tàu dệt gấm thêu hoa. 

  Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà chàng ơi. 

  Bà Nữ Oa đội đá vá trời. 

  Vua Đại Vũ trị thủy cho đời được yên. 

 Bè nam: 

  Bây giờ mận mới hỏi đào, 

  Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? 

 Bè nữ: 

  Mận hỏi thì đào xin thưa: 

  Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

 Nam kết: 

  Ai về đường ấy hôm nay 

  Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương 

  Gởi cho đến chiếu đến giường. 

  Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm. 

 

b.- Cuộc nhảy: Hoạt động cả Thân Tâm 

Đại khái đó là vài mẫu khi đọc lên nhận thấy hai điểm đặc sắc sau đây: Thứ nhất là tính chất 

động đích của  Trống  Quân khác với nhảy đầm. Nhảy đầm chỉ cần biết đưa tay đưa chân sao cho 

hợp với điệu nhạc khỏi phải suy nghĩ, cũng khỏi phải hát nữa, đã có máy.   Trống quân thì phải 

hoạt động hơn nhiều: miệng phải hát, tâm trí phải tác động để đối đáp, vì không được hát 

bài có sẵn mà phải tuỳ cảnh mà sáng tác lấy rồi hát lên tức khắc cho hợp câu hỏi.  
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c.- Cuộc nhảy: Kết mối Hoa Tình ( Đại Đạo Âm Dương hòa ) 

Thứ hai là ý phải từ xa tới gần, mà gần cuối cùng là việc lấy nhau, nói lên một cách không 

úp mở nhưng phải nói “ hoa tình”  tức là nói lên cách văn hoa và như thế nó không phải là 

một sự vui giải trí như nhảy đầm, mà là việc làm có chủ đích đưa đến hôn nhân nhưng đưa 

đến bằng nghệ thuật, bằng múa hát, tức là một lối triết lý toàn diện.   Tất cả tinh thần vật 

chất hòa trộn với nhau, chứ không có kiểu phân chia.  

Vào điện hay đền thờ lạy, rồi ra xóm bình khang chui lủi: tinh thần ra tinh thần, vật chất ra vật 

chất. Ở đây tinh thần vật chất hòa hợp ngay trong một nơi, một lúc theo đúng triết lý tìm phi 

thường trong cái thường thường.  

Trở lên là thử đưa ra một hai thí dụ về sự thấm nhập của triết lý vào trong mọi hành vi cử 

chỉ của người Việt. 

d.- Phương thuốc chữa bệnh Duy: Phục hoạt triết lý hướng dẫn Thân Tâm 

 Đấy là ơn ích rất lớn và nếu biết làm phục hoạt thì sẽ là bài thuốc chữa bệnh thời đại mà Herbert 

Marcuse kêu là bệnh duy một chiều kích. Hay cũng quen gọi là nhị nguyên, tức là duy vật 

hoặc duy linh.  Linh thiêng được biểu lộ rất lớn lao trong bao nhiêu điện đài, bao nhiêu sách, bao 

nhiêu người hy hiến thân tâm cho tinh thần. Nhưng vì là nhị nguyên nên anh đi đường anh tôi đi 

đường tôi.  

  Đạo là Đạo. 

  Đời là Đời. 

 

Hóa cho nên đời trở nên vô đạo, mặc dầu các thứ đạo lý truyền bá khắp nơi nhưng vì đứng 

ngoài đời nên đời vẫn vô đạo.   Nhưng hỏi vậy tại sao người đời không để ý đến đạo nằm ngay 

trong đời. Thưa vì đó là điều rất khó và rất dễ quên đi. Rất khó vì người ta dễ chú ý những cái gì 

ngoài mình, vì lúc ấy nó là đối tượng, giác quan có thể tác động. Còn như Đạo đã lẫn vào đời vào 

thân tâm thì không còn đứng ngoài nên không còn là đối tượng. Vì thế Kinh Dịch mới nói là 

“ bách tính nhật dụng nhi bất tri chi :  百 性 日 用 而 不 知 之 ): Bách tính dùng hằng 

ngày nhưng không biết đến. Không biết đến nên là nguy cơ, và mối nguy cơ đó càng ngày 

càng trở nên lớn lao vì không những bách tính là thường dân không biết, mà cả giới trí 

thức cũng không biết đến nữa, thế mới nguy. Vì từ lúc ấy họ sẽ đi tìm triết ở xa xăm theo cả 

hai nghĩa, một là phát xuất từ ngoài đời sống, đứng ngoài con người nên dễ được tìm thấy, 

dễ được học hỏi, và do vậy gây nên cho nền triết lý Việt Nam một cơn thử thách lớn lao 

như chưa từng thấy.  Vì hầu hết tri thức trong nước đã bỏ triết nhà để chạy theo triết 

ngoài. 

Có còn cách nào cứu vớt nổi tình trạng này chăng? Chưa biết, nhưng chắc một điều là nếu 

không cứu với nổi tinh thần triết Việt thì chúng ta chỉ còn có triết học để học, nghĩa là để mà 

chơi. Chứ còn triết lý tẩm nhuận việc ăn làm, triết lý hướng dẫn thân tâm thì không còn nữa.  

Bởi vậy dù thành hay bại việc đáng làm là chúng ta hãy cố gắng làm. Và đó là mục tiêu của 

quyển sách nhỏ này, và đường lối của quyển này là bình dân. Cụ thể là những lễ lạy đình đám 

mà vì tinh thần thống nhất nên chúng ta có quyền coi chúng như tài liệu chân thực về triết lý bình 

dân trong đó cái đình là trung tâm hiện thực nên lấy đó làm đầu đề cho sách: triết lý cái đình.”      

2.- . Trống Quân xét như khôi nguyên:Nghệ thuật sống của Việt tộc 

( Văn Lang vũ bộ : I.- Trống Quân như một khôi nguyên . . .  Kim Ðịnh ) 
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a.- Trống  Quân biểu hiện nét Lưỡng hơp sinh động 

“ Trong lãnh vực văn hóa nước ta nếu ai muốn đưa ra một sự kiện vừa căn bản vừa bao trùm hơn 

hết còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì đó là trống quân. Phải, chính tục lệ này nếu không cung ứng 

thì cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái cơ cấu uyên nguyên về vũ trụ quan của 

tiền nhân Việt tộc cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn trọn nền triết lý nhân sinh của cả miền 

Đông Á, nơi nhân sinh quan xây trên đạo vợ chồng: “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ “.    

Vậy mà trước khi nên được vợ chồng thì phải biết ve nhau, nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh 

bằng hai quẻ hàm và hằng.  Hàm là ve: ve gái hay ve trai tuỳ. Còn Hằng là ở với nhau mãi 

mãi.  Đây là một nhân sinh quan được xây trên vũ trụ quan ở thượng kinh của Dịch mở 

đầu với hai quẻ Kiền Khôn có nghĩa là Trời Đất, giao thoa. Nét căn bản nổi bật của văn 

hóa Việt tộc đầy sinh động nằm trong đó.  Trống quân chính là biểu diễn lại cái nét lưỡng 

hợp sinh động. Cho nên nắm vững tinh thần trống quân chính là hiểu được đầu mối cái cơ 

cấu triết lý sinh động của tổ tiên xưa kia vậy.  Đó quả là điều quan trọng hơn hết trong lúc 

này, lúc mà con người khắp nơi đang cảm thấy thiếu thốn cái chi nên nảy ra ý muốn trở về 

nguồn.  

b.- Về nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca 

Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về nguồn mà vẫn không sao về cho được, là bởi 

thiếu lối về.   Với người Đông Á thì một trong những lối về đó là Trống Quân, nên hiểu trúng 

được sẽ giúp ta trên nẻo đường về.  Bởi chưng căn bệnh trầm kha của nhân loại hiện nay là 

bệnh một chiều kích, cần tìm cho nó con đường nào giàu lưỡng hợp tính hơn cả và đó là 

trống quân.   Lý do: trong trống quân có nhiều cặp đôi hơn hết.  

c.- Thời gian và không gian cuộc đấu 

Hãy kể sơ qua: trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu. Đó là đôi đầu thuộc thời gian. 

Sau là dưới chân núi nơi có suối nước: cặp đôi thứ hai thuộc không gian. Còn nếu không có núi 

có sông thì thay bằng cửa Đông Nam, hay cùng lắm thì cửa Nam.  

d.-Các đấu thủ : Hai bè Nam Nữ 

Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái trống đất trên có chăng dây làm trống Trời cũng như làm 

biên giới giữa hai bè nam nữ đóng vai hai đạo quân.   

e.-  Khí giới giao đấu: Ca Vũ 

Còn khí giới là ca, là vũ, toàn là thứ có nhịp đôi như sẽ phân tích ở dưới.  

g.- Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình 

Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “  sẽ sang qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân ngay trên 

nệm cỏ xanh (đạp thanh). Đó là đôi uyên ương trong thế sáng tạo hơn cả.  Kèm theo là nhiều trò 

như bắn nhau bằng những quả cầu làm bằng chỉ ngũ sắc như nói người Mèo, người Thổ chẳng 

hạn.… Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho trống quân càng thêm giàu tính chất sinh động.  

Tây phương nói “ La vie est un combat: đời là chiến đấu “ và ngày xưa hay dùng việc đấu gươm 

mà xử kiện: ai thua là đuối lý. Như vậy là lý lẽ dựa trên sức mạnh. Đó là lối du mục.  Đông 

phương theo lối nông nghiệp tuy công nhận đời là chiến đấu, nhưng thay vì đấu gươm thì lại đấu 

lý, đấu tình, đấu ca, đấu nói như được bày tỏ mặn mà nhất trong trống quân, một bên hát xướng, 

bè bên kia phải hát đáp liền, nếu không là “ thua “.…  
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h.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình 

Điều đó nói lên tính chất lưỡng hợp, mà lưỡng hợp tính chính là linh hồn của triết lý Việt 

Nho.   Nên trống quân là một lễ trong có liên hệ: 

 

  Tới  Vũ trụ quan như Trời với Đất, 

  Tới  Quốc gia như Non với Nước, 

  Tới  Làng mạc như của Đông với Nam 

  Tới  Gia đình như hai bè Nam Nữ đưa đến việc nối dõi tông đường. 

Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve, nào ghẹo, nào thách, nào 

đố, nào tiến vào đất địch chớp nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, đong đưa 

như hai con rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ vài ba “  của trống ngũ liên: 3 trời 2 đất. Quả 

là một cuộc chiến đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang thương vì đây là “ một cuộc cờ 

người “: gọi là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì chết chóc thì chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, vì 

cuộc chiến kết hậu bằng sự hợp thân trên nền cỏ xanh. Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành 

quan trọng, đến độ tiếng hoa gắn liền với tình thành hoa tình. Hoa đây thường là hoa lan (hay 

thược dược) được trao tặng nhau trước khi giao hợp và sau cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ 

giữa phình ra “ thì đến mùa Thu sẽ làm lễ cưới. Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan 

trọng của trống quân, nó bao hàm một triết lý nhân sinh xây trên vũ trụ quan động, nên cũng là 

một thứ tế tự của toàn dân. Vậy mà cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất là về 

phương diện triết lý. Vì thế đó sẽ là điều chúng ta bàn ở đây.( 1 ) 

 

( 1 ) : Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông Granet trong cuốn Fêtes et 

chansons anciennes de la Chine, Paris 1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu Kinh 

Thi đúng với ý nghĩa trung thực của nó. Quyển thứ hai là “ Les Chants Alternés “  của tiến sĩ 

Nguyễn Văn Huyên, Paris 1934, sẽ viết tắt là Huyên. Bá Nho hay Hán nho đều là Nho đã bị bẻ 

quặt. 

 Còn lối hát  Tân nhạc ngày nay nặng vể các chủ đề về nam nữ  yêu nhau với  tình cảm 

sướt  mướt , nhớ  nhung tha thiết ngày  nhớ đêm mong, cùng với những  thất vọng ê chề   khi bị 

tình phụ bạc, lối hát này mang tính cách cá nhân do ảnh hưởng của Tây phương  !  

 Lối  hát ngày xưa mang tinh thần Công thể, gần với Thiên nhiên lối hát  ngày nay 

nặng về Cá nhân.  

    1.- HÁT  TRỐNG  QUÂN    

 ( Nguồn   internet ) 
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 Nguyệt  Hoa vấn  đáp  ( Thành Thái năm thứ 17 ) 

 

Chặng hát dón 
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                                                                      Hát Trống Quân Hưng Yên  

             
                    Hát Trống Quân biểu diễn                                              Chặng hát đón đào 

 

Giao duyên 

   2.-HÁT QUAN  HỌ BẮC NINH   

Dân ca Quan họ (chữ Nôm: 民歌官賀) là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của 

vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Nó được hình thành và phát triển ở vùng văn 

hóa Kinh Bắc xưa, đặc biệt là khu vực ranh giới hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay với 

dòng sông Cầu chảy qua được gọi là "dòng sông quan họ". Kinh Bắc là một tỉnh cũ bao gồm cả 

hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (và một phần của Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nội ngày nay). 

Quan họ cũng được hình thành ở vùng văn hóa Kinh Bắc này. Do có sự chia tách về địa lý sau đó 

mà quan họ còn được gắn tên cục bộ địa phương như quan họ Bắc Giang, Bắc Ninh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_th%E1%BB%95_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_B%E1%BA%AFc_(t%E1%BB%89nh_c%C5%A9)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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( 賀:Hạ : Chúc mừng )  

 

                              Nhà  Hát Dân ca  Quan Họ Bắc Ninh                            Liền  Chị 

                      

Trang phục Quan Họ 
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Cặp  đôi , cặp   ba 

 

 

 

                Trước Đền Bát  Đế ở Bắc Ninh 
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                                3, 500 Liền Anh  liền Chị hát            Hai Thuyển Rồng hát chào  nhau    

 

3.- HÁT ỐNG   

 

 

Hát Ống ngoài ruộng                                      Hát Ống trong nhà   
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Cái tên hát ống nghe lạ mà quen bởi thực chất đó chính là lối hát ví, hát giao duyên đối đáp qua 

lại vốn phổ biến trong dân gian xưa nay. Hát ống cũng mang những đặc trưng của các hoạt động 

sinh hoạt âm nhạc cộng đồng truyền thống như: được truyền từ đời này sang đời khác, hình thức 

diễn xướng đơn giản, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên và sinh hoạt đời thường của người nông 

dân. Hát ống, với bản chất là hát ví, có giai điệu và ca từ mộc mạc, giọng hát như giọng thơ, 

thường là thể thơ lục bát dễ nhẩm, dễ thuộc. Nhưng điểm khác biệt và độc đáo là ở chỗ người ta 

sử dụng những chiếc ống hát được nối với nhau vừa để truyền âm, vừa để động tác khi hát trở 

nên duyên dáng hơn, cuốn hút hơn. 

Ống hát thường được làm bằng những nguyên liệu tự nhiên vốn rất sẵn ở các vùng quê 

như ống tre hoặc nứa. Sau khi làm sạch, tròn trịa, một đầu ống người ta bịt lại bằng da con 

ếch, rồi nối hai ống với nhau bằng sợi tơ hoặc cước với khoảng cách vài chục sải tay. Khi 

hát, mỗi khi bên này dùng ống làm loa để hát thì bên kia đặt ống lên tai để nghe, rồi đổi lại. 

Cứ thế, cứ thế, sợi tơ mỏng mảnh khẽ rung lên, truyền đi những âm điệu ngọt ngào, khiến cả 

người hát lẫn người xem đều thích thú, say mê. Trong ký ức của nhiều người dân làng Hậu, xã 

Liên Chung bây giờ vẫn ghi nhớ hình ảnh những buổi hội làng hoặc sinh hoạt văn nghệ ở đình, 

chùa, những đêm trăng thanh gió mát, nam thanh nữ tú trong làng lại ngân nga những câu 

hát đượm tình quê hương, thắm tình người. Ðã có nhiều mối lương duyên giữa trai gái 

trong ngoài thôn được se nên cũng từ những sợi tơ ấy. Bà Nguyệt, một bậc cao niên trong 

làng vui vẻ bày tỏ: "Cũng chẳng ai biết hát ví, hát ống có từ bao giờ, tôi chỉ nhớ từ tấm bé đã hay 

theo mẹ ra đình, nghe các bà, các mẹ, các bác hát với nhau. Dần dần hiểu được ý nghĩa và thuộc 

nằm lòng luôn". Rồi bà ngâm luôn một trổ hát ví mà chắc hẳn đã theo chân bà từ thời son trẻ:  

Không dây mà buộc em chàng  
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Trăm sông một bến tình này anh trao  

Thắm phai nàng hỡi má đào  

Ðá vàng ta quyết dạt dào thủy chung... 

Trải qua nhiều năm, bằng trí óc sáng tạo và tình cảm dạt dào, người dân chốn thôn quê đã tạo 

nên một kho tàng những câu hát hết sức dân dã mà sâu sắc, có khi trầm lắng suy tư, khi lại hóm 

hỉnh không ngờ. Chẳng hạn như trong một cuộc hát ống mà đôi bên nam nữ cùng so tài ứng tác 

với nhau, một bên hỏi, một bên trả lời.  

Nữ hát: Em đố chàng:  

Hoa gì sớm nở tối tàn  

Trắng, hồng, đỏ thẫm, tím than trong ngày?  

Hoa gì trắng đỏ cùng cây?  

Hoa gì đêm nở, ban ngày cấm cung?  

Nam trả lời:  

Phù dung sớm nở tối tàn  

Năm màu thay đổi chan chan trong ngày  

Hoa giấy trắng đỏ cùng cây  

Hoa quỳnh đêm nở, ban ngày cấm cung. 

Có khi đó lại là những câu hát trở nên bông đùa hơn, táo bạo hơn, vừa để trêu chọc, vừa để thử 

tài ứng khẩu của đối phương. Phía bên kia nếu không nghĩ ra câu nào thì xem như chịu thua, chỉ 

còn cách hẹn lần sau. Qua đó, có thể thấy rằng hát ống, hát ví không chỉ là nơi lưu trữ nhiều giá 

trị tinh túy của trí tuệ dân gian, mà còn mang đến một không gian văn hóa cộng đồng hết sức đặc 

sắc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. 

  Hoàng Mỹ Hạnh   

  
4.-  HÁT VÍ  DẶM NGHỆ  TINH   

Dân ca ví dặm Nghệ - Tĩnh là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca chiếm vị trí quan trọng 

trong đời sống văn hóa của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc miền Trung Việt 

Nam.[1] Dân ca ví dặm (cũng viết là dặm) tại Nghệ - Tĩnh là một di sản văn hóa phi vật thể cấp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca_v%C3%AD,_gi%E1%BA%B7m_Ngh%E1%BB%87_T%C4%A9nh#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_T%C4%A9nh
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Quốc gia đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại kỳ họp thứ 9 

của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ngày 

27/11/2014 tại Paris (Pháp)[2][3]  

Loại hình nghệ thuật này phổ biến trong đời sống của các cộng đồng xứ Nghệ, được hát 

trong hầu hết mọi hoạt động đời thường, từ ru con, dệt vải, trồng lúa... Lời ca của dân ca 

ví, dặm ca ngợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như sự tôn trọng với các bậc cha mẹ, 

lòng chung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính thật thà và cách cư xử tử 

tế giữa con người với con người.  

 Một số  bài như:Ví giận thương, Ví ghẹo, Ví phường vải, Ví đò đưa, Hát dặm kể, thơ, Xay 

lúa Mời trầu, Đại thạch kỳ huê. 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_v%C4%83n_h%C3%B3a_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca_v%C3%AD,_gi%E1%BA%B7m_Ngh%E1%BB%87_T%C4%A9nh#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca_v%C3%AD,_gi%E1%BA%B7m_Ngh%E1%BB%87_T%C4%A9nh#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%AD_gi%E1%BA%ADn_th%C6%B0%C6%A1ng
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Tay làm Miệng hát, Vừa Hát vừa Quay tơ dưới Ánh trăng 
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Hát  khi làm  nón, hát khi quay tơ   

 

Chơi  đàn to, chơi đàn nhỏ 

 

 

Trên bộ dưói thuyển  hát chào nhau                            Hát khi Giã gạo Dần Sàng   
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                                                      Hát khi nghỉ làm 
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Hát  dưới  ruộng Lúa                                    Hát  trên nương Ngô 

 

5.- HAT CA TRÙ   

Ca trù (chữ Nôm: 歌籌), còn gọi nôm na là hát cô đầu / hát nhà trò là loại hình diễn xướng 

bằng âm giai nhạc thính phòng rất thịnh hành tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam[1]. 

Ca trù thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và trí 

thức yêu thích. Ca trù là một sự phối hợp nhuần nhuyễn và đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc. 

Cho đến những năm 1980 thể loại này hay được gọi cái tên là hát ả đào (nghĩa đen là "hát xẩm 

cửa đình"), tuy nhiên sang thập niên 1990 thì hay gọi tên là hát ca trù. Từ "ca trù" được cho là 

lấy từ chữ Nôm: 歌籌 nghĩa là lối hát bỏ thẻ tre, người nghe hát thấy chỗ nào hay thì ném thẻ 

cho đào hát. Sau đó cứ đếm thẻ mà trả thành tiền. Các ca nương được gọi là ả đào tuy nhiên chữ 

"ả" liên kết với mại dâm, nên gọi chêch ra là cô đào, và dạng biến thể là cô đầu. Ca trù từng 

được tầng lớp trí thức thời phong kiến yêu thích, được biểu diễn tại các đình làng và cả ở cung 

đình, sau đó phát triển ở các giáo phường, sử dụng phụ nữ và dần bị biến tướng. Thời thực dân, 

ca trù phát triển ở các đô thị trong các ca quán nơi cung cấp rượu và thuốc phiện 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_th%C3%ADnh_ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Trung_B%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ca_tr%C3%B9#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_15
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_qu%C3%BD_t%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_nh%E1%BA%A1c
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6.- HÁT XOAN   ( Xuân ) 

Hát xoan là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần, thành hoàng với hình thức nghệ 

thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; thường được biểu diễn vào dịp đầu  Xuân, phổ biến ở vùng 

đất  Tổ Hùng Vương - Phú Thọ, một tỉnh thuộc vùng trung du Việt Nam. Ngày 24/11/2011, tại 

Hội nghị lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể 

của UNESCO tổ chức tại Bali - Indonesia, Hồ sơ Hát Xoan - Phú Thọ của Việt Nam đã được ghi 

danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_di_s%E1%BA%A3n_v%C4%83n_ho%C3%A1_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_c%E1%BA%A7n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p&action=edit&redlink=1
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                         Hát Xoan vùng  Đất Tổ  

 

                        Hát Xoan Phú Thọ                                        Cành Đào mùa Xuân ở xứ  Bắc     
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 Hát Xoan Phú  Thọ  

 

                                                        Tôi yêu  Tổ  Quốc tôi 

, 
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Phú Thọ 

 

7.- HÁT CHÈO     

Hát chèo là gì? 

Chèo là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam, phát triển mạnh ở 

phía bắc, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng và lan tỏa đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Du 

Miền Núi Bắc Bộ. 

Nhờ vào ngôn từ ví von cùng cách diễn tả trực tiếp, đa dạng mà Chèo được coi là loại hình sân 

khấu của hội hè đặc sắc. Không chỉ phổ biến từ thời xa xưa, mà ngày nay chèo vẫn có được chỗ 

đứng vững chắc trong lòng của khán  giả nơi kinh thành Thăng Long nói riêng và đất nước ta nói 

chung. Hiện nay, trong hệ thống âm thanh sân khấu thì hát chèo cùng với hát chầu văn là 

những môn nghệ thuật được sử dụng nhiều nhất. 

Nếu như trung Quốc nổi bật bởi kinh kịch ở Bắc Kinh, thì ở việt nam, đại biểu của sân khấu 

truyền thống phải kể đến Chèo. 

Đây là loại hình nghệ thuật dân gian cùng với sự ra đời phát triển lâu dài từ thế kỷ 10 cho đến 

nay. Nên đa đi sâu vào đời sống xã hội của người dân Việt nam , phản ánh đầy đủ các góc nhìn 

của dân tộc: lạc quan, yêu nước, nhân ái, giản dị, kiên cường, bất khuất,… Cũng chính vì những 

nội dung đó mà Chèo có đầy đủ các thể loại văn học như: anh hùng sử thi, lãng mạn, thơ ca,… 

hơn hẳn các loại hình truyền thống khác hiện nay. 

 

 

https://amthanhthudo.com/hat-cheo-la-gi.html
https://amthanhthudo.com/am-thanh-hoi-truong
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 Hát Chèo   

Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt 

Nam với trọng tâm là vùng châu thổ sông Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi 

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo mang 

tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_kh%E1%BA%A5u_c%E1%BB%95_truy%E1%BB%81n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_th%E1%BB%95_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
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thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình. Nếu sân khấu truyền 

thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch của Bắc Kinh thì đại diện tiêu biểu nhất của 

sân khấu truyền thống Việt Nam là chèo.[1] 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_k%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Kinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o#cite_note-1
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8.- HÁT BỘI  ( Bộ  ) 

Hát bội làm tội người ta.  Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con…” 

 

– câu ca truyền tụng trong dân gian nhắc nhở về một thời “lừng lẫy” của nghệ thuật hát bội mà 

nay đã quá xa xôi… 

Từ cung đình đến chốn dân gian 

Theo nhiều tài liệu ghi lại thì hát bội (còn gọi là hát bộ, hát tuồng) xuất hiện vào khoảng cuối thế 

kỷ XII khi nhà Trần đánh bại quân xâm lược Nguyên - Mông và bắt được nhiều tù binh trong đó 

có những con hát theo phục vụ quân đội mà nổi tiếng nhất là Lý Nguyên Cát. Vua Trần giữ 

những người này lại để múa hát giúp vui trong cung đồng thời truyền dạy lối hát đang thịnh hành 

ở triều Nguyên cho ta, gọi là hát bội. 

Thực tế, chúng ta chỉ học hỏi cách vẽ mặt, y trang, bổ sung những điệu hát mới nhằm nhuận sắc 

cho nghệ thuật múa hát theo tuồng tích đã có từ trước đó. Không chỉ là trò giải trí chốn cung 

đình, hát bội nhanh chóng lan tỏa khắp thôn quê, được người dân vô cùng yêu thích. 

Nhắc tới hát bội thì phải nhắc đến những cái tên Đào Duy Từ, Đào Tấn. Đào Duy Từ (1572 - 

1634) là người có công đầu trong việc phổ biến và phát triển nghệ thuật hát bội ở Đàng Trong. 

Được sự khuyến khích của chính quyền chúa Nguyễn, hát bội phát triển đến độ hoàn thiện về 
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nghệ thuật trình diễn và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân. Miền Trung được xem là 

“đất tuồng” cũng là vì thế. 

Còn Đào Tấn (1845 - 1907) là người đưa hát bội trở thành nghệ thuật hàn lâm khi chú trọng phát 

triển theo hướng văn chương bác học, chỉ dành cho những trí thức cung đình. Ông được xem là 

người đã đưa hát bội lên đến đỉnh cao về nghệ thuật cũng như văn chương. 

Càng đi về phía Nam thì hát bội càng “bén rễ” trong dân gian. Là người say mê hát bội, Tả quân 

Lê Văn Duyệt (1764 - 1832) đã đưa hát bội vào Nam cùng mình. Với tâm tình phóng khoáng, 

không quan niệm hát bội chỉ dành cho giới trí thức, thượng lưu, đức Tả quân đã “trả” hát bội về 

cho dân gian. Rũ bỏ những kiểu cách, rườm rà, những lễ nghi đậm chất bác học cao siêu chốn 

cung đình, đồng thời tiếp thu những trình thức biểu diễn, âm nhạc của bộ phận người Hoa trên 

đất Nam Bộ, cùng tinh thần cởi mở của miền đất mới, hát bội Nam Bộ dần hình thành những đặc 

trưng riêng: mạnh mẽ hơn, màu sắc hơn, náo nhiệt hơn, vui tươi hơn. 

Trong quá trình phát triển, nhiều lúc hát bội mất thế đứng ở chốn cung đình nhưng vẫn giữ được 

chỗ đứng trong dân gian. Đặc biệt ở Nam Bộ, nơi có rất nhiều đình chùa, thì hát bội hầu thần linh 

mỗi lễ cúng kỳ yên đã là một phần không thể thiếu của nghi lễ cúng bái và đời sống tâm linh 

người dân đất phương Nam. Mỗi lễ cúng đình, cả làng vui như trẩy hội, người người nô nức đi 

xem hát bội. Một tuồng hát bội thường rất dài, phải chia thành nhiều đêm hát có lớp lang hẳn 

hoi, điển hình như tuồng San Hậu phải diễn 3 đêm mới hết chuyện. Vì thế mới có chuyện nhà 

nhà bỏ cơm bỏ nước, bỏ bê công việc chực chờ xem cho bằng trọn một tuồng hát bội. Đúng là 

“làm tội người ta…”! 
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 Do ảnh  hưởng  Văn Hóa Du mục của Mông Cổ 

9.- HÁT CẢI   LƯƠNG 

  

  

 

Trích đoạn cải lương Tự Đức dâng roi – màn trình diễn cải lương trên chợ nổi tại Liên hoan Ẩm 

thực Món ngon các nước lần V – 2010  . 

Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở 

dòng nhạc Đờn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long, nhạc xưa cổ 

Giải thích chữ "cải lương" (改良) theo nghĩa Hán Việt, giáo sư Trần Văn Khê cho rằng: "Cải 

lương là sửa đổi cho trở nên tốt hơn", thể hiện qua sân khấu biểu diễn, đề tài kịch bản, nghệ thuật 

biểu diễn, dàn nhạc và bài bản.[1]. Ở đây là đã cải lương (cải cách, đổi mới) nghệ thuật hát bội. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_n%E1%BB%95i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%9Dn_ca_t%C3%A0i_t%E1%BB%AD_Nam_B%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n-Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Kh%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_l%C6%B0%C6%A1ng#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tu_duc_dang_roi.JPG
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Từ 1 động từ theo nghĩa thông thường đã trở thành 1 danh từ riêng. Sau khi cải lương thì nghệ 

thuật Cải Lương đã khác hẳn với nghệ thuật hát bội cả về nội dung và hình thức[2]. 

Về thời gian ra đời, theo Vương Hồng Sển: tuy "có người cho rằng cải lương đã manh nha từ 

năm 1916, hoặc là 1918", nhưng theo ông thì kể từ ngày 16 tháng 11 năm 1918, khi tuồng Gia 

Long tẩu quốc được công diễn tại Nhà hát Tây Sài Gòn, cách hát mới lạ này mới "bành trướng 

không thôi, mở đầu cho nghề mới, lấy đờn ca và ca ra bộ ra chỉnh đốn, thêm thắt mãi, vừa canh 

tân, vừa cải cách...nên cải lương hình thành lúc nào cũng không ai biết rõ..."[3] 

Đa số các nhà nghiên cứu hiện nay đều thống nhất về việc giải thích 2 từ cải lương theo nghĩa: 

Cải là cải cách, lương là lương truyền. Có nghĩa là làm mới thể loại âm nhạc dân tộc để qua đây 

lương truyền tuồng tích, các vấn đề muốn gửi gắm đến khán giả, nhân dân và nhiều thế hệ hôm 

nay, mai sau. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

10.- HÁT PHƯỜNG VẢI    

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

  

Hát phường vải, hay Ví phường vải, là một điệu hát của người dân, thể loại đối đáp giao duyên 

của dân ca Nghệ An, Hà Tĩnh. Điệu hát thể hiện sự cần mẫn, trí tuệ, khoe sắc, đua tài. Xuất hiện 

từ khi nào chưa ai biết chính xác, phát triển rộng rãi ở những vùng dệt vải. Các giai điệu ứng đối, 

sáng tác, chỉnh sửa. Thường có các ông đồ bổ sung nhiều về phần đối ứng. Là một môn nghệ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_l%C6%B0%C6%A1ng#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%93ng_S%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1916
https://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/1918
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_l%C6%B0%C6%A1ng#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_ph%C3%A1p
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thuật như món ăn tinh thần của người dân xứ Nghệ, một số làng xã đã thành lập câu lạc bộ hay 

trung tâm hát ví phường vải. 

 

 

 

HÒ HUẾ   

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%A9_Ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99
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(GS Kiêm Thêm) 

Vùng đất Huế, Quảng Trị, Thừa Thiên cũ là vùng đồng bằng chật hẹp, có nhiều sông ngòi, đầm 

phá; nơi đây chính là chốn sản sinh hàng chục điệu hò hát, gợi lên những hương vị đặc sắc trong 

miền. Hò hát thể hiện trong bất cứ trường hợp nào. trên cạn thì có hò xay lúa, hò giã gạo, hò 

khoan, hò hụi, hò nện, hò giã vôi… trên sông, trên đầm phá thì có hò đẩy nôốc, hò mái đẩy, hò 

mái nhì, hò đua ghe… Nội dung những câu hò thể hiện tình cảm, động viên cổ vũ khích lệ, lại 

thường pha hài hước, trách móc, châm chọc. 

1.- Hò mái đẩy 

Hò mái đẩy là một trong những điệu dân ca thịnh hành nhất cà cư dân vùng Thừa Thiên -Huế. 

Lọai nầy thường được hò lên trong những khi thuyền chở nặng, phải vượt qua được những cơn 

sóng gió lớn, qua thác, xuống ghềnh, những quảng đầm phá hiễm nghèo trong nghề đi sông hay 

đi biển. 
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Do phải làm thêm chân sào lớn và mạnh để có thể chống đẩy, ngoài ra, phải ra sức để đẩy mạnh 

tay chèo, cho nên nhịp điệu của lối hò nầy phải mạnh mẽ, chắc nịch. Những khoản ngân cũng 

ngắn hơn, lời lẽ cũng mạnh mẽ, hùng dũng. 

Nội dung của thể điêu dân ca nầy thường gồm có những câu châm chọc, chế riễu. Có khi chỉ 

trích, bắt bẻ nhau từng lời, từng ý. Những câu thường hò như là: 

– Mình anh cả chống lẫn chèo, Không ai tát nước, đỡ nghèo cho anh. 

Hay là: 

Hò lên, hai mái song song, Phải cam, cam ngọt, phải bòng, bòng chua. 

Những đoạn ngắt cău ngắn, mạnh, như chát chuá trong lời hò. 

2.- Hò mái nhì  

 

Nếu hò mái đẩy, mạnh, khoẻ, hùng bao nhiêu thì loại hò mái nhì khoan thai, tình điệu bấy nhiêu. 

Hò mái nhì cũng là điệu hò nổi tiếng của đất thần kinh, vang vọng khắp bến nước sông Hương, 

từ đồi Vọng Cảnh, đến Ngã Ba Sình, phá Tam Giang, vùng Cầu Hai, Nước Ngọt. 

Hò mái nhì thường là điệu hò tình tứ, lời thơ ngọt ngào, mặn mà. Nhịp điệu của lối hò mái nhì 

thường ngân vọng, dàn trải rộng ra,chậm rãi, khoan thai, đưa theo mái chèo và chân đưa ra theo. 

Người chèo lái xướng lên, thì người chèo mũi họa lại; nguời chèo mạn bên nầy xướng thì người 

chèo mạn bên kia họa lại. Hơi đưa hơn ngân vang, rối cao vút lên, thì chỉ có lối hò mái nhì ở Huế 

mới có được. 

Cũng có thể so sánh với giọng ngân của lối hò Đồng Tháp, nhưng giọng Huế thì êm dịu, đài 

trang hơn. Những nhà ngữ học khi phân tách hò mái nhì thường ca ngợi lời văn vẻ, giọng trữ tình 

vốn sẵn của hò mái nhì. “Hò mái nhì chỉ có những câu ân tình, hò hẹn, nhớ thương, trách móc 

thở than, chứ không có những lời đố đá, châm chọc, hài hước…” (Lê văn Hảo). Nếu so với 

những thể điệu dân ca khác, thì những điệu hò mái nhì tại Huế thường được gói ghém những tình 

ý ngọt ngào, duyên dáng, dịu nhẹ hơn cả. Phải chăng đây là nét đặc thì của tâm Huế. 

 

3.- Hò giã gạo 

 

https://dotchuoinon.com/2015/01/16/dan-ca-dan-nhac-vn-ho-mien-nam/
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Hò giã gạo rất thịnh hành trong sinh hoạt nông thôn. Loại hò nầy dùng nhiều thể thơ dân tộc để 

đối đáp, thường diễn ra chung quanh cối gạo nơi làng xóm. Tại Huế, trước khi tổ chức hội lễ, 

cúng tế, cần nhiều gạo nếp, thì hò giã gạo tập trung nhiều trai gái trong làng. Thậm chí những 

đoàn người thích hát từ những làng khác cũng hẹn nhau đến tham dự giã gạo. Mỗi cối gạo 

thường chỉ từ ba đến bốn người, nam hay nữ, và nhiều lúc có đến hàng ba bốn cối gạo, châu tuần 

quanh nhau, để có thể hát đối đáp nam nữ. Nhìn chung, hò giã gạo được xem là loại sinh họat 

vừa lao động vừa hát hò. 

Trình tự của một buổi hò giã gạo được tổ chức như sau: – Mở đầu là những câu hò mời hò chào 

hỏi, giới thiệu, đưa duyên. – Tiếp đến chuyển qua những câu hát ân tình để hò hẹn, mời mọc. – 

Có khi dùng những câu hò đố, hò đâm bắt… như để thử thách tài năng ứng đối của đôi bên. – 

Cũng có thể là hò chuyên về một câu chuyện, nhân đó, thông qua nội dung, chen vào những lời 

gửi gắm, hẹn hò. 

 
 

Cầu Trừờng Tiền 6 vài 12 nhịp 

 

Nội dung thường mượn là: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Nhị Độ Mai, Lưu Bình Dương Lễ, 

Thoại Khanh Châu Tuấn, Tống Trân Cúc Hoa. Cũng có thể kể tâm sự của kẻ tôi tớ, làm hầu, 

ăn xin, lính mộ, đánh bạc… Trong những câu chuyện, hai bên dùng lý để bắt bẻ nhau. Tuy nhiên 

vẫn phải dùng câu hò, điệu thơ ăn khớp, bóng bẩy. – Kết thúc: là những câu giã từ, hẹn lần sau, 

bày tỏ tâm tình xa cách. 

Trong sinh họat, hò giã gạo thường tạo không khí hào hứng, rộn ràng hơn cả. Hò giã gạo mang 

tính chất tập thể. Người tham dự hò phải được rèn luyện để đối đáp. Phải biết cách dùng chữ 

khôn ngoan, khôn khéo, tinh vi để tấn công. 

Hò chuyên nghiệp: Trong nhiều làng có những tay hò chuyên nghiệp. Chẳng hạn như trường hợp 

những tay hò kiệt chúng kiểu “ông Thiềm, bà Biên”. Hò giã gạo có lớp vế kể, vế sô, lớp vế 

trống; cũng như loại hò mái nhì, có hò cái và hò con trong trường hợp có nhiều người giả gạo. 

https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/01/ho-hue1.jpg
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Trong hò giả gạo thường có từng cặp trai gái được xếp đặt kề bên nhau và cũng được chọn lựa từ 

trước như cuộc hẹn hò, trong việc đối đáp. 

Hai bên phải thật khéo léo trong những câu đáp và trả lời, vì giã gạo thường có nhịp điệu nhanh 

và những câu hỏi vấn thì nhiều khi khó đáp. Ở Huế và Thừa Thiên, sau khi mùa màng gặt xong 

và thời tiết tốt thì trai gái làng nầy đua nhau sang làng kia để hát giã gạo. Không phải chỉ một cối 

gạo mà có khi đến ba bốn cối gạo. Từ những chuyện hò giã gạo đối đáp, đi đến chuyện tình 

duyên là thường tình. 

4.- Hò nện  

Khi họ làm việc thì có những loại hò hụi tức là hò nện của những người thợ đắp nền nhà, dùng 

những loại vồ khác nhau để đập đất, cũng để đánh nhịp: 

Hụ là khoan là hụ là khoan – Là hụ là khoan, là hụ là khoan – Chim khôn Hụ là khoan – 

Đậu nóc nhà quan Hụ là khoan -Trai khôn tìm vợ – Hụ là khoan – Gái ngoan tìm chồng – 

Hụ là khoan – Ở chốn ba quân… – Ô khoan là khoàn, hù là khoan… 

Thông thường thì dùng loại thơ lục bát được ngắt chia ra từng đoạn hai phần, xem kẻ vào là 

những đoạn “hụ là khoan”. Loại hù nện trong trường hợp diễn tả nầy (theo tiếng chày vồ đập 

mạnh) rất mạnh mẽ, đồng thời cũng rất nhanh, thường do những người đàn ông vừa đập mạnh vồ 

vừa ca hát. 

 

Chia tay kẻ ở người đi 
Lòng nào mà chẳng sầu bi não nề 

Nay sinh từ giã thân kỳ 
Đưa linh một khúc mà về tây phương 

  Tám mươi năm gắn bó cuộc đời 
Bao nhiêu vất vả nuôi con trưởng thành 

Năm trai ba gái ngời ngời 
Nay về chín suối thương hoài cháu con...”   (Bố  Trạch  ) 
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Hò Nện đưa linh 

5.- Hò thai 

Thai nghĩa là thai đố. Những người sáng tác ra những câu thai thường là nho sĩ, có học thức 

vững và tham hiểu nhiều, nhất là trong tục ngữ, ca dao. Có những câu thai vốn có từ trước; 

nhưng cũng có nhiều câu mới sáng tác ra cho nên rất khó trả lời. Hò thai không phải theo nhịp 

điệu, mà chỉ để dùng trong những khi nhàn hứng. Cũng có những người dùng loại bài thai để bày 

ra lối chơi cờ bạc. Hò thai trong những trường hợp nầy có ý nghĩa tương tự như hát bài chòi 

(Bình Định). Bài Thai về “tên của những con bài” trong khi chơi bài ghế hay bài chòi như sau: 

Chơi Xuân gặp lúc e hè, “Ông ầm”, “Thái tử” đưa “xe” qua đò. “Lục chuôm” làm bạn 

“cửu chùa” Bán con “lá liễu” mà mua “nhất trò”. Nghiêng tai nghe nhặt “sưa” hò, Nâng 

niu “bạch tuyết”, nỏ lo chi “nghèo”. Tai “voi”, “đỏ mỏ” chạt theo, “Cột nọc” trăng gió, thả 

lèo “tám giây”. Đêm khuya “tứ cẳng” tới đây, Bên nớ “hai trạng” bên nầy “trạng ba” Sự 

tình “gà” mới gáy ra, “Gối” đầu trên “rốn”, “ngủ” mà thiu thiu. “bát bồng”, “nhị đấu” mĩ 

miều, Thợ cưa “một mắt” đánh liều chơi tiên. Bên nớ đã có “tám tiền”, Bên ni “tám mảng” 

đánh liền “thắt” lui. 

 

6.- Hò ô và hò đạp nước 

Loại nầy thường được dùng trong khi đạp nước vào ruộng. Trong trường hợp nầy thì người đạp 

nước không phải theo một nhịp điệu nào cả, khi khoẻ thì đạp nhanh, khi mỏi mệt thì đạp chậm 

hơn. Đây cũng là loại thơ lục bát được chia làm hai phần: phần dành cho hò cái và phần dành 

cho hò con. Tiếng hát thường là chậm và dùng nhiều tiếng đệm ơ..a..ê hay ô..ồ..hợ. 

 

7.- Hò nện vôi 

Hò nện vôi là một loại hò nện nhưng mang tính chất chắc khoẻ hơn, tiết tấu lại dồn dập, khẩn 

trương. Khi đâm vôi, mỗi cối có khoảng 4 hay 5 người. Một người “thợ hò” đứng bên ngoài, tay 

cầm đôi sênh, đánh nhịp cho đều với tiếng chày giã vôi. Người thợ hò hô lên một câu và đánh 

môt tiếng sênh, thì tất cả mọi người đứng bên các cối đều giơ chày lên, thợ hò đánh tiếp tiếng 

sênh thứ 2, thì mọi người đều xô “là hô hồ khoan” và cùng nện chày đồng loạt xuống cối vôi. 

Thợ hò lại tiếp và đánh sênh tiếp lần thứ 2 thì mọi người đều giơ chày lên… cứ như thế mãi. 

Nhịp điệu mỗi lúc một khẩn trương thêm cho đến khi nào vôi đã được quánh lại thì mới dừng 

nghỉ. Thợ hò xướng lên: – Ai mà (nì), Tất cả đều xô: – là hô hồ khoan – Lợp miếu thiếu tranh, 

– Là hô hồ khoan .- Lợp đình (mà) thiếu ngói (nì – Là hô hồ khoan – Xây thành thiếu vôi – 

Là hô hồ khoan. 
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8.- Hò nàng Vung 

Hò nàng Vung được dựa theo một thiên tình sử nổi tiếng tại Huế: Chuyện O Hiên, trò Siêu. Trò 

Siêu người làng Thanh Lương, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) mồ côi cha từ thuở nhỏ, 

được người mẹ tảo tần nuôi dưỡng, cho ăn học để nên người có địa vị trong xã hội. Trò Siêu 

thành công trong giai đoạn đầu của việc dùi mài kinh sử; nhưng cũng trong khi đó, trò Siêu làm 

quen và yêu thương một cô gái làng Phú Bài, huyện Hương Thủy tên là cô Hiên. 

 
  Thiên Mụ tự : 天姥寺 

Nàng là con một gia đình giàu có, địa vị. Siêu được cô Hiên đáp tình lại, tuy nhiên gia đình nàng 

lại khinh Siêu nghèo khó, chưa đạt đến đường công danh hoạn lộ, nên cương quyết cắt đức mối 

tình, và đem nàng gã cho một nơi môn đăng, hộ đối. 

Siêu và Hiên tìm cách để vượt qua khó khăn, bèn tìm kế. Chàng về thưa với mẹ mình, được 

chính thức hoá mối tình, bằng cách đem trầu rượu sang nhà song thân cô Hiên để xin làm lễ hỏi. 

Cha mẹ Hiên thấy mẹ trò Siêu sang, đoán biết được mọi chuyện, xua đàn chó dữ của mình ra 

cắn. Bà mẹ Siêu què chân. Thất vọng và xấu hổ, cam tội bất hiếu, trò Siêu đã tìm nơi vắng vẻ 

thắt cổ chết. 

Nàng Siêu nghe chuyện đau đớn vô cùng, tìm đến gặp xác người yêu, chính nơi mà họ thường hò 

hẹn, rồi thắt cổ chết theo chàng. 

Chuyện O Hiên, trò Siêu trở thành đề tài sáng tác của nhiều nghệ nhân hò hát. Trong các điêu hò 

nầy, trình tự và nội dung tương ứng trong từng đoạn của chuyện kể. Nổi tiếng nhất là “hò nàng 

Vung” (cô Hiên). 

Trên chiếu hò nàng Vung, nữ nghệ nhân đóng vai nàng Vung, đồng thời cũng là O Hiên. Còn vai 

trò Siêu thì do những nam thanh niên giỏi hát xướng trong vùng dự vào cuộc hò đảm nhận. 

Diễn viên nam vai trò Siêu cất tiếng hát: 

https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/01/ho-hue2.jpg


- 595 - 
 

Tại vì: thầy mẹ bên em phụ khó, tham sang,” Mẹ của anh không vay lúa, nỏ (chẳng) tạm 

vàng,” Hô vàng, hô vện, hô đốm, hô khoang…” Một đàn chó dữ cắn mẹ anh què!” Bận nầy 

hổ thẹn với thế gian!” Anh đi tự vẫn, bỏ nghĩa tam cang không đền!” 

Diễn viên nữ trong vai O Hiên đáp lại như sau: 

-“Xin chàng hãy dằn lòng tự ái,” Thiếp dang tay níu lại, khoan, khoan!” Chàng đưa ngực 

thiếp vuốt, cho hạ chín lá gan,” Nhất mẫu, nhất tử, chàng đòi tự tử, bỏ mẫu từ ai nuôi?” 

Diễn viên nam nhân đó tha thiết hơn: 

“Anh mong Hiên, thấu tình, cạn lẽ,” Sống dương trần, anh không mất lòng đứa trẻ,” Lỡ thác 

rồi, em có nhớ:” Tình chồng, nghĩa vợ, thì hãy nuôi lấy mẹ già thay anh! 

Khi hình ảnh của trò Siêu ngã sấp xuống, thì O Hiên đáp lại: 

-“Hỡi anh ơi!” Chẳng thà ta thác có đôi,” Không thà anh thác, em ngồi chịu tang?” Đây sơi 

dây mây, xin vái Thiên Hoàng,” Cho tôi theo kịp gót chàng thủy chung…” 

Chuyện tình O Hiên, trò Siêu đến đây là trọn vẹn phần diễn xướng. 

Ngay khi đó, nàng Vung chuyển sang vai khác, để hò hát nỗi lòng uẩn khúc của mình. Về phần 

những người tham dự bên ngoài, cũng đã thâm nhập vào cuộc diện của hai người, hát khẩn nài 

hồn linh thiêng của Nàng Vung như sau: 

“Sai nàng Vung:” Nàng Vung: đánh trống lung tung,” Ba hồn, chín vía nàng Vung hãy -

về!”- Dẫu mà đi chợ xa quê,”- Cũng xin nàng về mà nhập vô Vung.”- Vung đất khác thể 

Vung đồng,”- Cơm cha, áo mẹ, xây Vung cho tròn.” -Một mẹ sinh đặng ba con,”- Lưng eo, vú 

xách, hãy còn như xưa.”- Bà Ân, bà Quán cây dừa,” Ăn no, tắm mát, ngồi chờ nàng Vung.”- 

Nàng Vung! Ơi hỡi Nàng Vung!”- Có thương, có nhớ, thì vùng mà lên!” Lên trời, che đám 

trăng lu,” -Che lọng, che dù, chớ để nghênh ngang.”- Mặt trời đã xế mái trang,”- Hồn xiêu, 

phách tán, Nàng Vung cũng về…” 

Hò mái xấp  

Loại nầy dùng cho những người chèo thuyền, cũng như hò mái nhì và hò mái đẩy. Mái đẩy có 

nghĩa là dùng chèo lướt mạnh để đẩy cho thuyền đi tới nhanh. Hò mái xấp cũng có ý nghĩa tương 

tự, vì sấp hay xấp có nghĩa là quay ngược chèo để đẩy tới cho thật nhanh. 

9.- Hò đưa linh Quảng Bình  

Đưa linh là tiễn đưa linh hồn của người quá cố qua bên kia thế giới. Những thể điệu về đưa linh 

thường là giọng bi thương, não nùng, tha thiết, gây cãm xúc thương nhớ. 

Thể điệu: Hoà đưa linh thường sáng tác theo điệu ngũ ngộn trong những đoạn tự sự và lục bát 

trong những đoạn tình cảm. Câu cuối của khổ thơ được lặp đi, lặp lại hai ba lần và mỗi khổ thơ là 

một câu hò trình bày một nội dung đầy đủ. 

Nội dung: Trong nội dung của một buổi hò đưa linh có thể nhiều câu hỏi , tức là nhiều khổ thơ đi 

liền nhau làm thành một chương đoạn ghép lại với nhau, tuy nhiên toàn thể làn điệu của một bài 

đưa linh thì không thay đổi. 
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Thành thử, trong khi đưa đám tang mà có hò đưa linh (trong buổi tế hay khi lên đường) mà khi 

nghe điệu hò đưa linh của những đoàn hát chuyên ngành, thì những người tham dự tiễn đưa sẽ 

phải liên tục cảm hoài, buồn thương không dứt. 

 
 

11.- Hò đưa linh – chèo cạn ở Thừa Thiên 

Khác với hò đua linh Quảng Bình, đây là một hệ thống diễn xướng, gồm các điệu múa, hường, 

ngâm hát, hò, lý, liên tiếp nhau. Cũng như trên thể hát nầy để trình bày trước quan tài, khi đưa 

người quá cố đến mộ và khi sắp hạ huyệt. 

Theo ý nghĩa chung, thì đây là cách tiễn đưa linh hồn của người chết về cõi âm với tất cả niềm 

hoài cảm của những kẻ thân thương. 

Thể điệu: Trong một buổi hò đưa linh – chèo cạn thường gồm các hình thức: hát nam linh, hường 

(một kiểu nói lối nhưng mạnh hơn, dài hơn và chặt chẻ bi thương hơn), hát bắt bài (tùy cảm hứng 

nói lái đưa linh, lý đưa linh và hát lui thuyền (gồm có: điệu lý ta lý và điệu hò chèo thuyền). 

Phần kết thúc, thông thường là hò nện và đọc vè. 

Nhạc điệu: Hò đưa linh của vùng Thừa Thiên và Quảng Trị được hò khi thì theo ngũ cung đúng, 

khi thì hò theo ngũ cung hơi nam giọng ai. 

Nội dung: bất cứ một bài đưa linh – cửa cạn nào cũng phải được thể hiện tâm trạng đau thương 

thống thiết của người còn sống đối với người đã khuất. Ngoài ra, phải có những chi tiết thích hợp 

cho hoàn cảnh gia đình của họ trong giai đoạn vĩnh biệt nầy. 

Tổ chức: trong một buổi hò đưa linh tại Huế, dẫn đầu của đoàn là kép chủ diễn, thường mang y 

phục như một kép diễn tuồng; theo sau là 12 chèo con, y phục giống nhau như binh phục lính thú 

đời xưa; sau cùng là người lái, chỉ khoác y phục bình thường. 

Chèo cạn: tại làng Tùng, xã Vĩnh Giang, phủ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có đội chèo cạn chuyên 

nghề. Đội nầy gồm có: cai tùy, caitấu, một dàn bát âm gồm sáo, nhị nguyệt, kèn sô-na và một tốp 

12 thành niên trai khoẻ mạnh. Lễ hò đưa linh tại đây thường tổ chức ngay trước quan tài và khi 

đưa quan tài đến huyệt. 

 

THỂ ĐIỆU DÂN CA HUÉ 
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(Trích: Những Thể Điệu Dân Ca Xứ Huế ) 

 

 
 

 
Nhã  nhạc cung đình Huế  
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Ca Huế trên Sông Hương 
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Cảnh trước  Chùa   Linh Mụ 

 
Lênh đênh trên Sông Hương,thả Hồn cùng  Tổ quốc  

   
Hò Giã Gạo 

 

 

Trích: Những Thể Điệu Dân Ca Xứ Huế  
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Chữ  Hiếu qua các điệu hò miền Trung 

(Nguyễn Đức Tăng) 

Cũng như ca dao, những câu hò trong dân gian thuộc loại văn chương bình dân nên rất phổ cập 

trong dân chúng. Tác giả của nó có thể là những nhà thơ dân gian, thường không lưu lại tên tuổi 

như những nhà thơ của văn học thành văn, nhưng cũng đóng góp đời mình vào sự phát triển của 

ngôn ngữ thơ ca trong lãnh vực văn chương bình dân. 

Những câu hò thường tồn tại do sự truyền khẩu trong dân gian và thường lưu trữ trong ký ức của 

con người, cho nên khi con người từ giã cõi đời, đã mang theo phần vốn liếng lưu trữ ấy. Do đó 

không tránh khỏi sự thất thoát và cũng do đó, việc sưu tầm các thể loại hò cũng phải có giới hạn, 

không thể nào được hoàn toàn đầy đủ. 

Ngày nay, thời đại văn minh khoa học, văn hoá dân gian cũng không tránh được sự đổi thay. Khi 

mà phong trào Karaoké thịnh hành trong dân gian, từ thành thị đến thôn quê, liệu rằng chúng ta 

có còn nghe tiếng hò ru em, tiếng hò khoan, tiếng hò giã gạo, hò mái nhì, mái đẩy hay hát hố… 

thường văng vẳng đâu đây trên quê hương yêu dấu như những ngày đằm thắm xa xưa? 

Tuy nhiên, chúng ta cũng khôTuy nhiên, chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy văn 

học dân gian có thể thất thoát, nhưng không thể mai một được, vì nó phát xuất từ sự hồn nhiên 

của con người. Dù ở thời đại văn minh khoa học, siêu thông tin, con người đã lên cung trăng, 

nhưng con người vẫn là con người, không thể biến thành cái máy, không thể đánh mất tính hồn 

nhiên, không thể đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. 

Bài này tôi chỉ xin đề cập đến chữ hiếu qua vài điệu hò miền Trung và không đủ khả năng để đào 

sâu nguồn gốc đã có hơn ba ngàn năm trước mà cho đến nay người ta không rõ những từ ngữ 

như “hố rị”, “hố hụi”… là ngôn ngữ của dân tộc Việt hay Chàm. 

http://pwd.vn/diendan/threads/nhung-dieu-ly-cau-ho-ve-cua-nguoi-mien-trung.317/
https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/01/lyxuhue3.jpg
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Trong những hoàn cảnh địa lý khắc nghiệt, người dân miền Trung, nhất là ở nông thôn, phải luôn 

chịu đựng để mưu sinh, để vươn lên, những câu ca dao, hò vè ở vùng đất nầy không được trau 

chuốt, có vẻ chân quê, mộc mạc nhưng đằm thắm tình người. Những câu hát điệu hò nói chung 

thường biểu hiện ngôn ngữ, tín ngưỡng, tình cảm và sắc thái của từng vùng đất. 

 
Những điệu hò miền Trung có hò mái nhì, hò mái đẩy, hò giã gạo, hò ru em, hò bả trạo, hò hố… 

Bài nầy tôi chỉ đề cập đến một vài câu hò ru em và hò giã gạo theo sự hiểu biết rất hạn hẹp của 

mình, với cốt ý nói lên lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ bàng bạc trong các câu hò. 

Từ ngàn xưa, tổ tiên ta đã có kinh nghiệm về giáo dục bình dân đại chúng. Ngay từ lúc nằm nôi, 

con trẻ đã được người lớn dỗ dành qua tiếng hò à ơi… để ru ngủ. Tiếng hò ngân nga dịu dàng êm 

ái hoà nhịp với tiếng võng kẽo kẹt đẩy đưa đều đặn như tiếng nhạc êm dịu, đưa trẻ con vào giấc 

ngủ say. 

Hầu hết những câu hò đều đơn sơ giản dị, nhưng chất chứa tình cảm của cha mẹ đối với con cái 

và ngược lại, sự biết ơn của con cái đối với bậc sinh thành: 

Ru hời ru hỡi ru hời 

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! 

Công cha nghĩa mẹ thật là cao dày, bổn phận làm con phải biết đền đáp: 

https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2015/01/ho-hue4.jpg
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Ơn cha ba năm lai láng 

Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang 

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn 

Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn 

Thôi thì hai đứa mình lên non gánh đá 

xây lăng phụng thờ. 

Khác với hò ru em, hò giã gạo không theo bài bản sẵn có đã thuộc nằm lòng mà phải có tài ứng 

khẩu linh động tại chỗ để đối đáp tức thời giữa bên nam và bên nữ, thông thường có hai nam và 

hai nữ. Gọi là hò giã gạo vì ở nông thôn những lúc giã gạo người ta hay cất tiếng hò cho vui theo 

nhịp chày nện xuống cối gạo để thêm hăng hái và bớt thấy mệt nhọc. Nhưng trong những buổi hò 

có tính cách trình diễn trước công chúng thì tiếng hò kèm tiếng gõ nhịp trên chiếc cối tượng 

trưng mà thôi. 

Rạp Đồng Xuân Lâu ở thành phố Huế là rạp hát bội nổi tiếng lâu đời mà đôi lúc còn là nơi tổ 

chức hò giã gạo có tiếng tăm. Những nơi làng mạc, hò giã gạo thường tổ chức ngoài trời, thường 

là ở trước sân đình hay những địa điểm có thể tập trung dân chúng đông đảo trong những đêm 

trăng thanh gió mát. Các cặp nam nữ luân phiên hò đối đáp qua lại từ tối cho đến gần sáng mới 

chấm dứt. Càng về khuya lời đối đáp càng gay cấn, càng hấp dẫn và đôi khi có những cặp trai gái 

phải lòng nhau để rồi sau đó đi đến chỗ: “đôi ta nên vợ thành chồng”. 

Trong những điệu hò giã gạo, qua lời đối đáp giữa nam và nữ, luôn nhắc nhở đến đạo lý cương 

thường, đến bổn phận thiêng liêng của con người. Và đây là chàng trai cất lời ướm hỏi: 

-Đêm khuya trăng dọi thềm đình 

Hỏi người bạn gái thương mình hay không? 

Người con gái luôn dè dặt thận trọng tìm lời đáp lại: 

-Thương em thì nhờ thầy mẹ tính toan 

Không phải em vô sòng giã gạo hát hò khoan mà thành! 

Hay là: 

-Em thương còn bụng mẹ thầy 

Đèn treo trước gió biết xoay ngã nào? 

Không được trả lời dứt khoát chàng trai phải đánh đòn tâm lý: 

-Trao duyên gởi số cho chàng 

Kẻo cô đơn mình thiếp, có khối vàng cũng như không! 

Xét mình chưa đền đáp ơn sâu nghĩa nặng đối với các bậc sinh thành, nàng đáp ngay: 

-Chàng ơi! Ơn cha ba năm cúc dục 

Nghĩa mẹ chín tháng cù lao 

Ai đền ơn cho thiếp mà nhủ thiếp trao ân tình? 

Hay là: 
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-Thầy mẹ sinh em ra đựơc chút má đào. 

Biết lấy chi đền ơn đáp nghĩa mà khiến thiếp trao ân tình? 

Người con trai vẫn viện thêm cớ để tiếp tục tấn công: 

-Em ra lấy chồng mà kiếm chút con trai 

Kẻo một mai măng già tre rụi lấy ai bạn cùng? 

-Em ra lấy chồng chừ được chừ, mai được mai 

Sợ mai tê mẹ yếu cha già, bát cơm ai đỡ, chén trà ai bưng? 

Dù không được đáp ứng nhưng chàng trai vẫn dùng đòn tâm lý để tấn công tới tấp: 

-Em ra lấy chồng mà kiếm chút con 

Kẻo một mai người ta có mình không cũng buồn! 

Nhưng nàng vẫn khăng khăng từ chối vì nàng còn còn bổn phận phải phụng dưỡng mẹ 

già: 

-Em ra lấy chồng biết bỏ mẹ cho ai 

Chiều hôm quạnh vắng khuya mai một mình! 

Hay là: 

- Em ra lấy chồng bỏ mẹ cho ai 

Thu đông tiết lạnh mẹ ngồi hoài trông con! 

Người con trai nhắm vào chỗ yếu của phái nữ, thường sợ muộn màng ế ẩm, bèn tiếp tục dụ 

dỗ: 

-Xấp hàng Tàu để lâu cũng ế 

Răng em không kiếm nơi chiếu cố thân lại lập thân 

Thầy mẹ già không sống mãi để cầm cân cho em hoài? 
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Cho dù người con trai có tìm đủ mọi cách để thuyết phục, nàng cũng chẳng mềm lòng, nghĩ mình 

còn son trẻ, chẳng lo chi tới chuyện muộn màng mà chỉ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cha già mẹ 

yếu không ai phụng dưỡng: 

-Ơn thầy nghĩa mẹ nặng lắm anh ơi 

Nghĩa phu thê sớm muộn nhờ trời 

Tiết thanh xuân em hãy còn nở, 

Chưa muộn thời mà anh lo! 

Đối với nàng, sớm muộn nhờ trời, dẫu có ế ẩm cũng cam đành. Nàng xem chữ hiếu là 

trọng: 

- Chỗ mô nghiêm trang bằng chốn Bến Ngự 

Chỗ mô lịch sự bằng chốn Đông Ba 

Một lòng kính mẹ, một dạ kính cha 

Dẫu mà bóng xế trăng qua cũng đành! 

Tán tỉnh mãi không xong chàng bèn đánh bạo ngỏ ý với nàng là sẽ cậy người mang cau trầu rượu 

đến dạm hỏi, nhưng nàng vẫn một mực chối từ; không phải là nàng có ý chê bai chàng mà chỉ vì 

muốn giữ tròn chữ hiếu… 

-Ai bưng cau trầu tới đó, chịu khó bưng về 

Em đây vốn thiệt không chê 

Nhưng muốn ở làm ri nuôi thầy với mẹ cho trọn bề hiếu trung. 

Để cho chàng còn nuôi chút hy vọng, nàng khuyên chàng nên lo học hành và hứa sẽ một lòng 

chờ đơi: 

-Thầy mẹ sinh em phận gái giữ đạo cương thường 

Anh lui về học lấy văn chương 

Nghìn thu em vẫn đợi, không vấn vương nơi nào. 

Được lời như cởi tấm lòng, chàng cũng muốn tỏ ra mình vốn là người biết trọng đạo lý cương 

thường: 

Khuyên em giữ lấy chữ cang thường 

Anh đây con người quân tử không bỏ ruồng mà lo! 

Nhưng cũng có trường hợp người con trai dụ dỗ không xong, bèn tìm cách xúi dại người con gái 

bỏ nhà ra đi: 

-Núi sơn lâm nuôi nhân đào tản 

Biển Tây Hồ trợ kẻ lâm nguy 

Thương nhau dắt lấy nhau đi 

Công ơn thầy nghĩa mẹ lo chi trả đền? 

Là người con hiếu thảo, nàng không thể nghe lời chàng xúi bậy làm điều thất hiếu, trái với luân 

thường đạo lý. Tốt hơn là khuyên chàng nên cậy người mai mối, mang trầu rượu đến hỏi cho đẹp 

mặt mẹ cha: 
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-Anh lui về sửa cậy mối dong 

Trầu mâm rượu hũ đẹp lòng mẹ cha 

Kể từ ngày mẹ đẻ con ra 

Mem cơm trún sữa lớn mà từng ni 

Em nghe anh mà bỏ ra đi 

Thất hiếu với phụ mẫu, tội ni ai đền? 

Cũng có trường hợp đôi trai gái yêu nhau nhưng cha mẹ không bằng lòng: 

-Anh thương em mà thầy mẹ thoái thác, chú bác cản ngăn 

Thôi dành huệ héo theo lan bận này! 

Không muốn thấy cảnh lan tàn huệ héo, nàng bèn bày mưu tính kế cho chàng: 

-Anh muốn gần, em vẽ chước cho 

Cầm một buồng cau, chai rượu, anh giả đò tới chơi. 

Nghe lời em, nhưng vì chàng mặc cảm nhà nghèo, e rằng sẽ gặp trở ngại: 

-Tay anh cầm chai rượu buồng cau 

Đi ngã đằng sau thầy mẹ chê khó 

Đi ngã cửa ngõ chú bác chê nghèo 

Nhắm chừng duyên nợ cheo leo 

Sóng to, thuyền nặng, chẳng biết chống chèo có qua không?! 

Để trấn an chàng, nàng khơi niềm hy vọng là cha mẹ vì thương con gái, sẽ không nỡ từ 

chối lời cầu hôn của người yêu con mình: 

-Thầy mẹ không thương thì miệng bẩm chân quỳ 

Thầy mẹ thương em chừng nào thì thương anh chừng nấy chứ can gì mà anh lo! 

Nhưng nhiều khi thấy duyên nợ khó thành, chàng chỉ còn cách tự an ủi: 

-Sông mô sâu bằng sông An Cựu 

Hói mô quanh quẹo bằng hói Châu E 

Công bất thành, danh bất toại, anh xách nón ra về 

Mất thầy mất mẹ khó kiếm chứ đạo nghĩa phu thê thiếu gì? 

Có khi người con gái cũng phân vân khó nghĩ, bởi bên tình bên hiếu biết nghiêng bên 

nào: 

-Không nghe lời thân phụ thì bất hiếu với thân phụ 

Nghe lời thân phụ thì bỏ nghĩa anh ơi! 

Tấm thân em như cây khô chết đứng giữa trời, tội chưa! 

Tâm trạng đau khổ của chàng cũng chẳng khác gì tâm trạng của nàng, thôi thì chỉ biết an 

ủi nhau là chúng mình còn trẻ, hãy an tâm lo phụng dưỡng mẹ cha cho tròn đạo hiếu, còn 

duyên tình rồi sẽ hạ hồi phân giải: 

-Tấm thân em như cây khô chết đứng 

Tấm thân anh đây tựa lá rụng trên cành 
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Thôi hai đứa mình tuổi hãy còn xanh 

Cứ an tâm trở về nuôi thầy với mẹ để trả nợ dưỡng dục sinh thành ngày xưa. 

Thường thì những người trai làng khi thấy gái làng đi lấy chồng xa cũng buông lời tiếc 

trách: 

“Sao em không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa?”. 

Thực tình thì đa số gái làng thường ái ngại cái cảnh phải đi lấy chồng xa, bỏ cha mẹ già 

không ai cưu mang, 

“chén cơm ai xới, chén trà ai bưng?”. 

Tuổi thầy mẹ gần đất xa trời không lo chăm sóc, phụng dưỡng, đến khi chết đi dù có làm 

heo cúng giỗ cũng chỉ là cảnh “làm văn tế ruồi”: 

-Thiên hạ có câu 

“Đói khó ở làng hơn giàu sang hàng xứ” 

Bát cơm dĩa muối cũng trung hiếu đạo đường 

Em đi lấy chồng xa xã, ngái hương 

Một mai em có làm con heo cúng giỗ có đặng lẽ cương thường hay không? 

 

 
Đôi khi người con gái cũng có nhận xét tinh tế, thấy tình nhân mình không biết trọng lễ nghĩa, 

nên phải tỏ thái độ bất bình, không muốn phí công chờ đợi: 

-Ba mươi anh không đi Tết 

Mồng một anh không tới lạy bàn thờ 

Hiếu trung chi anh nữa mà bảo em chờ cho uổng công? 

Lễ giáo ngày xưa khắt khe, với quan niệm “nam nữ thọ thọ bất thân”, trai gái chỉ ngồi kề nhau 

cũng bị rầy la huống chi là chạm đến xác thịt. Nhưng rồi cảnh “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, 

chuyện động trời không mong mà lại đến, chẳng phải lỗi riêng ai, nàng chỉ còn cách cầu mong 

chàng lo liệu thế nào kẻo thầy mẹ thả bè trôi sông thì chết mất: 
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-Vì anh một thỉ, vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra rồi 

Thầy mẹ đánh mắng, chú bác đòi lăn sáo thả trôi 

Có mưu chi thì cứu vớt kẻo khổ em rồi anh ơi! 

Nghe lời kêu cứu của nàng, chàng chỉ biết tìm cách trấn an rằng chuyện đã lỡ dĩ, nếu có bề gì thì 

chàng sẽ xử sự sao cho trọn nghĩa vẹn tình: 

-Vì anh một thỉ, vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra ri 

Ví dầu thầy với mẹ có lăn sáo thả trôi 

anh cũng liều mình vọt xuống tức thì 

May còn sống dương gian thì trọn nghĩa 

Rủi có thác xuống âm ti cũng trọn tình. 

Nhưng tình thương con vô bờ bến, thầy mẹ nàng nỡ nào lăn sáo thả sông mà chỉ đánh nàng trăm 

roi rướm máu để phạt tội “gái hư thân trắc nết”. 

-Tưởng thầy mẹ đánh thiếp hai ba roi, 

Không ngờ thầy mẹ đánh thiếp một trăm roi 

Thiếp phải giơ lưng thiếp chịu, e không trọn đời với anh? 

Trước tình huống đó, chàng trai chỉ biết khuyên nàng ráng chịu đòn, rồi chàng sẽ tìm cách an ủi, 

xoa dịu: 

-Thầy mẹ đánh em trăm roi vô một chỗ, máu mủ đổ ra 

Anh khuyên em đừng khóc đừng la 

Ra ngoài đồng quạnh quẽ, ta lại bóp với xoa lần hồi. 

Nàng bị đòn rướm máu đau đớn lắm nhưng được chàng an ủi bằng cách đưa nàng ra chốn đồng 

không mông quạnh để lấy dầu cù là thoa bóp, chắc rằng cả hai chẳng còn thấy gì là đau khổ trên 

trần gian. 

 . (Nguyễn Đức Tăng) 

Hò Giả Gạo – Phong Thủy & Xuân Thoại: Hò Mái Nhì – Vân Khánh Hò Giã Gạo – Mai Lê: 

 

TÂN NHẠC VỚI THẤT CUNG  

( Heptatonic ) 
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Với 7 nốt -Thất cung ( heptonic ) -: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 

                                                              1      2      3      4      5     6    7 

Bỏ đi bậc 4 và bậc  7 thì có  Ngũ cung ( Pentatonic )  

Tân nhạc là  nhạc của Âu châu  với  thất cung , Tân nhạc Việt  Nam chịu ảnh huởng nhiều 

của Văn Hóa lãng mãn Pháp, nặng về lãnh vực Cá nhân đối với Vũ trụ và Nhân sinh, nhất 

là về  tình cảm Đôi  lứa, nên  “ không liên quan nhiều  “ đến  “ nguồn gốc”  của tinh thần 

Việt Nam,  chúng  tôi  xin phép không đi  sâu vào.   Paris By Night cũng  có phần Cố nhạc . 

Trung tâm Thúy Nga Paris 

 

 

Mc: Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên 
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Trung tâm Asia 

 

Trước đây ở Hải ngoại còn có nhiều Trung tâm nhạc, nhưng nay đã ngưng hoạt động.   

 

Mc: Ns.Việt Dzũng, Ns.Nam Lộc & Thùy Dương 

 

   



- 610 - 
 

PHÂN SƠ  KẾT  

NÚI SÔNG NÀY, GIANG SƠN GẤM VÓC NÀY   

LÀ ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA . 

Từ Bắc chí Nam, khởi từ Ải Nam quan Đèo cao Dốc đứng, tới Mũi Cà mâu Ruộng 

              Đồng  bát ngát mênh mông  .   

Phía Tây, dãy Trường sơn chập chùng với Gió ngàn vi vút rừng cây. 

   Biển Thái Bình trải dài từ  Bắc chí Nam với lớp lớp sóng dạt dào ôm ấp bờ Đông.    

BỐN BỀ NÚI SÔNG NÀY DO  “ VUA HÙNG MỞ VÀ DỰNG NƯỚC “ , NHƯ 

SÁCH TRỜI ĐỊNH PHẬN,CHÍNH NƠI NÀY LÀ  ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA .  

 

Núi non Việt Nam có dãy Fansipan cao vút án ngự mặt Bắc, phía Tây là  giải Trường  

sơn trải dài bao bọc lấy  miền Trung .     

Miền Đông là  biến Thái bình dạt dào bao la như Lòng Mẹ, miền Nam  là Vịnh Xiêm la với 

Hòn Phụ tử thắt chặt Tình Con. 

Sông ngòi Việt Nam thì có lưu vực Sông Hồng, Sông Thái Bình cùng sông Bạch Đằng với ba 

chiến công dậy sóng. 

  Sông Lam nghệ An cùng Sông La Hà Tĩnh hợp thành Sông Cã , chốn Sông Lam 

ngàn Hống ngàn năm Văn vật một thời.  

Sông Danh Bến Hải chứng kiến hai lần đất nước chia đôi. Đất Thần kinh  mộng mơ với 

dòng Huơng nước lững lờ  trôi ra biển cả .   

  Sông Tiền, Sông Hậu bồi đắp phù sa thành ruộng đồng màu mỡ miền Nam cò bay 

thẳng cánh.     

Hầu hết con sông đều hướng theo Đông ( 3 ) Nam  ( 2 ) mà cùng đưa nước trên Nguồn về   

xuôi Biển cả.  Đông Nam chính là Cơ cấu  (  2 - 3, 5 ) của nền Văn Hoá chúng ta.  

2  là Dịch lý với thiên biến vạn hóa. 

3  là Tam tài với con Người  tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

5  là nguồn Tâm linh với Nhân / Nghĩa, Bao dung. 
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  Suốt 5 ngàn năm  Tổ Tiên chúng đã vực    Hồn  “ Núi  Trí “,  “ Sông Nhân  “ dậy để Xây 

Nhà dựng Nước, đã chống thành công chống kẽ thù truyền kiếp  to lớn hơn những 15 lần! 

Còn chúng ta nay thì đành bỏ Chí Nhân  đại Nghĩa mà cứ yên tâm làm Nô lệ cho phường 

Tham tàn Cưòng bạo mãi sao? 

ĐẤT NƯỚC MÀU MỞ NÀY DO DÒNG DÕI LẠC HỒNG KHAI PHÁ 

   CHÍNH NƠI ĐÂY LÀ XƯƠNG MÁU MỒ HÔI NƯỚC MẮT  

 CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. 

  

 Gió  Bấc ướp lạnh xứ Bắc mùa Đông, Gió Nồm mùa Hè thiêu nóng miền Trung, Mưa rào  

tưới mát  miền Nam bốn mùa nóng bức .  

THỜI TIẾT LẠNH, NÓNG, MÁT NÀY CHÍNH LÀ  

LÒ UN ĐÚC TÂM TRÍ CỦA MỖI CHÚNG TA?    

 

Lúc rạng Đông, nhìn về bờ Tây, nghe Gió  ngàn rừng cây vi vút, thầm thì trao gởi “ Tình  Mẹ 

Non Nhân “.  

Khi tắt nắng, liếc về  bờ  Đông, trùng trùng điệp  điệp,  làn sóng xanh vổ về bờ biển Thái bình, 

rộn ràng sẻ chia  “ Nghĩa Cha  Nước Trí “ .   

GIÓ NGÀN / SÓNG BIỂN LUÔN DẪN HỒN TA  

NHẬP VÀO BIỂN RỘNG / NON CAO.  

 

Khi ra miền Bắc, lúc ở miền Trung, vào tới miền Nam, nơi nào cũng xưng tụng nhau là Đồng 

bào. 

Nghĩa Bắc, Tình Nam ấp ủ Miền Trung Nhân / Nghĩa     

Tình Nghĩa Bắc - Trung – Nam chứa đầy  Bọc Mẹ Âu Cơ: 

BỌC MẸ  ĂM ẮP HỒN THIÊNG   

CỦA MẸ TIÊN: NON NHÂN   

CỦA CHA RỒNG: NƯỚC TRÍ. 

CỦA VUA CON HÙNG / DŨNG  

 

Tình Nghĩa  Đồng bào ôm ấp mọi con Dân vào trong một Bọc: 
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BỌC HỒN THIÊNG CỦA 90 TRIỆU ĐỒNG BÀO CƯU MANG   

 “ NHÂN / NGHĨA, DŨNG / HÙNG  ( BAO DUNG ) “ . 

Thời Bắc thuộc, Tiên Tổ khí phách vùng lên, 

Thời Pháp đô hộ, Tổ Tiên ra quân hùng dũng, 

Nay Chính con dân Việt rước Voi về dày Mả Tổ, giúp Giặc Tàu dày xéo nhân dân, tàn phá 

rừng vàng bể bạc, Phỏng chúng ta có muốn vươn lên vực dậy cùng nhau ?! 

 

NỖI ĐAU, NIỀM NHỤC NÀY CỦA AI?  

 VÀ AI PHẢI RỬA, VÀ RỬA BẰNG CHI?  

NÚI SÔNG NÀY, GIANG SƠN GẤM VÓC NÀY  

 LÀ ĐẤT NƯỚC CỦA AI ?  

XHCN đã làm cho Việt Nam “Xuống Hố Cả Nước “: Trai hùng của con Rồng được bán đi 

làm Nô lệ khắp thế giới, Gái đảm của Cháu Tiên thì bị con trai nước ngoài đến chọn mua 

như hàng tôm cá, có khi một nàng dâu được làm đĩ cho cả nhà  ngoại bang!  

Nỗi đau Niềm nhục của dòng dõi Rồng Tiên này ai trả cho ta ? 

Chính lúc này đây, tiếng gọi Non Sông đang thúc dục đứng lên, khắc hai chữ “ Nghĩa / Nhân     

“ vào “ Tâm Trí  “ từng người  mà vùng lên vực dậy. 

Thề : Chém Cá Kình phơi xác ở Biển Đông như Bà Triêu và phanh thây ngựa Hồ nơi cõi 

Bắc như  Đại Đế Quang Trung, hầu quét sạch rác rưởi hôi tanh ra khỏi Giang Sơn gấm vóc   

Nam Việt. 

NON SÔNG NÀY, GIANG SƠN GẤM VÓC NÀY,  

CÓ CÒN LÀ NƠI LÀ BẤT KHẢ PHẠM XÂM?  

NẾU CỨ: 

 “ NHƯ HÀ NGHỊCH LỘ LAI XÂM PHẠM  

THÌ CÓ CÒN: 

NHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯ “? 

( Lý Thường Kiệt )  

Tổ Tiên chúng ta đã căn dặn rạch ròi: 

“ HUYẾT KHÍ CHI DŨNG BẤT KHẢ HỮU 

NGHĨA KHÍ CHI DŨNG BẤT KHẢ VÔ “  
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 “ Trau dồi sức Mạnh của Bắp thịt “để không  cho quân Bạo tàn ức hiếp, giết hại Đồng bào , 

phá tan Đất nước .  

 “ Tu luyện Dũng khí  theo Tổ  Tiên  “ để thể hiện Lẽ sống Công bằng hầu  “ sống  Hòa với 

Trời, Đất cùng con Người và Vạn vật  “  .  

 “ Có Học thì phải có Hành  “ giúp muôn người như một, thì không lo gì mà không Cứu nổi 

Dân tộc Giang sơn. 

ĐÓ LÀ LẼ SỐNG “  DĨ HÒA VI QÚY  “ CỦA NÒI GIỐNG VIỆT  

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA TỰ HỎI,  

MÌNH CÓ LÀ CON HỒNG CHÁU LẠC  

CỦA NĂM NGÀN NĂM VĂN HIẾN NỮA KHÔNG?  

NẾU  CỨ  QUÊN MÌNH LÀ CON RỒNG CHÁU TIÊN,  ĐỂ MẶC NHIÊN   

LÀM CON TÀU, CON TÂY,  CON NGA, CON MỸ, CỨ SAY NỒNG GIẤC NGỦ  

VONG NHÂN, THÌ ĐƯƠNG NHIÊN ĐÃ LÀ CHỐI BỎ HỒN  THIÊNG SÔNG  

NÚI,  QUẢ NHIÊN NÚI SÔNG NÀY ĐÃ HẾT HỒN THIÊNG ! 

Những ao ước thiết tha 

Hãy vực  “ Hồn Thiêng ” Thiên Cổ dậy   

Lay  “ Hồn mê Dân tộc “ tỉnh giấc lúc Canh đi ! 

  

Qua những loạt bài trên, chúng ta nhận ra Dân tộc chúng ta là một Dân tộc đa Tình, 

chuộng Tinh hơn Lý với  “ Tình  Lý tương tham “, nên  sính Thơ Văn , không có  học cũng 

biết làm Thơ  bẻ Vè được, các Bà thuộc cả  cuốn Kiều, Chinh Phụ Ngâm .. , và bao nhiêu 

truyện Cổ  tích.   

Còn  Hát  Hò thì đủ loại,  Hát Hò để trao Tình đổi Lý về Luân thường  Đạo lý thuộc Đại 

Đạo  Âm Dương Hòa, về  cách ăn ở với  nhau  “ Trên Kính  Dưới  Nhường “, con dân  

trong  Dân tộc, tuy không cùng  họ hàng, trong cách chào hỏi nhau, thì cứ tùy theo tuổi tác, 

vai lứa mà tự động gọi nhau là Ông Bà, Chú Bác, Cô Dượng, Dì Dưọng, Anh Chị Em, tất cả 

đều là Đồng Bào thân thương, không có ai là  kẻ thù!.  

Khi ra nước ngoài, lúc gặp  nhau thì vui mừng thân tình với nhau khôn tả.    Con  người 

biết  cảm nhận được những vẻ đẹp tinh vi, tuy có vẻ khêu gợi, nhưng một cách kín đáo,  

thanh lịch, không sàm sỡ lố lăng, cách sống rất là uyển chuyển, sống với nhau chừng mực 

theo cách “ một Vừa hai Phải, Chín  bỏ  làm mười “,  để làm Hòa với  nhau, “ Dĩ  Hòa  vi  

qúy”  theo tinh thần “Âm Dương Hòa “ của Dịch lý Việt có  nền tảng từ  Tiên / Rồng.   
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Tổ Tiên chúng ta  có khuyên: 

: “ Huyết khí chi  dũng bất khả hữu,  Nhân Nghĩa chi dũng bất khả vô “: cái  dũng của bắp  

thịt, vác dao búa hùa nhau đi đấu đá, cướp bóc nhau ( Tham tàn và cường bạo  ) thì  không 

nên có, còn cái  dũng giúp yêu thương, kính  trọng  ( Nhân )  và ăn  ở Công bằng ( Nghĩa )    

mà Hòa với  nhau thì không thể không “. 

 

  CSVN:  NHÌN QUA LĂNG KÍNH  VĂN HÓA DÂN TỘC    . 

Thế  mà một số con cháu “cá ươn “ đã cưỡng lại  “ Tinh thần Thai Hòa của Tổ Tiên  “, đi 

rước Hồn  “Tham  tàn và Cường bạo  “ lên Bàn thờ về làm cho đất nước tan hoang, dân tộc 

điêu đứng !             

Dân tộc chúng ta đã trải qua bao thương đau, qua hàng  ngàn năm, do nạn “ Dĩ cường  

lăng nhược “  của  Bắc và Tây phương, nên cũng nhiễm phải cái thói “ Dĩ Cường lăng 

nhược “  theo tinh thần : “ Mâu thuẩn thống nhất “ của Văn Hóa  Du mục , luôn lấy sự  

Hơn  Thua để tranh dành nhau,  lấy mưu gian và sức mạnh để cướp đoạt, lấy sự giết chóc  

nhau làm anh hung CM, làm cho  Nhà tan  Nước nát.   

Vì phải chống đỡ với Bạo quyền lâu ngày, nên lây cái bệnh “ Mạnh  Chống  mạnh chấp “ 

thay vì chỉ lấy sức mạnh để chống kẻ thù  “ thì lại cũng  dùng lối Bạo lực Cực đoan để 

chống phá nhau  “, gây ra bao nhiêu thương  đau cho Dân tộc !      

Một Dân tộc hiếu Hòa, hiếu Học, đã bao phen chiụ thương, chịu khó,đã vượt qua bao nhiêu 

bước gian truân, phải chăng là do Tinh thần Bất khuất mà còn được sinh  tồn, thiết nghĩ 

nay cần phải quay về với Tinh thần  Bất khuất  của các Vị Thánh Vương  mà vươn  lên vực 

dậy.    

 Nguồn đau thương của Dân tộc là do Văn  hóa bị xuống  cấp, Văn Hóa  bị xuống cấp là do   

sự cai trị hà khắc và  giao  lưu  với một nền Văn Hoá  bạo động, luôn gây chiến tranh,  

cướp bóc và bành  trướng, đây là  nền  Văn Hoá  Du mục có nguồn gốc từ Tây phương.  

  Tây phương đã cống hiến cho Nhân loại  ba tai họa lớn, đó là  chế độ Nô lệ,  Đế quốc thực 

dân và chế  độ CS. Còn  Đông  phương là Chế  độ Phong kiến  Bắc  phương  vừa ác vừa 

thâm nên rất hung hiểm. 

 Tầng lớp Công Nông  bị  Đế quốc thực dân, cũng như  chế  độ phong kiến Bắc  phương  ( đều 

có gốc từ Văn Hóa Du mục bạo động ) , áp bức và bóc lột tàn nhẫn, theo luật mạnh chống mạnh 

chấp, CS  nổi lên chống lại  kẻ thù và vì mù quáng nên cũng  chống lây cả nhân dân một cách 

cực đoan cuồng bạo . 
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CSVN  tưởng mình là  con người tự Chủ, nhưng thực sự  là  nạn nhân của  nền Văn Hóa 

Du mục, họ được trang bị  bằng  Hận thù cực đoan rất mù quáng, mê theo ảo tưởng  xây 

dựng Thiên đàng Lừa Quốc tế.    

Họ  lấy việc dấu tranh giai cấp làm Lý tưởng , nên phải diệt cho hết  những thành  phần  Tự do 

nào không phải  là CS, nhất là thành phần tinh hoa chủ  chốt của Dân  tộc,  họ  chủ  ý  lấy việc 

cướp  nước để chiếm tài sản chung làm  Mục  tiêu, cho việc cướp đoạt  chém giết là Anh 

hùng cách mạng. Khi làm cuộc kách mạng triết để đập phá cho tan tành Cơ đồ Dân tộc, thì hênh 

hoang tấn phong cho đảng mình là “Đỉnh cao trí tuệ ! “    

 Khổ  thay! Hận thù chỉ có khả năng phá hoại triệt để, mà không có  khả năng xây dựng như 

Tình Yêu , do ít học lại vừa tham, nên mới mắc bẩy lũ lưu manh quốc tế , CSVN  mới hùng 

hổ tiêu diệt Bản tính của con Người , đó  là tước quyền Tư hữu (  để nuôi Vật chất )  và quyền 

Tự do  ( để  trau dồi  Nhân cách thuộc Tinh thần ) của con người, CS còn đoàn  ngũ hóa   các 

thành phần trong Gia đình như  Thiếu nhi Thanh niên, Phụ nữ, Phũ lão , , , để  cướp quyền 

lãnh  đạo mà  phá  Gia đình - nền tảng của Xã hội -,và phá Quốc gia bằng cách tiêu diệt Văn 

Hoá  Dân tộc để thay vào  Chủ nghĩa  Mác Lênin. 

Thiếu nhi quàng khăn đỏ, Thanh  niên CS, trung  với đảng, hiếu với Hồ chí Minh đều là đội 

ngũ tiếp tục sứ mạng  áp bức nhân dân và cướp nước cho đảng .    

CS nào cũng như CSVN là  những con thiêu thân  lao mình vào ngọn lửa Hận thù  mà tiêu 

diệt Nhân  tính, phá tan Gia đình cùng Thượng tằng kiến trúc và Hạ tằng Cơ sở của Quốc  

gia.   

Đó là  mục tiêu  của kách mạnh triệt để của CS, đặc biệt là diệt cho hết kẻ thù  để tránh  hậu 

hoạn, kẻ thù nguy hiểm nhât của CS là thành phần Tôn giáo, Trí thức, thành  phân yêu 

nước – nòng cốt của Quốc gia -, hiện nay CSVN còn tìm cách tiêu diệt cho hềt phần tinh hoa 

của Dân tộc, một mặt để giữ ngôi, mặt khác giúp Tàu diệt  Dân tộc  Việt Nam để  trả  nợ đưa  

đường dẫn lối làm Kách mạng Vô sản, những con dân có lương  tâm yêu  nước  đều lần lượt bị 

bỏ tù, đây là cách Tàu cộng buộc phải giúp thực hiện Âm mưu thâm hiểm của họ hầu tiêu 

diệt cho hết mọi thành  phần tinh hoa của Việt Nam, giúp Tàu  cộng một phần giải quyết 

nạn nhân mãn và nhất là chiếm được vị trí  chiến lược để bành  trướng  ra biển Đông, Tàu 

đang thừa  dân, chứ  chẳng cần  chiếm  dân,  nhưng cần tiêu diệt  Việt Nam bằng Viên đạn 

bọc  đường với  16 chữ vàng vả  4 tốt để có chân đạp mà bành trướng!   

 Chúng  tôi không  có căm thù CSVN và  không đòi tiêu diệt cho hết CS, vì CS nào cũng là 

nạn nhân của thứ Văn Hóa cường bạo gây ra xã hôi bất  công  Đông  cũng như  Tây mà 

chúng không nhận biềt, chúng tôi vô cùng xót thương cho những đồng bào  Lạc Hồn Dân tộc, 

làm con thiêu thân cho kẻ thù truyền kiếp,nhưng chúng tôi chống triệt  để  “ cách  nói một đàng 

làm  một nẻo của CS “:  Khi  CS nói Yêu Gia đình, yêu nước là chuẩn bị phá Gia đình và phá 

nước để xây thiên đường Lừa của Quốc  tế..  
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Phá  gia đình bằng  cách đoàn ngũ hóa các thành phần  trong gia đình, một  mặt  để cắt mối  

liên hệ Gia đình giữa Cha Mẹ, Vợ  Chồng và  con cái, mặt khác để đảng cướp quyền lãnh đạo. 

Tồ chức Thiếu nhi quàng  khăn đỏ và đoàn thanh niên CS  là  tổ chức nối dõi truyền thống  

ăn cướp của đảng . 

CS phá Quốc gia bằng cách phá nền tảng Văn Hoá của Dân tộc để thay vào tư  tưởng   Mác 

Lênin      CSVN phát động quần chúng,  hô hào bảo  vệ và phát huy truyền thống Văn Hóa  

Dân  tộc,  nhưng lại kết án Văn hóa  của  Cha  ông  ( Nho  giáo, khác với Hán  Nho  của Tàu  ) 

là  quê  mùa  lạc   hậu ,  Văn Hóa  Tây  phương cho là đồi trụy , nên  tịch  thu hết  sách vở đem 

đốt đi,  một số đem cất  vào thư viện  để  kiểm soát  người đọc. 

Chúng tôi cũng cực lực chống những con người  Bất Nhân, hành động Bất công bất cứ từ 

đâu và ngay cả trong chúng tôi. 

I.-Học thuyết Mác  

Tôi may mắn được đảng dạy cho  Chủ nghĩa Mác  ở trường  Đại học  với   Duy vật Biện chứng, 

Duy vật sử quan và Kinh tế  Chính trị học, không may cho đảng CS là ngày nay người ta đã 

đem bửu bối  của Mác vất  vào sọt rác rồi. 

1.- Duy vật Biện chứng   

  Duy vật Biện chứng có nền tảng là  “ Mâu thuẩn  thống nhất ”. Mâu thuẩn là cặp đối cực 

trong đó  cực này dùng  sức mạnh và mưu gian để nuốt cực kia gọi là  thống nhất,  tức là cực này 

tiêu  diệt cực kia  để độc trị mà thưc hiên  cách mạng triệt để, giúp một nhóm nhỏ xíu cướp  nước 

mà cưóp  lấy tất cả. Cách  thực  hiện cách mạng Vô sản là bần cùng hoá và ngu hóa nhân dân 

mà trưòng trị . Duy vật Biện chứng  “ hay “ ở chỗ  cướp  bóc mà “ tệ hại “  là đem lại  cái 

Họa cho cà  Dân tộc.  

Vậy thì nên để lại hay vất đi  ? 

2.-Duy vật sử quan 

Duy vật sử quan là quan niêm Duy vật về Lịch sử nhân loại,  Mác vạch đường  cho Lịch Sử 

nhân loại chạy theo lộ đồ ; CS nguyên thủy,  Bộ lạc, Tư sản, Tư bản, CS muôn đời. Thế  

nhưng mới có 70 năm mà CS sụp đổ cả mảng, còn Tư bản  thì  vẫn không sụp  đổ mà còn  phát   

triển  thêm   . Luận cứ  của Mác  chẳng khác  nào con Chồn  Lịch sữ  phải  chạy theo ý  muốn 

của con  chó Mac đuồi  theo  sau.  Vậy thì   Duy vật sử quan nên cất ở chỗ nào? 

3.- Kinh  tế  Chính trị học  

Kinh tế chính trị học là kinh tế theo ánh sáng của Mác, nhưng  khi làm ăn  mà tước quyền  Tư 

hữu của người lao động thì đánh  mất động cơ làm việc của họ, lại còn bắt họ làm tập thể,  nên 

quyền Tự  do cũng bị tước đoạt luôn, nên cũng tước luôn sáng kiến của họ trong việc làm, do 
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đó mà  “ làm ban ngày không đủ, phải tranh thủ làm đêm, “ thế là  ngưòi lao động  sản xuất 

phải ăn bo bo, đồ ăn  của ngựa !      Who are what you eat, vậy con người  có biến ra ngựa như 

Khỉ biến thanh người không?         

Và  khi đói  meo, con người có bị chết thì có nên mang theo Kinh tế chính trị của Mác 

xuống mồ không ? 

Còn Chính trị thì thay vì  phục vụ con người bằng cách tôn trọng quyền Tự do và quyền 

Tư hữu  để giúp họ làm Người, thì lại tước mât hai quyền sống đó,  khi Nhân quyền bị tước 

thì Vật quyền được lên ngôi, con người được lùa vào chuồng bò để kéo cày!!. 

Tuy nay ,CSVN có nới ra  một ít, nhưng  người dân vẫn bị  giam trong “chuồng định 

hướng XHCN “ .      

II.-Kách mạng Vô sản tại Việt Nam 

  Ba cuộc phát động quần chúng long trời lở đất   

Khi sống ở Việt Nam, may thay tôi đều có mặt ở tất cả ba cuộc phát  động quần chúng để 

may mắn được hứng trọn  niềm  đau  của dân tộc.  

 1.- Cuộc đấu tranh chính trị ở miền Trung 

Để thăm dò sự phản ứng của thành  phần  đối  lập, và cũng  để uy hiếp  nhân dân, CSVN  

bắt  một  số người có uy tín trong  làng, treo lên xà nhà, vu cho là hoạt động Quốc dân 

đảng,  và cho bần  cố sĩ nhục và hành hạ dã man.  

Lúc đó tôi đã học xong Trung  học, không có trưòng Đại học, nên đi dạy ở xã Thanh lương, 

huyện  Quỳnh lưu,  Nghệ an, nơi đây nhiều  khi bị quân Pháp từ ngoài biển đổ bộ vào.  

Lúc đấu  tranh Chính trị, xã đó bắt ông giáo dạy Tiểu học trói vào cột nhà, họ xé bộ đồ 

khaki  Nam định của ông, vấn vào những ngón  tay, tẩm  dầu lửa vào đốt mà tra tấn về tội 

Quốc dân đảng, và tội theo Pháp, ông  giáo biết gì  mà khai, nên mãi cho đến khi cháy cụt 

mấy ngón tay!  quả là bần cố nông  có sáng kiến tuyệt vời, ( thực ra là Trung cộng dạy cho 

qủy kế đó ).  Quốc  dân đảng thời đó chỉ  có ở Hà nội, còn ở thôn quê nào ai biết  được 

Quốc dân đảng  là thứ gì  !       

Làng  nào ở miền  Trung cũng  đều xẩy ra sự đàn  áp như vậy nhưng tuỳ theo hận thù giai  

cấp mà sáng  kiến  tra tấn có khác nhau!   

  Đây là cuộc thăm dò phản ứng của Địa chủ để chuẩn bị  phát  động thuế  Nông  nghiêp và 

Cải cách ruộng đất.  Mục đích của thuế Nông nghiệp là tịch thu “ Của nổi “, cải cách ruộng    

đất là  cướp  “ của Chìm  “ như  nhà  cửa ruộng vườn và chính là tiêu diệt những người có 

của   “ địa chủ “  bằng xử bắn hay bỏ  tù cho đến chết !. 
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2.- Thuế  Giảm Tô giảm Tức  

Khi còn là học sinh,vào dịp  nghỉ hè, tôi được triệu tập đi tính thuế nông nghiệp. Thuế nông 

nghiệp có một cái mẫu kê mức thuế, thuế đánh bằng luá tính theo kilo  thóc,  mức  thuế 

tính từ 5% đến  45% và phụ thu 5% trên số thuế.  Mỗi phần trăm được ấn định là bao 

nhiêu kilo thóc mà mỗi người thu hoạch được .   

Còn tờ khai thuế của các Gia đình được ghi tất cả ruộng đất với diện tích là bao nhiêu và 

sản luợng tương ứng là bao nhiêu, mỗi sào   thu hoạch được bao nhiêu ký thóc. 

Người tính thuế dựa vào các dự liệu xã cung cấp  mà tinh số thóc của gia đình đó thu được 

tất cả là bao nhiêu, rồi chia cho số nhân khẩu trong gia đình  mà biết  được  mỗi nhân  

khẩu  ( miệng ăn ) có bao nhiêu ký thóc, rồi nhìn vào bảng mẫu  thuế để  biết  mức thuế là 

bao nhiêu  phần trăm.  Lấy  số  phần trăm nhân với số  thóc gia đình đó thu được thì có sô 

thuế chính,   lấy số  thuế chính nhân với 5 % thì có thuế phụ thu. Cộng số thuế chính vào số 

phụ thu thì được số thuế mà  gia đình đó phải nạp bằng   thóc .    

Khi tính thuế xong là đên lúc nạp thuế, mỗi xóm đều có  loa phóng thanh thi đua nạp 

nhanh, nạp đủ, những hộ nào mà  chưa nạp hay nạp chậm là bị đe dọa, nên phải đem dồ 

vật trong nhà ra bán mà  nạp thuế bằng tiền .  

Thế là từng đoàn ngưòi các làng  xã  ở Nghệ an kéo sang Hà  Tĩnh mang những gì  có thể 

bán : chén dĩa, tranh ảnh, . . trâu bò ngay cả đồ  phụng tự. y như cảnh trận  đói   năm 1945 

!   Có một ông ỡ xã Phượng Nghi lúc sáng thức dậy tính đem con bò duy nất đi bán để nạp 

thuế, vì bị đe dọa nặng nề, nhưng trớ  trêu  thay, con bò  đang rặn đẻ , ông vừa ôm lấy  bò 

vừa  khóc than:    Bò ơi bò !, sao mày chọn lúc này mà  đẻ, chết tau rồi , tau biết tính sao  

đây?      Quả là một bi hài kịch thời  đại  khi thằng ngốc lên  làm vua!.  

 Khi nói đến cảnh thê lương sau trận thuế nông nghiệp  ở Nghệ an ,nhiều người cho là vô lý  

không tin. 

Mãi đến sau nay chúng tôi mới  vỡ lẽ ra, thực ra  đấu  địa chủ chỉ là  “ cái cớ để tước đoạt 

quyền Tư hữu của toàn dân, việc trước tiên là phải đánh quỵ địa chủ  bằng kinh tế “ là  lấy  

của nổi trong thuế  nông nghiệp, còn Cải cách ruộng đất là để  đánh quỵ địa chủ bằng uy 

thế chính trị ,  và tịch thu của chìm để tận diệt luôn địa chủ  bằng  cách  bắn bỏ, sau khi 

đấu tố  và  nhất là giam vào  nơi  rừng thêng  nước độc cùng bỏ đói cho chết dần .    Địa chủ 

phải bao vây trong 6 tháng trời, có người  không  có thực phẩm, ngay cả việc không có lửa  

nấu  ăn mà chết, họ  bị sĩ nhục hành hạ khi bị đấu, tài sản bị tịch  thu hết, gia đình bị  tan 

nát , cảnh   tang thương nay là do một số  con dân Việt  ăn  phải  Cháo Lú cuồng tham của 

Kẻ  thù  truyền kiếp, khiến Lạc hồn Dân tộc, xem Đồng  bào ra kẻ Thù, Thù ra bạn, gây ra 

cảnh tang thương trước sau đều do lũ Bắc phương gây  ra !  

Một xã hội không có pháp  luật công minh, nên cư xử với nhau  tệ hơn bầy thú rừng!  
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Để hiểu tại sao thuế  nông nghiệp  lại nguy hiểm đến thế ?  Xin thưa : Để có thuế nông 

nghiệp  CSVN đã làm như sau:  Trước   tiên chọn một số  người  thuộc thành phần Bần cố 

nông gọi là  “ Lão nông tri điền: Người nông dân  già hiểu rõ ruộng  đât,  họ bầu  lại diện 

tich của  điền thổ, vì cho rằng vào lúc Pháp cho Đạc điền (đem máy đo diện tich ruộng đất ) 

và cấp  cho mỗi thửa ruộng đất một  tờ trích  lục  trong có hình vẽ  của thửa ruộng  đất  với   

ranh giới tứ phía  và Diện tích theo  sào mẫu.  

 CSVN cho là vào thời đạc điền  các điạ  chủ đã đút lót cho Pháp để  khai man diện tích,  để 

cho công bằng, nay Lão nông tri điền  ( Người  nông dân già ) biết rõ ruộng đất bằng cách 

ngồi với nhau ước đoán diện tích cho đúng hơn máy của Pháp , nhờ đó mà diện tich ruộng 

đất của địa chủ và Phú nông tăng lên gấp bội, còn sản lượng thu được bằng thóc của  ruộng 

đất của địa chủ và Phú nông  cũng tăng lên phi mã,  kế hoạch  thực hiện này được người 

bạn vàng  4 tốt  dạy bảo cho.    

3.- Cải cách ruộng đất  

Khi học ở  Đại học, tôi được đảng cho trí thức đi tam cùng với bần nông ( cùng ăn, cùng ở    

cùng làm )  “để cải tạo tri thức bằng phuơng pháp Lao động  “, các sinh viên được đảng  ưu 

ái cho tham gia phát động  quần chủng ở xã  Liên Ninh, phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông , tôi 

được chứng  kiến  vài sự thật, Ông Địa chủ  ấy có 1 mẫu 2, ( 1, 2 )   nhưng xã  đã  tăng diện 

tích ruộng lên để cho giàu như địa chủ  mà đấu.    Việc  đấu tố  nào cũng tổ chức vào ban  

đêm cho rùng rợn, Khi bần  cố nông kể tội, xỉ xói mạt sát địa chủ , có   nhiều điều vu cáo 

sai mà  điạ chủ  cãi lại , thì  cả đấu  trường  vang lên từng tràng  “ Đá đảo  Địa chủ ngoan 

cố”, thế  là Địa  chủ  im lặng, Ông  bà  Nông dân cho là  đã  “đấu gục Địa chủ “!     Đó là 

cách đấu Địa chủ bằng  lý, bằng  lực phân minh !!   Những cảnh đấu tố cười ra nước mắt, 

hanh hạ, giết và chôn địa chủ một cách  dã man, tôi không có thì giờ viết ra đây!   Quả con 

người đã đi đến  tận cùng của  sự gian ác ! 

 Chúng ta phải hiểu mục đích của Cải cách ruộng đất là tước bỏ quyền Tư hữu của toàn 

dân thành công hữu, để bắt toàn dân làm ăn tập  thể để xây Thiên đàng trần gian của Mac, 

nên đảng phải chỉ  thị cho  “ đội  cải  cách ruộng đất “ là  làng  nào cũng phải có 5% Địa 

chủ  để mà thực hiện việc tước đoạt quyền Tư hữu hàng loạt, hầu lùa dân vào Chuồng làm 

ăn Tập thể .  Tục ngữ  có câu ” Không có chó  thì bắt mèo ăn cứt  “ ( xin lỗi ),  nên làng xã 

nào, trong số  5% được chọn làm địa chủ mà không đủ tiêu chuẩn ruộng đất, thì cứ thêm 

vào cho đủ, theo CS có  Trời đâu mà kiện mà thưa !    Sau khi cuộc cải  cách  chấm dứt, 

bao nhiêu cảnh trả thù nhau xẩy ra giữa con  cái  Địa chủ với thành phần đấu tố, vì  cứ  đặt 

điều  ra mà  tố  để chứng minh giai cấp  địa chù  quá  gian ác, cần phải tiêu  diệt, khổ thay 

Việt Nam không  có địa chủ  như Tàu , không có Bạch Mao Nữ  kéo cối  xay như bò bên 

Tàu !   Số là có  trường hợp vu cho người  địa chủ giết bộ đội rồi  ném  xác  xuống sông , 

người địa chủ  bị đấu rồi giết, nhưng sau đó người bộ đội  xuất  hiện lại, làm cho những 

người đấu  tố  phải trốn  đi , có nhiều người   người bị giết , bị rạch miệng cho rộng để mà 

đấu. 
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Có rất nhiều điều quái đản tôi không thể  viết  ra để như  là  nói xấu  CS,   vì  như Cụ Phan 

Khôi đã bảo: Khi nhìn vào chế độ CS cũng như nhìn vào con cóc, chỉ toàn là u nần,  không 

tìm ra  được chút  ưu điểm nào, tôi cũng không có ý bôi đen chế độ CS, vì  chế độ CS đã đen 

như nhọ nồi  rồi ,biết lấy gì mà bôi đen hơn?    

Vì  niềm đau của  Dân tộc mà tôi viết lên những  giòng này,thực ra gia đình  chúng tôi 

không phải là địa chủ để mất công oán thù  thở than!       Nếu chúng  ta nhận ra bản chất  

của  đảng CS  là khủng bố để cướp thi chúng ta sẽ hết thắc mắc về hành tung bất Nghĩa của 

đàng CS.  

4.-Sửa sai    

 Sau cải cách ruộng đất thì cảnh thanh bình của nhà quê đã biến dạng, các hàng rào 

ngăn cách giữa nhà này với nhà kia đã bị phá, vì để theo dõi nhau cho dễ , trên nét mặt của 

dân chúng hằn nét Hận thù cũng như  Khiếp sợ  đượm vẻ thê lương . Những cảnh trả thù  

nhau  giữa những ngưòi dặt điều đấu láo do Đội cải cách mớm cho và huấn luyện  trong 6 

tháng trời nay đều rõ ra như ban ngày.   

Ở xã Hưng Nguyên, đễ tra khào vàng, ban đêm một địa chủ bị dẫn ra ngoài bãi tha ma, khi 

có con chuột chù  vừa chạy vùa kêu , cán bộ đội cải cach đánh chết và người đội bắt đia chủ 

ngậm vào, ngưòi địa chủ này về nhà  cứ khạc nhổ hoài cho đến chết. khi sủa sai, người con 

của địa chủ  vác  cuốc đi làm về, gặp người  hành hạ cha mình, trong đấu tố, bèn dáng cuốc 

vào đầu cho đến chết.     

Ở ngoại thành Hà nội, một người  đấu tố bị rạch hai bên miệng cho rộng dể mà tố thêm .    

Những cảnh như thế này là phổ biến vì  thuộc cái Chính sách triệt hạ địa chủ của đảng, nếu 

không làm thế thì  làm sao mà tước đoạt quyền Tư hữu của toàn dân.  

Sau này,CSVN cho người  bị đấu tố sai được gởi đơn kiếu nại lên Trung ương đảng.     Đây 

lại là cái bẩy của đảng, để đảng nhận ra những ai còn bất mãn với đảng.  

Do cảnh hỗn loạn khắp nơi không chối cãi được, nên buộc  đảng CSVN phải sửa sai, nhưng 

khi các đơn khiếu kiện được nạp lên Trung ương đảng,Trung ương đảng bèn gởi về cho điạ 

phương tìm cách làm khó làm dễ người này thêm!. 

 Gia đình chúng tôi không là đối tượng đấu tranh của CSVN, riêng chúng tôi nhờ được dày 

vò  trong  Quốc nhục và Quốc nhục, hết mê ngủ, nên mới  trưởng thành, giúp viết nên 

những  giòng  này.  

Chúng tôi cố không hận thù gì với CSVN, vì mang Hận thù là  rước đau khổ vào thân.   

Chúng tôi chỉ muốn nêu ra chính sách nào của CS cũng tán ác và sai lầm, vì con người CS 

nào cũng ác độc, tất cả họ khi nào cái mặt họ cũng đằng đằng sát khí, lòng nặng triũ Lòng 

căm thù với con Người , CS chỉ vỏn vẹn có  “ Tình Hữu ái giai  cấp “, do đó mà có vị người 

Nga cao cấp đã bảo: CS chỉ có thể dẹp bỏ mà không thể thay thế,  nhưng theo chúng  tôi thì 
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CS  có thể lấy  Hận thù  thay thế bằng Tình Yêu, nghĩa là thay thế Bản chất “ Tham tàn 

cường bạo “ của đảng là xong ?  

Có làm được hay không thì có Trời biết. 

5.-Bước đường vượt thoát 

Khi học xong năm  Dự bị Đại học, các ngành về Văn học sặc mùi Karl Marx, thấy không 

kham nổi, nên  tôi chọn ngành Y khoa với hy vọng là phục vụ con Người, nhưng tôi đã lầm, 

vì  khi vào lớp thì có những sinh viên rất trẻ, đó là những con cái của thành phần Kách 

mạng, mới học lớp 6, lớp 7, được chọn cho học mười mấy tháng là cho vào học  các ngành  

trong Đại học, với mục đích là dùng đảng để kiểm soát thành phân trí thức .  Để giúp thành 

phần này hiểu bài, có những lớp gọi là  “ phụ đạo “ giảng dạy thêm.  Đó là lý do chúng tôi 

phải tìm đường thoát thân.         

Tổ Tiên chúng ta đã bảo: “ Hà  chính mạnh ư hổ: Một chính quyền hà khắc thì tàn ác hơn 

cọp “, vì  khi bị cọp vồ thì  nó ăn liền chỉ  đau  một lúc  ngắn, còn ở  với  CS thì   vừa khổ 

vừa  nhục dài  dài,  nên  hàng triệu người  đã băng rừng vượt biển để thoát  CS, tôi còn  là 

sinh viên chưa có nợ gì với ai, ngoài Cha Mẹ tôi và thầy giáo, nhưng CSVN đã tạo ra môi 

trường sống  buộc  tôi phải vượt thoát đến  3 lần.  

Một   lần đi  bộ đoạn đường dài chừng 400 km mất 15 ngày tới Hà nội, hầu như với hai bàn 

tay trắng, phải đi vác củi ở bến  Phà  Đen, bán sách  báo  ở đường Thành  và kèm trẻ  ở tư 

gia mà đi học  Đại học Hà nội, thế mà vẫn chưa yên, sau hơn ba năm  tôi lại cùng mấy 

người  bạn phải vượt qua Lào mất chừng 40 ngày trong rừng sâu, giữa Việt Nam và Lào, 

khi bị  hết gạo tưởng chết đói, may thay lại  có  hạt dẻ  rừng  nuôi  thân giống như Mana 

thời Cựu Ước,  khi tới bản Lào thì bị  Nhân dân Tự vệ giải tới đồn quân đội biên phòng ở 

Nhummalat dẫn tới giam ở nhà tù Thacket cạnh sông Mekong Lào nhiều tháng, vì tội xâm 

phạm  biên giới trái  phép.   Sau nhiều  tháng mới được Toà  Đại sứ VNCH  đưa về Sài gòn.   

Về miền  Nam chúng  tôi  tiếp  lục học  Đại học và dạy  trung học .     Đến  năm 1977, cả  gia 

đình chúng tôi gồm  8  người  lấy cớ đi  vùng kinh tế  mới,  ở với  người   Miên  ở Rạch giá , 

đi câu  biển, sau 5 năm với chiếc ghe cũ  nhỏ dài  9 m, bề ngang 1,6 m , chúng  tôi vượt   

qua Thái  Lan, bị  sóng  bão lớn ngoài hải phận quốc tế , may thay được dàn khoan 76 Mỹ 

cứu vớt, sau đó được UNHCR đưa tới trại tỵ nạn Songkla, Sikiew, Panatnikhom ở Thái 

Lan , rồi Galang II, ở Indonesia,  đến 1984 mới  qua Mỹ được, tới  đây  cơ thể tôi  bị suy 

nhược, một mặt  tôi  tập  yoga để  lấy  lại  sức, sau 10 năm giúp con cái  chúng tôi tốt  

nghiệp Đại học hết , tôi  băt đầu nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam theo Công trình sáng tạo 

của Lm Triết  gia Kim Định, qua 36 năm tôi đã viết được 22 cuốn lớn và hơn  100 chủ đề 

đấu   tranh Văn Hoá giữa Hán Nho và Việt Nho.  

Sở dĩ chúng tôi phải kể lại những điều thuộc  cá nhân trên là để nói lên cái  trách  nhiệm 

liên đới  trong xã hôi, tuy chúng tôi  chưa làm gì  gây bất công trong  xã  hội, nhưng tình 
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trạng rối  ren của xã hội  vẫn dày xéo  lên chúng tôi và lý do thứ hai là  cội   nguồn  của   rối  

loạn xã hội,  chính trị là do Văn hoá suy đồi, là do con  người  thiếu Tư  cách và khả năng , 

người xấu không làm việc tốt được nhất là việc lớn  như việc  Quốc   gia , Hồ  Chi Minh rất 

quan tâm đến việc trồng  người, nhưng với  Tâm  Hận  thù  thì  đương nhiên chỉ  trồng 

được  rặc loài    “ Tham tán và cường bạo “!  Trong người Việt Nam, xưa nay chưa ai 

thông minh hơn Hồ Chí Minh, nhưng  là  thứ khôn ranh gian ác siêu phàm!.  

 Điều  thứ hai chúng tôi muốn thưa ra đây là  khi chúng tôi lẫn tránh sống với    

người Miên, con cái  chúng thất học đến 7 năm, chúng tôi có dạy một cách bí mật ở nhà, 

không cho các nhà xung quanh ấp biết, nhờ  đó  mà  khi sang Hoa Kỳ  một lúc sau là con 

cái chúng tôi học theo chương trình magnet được,  qua 10  năm   con chúng tôi đã  có 1 

Dentist.,  2 MS , 1  ( architectural  ) designer, 2 BS  ở các trường  UC nổi tiếng , còn chúng 

tôi học hành nghiên cứu công trình Văn Hoá Dân tộc  của T. G.Kim Định đã viết được 22 

cuốn  lớn  và hơn 1 trăm đề tài đấu tranh về Văn Hoá giữa Hán  Nho và Việt Nho  hay giữa 

Độc tài và Dân chủ, tất cả đều được đăng tên vietnamvanhien.net. 

  Sở dĩ có  kết quả tốt đẹp đó là  nhờ môi trường Dân chủ Hoa kỳ mang tinh thần Nhân 

bản, những ai có thiện chí vươn lên, thì có đủ mọi cơ hội và phương tiện để tiến thân, nếu ở 

Việt Nam theo chủ nghĩa Vật bản thì chúng tôi phải đi đạp cyclo và con chúng tôi phải đi 

bán vé số.  

Trong cơn Quốc nạn,  Dân Việt Nam đã bung ra khắp  thế giới, nhờ môi trường Dân chủ, 

môi trường gia đình Việt Nam cùng truyền thống chịu khó và hiếu học mà dân tỵ nạn Việt 

Nam đã có vô số chuyên viên xuất sắc trong mọi ngành,  mà chưa nước nào có được.    

Điều này giúp cho chúng ta nhận rõ  CSVN đã  tàn phá đất  nước và kìm hãm dân tộc 

chúng ta như thế nào, chưa nói đến bao nhiều thương đau, đổ vỡ mà CSVN đã  gây ra 

không cần  thiết cho Dân tộc  chúng ta. 

Năm 1972  Nam Hàn còn thua xa Hòn Ngọc Viễn Đông Việt Nam, nhưng  tới nay, năm 

2021 Việt  Nam thì ở đâu so với  Nam Hàn ?. 

 CSVN yêu nước  thật, nhưng Yêu nưóc bằng Hận  thù, bằng phá hoại đạp đổ . 

CSVN  muốn thực hiện Cải cách xã hội cho Công bằng là rất cần, nhưng CSVN chẳng biết 

Công bằng có nguồn gốc từ đâu và phải cải cách  như thế nào, thực ra CSVN chỉ nhân 

danh công bằng  xã hôi để phá hoại  Quốc  gia  mà  ăn cướp  Dân tộc . 

CSVN  hô hoán đấu tranh dành độc lập  là  tối cần, nhưng trước hết đã xung phong làm Nô 

lệ cho Nga, nhất là Tàu cộng, mọi thứ đều nhờ hai quan thầy giúp đỡ, nên bị Tàu cộng xiết 

vòng Kim cổ vào cổ, buộc phải làm nội ứng cho Tàu cộng. hầu thao túng mọi cơ chế của  

Việt Nam và nhằm tiêu diệt lần mòn Dân tộc Việt Nam, một toan tính ngàn đời của Đại 

Hán mà chưa làm được . 
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CSVN hô hoán  chủ nghĩa xã hội  là siêu việt, nhưng siêu việt  là làm cho Việt Nam xuống 

hố cả nước, xưa nay không Chính quyền nào  làm nổi !.  

CSVN  làm  ăn theo  “ Kinh tế thị trường  “ ( nhưng không tôn trọng quyền Tự do và Tư 

hữu ) ,  lại  theo Định hướng  “ xã Hôi chủ nghĩa   ( theo Nô lệ. chỉ có quyền  Công hữu ), 

nghĩa là lấy Tư hữu của Dân làm Công hữu của đảng! 

CSVN chủ trương  đánh  cho Mỹ cút , đánh cho Ngụy  nhào, để  rước Mỹ và các nước Tư 

bản Tây phuơng vào làm Tư bản  đỏ .  

 Đó là  lý do chúng tôi , một con dân Việt chọn lối đấu tranh Chính Nghĩa  bằng  Văn Hoá .  

 Người Tây phương có câu:  “ Hate is never conquered by Hate. Hate is conquered 

by Love: Hận thù không bao giờ  chinh phục nổi Hận thù. Hận thù chỉ được chinh phục  

bằng Tình Yêu”. 

 

CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH BẰNG VĂN HÓA CHO CHÍNH NGHĨA  QUỐC  GIA 

Đây là nền Văn Hoá Việt Nam đã bị thất trầm lâu ngày, qua hàng ngàn thế kỷ, vừa 

được  Triết gia  Kim  Định khai quật  lên, nền Văn Hóa có:  

  1.- Một  Chủ đạo Hòa đoàn  kết  toàn dân . 

 2. - Một Vũ trụ quan Động theo Dịch Lý Âm Dương  Hòa  để sống thuận theo Thiên 

lý mà phát triển trong ổn định . 

 3.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ với tự Chủ, ự Lực, tự Cường có khả năng làm 

Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  

 4.- Một Lộ đồ  Tu, Tề, Trị , Bình , giúp đem Tinh thần Dịch lý  ( cũng là Thiên lý ) 

vào các Cơ  chế xã hội để mưu phúc lợi cho toàn dân.  

 5.-  Một Tâm linh sử quan tức là nguồn Sống và  nguồn  Sáng để giúp con người  

phát triển toàn diện .  

Nguồn Sống  là Vật  chất, nguồn Sáng là Tinh thần: Nhân / Nghĩa Hùng / Dũng ( Bao dung  

) .  Nguồn Sáng là Quang năng  tức là Ánh sáng. Ánh sáng vừa truyền đi theo Làn  Sóng 

Hình Sin có tính chất bao bọc che chở như Tình Yêu, Lòng Nhân ái, cũng vừa truyền đi 

thẳng tắp như dòng hạt photon tựa như Lý Công chính.  ( Wave / Particle duality.  Louis 

de Broglie )    

 6.- Một Đạt quan : Phong  lưu ( an nhiên tự tại  ) 
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Đây mới là Chính lược Quốc gia, các nhà  làm Chính  trị  một mặt  phải   nắm vững chủ 

đạo quốc gia, tương tự như cái La bàn  giúp  con  tàu  Quốc gia đi trên đại dương sóng  gió, 

mặt khác nhà Chính trị phải nắm vững tình  hình  cụ thể  của quốc gia  mới vạch ra kế 

hoạch  quốc  kế  dân sinh đươc. 

Hy vọng nhân dân  chúng ta sẽ chóng khôi phục lại nền Văn Hóa Thái Hòa, canh tận cuộc 

sống theo Tinh thần Bất khuất của Tổ Tiên  mà vươn  lên vực dậy, sao  mà còn cứ mê ngủ 

trong môi trường Vật bản vong Nhân ?!      

Tinh thần Bất khuất không ở đâu xa, ở trong Tâm mỗi chúng ta, Tâm là nơi khi Tu Thân 

để  un đúc Tình Yêu từ Thượng Đế  ( cũng là Thiên Chúa  ) thì tích trử  tại đó . Khoa học 

gia Einstein đã cho chúng ta biết Đấng Thượng Đế  đã tạo ra Vũ trụ này  bằng nguồn năng 

lượng Tình yêu, có công thức là E = mc2,  nguồn đó là  Ánh sáng  tỏa ra khắp  Vũ trụ để 

nuôi sống  muôn loài, gọi là Năng lượng sáng  ( Light energy ) , năng lượng này mang  tính 

chất Xây dựng, tinh thần Bất khuất của Dân tộc.   “ Chí Nhân Đại Nghĩa  “  có nguồn từ 

Năng lượng Sáng .  

Ngược  lại còn có Năng lượng tối ( Dark energy ),  Năng lượng Sáng / Năng lượng tối  là 

cặp đối cực có được lưỡng nhất  thì tiết nhịp Vũ trụ mới đựợc điều hòa . 

____________________________________________________________________________________ 

THE DARK SIDE OF THE UNIVERSE  

For all we understand about the universe, 96% of what’s out there still has scientists in the dark. Astronomical 

observations have established that familiar matter—atoms—accounts for only 4% of the weight of the cosmos. The 

rest—dark matter and dark energy—is invisible to our telescopes. But what really is this dark stuff? How do we 

know it’s there? And what does it do? From the formation of galaxies to the farthest reaches of space, it appears that 

darkness rules. Without dark matter and dark energy, the universe today and in the far future would be a completely 

different place. We were joined by leading researchers who smash together particles, dive into underground mines, 

and explore the edges of the known universe in search of clues to nature’s dark side. 

LIGHT ENERGY  

Light energy is a kind of kinetic energy with the ability to make types of light visible to human eyes. Light is 

defined as a form of electromagnetic radiation emitted by hot objects like lasers, bulbs, and the sun. ... The energy is 
photon and more photons come out as the substance gets hotter.  

Dark Energy is a hypothetical form of energy that exerts a negative, repulsive pressure, behaving like the opposite of 

gravity. ... Dark Energy makes up 72% of the total mass-energy density of the universe. The other dominant 

contributor is Dark Matter, and a small amount is due to atoms or baryonic matter.] 

Light contains photons which are minute packets of energy. When an object’s atoms get heated up, it results in the 

production of photons and this is how photons are produced. The electrons find excitement from the heat and results 

in earning extra energy. The energy is released in the form of a photon and more photons come out as the substance 

gets hotter. 
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Light travels in the form of a wave when it travels. However, no matter is essential to carry the energy along to 

travel. This is the reason why light can travel through space where there is no air. This is not the case with sound 

waves since they have to travel through solids, liquids or gas. Light energy is very quick and travels faster than 

anything. The light speed is equal to 186,282 miles per second 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

LỜI THÁCH ĐỐ VỚI CSVN     

Tới bây giờ không ai có thể bênh vực được cho cái sai lầm vĩ đại của Chủ nghĩa Mác, cái 

sai lầm hiển nhiên là việc cố tâm dùng Hận thù để trừ khử Tình yêu, tức là tiêu diệt 2 cột 

trụ của Nhân Tính, và dùng xảo thuật gian  hiểm : “ Nói ngược Làm xuôi “ để Bịp thế giới . 

Chủ nghĩa CS cổ võ Hận thù  để  đập phá mọi thứ  để cướp , để độc trị  mà cướp mọi thứ.  

Một chế độ mà  không biết dùng Tình yêu và Lý công chính để xây dựng  con Người và  Xã 

hội thì rõ ràng là sai  100%, không cần bàn thêm. 

Nếu CSVN là đỉnh cao Trí tuệ, thì CSVN phải hiểu là CSVN đã  cổ võ Hận thù để phá hoại 

Tình yêu con Người và Dân tộc một cách tai hại, tất nhiên nếu còn chút Lương tâm thì 

CSVN phải trở về với Đại Nghĩa của Dân tộc  Đại Nghĩa là lẽ Công bằng xã hội.  Muốn 

thực hiện Công bằng Xã hội thì mọi người phải  yêu thương và ăn ở công bằng với nhau, 

chứ không phải tước bỏ quyền Tư hữu và quyền Tự do của mọi người  dân để  mọi người 

chịu đói  tập thể. 

Chúng ta nên hiểu chỉ có Tình yêu thì con Người mới yêu nhau, mà ăn ở công bằng với 

nhau được, mà sống an vui với nhau, còn Hận thù thù thì chỉ  ghét bỏ nhau mà phá hoại 

nhau, gây khổ đau cho nhau.   

CSVN ăn phải Bã của mối  “Thù Quôc tế Tây phương “  đổ lên đầu thành phần giàu có và 

hiễu biết  của Dân tộc để tận diệt Việt Nam cho Tàu ! 

Trước thì rước Nga  Hoa vào để đánh cho Mỹ cút để cướp chính quyền, thì nay CSVN lại 

rước rước Tư bản Tây phương vào làm ăn để trở thành Tư bản đỏ, thế  là  CSVN chỉ có 

yêu đảng cướp, mà chẳng có yêu dân, yêu nước và con người như đảng thưòng cao rao. 

" Ác hữu ác báo, thời lại vị  đáo “:  gieo Nhân Ác thì Gặt quả Ác, gieo Nhân một thì gặt 

Quả gấp trăm, chưa đến lúc trả mà  thôi! Cha ăn mặn thì con cũng sẽ khát nước cho đến 

lúc tuyệt  diệt , tránh Trời đâu khỏi nắng ! 

Nếu còn  chút thông minh, CSVN nên thú tội cùng dân tộc, mà trở về  với  Đại Nghĩa Dân 

tộc. 

Đại Nghĩa Dân tộc được Cụ Nguyễn Trãi  quảng diễn như sau” 

Lấy Đại Nghĩa ( Công bằng Xã hội ) để  thắng Tham tàn ( Bất công Xã hôi ) 
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Đem Chí Nhân ( Tình Yêu Dân tộc )  mà thay Cường bạo ( Hận  thù  giai cấp Hận thù cá 

nhân )  

   CSVN hiện đang có tổ chức và quyền lực trong tay, CSVN có thể  trở về cùng Tinh thần 

Nhân Nghĩa Bao dung của Dân tộc cùng toàn dân canh tân cuộc sống mà vươn lêm vực dậy 

. Nhân dân Việt Nam , đã bị CSVN đánh lừa một thời gian dài, nay mọi sự gian dối đã rõ 

như ban ngày, xin đừng xài xảo thuật cũ vô ích, mà hãy thành  khẩn hợp tác với mọi người 

yêu  nước theo tiêu chuẩn Nhân , Nghĩa , Bao dung mà  vươn lên vực dậy.   

Đây là lối Hoà giải theo Chính Nghĩa Quốc gia, chứ không có thứ Hoà giải  nào theo Mâu 

thuẩn thống nhất “ . 

Người xưa bảo:  “Nhất ngôn bất trúng, vạn ngôn vô dụng “ ,  còn CSVN  đã loa vang  vạn 

ngôn bất trúng, thì nhất ngôn  chỉ  vì  “ Cuồng tham “ ! 

Tóm lại, tất cả những bài  của toàn cuốn sách đều bàn về “ Cội nguồn Tinh thần Bất  khuất  

“ của Dân tộc “.  

Tinh thần này được khởi nguồn  từ  “ Tình yêu bao la của  Tổ Mẫu Âu Cơ “  và “ Lý Công 

chính của Tổ Phụ Lạc Long  “.  

Có Tình yêu xây dựng thì không cần Hận thù, có Lý Công chính thì không làm chuyện  Bất 

công làm hại cho Đồng bào.  

Và chỉ có Tính yêu và  Lý công chính mới quyết tâm chống lại kẻ thù  “ tham tàn và  cường 

bạo “ của Bắc phương.  Đó là tinh thần Bất khuất của Dân tộc, Tinh thần ở ngay trong 

huyết quản của mọi con dân Việt.  

“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

“ So bề  tài sức thì Tao kém gì ! “ 

Từ ngày theo Mới nới Cũ, thấy Tổ Tiên mình nghèo quá, ăn mặc không bảnh bao, cho Cha 

ông Tổ Tiên là quê mùa lạc hậu,  nên một số mới đôn đáo ra tứ phương rước Hồn lạ về thờ 

. nên mới nô lệ ngoại bang mà bị Lạc Hồn Dân tộc, nhìn Kẻ thù ra  “ bạn môi hở răng lạnh, 

“ nhìn Đồng bào thành  “ kẻ thù không đội Trời  chung “, thế là xé rách cái Tình Đồng bào 

ra từng mãnh, khiến con người mất Tư cách và khả năng, đem lý sự vặt vãnh ra mà đấu đá 

nhau cho tan đàn xẻ nghé.    Thảm thương thay !    

 

 

______________________________________________________________________________ 
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IllUMINATI  

   

Đây là Tinh thần của siêu quyền lực, có ảnh hưởng quyết liệt đến Tình hình thế giới xua nay , 

nước Việt Nam chúng ta cũng đã có kinh nghiệm đau thương trong môi trường này, nên chung 

tôi xin trưng  ra đây. 

“ Cái Quay búng sẵn trên Trời   

 “Tương trì Duật Bạng  “ não người Tây Đông   ! 

 Siêu quyền lực Bilderberg khai mạc Hội nghị 64 từ 09 / 6 – 12/6. 2016 tại Dresden 

9ưc quyết định vận mạng Trung quốc. 

From: VietPress USA News Agency vietpressusa@yahoo.com [ChinhNghiaViet ] 

<ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> 

Wednesday, June 09, 2016: 
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Khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hote tại Dresden, Đức nơi họp Đại hội Siêu quyền lực 

Bilderberg 2016 

Cảnh sát Đức dàn hàng đứng sát nhau để bảo vệ Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 

VietPress USA (09/6/2016): Hôm nay một tổ chức của Siêu quyền lực Hoa Kỳ và thế giới gọi là 

BILDERBERG đã khai mạc Hội nghị mật đặc biệt hằng năm lần thứ 64 từ ngày 09/6 đến hết 

12/6/2016 tại Khách sạn tráng lệ Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm giữa trung tâm thành 

phố Dresden của nước Đức, rất gần nhà hát nổi tiếng Semper Opera House. Khu vực nầy có rất 

nhiều khách sạn 5 sao sang trọng. (Xem Khách sạn nơi Bilderberg họp: 

https://www.kempinski.com /en/dresden/hotel-taschenbergp alais/virtual-tour/)  

Cảnh sát đứng dày đặc với chi phí an ninh 4 ngày là USD 35.638.750.00 

 

Địa điểm họp Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 2016 là đại khách sạn Kempinski 

Taschenberg Palais hotel được xây dựng từ năm 1705 và hoàn thành năm 1708 do Johann 

Friedrich Karcher dùng làm lâu đài cho nữ bá tước Anna Constanze von Hoym ở. Nhưng sau đó 

bị tàn phá vào năm 1945 khi Thế Chiến Thứ II tràn qua Đức; rồi được xây dựng lại từ đống tro 

tàn trên nền cũ vào năm 1992 đến 1995 với tổng kinh phí vào thời đó tương đương 127.8 Triệu 



- 629 - 
 

Euro. Vào ngày 31/3/1995 khách sạn nầy được công nhận là Khách sạn 5 sao nằm trong hệ thống 

các khách sạn 5 sao của Kempinski và đó là khách sạn 5 sao đầu tiên trong toàn khu vực Saxony 

bao gồm vùng Upper Sorbian, Ba-Lan, Cộng hòa Czech, Dresden của Đức. 

Năm ngoái, Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg họp thường niên lần thứ 63 từ ngày 11/4 đến 

14/4/2015 tại Khách sạn Interalpen-Hotel Tyrol trên vùng núi gần Telfs, nước Áo (Austria) ở cao 

độ 1,300m.(Xem tin VietPress USA: http://www.vietpressusa.com/20 15/06/hoi-nghi-sieu-

quyen-luc- bilderberg-hop.html) 

Nay do tinh hình an ninh và các đe dọa của khủng bố của Quốc gia Hồi giáo ISIS nhắm vào Âu 

Châu trong thời gian khai mạc Bóng đá EURO 2016 tại Pháp nên Bilderberg chọn địa điểm tại 

đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm trung tâm thành phố Dresden, khí hậu 

mát mẻ trong ngày khai mạc chỉ 14 độ C; chung quanh dễ dàng bố phòng và Cảnh Sát Đức rất 

chuyên nghiệp, với số đông sẵn sàng bảo vệ và kiểm soát được những người biểu tình chống đối. 

 

 

Dân chúng khắp nơi kéo đến biểu tình. Có người đến từ Hoa Kỳ 

Khoản tiền chi phí cho vấn đề bố phòng an ninh trong 4 ngày Hội nghị mật của Bilderberg từ 

09/6 đến 12/6/2015 theo báo Daily Mail cho biết là £25,000,000.00 (Bảng Anh) tương đương 

USD35,638,750.00. Với khoản tiền nầy chi trả cho an ninh bảo vệ chỉ trong 4 ngày nên đã có 

hằng nghìn Cảnh sát Đức, Quân đội Đức và mật vụ Đức được huy động đến thành phố Dresden 

để bao kín khách sạn 5 sao Kempinski Taschenberg Palais nơi Siêu quyền lực Bilderberg họp hội 

nghị 2016. 
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Lập hàng rào mới bao quanh khách sạn họp Bilderberg 

Thật sự cho đến nay vẫn chưa ai biết rõ tổ chức Siêu quyền lực Bilderberg bao gồm những thế 

lực nào, đại diện cho ai, chỉ biết có những cơ quan ngôn luận lớn của thế giới cho rằng 

Bilderberg là một mặt nổi nhỏ của cả một núi băng chìm khổng lồ là Siêu quyền lực "Illuminati". 

Báo Daily Mail viết rằng "Some even claim the Bilderberg Group is a cover for the 'illuminati' 

(Một số thậm chí nói Bilderberg là vỏ bọc cho 'illuminati)' (http://www.dailymail.co.uk/ne 

ws/article-3634797/The-global- gathering-rumoured-decide-EU-m igration-President-World-s-

eli te-prepare-arrive-Bilderberg- annual-meeting-not-allowed-kno w-about.html)  

Siêu quyền lực đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1646 tại thị trấn nhỏ Warrington, 

Anh quốc thời Trung cổ mang tên là "Freemasonry"(Hội Tam Điểm), một tổ chức Huynh Đệ 

hoạt động theo nguyên tắc bí mật, gia nhập bằng các nghi thức được cho là không đúng với 

giáo luật Công giáo (Thiên Chúa Giáo) thời bấy giờ nên bị cho là Ma quỷ (Evil), chống lại 

Thiên Chúa (Anti-Christ).  

 

 

                                   Symbol: Compass  ( Tròn ) Square  ( Vuông ) của Freemason  ( Tam điểm ) 
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Nữ Oa cầm cái Quy ( ┿),Phục Hy cầm cái Củ ( ◤)  Hình Vuông ngoại tiếp 
  

 

[ Tương tự như hình Bà Nữ Oa cầm cái Quy ( vẽ vòng Tròn ) và Phuc Hy cầm cái Củ vẽ hìmh 

Vuông ,khi hai Ông bà quấn đuôi nhau đuợc gọi là Mẹ Tròn Con Vuông , trong Toan học là hình 

Vuông  Nội tiếp.  Do Người trich dẫn đem vào ]     Đông / Tây gặp nhau nơi hai Biểu tượng trên 

 

Các  cặp đối cực Dịch lý    

Freemason   là một Hội kín (Secret Society) và những người tham gia Hội được tuyển mộ từ 

giới trí thức khoa bảng; những thành phần lãnh đạo tai mắt thuộc mọi ngành trong xã hội và từ 

các tôn giáo. Các thành viên gọi là "Mason" phải đọc các lời thề tuyệt đối giữ bí mật Hội, học về 

các nghi thức, dấu hiệu riêng và mật mã, mật khẩu. Tuy nhiên Hội đặt căn bản là "Tin vào 

Thượng Đế là Chúa, phát triển Huynh Đệ lãnh đạo xã hội và hoạt động từ thiện để cải tạo thế 

giới hoàn hảo theo Trật Tự Thế giới mới".  

Hội có ảnh hưởng vào các Vương triều, Cung điện, Vua chúa thời Trung cổ và có tới gần 5 triệu 

hội viên.. Dấu hiệu (Logo) của Freemasonry hay Freemason là hình góc vuông thước kẻ của 

thợ mộc và cái Compass ở giữa có chữ "G" là "God" (Chúa) và còn có ý nghĩa "Great 

Architect of the Universe and Geometry" (Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ và Hình học). Số 

Code của Hội kín Masonry là 7, 9, 11, 33, 39. 

Khi ông Cristoforo Colombo đi tìm đất Ấn Độ nhưng lạc lên Mỹ Châu vào năm 1492, sau đó là 

các cuộc di dân từ Châu Âu vào Mỹ tìm vàng và lập nghiệp. Hội kín Freemasonry theo đoàn 

quân thực dân của các triều dình Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào hoạt động tại Hoa 

Kỳ. Phong trào di dân ào ạt vào Mỹ sau năm 1600 đa số là người Anh. Vào thập niên 1770, triều 

đình Anh áp đặt nhiều sắc thuế nặng nề gây bất mãn tại Hoa Kỳ nên Hội kín Illuminati hoạt động 

chống lại chính quyền thuộc địa Anh. 

 

Siêu quyền lực Illuminati hoạt động tại Hoa Kỳ. 
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Adam Weishaupt 

Illuminati (tiếng Latinh, số nhiều của illuminatus có nghĩa là "giác ngộ, khai sáng") là tên gọi 

của một Hội kín (Secret Society) được giáo sư triết Adam Weishaupt tại đại học Ingolstadt thành 

lập ngày 01 tháng 5 năm 1776 tại vùng Bayern (Bavaria) vào thời kỳ Khai sáng ở châu Âu.  

 

Hội kín Illuminati đặt trên căn bản cải biến từ Hội kín Freemasonry đã lỗi thời. chủ trương 

chống mê tín, thành kiến, ảnh hưởng tôn giáo lên đời sống công cộng và sự lạm dụng sức 

mạnh nhà nước để bốc lột dân; hô hào ủng hộ giáo dục cho phụ nữ và bình đẳng giới tính. 

Chính vì vậy, Hội kín Illuminati bị cấm đoán tại Âu châu và Adam Weishaupt cùng các hội viên 

bị truy nã tại các nước Âu châu. 

Vào giai đoạn đó, Adam Weishaupt qua Hoa Kỳ và dạy về Triết học và Giáo Luật (Canon Law) 

cho Tu viện các Cha Dòng Tên Jesuit đang bắt đầu mở Tu viện và các Đại học tại Hoa Kỳ. Hội 

tu Dòng Tên Jesuit (Society de Jesus) do một cựu lính chiến Tây Ban Nha trở thành tu sĩ tên 

là Ignatius de Loyola thành lập và được Đức Giáo Hoàng Paul III phê chuẩn cho phép hoạt 

động ngày 27-9-1540 tại Roma để cải đạo cho người Hồi giáo. Ban đầu chỉ có người sáng lập 

Ignatius de Loyola  và 6 môn đệ thề trung thành với Chúa, sống nghèo khó và giữ đồng trinh 

trong trắng không lập gia đình (http://www.history.com/this-d ay-in-history/jesuit-order-est 

ablished). 

Từ khi có nhà triết học  Adam Weishaupt là người viết lý thuyết thành lập Illuminati được mời 

vào dạy triết lý và Giáo Luật cho Dòng Tên Jesuit Society thì Illuminati trở thành Siêu quyền lực 

Hoa Kỳ và thế giới, phát triển nhanh và đã trở thành khối óc, tai mắt, cơ sở điều hành, kinh 

doanh tài chánh ngân hàng lớn nhất của Vatican có ảnh hưởng bao trùm toàn thể nhân loại của 

địa cầu nầy và đẩy mạnh tham vọng chinh phục các hành tinh khác ở cách xa Trái Đất. 
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Ảnh hưởng của Illuminati đã biến Vatican trở thành một Siêu quyền lực. Chính vì vậy, khi 

một tân Tổng thống Mỹ sau khi đắc cử phải đặt tay trên cuốn Thánh Kinh (Bible) của Công giáo 

để đọc lời thề lúc nhậm chức. Các Đức Hồng Y khắp nơi trên thế giới về Vatican để bầu tân Giáo 

Hoàng cũng phải đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để thề. Một thành viên mới được tuyển dụng vào 

Illuminati trong nghi lễ (Ritual) gia nhập cũng đặt tay lên Kinh thánh để thề. 

 

Đồng 1 Đô-la của Mỹ. Mặt sau phía trên có 2 dấu tròn Great Seal và hàng chữ "IN GOD WE 

TRUST" 

Hình dưới là mặt trước, có in hình Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington 

Ảnh hưởng và quyền lực của Siêu quyền lực Illuminati lớn đến nỗi trên tờ giấy 1 Đô-la của Mỹ 

đã in khắp nơi những hình ảnh mang số Code 13 của Illuminati và phải in giòng chữ thật lớn 

ngay giữa tờ giấy bạc là "IN GOD WE TRUST" (Chúng ta tin vào Chúa). 

Những người biểu tình chống Bilderberg 

Ngày nay Đức Giáo Hoàng FRANCIS (Phanxicô) là vị Giáo Hoàng đầu tiên từ Dòng tu Jesuit 

nầy. Là người gốc Brazil, tên thật của Ngài là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17-12-1936. 

Ngài được thụ phong Linh mục ngày 13-12-1969 và được bầu làm Giáo Hoàng thứ 266 của 

Vatican ngày 13-3-2013 lúc 79 tuổi khi Giáo Hoàng Benedicto XVI đột ngột công bố từ chức 
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Giáo Hoàng là sự kiện hiếm hoi trong vòng 598 năm qua kể từ khi Giáo Hoàng Gregory XII là vị 

từ chức đầu tiên vào năm 1415.  

Trên cương vị tân Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Francis nhậm chức ngày 13-3-2013 mang số 

Code 13 của Illuminati và thay đổi nhiều nghi thức của Vatican khi bỏ Ngai Vàng để ngồi ghế 

gỗ.! Ngài cũng đã đứng ra thu xếp cho việc Hoa Kỳ và Cuba tái lập lại bang giao và Mỹ bỏ cấm 

vận Cuba sau 55 năm tuyệt giao. Nay có tin Giáo Hoàng Francis sẽ đến thăm Việt Nam vào năm 

2017 để biết đâu giúp câu Sấm Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm trên 500 năm nói đúng về tình 

hình Việt Nam : 

"Có Thầy Nhân Thập đi về, 

Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.” 

 

"Thầy Nhân Thập" là vị tu sĩ của Thánh giá Chúa đi về Việt Nam để giúp cho trái, phải đều được 

phù hộ, khiến cây cỏ cũng đều trở thành binh đao diệt tan giặc Tàu xâm lược và bè lũ tham 

nhũng bán nước.  

 

Ngày 09/11/1989 Đức Giáo Hoàng John Paul II gốc người Ba-Lan đã cùng với Tổng bí thư đảng 

Cộng Sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev làm sụp đổ bức tường ô nhục ngăn chia Đông và Tây Bá-

Linh (Berlin) đưa đến thống nhất nước Đức ngày nay. 

Siêu quyền lực Illuminati và Hội nghị Bilderberg : 

Với uy tín và ảnh hưởng về thần học và Giáo Luật Công giáo trong Dòng Jesuit cũng được gọi là 

"Jesuit Society", Hội kín và các điều lệ được phát triển nhanh chóng và Illuminati trở thành Siêu 

Quyền Lực như một cơ chế uy quyền bên sau Giáo Hoàng và Giáo triều Vatican. 

Để dung hòa giữa Freemasonry và Illuminati , trên Logo của Quốc Ấn Great Seal, vẽ 2 hình 

tam giác đối ngược nhau, một Tam giác cặp theo Kim Tự Tháp và một Tam giác ngược lại để tạo 

Ngôi Sao hình 6 Cạnh của Vua David (Ngôi sao của Quốc kỳ Do Thái). 6 đỉnh nhọn của Ngôi 

sao David sẽ chỉ vào các chử "A" (ANNUIT) và "S" (COEPTIS) ở hàng trên, và các chữ "N" 

(NOVUS), "O" (ORDO), "M" (SECLORUM). Các chữ nầy sắp xếp xuôi sẽ là "ASNOM" và 

xếp theo ẩn dụ sẽ thành chữ "MASON" là tên của Siêu Quyền Lực cũ Freemasonry, hoặc 

Freemason hay gọi tắt là "MASON". 
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Tam giác : Trinity.         Hình cặp đối Cực Tam giác ( Dịch lý )  

Do Thái và Franmason 

Ngôi sao David của Do Thái:  Cặp  Tam giác ( Trinity ) ngược nhau  giao  thoa ( Lưỡng nhất ) 

Illuminati trở thành Siêu quyền lực, tuyển dụng các hội viên lãnh đạo của Freemasonry, trao 

quyền cho họ cao hơn và dung hòa các số Code nay chỉ gồm Code chính là số 13 và cac Code 

phụ là 33, 39. Illuminati tổ chức xã hội Mỹ vào thời đó thành 13 vùng lãnh địa do 13 gia 

đình quyền lực nắm giữ và bắt đầu chống lại chính quyền thuộc địa của Anh quốc. Cuộc chiến 

tranh chống sưu cao thuế nặng của 13 lãnh địa của Illuminati đã được Pháp hỗ trợ và cuối cùng 

chính quyền thuộc địa Anh đã thua trận. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 04/7/1776 do Thomas 

Jefferson viết đã công bố Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, tách 

rời khỏi Vương quốc Anh, chấm dứt chế độ thuộc địa. 

Số Code 13 của Illuminati được làm số Code của Hoa Kỳ. Quốc kỳ của Hoa Kỳ có 13 sọc 

gồm 6 trắng và 7 sọc đỏ, tượng trưng cho 13 Tiểu Bang hay đúng hơn 13 nhóm Siêu quyền lực 

của Illuminati. 

Tờ 1 Đô-la của Hoa Kỳ là căn bản tiền tệ và sức mạnh của Hoa Kỳ. Trên tờ 1 Đô-la một mặt in 

hình vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington (1789-1797) do danh họa sĩ Gilbert 

Stuart vẽ. Phía mặt sau của đồng 1 USD có in hình 2 vòng tròn là Con Dấu "Quốc Ấn" (Great 

Seal) của Hoa Kỳ. Ngay chính giữa tờ Giấy 1 USD có in lớn hàng chữ "IN GOD WE TRUST" 

(Chúng ta tin vào Chúa)..  

Vòng tròn con Dấu Quốc Ấn phía in bên phía trái tờ giấy bạc có in một Kim Tự Tháp gồm 13 

lớp gạch. Lớp gạch dưới hết có in các chữ số bằng tiếng Latinh "MDCCLXXVI" có nghịa là 

"1776" tức năm Hoa Kỳ công bố Độc lập.  
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Dưới chân Kim Tự Tháp, chạy cặp theo vòng tròn có một băng ghi bằng chữ Latinh "Novus 

Ordo Seclorum" có nghĩa "New Order of the Ages" (Trật tự mới của các thời đại) mà trong 

chủ thuyết của Illuminati gọi là "New World Order" (Trật tự Thế giới mới). 

 

Kim Tự Tháp chỉ có 13 lớp gạch và cụt đầu, phía trên có hình tam giác chung quanh lòe ánh 

sáng. Tam giác tượng trưng "Trinity" là Chúa Trời 3 Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần. Trong tam giác có hình một con mắt tượng trưng con mắt quan phòng 

của Chúa Trời. Phía trên hình tam giác, có câu Latinh gồm 13 chữ "ANNUIT COEPTIS" 

(God favored our undertaking  -  Chúa giao cho chúng ta đảm nhiệm).  

 

13 lớp gạch của Kim Tự Tháp tượng trưng cho "Thời đại cũ". Trên đầu đứt ngang của 

Kim Tự Tháp là ánh sáng phát ra tượng trưng ánh sáng của Chúa Ba Ngôi; nhưng cũng 

tượng trưng chuyển qua "Thời đại mới" của "Trật tự Thế giới mới" (New World Order). 

13 lớp gạch của Kim Tự Tháp nhân cho 13 năm mỗi lớp gạch sẽ là: 13 lớp gạch x 13 năm mỗi 

lớp = 169 năm. 

Lấy 169 năm + năm 1776 ghi trên lớp gạch dưới cùng là năm Hoa Kỳ công bố Độc Lập thì sẽ ra 

năm 1945 là năm thế giới bước qua "Thời đại mới" đó là Thời đại Nguyên Tử vì lần đầu Hoa 

Kỳ dội bom Nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaky của Nhật Bản. 

Ngày 04/7/1776 là Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ, nay công đúng 169 năm sẽ là ngày 04/7/1945. 

Ngày Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ là Harry S. Truman, thành viên của Hội kín 

Freemasonry mang Code 33, đã ký lệnh "Mission 13" cho chiếc máy bay B-29 Enola Gay thả 

Trái Bom Nguyên tử đầu tiên mang tên "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima Nhật Bản nằm 

cạnh Vĩ tuyến 33 vào ngày 06/8/1945 giết tại chỗ 140.000 người.  

 

Tính từ ngày 04/7/1945 đến ngày dội bom Nguyên tử Hiroshima 06/8/1945 là cách đúng 33 

ngày. Rồi 3 ngày sau vào 09/8/1945, trái bom nguyên tử thứ nhì Fat Man đã thả xuống thành phố 
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Nagasaki Nhật Bản giết trên 70.000 người. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện và chiến tranh Thế 

Giới lần II đã kết thúc ngày 02/9/1945. 

 

Các cặp đối cực Dịch lý bằng số trong Quốc ấn Hoa kỳ, tương tư như Lạc Thư 

7 ( sọc trắng) / 6 sọc Chẵn: Lẻ / Chẵn’ 

13 lá Olive,13 mũi tên 

13 = 7 + 6 

Về dấu tròn Great Seal phía phải trên tờ 1 Đô-la của Mỹ, có in hình con Chim Ó quay đầu về 

bên phải  ? tượng trưng Hoa Kỳ luôn nghĩ đến điều phải, hành động phải (right). Chân phải của 

Chim Ó cầm chùm lá Ô Liu gồm 13 chiếc lá tượng trưng cho Hòa Bình. Thế nhưng chân 

trái của Chim Ó lại cầm một bó gồm 13 mũi tên sắc nhọn nói lên Mỹ cũng luôn luôn đáp trả 

bằng chiến tranh.  

Mỏ con Chim Ó ngậm một dãi băng ghi hàng chữ gồm 13 ký tự bằng Latinh "E PLURIBUS 

UNUM" (Out of Many, One - Giữa Nhiều, chỉ có một). Trước ngực con Chim Ó là Lá Cờ có 13 

cái sọc. Cuối cùng trên đầu con Chim Ó có một chòm gồn 13 ngôi sao . 

[ 13 = 6 ( Trắng )  / 7 ( đỏ )  là cặp đối cực Dịch lý Chẵn / Lẻ trên lá Quốc kỳ của Hoa kỳ ] 

13 = 1+ 3 x 4: Một Thiên Chúa ( 1 )  Ba Ngôi (  3 ), cai quản 4 Phương Trời ( 4 )  

 

SỐ ĐỊNH MỆNH CỦA HOA KỲ LÀ 13 THEO CODE CỦA ILLUMINATI: 

 

Illuminati chọn số 13 làm Code. Nay lấy 26 chữ cái trong mẫu tự ABC để quy ra các số tương 

ứng như sau: 
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A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, 

K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20 

U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26. 

Hoa Kỳ viết tắt là USA và một số Cơ quan đầu não của Mỹ mang Code 13 được tính như sau:  

 

USA :   U=21, S=19, A=1  > 2x1=2+1=3+9=12+1 =13 

CBS :   C=3, B=2, S=19 > 32-19 =13. 

CNN :   C=3, N=14, N=14  > 3+1+4+1+4 =13 

CIA  :   C=3, I=9, A=1 > 3+9+1 =13 

DHS :   (Department of Human Services) 

D=4, H=8, S=19  > 4x8=32-19 = 13 

IBM : I=9, B=2, M=11  > 9+2=11 +1+1 =13 

FBI  :   F=6, B=2, I=9  > 6-2=4 +9 =13 

NSA :   National Security Agency 

N=14, S=19, A=1  > 1+4=5-19  =13 

AOL    (America On-Line) 

A=1, O=15, L=12  > 1+15=16-1=15-2 =13 

FEMA   (Federal Emergency Management Association) 

 

F=6, E= 5. M=13,A=1  > 6-5=1+13=14-1 =13 

EPA      (Environmental Protection Agency) 

E=5, P=16, A=1  > 5+1=6+6=12+1 =13 

WHO    (World Health Organization) 

 

W=23, H=8, O=15  > 2x3=6-8= 2-15 =13 
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NATO   (North Atlantic Treaties Organization) 

N=14,A=1,T=20,O=15  > 14-1=13 -20= 7+1= 8+5 = 13 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

N=14, A=1, F=6, T=20, A=1  > 1x20=20 +6=26 +1=27 -14 =13 

TBN      (Trinity Broadcasting Network) 

T=20, B=2, N=14  > 20-2=18 -1=17 -4 =13 

NFL :     N=14, F=6, L=12  > 12+6= 18-4=14-1 =13 

NBA :     N=14, B=2, A=1  > 14-2= 12+1 =13 

 

Trong khi đó một số Cơ quan đầu não khác hay một số Quốc gia hoặc Tổ chức Quốc tế có liên 

quan với Siêu quyền lực Hoa Kỳ thì vẫn giữ Code 33 của Freemasonry, ví dụ: 

 

NASA  (National Aeronautics and Space Administration) 

N=14, A=1, S=19, A=1  > 14-1=13 +19=32 +1 =33 

   

HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) là chương trình   phát sóng 

Radio rất mạnh để truyền tin, thằm dò, nghiên cứu hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ, Không Quân 

Hoa Kỳ, Đại học Alaska và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.  

H=8, A=1, A=1, R=18, P=16  > 8-1=7+1=8 +18=26 +1=27+6 =33 

 

UN  (United Nations - Liên Hiệp Quốc) 

U=21, N=14  > U (2+1=3) & N (1-4=3) : 3 đặt sát 3 đọc là 33 

 

XFL : X=24, F=6, L=12   >  24+6=30 +1=31 +2 =33 

ABC :  A=1, B=2, C=3   >  1+2 =3 đặt gần 3 = 33 

UK   (United Kingdom  - Anh quốc đồng minh của Mỹ) 
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U=21, K=11  >  2+1=3 x11 =33 

 

Hội nghị lần đầu tiên của Siêu Quyền Lực và tên gọi Bilderberg: 

 

 

Bilderberg Hotel 1954 tại Oosterbeek, Hà-Lan 

Hội nghị Siêu quyền lực Illuminati lần đầu tiên được triệu tập một số người hạn chế tổ chức từ 

ngày 29 đến 31/5/1954 tại khách sạn Bilderberg ở Oosterbeek, Netherlands (Hà Lan). Kể từ đó 

tổ chức nầy lấy tên là Bilderberg chỉ là một phần hoạt động mặt nỗi của Illuminati mà thôi.  

 

Vào sau Thế chiến thứ II, khi các nước Âu châu bị tàn phá bởi Thế chiến II thì Hoa Kỳ không 

ảnh hưởng gì nên phát triển mạnh khiến xảy ra một phòng trào bài xích Hoa Kỳ gọi là “Anti-

Americanism”. 

Hình ảnh Hội nghị Bilderberg đầu tiên 1954 

Theo yêu cầu của một số nhà lãnh đạo Tây Âu và với sự thu xếp của Illuminati, một hội nghị 

những nhà lãnh đạo cao cấp, các chủ ngân hang, các nhà khoa học, kinh tế, tài chánh, chính 

trị, quân sự; kể cả những lãnh đạo chính phủ Mỹ và Châu Âu được mời họp kín để tạo sự 

đoàn kết cùng phát triển tồn tại, tránh xảy ra chiến tranh Thế giới lần thứ III. 
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Hoàng tử Hà Lan là Bernhard hỗ trợ hội nghị; có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ Paul Van 

Zeeland; cựu chủ tịch tập đoàn Unilever Đức là Paul Rijkens, cựu Giám đốc CIA Walter Bedell 

Smith; đại diện của Tổng thống Eisenhower là Charles Douglas Jackson và rồi có 50 phái đoàn 

từ 11 Quốc gia tham dự; mỗi phái đoàn hạn chế 2 đại diện phái bảo thủ và tự do. Có 11 quốc gia 

Tây Âu tham gia hội nghị lần đầu. Dần dần Hội nghị mở ra các vấn đề quốc tế trọng đại và ảnh 

hưởng đến gần như cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới mà ít ai biết được. Những sự 

thành công do Hội nghị Bilderberg mang lại đã khiến tổ chức nầy lập ra Ban Điều Hành thường 

trực gọi là “Steering Committee”.  

 

 

Bilderberg tháng 5/1954 

Từ phiên hội nghị lần thứ nhất, Bilderberg đã bầu chính trị gia gốc Ba-Lan là Joseph Hieronim 

Retinger (1/4/1888 – 12/6/1960) làm Tổng Thư Ký vĩnh viễn. Ông chủ trương phong trào 

“European Movement" và sau đã tiến tới thành lập Liên Hiệp Âu Châu “European Union”. Ông 

là một trong những người chủ trương tổ chức họp Đại hội thường niên Bilderberg nhưng tiếc 

rằng ông đã qua đời vì bệnh ung thư phổi vào ngày 12/6/1960 và phần mộ của ông đang yên nghỉ 

tại nghĩa trang North Sheen, Luân-Đôn, Anh quốc. 

Trong lần Đại hội Siêu quyền lực Bilderberg từ ngày 09/6 đến đến 12/6/2016 sẽ dành một phút 

tưởng niệm nhà sáng lập tổ chức Đại hội thường niên là Joseph Retinger đúng 56 năm ngày mất 

của ông. 

Sau Đại hội lần đầu vào năm 1954, những lần đại hội hằng năm tiếp theo được tổ chức tại Pháp, 

Đức, Đan Mạch. Đến năm 1957 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ trên đảo St. Simons Island 

thuộc bang Georgia với sự tài trợ của Ford Foundation. Hãng nầy cũng tài trợ các năm 1959 và 

1963. Xem danh sách địa điểm các kỳ Họp hằng năm của Bilderberg kể từ phiên họp đều tiên 

đến nay tại Link sau đây http://www.bilderbergmeeti ngs.org/conferences/2010.html 

 

Danh Sách Người Tham Dự Và Đề Tài Bilderberg 2016: 
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Chỉ 3 ngày trước khi khai mạc Hội nghị, trang Website của Bilderberg mới công bố địa điểm họp 

tại đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel., Dresden, Germany. Ban Điều hành cũng 

cho hay sẽ không có bất cứ văn bản nào liên quan đến phiên họp và các phát biểu không được 

ghi lại hay công bố. Hoàn toàn không cho báo chí truyền thông và công chúng hay biết gì về Hội 

nghị Bilderberg 2016. Những thành phần tham dự đều có lời thề cam kết giữ bí mật như thế. 

 

Henry Kissinger đến Hội nghị Bilderberg 2016 

Tuy nhiên cũng có vài tin tức lọt ra bên ngoài cho hay Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 2016 

sẽ có 126 thành viên tham dự, trong đó 2/3 thuộc các quốc gia Âu Châu và 1/3 thuộc về Hoa Kỳ 

và Châu Mỹ (Trung Mỹ và Nam Mỹ).Trong danh sách năm nay, có cả Thủ tướng Anh David 

Cameron; Henry Kissinger; cựu Giám đốc Điều hành Ngân hàng Chase Manhattan là David 

Rockfeller; Sam Altman, Chủ tịch chương trình tái tạo và phối hợp hạt giống; Richard Engel của 

NBC News; Thượng nghị sĩ Lindsay Graham của South Carolina; LinkedIn CEO Reid Hoffman; 

và đồng sáng lập PayPal là Peter Thiel.. VietPress USA sẽ đăng đầy đủ danh sách 126 thành viên 

tham dự trong bài kế tiếp. 

 

Chương trình nghị sự kỳ Đại hội Bilderberg 2016 sẽ bàn đến các vấn đề cấp thiết sau đây: 
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1. Vấn đề Trung Quốc và các chế tài trừng phạt cần thiết. 

2. Vấn đề Trung Đông;  

3. Vấn đề đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin 

4. Vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ trong đó bao gồm chọn lựa hỗ trợ cho ai là tân Tổng Thống Mỹ 

trong cuộc bầu cử 2016; các vấn đề kinh tế phát triển; giải quyết nợ và phục hồi kinh tế. 

5. Vấn đề An ninh mạng và mở rộng Internet toàn cầu. 

6.Vấn đề chống Khủng bố và chống các mối đe dọa nguyên tử. 

7. Vấn đề bình ổn giá cả hàng hóa và năng lượng theo vùng Địa-Chính trị trên toàn cầu. 

8. Giúp đỡ lớp người sống bấp bênh và lớp trung lưu (Precariat and middle class). 

9. Các phát minh về khoa học kỹ thuật. 

Trong ngày đầu tiên khai mạc, được biết Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg đã thảo luận và tìm 

các khía cạnh cần thiết giải quyết và đối phó, trừng phạt Trung Quốc đang gây rối trên Biển 

Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam - South China Sea) Trung Quốc bất chấp trật tự thế 

giới mới; tự tạo cho mình một trật tự riêng, lấn chiến cướp biển đảo của các nước láng giếng; 

đưa chiến đấu cơ bay đe dọa máy bay Hoa Kỳ bay trên không phận quốc tế. Hội nghị Siêu quyền 

lực hỗ trợ quyền tài phán của Tòa án Quốc tế The Hayes sẽ phán quyết vụ Philippines kiện 

Trung Quốc chiếm biển đảo của Phillippines. 

Có tin tiết lộ rằng, Siêu quyền lực Illuminati đã có những tính toán chia Trung Quốc ra 

thành ít nhất 5 Quốc gia gồm Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hong Kong - Thượng Hải 

và Trung Quốc (Bắc Kinh) và đưa người lãnh đạo của Siêu Quyền Lực vào nắm Trung 

Quốc và cả Nga theo Code 13 . 

______________________________________________________________________________  
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What’s the Big Deal About Bigfoot? → 

11 thoughts on “The Illuminati Conspiracy Theory” 

 cash.117 says: 

February 21, 2019 at 2:42 pm 

I’ve always found it super interesting that the beginning of the Illuminati belief is highly tied to the American 

Revolution. Do you think that belief in the Illuminati is simply a manifestation of the cultural fear of 

totalitarianism/big government that ran rampant in the colonial period? 

 Nisha Krishnan says: 

February 21, 2019 at 3:06 pm 

Yes, I absolutely agree with you Trent. The American Revolution was a time of heightened anxiety toward 

governmental and colonial control, and this certainly manifested itself in the way that the society first began. 

Originally the Illuminati society was a place where people had the safety and place to discuss issues and opinions 

that went against societal norms, such as freedom of though, expression, and anti-religious sentiment. When the 

society was banned, there were many underground movements that continued so that people had this outlet. It is 

possible that this original sentiment of freedom has sort of snowballed into the ideology of the Illuminati today, an 

extreme form of freedom in which the people who believe in it are extremely distrustful or governmental control. 

 kempf.68 says: 

February 21, 2019 at 5:28 pm 

One thing that surprised me about your topic is that it stems from conservative and antisemitic beliefs. This is very 

interesting to me because the conspiracy is very familiar in society, however, I was not aware of the negative origin 

from which it developed. I find it concerning that this is the foundation of a theory that is so prominently known. On 

another note, I think the point that you made about being unable to prove because it is a “secret society,” is a great 

point to its popularity and continued support, it certainly makes it more intriguing whether you believe it or not. 

 Alex Kirkpatrick says: 

February 24, 2019 at 9:45 pm 

Whenever I hear about the illuminati I automatically think of Beyonce. I think for many people Beyonce being in 

the illuminati has become a running joke, but I know there are some out there who definitely believe she is. I always 

find the list of celebrities who are supposed members fascinating. i’d be really interested to know what sort of 

criteria they have or characteristics that makes people deem them as members of the illuminati. 

 john.177 says: 

March 24, 2019 at 10:11 pm 

I didn’t know much about Illuminati until last to last year. I think it was because I stumbled across a news article 

about Justin Bieber and his affiliation with Illuminati. I remember reading something that said he denied all claims, 

but people started talking about how his tattoos Moloch(who is believed to be an illuminati god). 

 nowakowski.20 says: 

April 1, 2019 at 3:47 pm 

The Illuminati topic is so interesting because everyone seems to know about it. Having discussions with anyone they 

could say, oh I heard that Obama is in the Illuminati, or I heard Cardi B was in the Illuminati. It seems like 

every celebrity and politician is in the Illuminati. I have tried to look up information on the topic of the Illuminati 

before, but there is so much information out there, that it is honestly difficult to follow one train of thought. While 

you were doing your research did you ever encounter this problem? It seems to me that the Illuminati seems to 

encounter everything and can sometimes be the overarching concept for a lot of conspiracy theories! 

 pickle chin boi says: 

https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/whats-the-big-deal-about-bigfoot/
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-853
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-856
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-861
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-877
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1010
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1136
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April 4, 2019 at 1:08 pm 

boi im really bout to get to your pickle chin ass boi oh colligreen ass boi o stank ass boi dirt ass boi 

 lozier.40 says: 

April 15, 2019 at 10:28 pm 

I feel as though the illuminati is haphazardly flung around in conspiracy conversation. I remember in high school 

everyone always tossed around “illuminati” like it was a salad. As the rumors go, I always heard that massive 

celebrities were part of the secret society, and artists would slip esoteric symbolism into music videos to 

convey messages. 

 yan.881 says: 

April 15, 2019 at 11:28 pm 

Conspiracy theories, as we all know, always come up with some unfalsifiable arguments. And these believes are 

actually traps. When people want to list some evidence to defeat those ridiculous thoughts, it turns out very difficult 

to convince the believers. At this point, people would naturally start to think of the possibility of this extraordinary 

belief’s authenticity. Because we really can not find evidence to prove those celebrities is just staring at sky for fun. 

Even we really list some convincing proof, the believers still would put forward more questionable scenes. 

 A Guy says: 

April 16, 2019 at 11:33 pm 

If a global power elite colluded in secret to control the destiny of humanity in a criminal and profoundly deceptive 

manner, I doubt they’d form to the rabble’s simplistic preconceptions. 

Good thing such ridiculous theories are not in , the any way possibly true. I think most conspiracy theorists 

are grasping at straws to explain a chaotic world they can never understand. Behind all the chaos, this world 

is an orderly place. Science tells us so. 

 Gianfranco says: 

July 3, 2019 at 3:35 pm 

Soon after the French Revolution, some writers started inquiring attentively into the mysterious environment of 

Secret Societies. The thick works by John Robison and the Jesuit Augustin Barruel, both published at the very end 

of the 1700s, ignited those sparkles and suspicions which eventually became the main clues to a wider theory, today 

known as the Conspiracy Theory. 

All events related to the French Revolution and the other 18th century democratic upheavals are surely 

linked to the cultural atmosphere in which they found philosophical nourishment; this is even truer if we 

remember that historical events are nothing else than the eye-catching effects of a broader intellectual and 

psychological scenario. Nevertheless, the ‘conspirationists’ never restricted themselves to depicting the cultural and 

philosophical environment of their times, since they mostly dared to unmask the revolutionary plots embroidered by 

characters not very famous to the public opinion, accusing them of unconfessed crimes and exposing their 

aggressive proselytism. 

Among these characters, allegedly a conspirator, one name stands out, the one of Adam Weishaupt. 

An enemy of the worst kind to both Robison and Barruel, Weishaupt came also to be charged by the Bavarian 

Authority with holding subversive activities and therefore exiled. This is the main reason why Weishaupt is to our 

days notorious as a plotter within the Secret Societies he had a role in; it is well-known indeed that he 

founded the Illuminati of Bavaria, the organization to which all his activities and misadventures are somehow 

linked. What is less known is that Weishaupt gave up most of his life to composing philosophical writings by 

which he proved himself to be an original thinker beside the promoter of controversial theories and 

ideologies. 

Whether it was Weishaupt’s will to keep most of his philosophical works in a weak circulation or it is something 

later decided by his fellow brothers, both hypotheses cannot be excluded; likewise, it is no fancy stating that 

Weihaupt’s legacy was passed onto the American Freemasonry which is nowadays recovering his works. It is 

worthy reminding here that, beside being an illuminatus under the name of ‘Spartacus’, Weishaupt was a 

Freemason too. 

https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1171
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1574
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1585
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1644
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-2022
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Spartacus has long served as an inspiration to those seeking to revolt against oppressive rule. He was considered a 

brave and able leader who fought against tremendous odds with remarkable success. Spartacus was an ancient 

Roman slave and gladiator who led a rebellion against the Roman Republic.Jul 6, 2018 

________________________________________________________________  

However, these are not the main questions which will be faced in this brief essay. Studying Weishaupt’s philosophy 

should mean above all to find a way through the nebula of half-proven evidence and personal deductions the 

Conspiracy Theory is made of. In this professor of Canon Law from Ingolstadt, we may also find a philosopher 

without whom any knowledge of philosophy during the Age of Enlightenment cannot be complete. 

Why is Weishaupt’s philosophy so meaningful and interesting then? Because Spartacus brought to its most 

extreme consequences the purpose of many enlightened philosophers: apply human Reason to all fields of 

knowledge and wisdom. Many had already failed in such task, including one of the founders of the Age of 

Enlightenment, Jean-Jacques Rousseau, whose theories of General Will and ideal Law-maker have more to do with 

mysticism than rationalism. 

Did ‘Spartacus’ succeed in such task? This is what we will try to understand hereafter. 

In order to comprehend Weihaupt’s philosophy, it is not necessary to provide any evidence of his involvement in 

any of the 18th century Revolutions. Obviously, his theories can opportunely be put in relation with the main 

revolutionary tenets, but only to prove that whatever the political – or metapolitical – engagement of the Illuminati 

consisted of, it would not be enough to explain the whole of ‘Spartacus’’ ideas. 

It is no suspicion but a well-founded impression that both Illuminati and French Freemasonry during those tense 

decades gave up to promoting a new social ideal, not only to sway the public debate, but above all on the purpose of 

starting a long-lasting human and social metamorphosis. As we shall soon see, according to Weishaupt, such 

metamorphosis had to, and still has to, involve Religion too. 

First let’s understand what kind of social pattern Weishaupt has in mind. 

These are his words: 

“The question has arisen: why cannot all people form one nation, speak one language, live under one set of laws, 

and have one set of morals and one religion? When I think of the great variety in people’s ways of thinking, basic 

convictions and tastes, I cannot help but be amazed that seven or eight people can assemble under the same roof, 

lock themselves into the same ring of walls, and unite in a single family. 

When you see such things, doubts can arise within you as to whether the world and its people have a better purpose. 

Such facts seem to show that there is both a great deal of reason and very little reason on this earth. There is a great 

deal of reason if erudition is reason, if everything people want to achieve by virtue of their passions is of the highest 

and most unquestionable purpose, if every kind of connection or context is, at the same time, reason. For everything 

that people have wanted to achieve until now in order to become rich and powerful, to deceive others – Well, no one 

is more reasonable than those people for they are doing everything that has to be done to achieve that ultimate goal. 

When, however, true and actual reason can only be sought where universal, general context or connections exist 

between all ideas and desires; when people can only be said to have reason if they are wise as well, understand the 

sublimation of the end and act and desire accordingly; well then there is, unfortunately, very, very little reason”.[A. 

Weishaupt, Diogenes’ Lamp, the Masonic Book Club, Bloomington, Illinois US 2008, p. 51.]. 

As it clearly shows, Weishaupt goes further than promoting any social ideal either democratic or revolutionary. He 

rather points at the destiny of humanity and depicts it as a global community deprived of all borders and any 

ethnical, cultural or legal differences. His wish is not inspired to any sentimental dream of universal 

brotherhood, but to the necessity of recognizing a new priority for the human society. ‘Spartacus’ uses a key-

word in relation to the new world he is fighting for: sublimation of the end. Such sublimation must be wisely 

understood by all people in order to bring true Reason to the world. The concept of sublimation, which is a 

spiritual concept, must be linked to the religious sphere. Weishaupt indeed, beside a common law and moral, 

proposes a unifying religion for all men. We shall come back later to this point. 

It cannot be belied then that Weishaupt’s philosophy includes the project for a New World Order which 

supposedly is the same Order the Illuminati fought for. 

Moreover, although many ‘conspirationists’ may have charged ‘Spartacus’ with atheism and hate ‘against the altar 

and the throne’, while reading Weishaupt’s works, we would hardly find any explicit attack against any institution 

therefore accusing him that way would simply mean to end up disregarding the main concepts contained in his 

philosophy. 

If we mean to find out what kind of idea on any Institution Weishaupt had, then we ought to look for it in his most 

progressive historical conclusions, like the following one: 

“For about four thousand years, as far back as our history goes. We humans have, on this earth, thought, 

acted, believed, taught and governed. Despite all this, it is widely and generally believed that we remain 
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unchanged, and not one iota better than before. If this belief has ground, then thinking, believing, teaching, 

and governing are the most unnecessary things in the world (…)” [A. Weishaupt, Diogenes’ Lamp, p. 28]. 

Throughout ‘Die Leuchte des Diogenes’, Weishaupt constantly gives the greatest prominence to all advantages lying 

in the basket of Progress, to the point of describing any conservative view as completely blind before history and its 

constants. Progress is not only indispensable to promote his social campaigns, by praising it, Weishaupt means 

to show all superiority Reason has gained over the wisdom coming from old traditional religions and 

philosophy. 

In relation to this last point, it would be quite interesting to know if and how Weishaupt’s ideas were ever passed 

onto the French Masonry of his times since, at least according to Robison, it got infiltrated by the Illuminati 

emissaries who tried to divert French lodges’ focus from spiritual concerns to the political general situation and 

actions to be taken on its account. 

However, regardless of the real impact ‘Spartacus’’ doctrines had on some Secret Societies of his times, his 

philosophy can always be considered as the original and independent outcome of the 18th century rationalism 

therefore can be outlined in its general frames without impoverishing or misunderstanding it. 

To read the whole essay: 

https://ignotascintilla.wordpress.com/2019/07/02/the-revolution-behind-the-revolution-on-adam-weihaupts-

philosophy/ 

  

Hệ thống Siêu quyền lực ở Hoa Kỳ 

 

 

         Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn 

kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản 

hay không Cộng sản. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh 

mạng sống  đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà 

trước đó nó là Đồng Minh –  thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc  của chính nước nó. 

        Nền chính trị Hoa Kỳ – qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên 

gọi là “Hệ thống siêu quyền lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống 

(Hành Pháp) hay Quốc hội (Lập pháp) chỉ là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền 

lực đó. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau: 

Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu ? Ai là người điều khiển: – Tổng Thống dân cử – Chủ Tịch 

Quốc hội dân cử,  hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện? 

REPORT THIS AD 

https://ignotascintilla.wordpress.com/2019/07/02/the-revolution-behind-the-revolution-on-adam-weihaupts-philosophy/
https://ignotascintilla.wordpress.com/2019/07/02/the-revolution-behind-the-revolution-on-adam-weihaupts-philosophy/
https://daohieu.files.wordpress.com/2021/01/maxresdefault.jpg
https://daohieu.files.wordpress.com/2021/01/maxresdefault.jpg
https://daohieu.files.wordpress.com/2021/01/maxresdefault.jpg
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        Mọi người đều mù  mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai 

là người điều khiển quyền lực Hoa Kỳ? Đâu là cơ quan chính thức chỉ huy? Chỉ nghe được 

những nhận xét chung chung: “Các thế lực Tư Bản tài phiệt” . 

        Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley nhận định thẳng thắn rằng : “Quả là một ý 

tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – 

một của cánh hữu và một của cánh Tả.  Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia 

Hàn Lâm và giáo điều mà thôi! 

Thực chất, Hai đảng chỉ là Một. 

Cho nên chuyện người Mỹ có thể dùng lá phiếu để thay đổi quyền lực ở Mỹ chỉ là ảo tưởng. 

        Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời 

bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực, đều nhìn nhận rằng : Nền chính trị Hoa Kỳ 

luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau để chi phối và kiểm soát… 

1/.HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC HOA KỲ: 

        Theo sử gia Carrol Quigley,  hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân 

Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một 

tài sản kếch xù trên thương trường v.v…   Tài sản của 400 nhà đại tư bản nầy bằng tài sản của 

155 triệu dân Mỹ gộp lại. 

        Đây là một tập đoàn tài phiệt mang tên:“Financial Oligarchy” nắm  phần lớn những nguồn 

tài chánh và nhiều tài nguyên khác và có trong tay ảnh hưởng lẫn quyền kiểm soát qua sự cài đặt 

người vào các vị trí then chốt của 2 cánh (wings): Cộng Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái 

của MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT duy nhứt. 

Hai hệ phái nầy chỉ tranh luận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thức và cá nhân. Những chánh 

sách lớn về đối ngoại cũng như đối nội đều do hệ thống siêu quyền lực hoạch định. Thí dụ : 

Chiến lược xoay trục, đem 60% sức mạnh quân sự sang Châu Á Thái bình Dương là do quyết 

nghị của hội nghị siêu quyền lực “Illuminati Bilderberg họp năm 2009 tại đảo du lịch 

Vouliagmenti thuộc thành phố Athens Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng 

Hillary Clinton được mời tham dự. 

        Hệ thống tài phiệt nầy tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và  bí mật, tuyển dụng những tinh hoa 

của Hoa Kỳ và thế giới, để cài vào các cơ quan then chốt của chính quyền. Hệ thống nầy căn cứ 

trên 4 tổ chức sau đây: 

1.-The council on foreign relations:  4.500 thành viên Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. 

2.-The trilateral commission:  87 Americans và 337 thành viên thuộc các QG khác. 
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3.-The Bilderberg Club:  120 đến 140 khách – trong đó có đại diện 13 tổ chức siêu quyền 

lực và các chánh khách đầy quyền uy của các quốc gia trên thế  giới. 

4.-Các Foundation miễn thuế như Rockefeller foundation do David   Rockefeller làm chủ 

tịch,  Dale Carnegie foundation, Ford foundation v.v… 

        Hằng năm, hệ thống tài phiệt nầy liên lạc với các Đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, 

Princeton, M.I.T , tuyển dụng các tài năng xuất sắc  tốt nghiệp các trường nầy, đài thọ cho học 

thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp – sau đó tuyển dụng cho vào làm việc tại các công Ty của 400 đại 

tư bản nầy. Sau một thời gian làm việc, các chủ nhân xem xét cẩn thận và tuyển chọn vào danh 

sách “The council on foreign Relations” hay “The trilateral commission” – dự bị nguồn nhân lực 

tinh hoa để cài vào các chức vụ then chốt trong guồng máy cai trị của các cơ quan Hành Pháp 

hay Lập pháp Hoa Kỳ. Chính các nhân vật được cài đặt nầy sẽ soạn thảo đường lối, chánh sách, 

chiến lược an ninh, chiếu theo nghị quyết của Hội nghị siêu quyền lực “Bilderberg” để  trình lên 

Tổng Thống Hoa Kỳ duyệt y. 

2/.CHỨNG MINH                        ` 

        * Hành Pháp OBAMA bổ dụng 11 thành viên của “The trilateral commission” vào những 

chức vụ then chốt  trong vòng 10 ngày đầu đắc cử Tổng Thống. 

* 42% chức vụ ngoại giao hàng đầu trong chánh quyền Truman đều là thành viên của Hội đồng 

Tài Phiệt “The council on foreign Relations” 

* 40% trong chánh quyền Eisenhower;  51% trong chánh quyền Kennedy;  57% trong chánh 

quyền Johnson đều là người của các  tổ chức trên. 

        Các nhân vật như  Margaret Thatcher, Bill clinton, Tony Blair đều là thành viên của “The 

council on foreign Relations” . 

        Hội đồng tài phiệt nầy có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới truyền thông. Những đại nhật 

báo như tờ Newyork Times, Time, Newsweek, Washington Post… đều do các tài phiệt Do Thái 

nắm giữ. 

        Khi cần thay đổi một chánh sách, giới báo chí truyền thông tung tin thổi phồng lên 

như  phong trào phản chiến chống chiến tranh VN,  khai thác những bức ảnh gây “sốc” như ảnh 

bé Kim Phúc, ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn một VC trên đường phố… 

        Truyền thông Mỹ do những chủ nhân người Do Thái nắm quyền lực truyền thông, bao trùm 

cả nước Mỹ, đủ sức tạo ảnh hưởng trong quần chúng, điển hình là trường hợp Việt Nam: 

Chính  thế lực tài phiệt truyền thông Do Thái trong chính quyền Nixon, mở chiến dịch xuyên tạc 

VNCH, thổi  bùng ngọn gió bão phản chiến dữ dội, châm ngọn lửa biểu tình long trời lỡ đất, áp 

lực chính quyền Johnson, Nixon phải thay đổi chánh sách: Một mặt, chuyển sức mạnh quân sự 
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về mặt trận Trung Đông – nơi có chiến tranh giữa Israel và Palestin – mặt khác,  bắt tay với 

Trung Cộng – một thị trường béo bở với 1 tỉ 3 trăm triệu người. Kết quả Mỹ tháo chạy và bức tử 

VNCH. Tên Do Thái Henry Kissinger chính là thành viên của Hội đồng tài phiệt (The council on 

foreign  Relations), đã đạo diễn màn rút quân Mỹ khỏi VN và bỏ rơi VNCH. 

Các Trưởng cơ quan tình báo CIA: Allen Dulles, John Mc Cone, Richard Helms, William Colby 

và George  W. Bush v.v… đều là người của Siêu quyền Lực. 

3/. HỘI NGHỊ BILDERBERG: 

        Hằng năm, Hệ thống Siêu quyền lực Hoa Kỳ đều triệu tập một hội nghị. Tính đến nay có 63 

lần họp tại các địa điểm khác nhau. Chỉ tính từ những năm gần đây với mục  đích  chứng minh 

hoạt động của Siêu quyền lực chi phối chính phủ Hoa Kỳ: 

1.- Năm 2008:  Họp tại khách sạn Chantilly (Washington) Hoa kỳ ngày 05 đến 08-6-

2008. Thành viên cuộc họp: Đại diện 13 hệ phái siêu quyền lực thế giới và các nhà đại Tư Bản 

lớn, các chánh khách quan trọng đầy quyền lực trên thế giới. TNS Barack Obama được chọn mời 

tham dự trước ngày tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ và được giới thiệu nói chuyện trước 200.000 

người tại một sân vận động Đức . Ông được hoan hô nhiệt liệt ngày 24-7-2008 và  TNS da đen 

Barack Obama đắc cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ. 

2.- Năm 2009:  Hội nghị siêu quyền lực Illuminati Bilderberg họp tại đảo du lịch 

Vouliagmenti thuộc thành phố Athens của Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại 

Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự. Hội nghị quyết nghị đề xuất chiến lược xoay trục 

sang Châu Á /TBD, đưa 60% sức mạnh quân sự Mỹ sang Á Châu. 

3.- Năm 2014:  Hội nghị Illuminati Bilderberg họp ngày 5 và 6 -6-2014  tại Watford Anh 

Quốc . Hội nghị  siêu quyền lực nầy được thành lập ngày 29 đến 31-5-1954 tại khách sạn 

Bilderberg Hà Lan, gồm 120 đến 150 người gồm 2/3 từ Âu Châu, 1/3 từ Mỹ và Châu Mỹ Latin. 

Khoảng 100 người là những đại tư bản trong các hệ thống siêu quyền lực, 50 người là các chánh 

khách lãnh đạo chánh phủ. Tổ chức nầy bảo mật, không công bố các quyết  nghị của Hội Nghị. 

Sau hội nghị, Nhật Bản sửa lại Hiến Pháp, thay đổi điều 9, cho phép Nhật đem quân ra ngoài và 

liên minh với các quốc gia khác trong mục đích TỰ VỆ và vấn đề chia nhỏ T.C làm 5 quốc gia 

nhỏ để tránh hậu quả cho thế giới. Hội nghị Bilderberg 2014 đã làm thay đổi trật tự tại Á 

Châu/TBD. 

REPORT THIS AD 

4.-Năm 2015:  Tổ chức siêu quyền lực Bilderberg họp tại đại khách sạn Interralpen- 

Hotel Tysol trên vùng núi gần thành phố Telfs – Austria. Hội nghị Bilderberg gồm có 13 hệ phái 

siêu quyền lực tại Hoa Kỳ, Châu Âu và châu Mỹ Latin và các chủ Ngân Hàng, chủ các Tập đoàn 

tài phiệt, các nhà chánh trị cao cấp nhứt đang lãnh đạo các Quốc Gia trên thế giới. Đặc biệt có 

Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức: Ông Ursula van der Leyen; Tổng thư ký NATO: Ông Jeans 

Stolberg; Tổng chưởng Lý Anh Quốc: Ông George Orsbone; nguyên Chủ Tịch uỷ hội Châu Âu: 

Ông José Manuel Barroso; cựu Tổng Thống Hoa Kỳ G.W Bush và  nhiều nhân vật khác. 
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Hội nghị họp từ ngày 11- 6 -2015 đến hết ngày 14 – 6 – 2015 thảo luận những vấn đề khẩn cấp 

phải giải quyết. 

        Hội nghị Bilderberg 2015 còn có một mục quan trọng cần thảo luận: Ai sẽ là Tổng Thống 

thứ 45 của Hoa Kỳ? Hội nghị còn giữ bí mật nhưng tất cả thành viên đều đồng ý rằng: Phải có 

một vị Tổng Tư Lệnh để điều hành nghị quyết mọi vấn đề  thảo luận. Vị Tổng Tư Lệnh đó phải 

là Tổng Thống Hoa kỳ.  Trong 140 nhân vật dự hội, người ta đã thấy có người đại diện cho bà 

Hillary Chinton.  Chỉ biết đến thế, không còn biết thêm gì nữa. Nghị trình thảo luận tại hội nghị 

Bilderberg 2015 gồm các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sau đây : 

– Artificial Intelligence (Thông minh nhân tạo) 

– Cyber security (An ninh Mạng ) 

– Chemical weapons Threats (Sự đe dọa vũ khí hóa học ) 

– Globalisation (Toàn câu hóa) 

– Terrorism IS 

– Iran, Bắc Triều Tiên. 

– Middle – East 

– US Election (Bầu cử tồng Thống tại Hoa Kỳ ) 

–  NATO , Ukraine, Nga. 

        Không thấy Trung Cộng và Biển Đông trong chương trình nghị sự nầy.  Có lẽ, vấn đề Trung 

Quốc đã có đề cập trong hội nghị siêu quyền lực 2014 – trong đó Nhật Bản bỏ điều 9 Hiến Pháp 

và Trung quốc cần được xẻ ra làm 5 quốc gia nhỏ  để đảm bảo an ninh cho thế giới. 

  

        Danh sách 44 đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã ghi rõ 42 Tổng Thống do Free Mason hay 

Illuminati Bilderberg chọn, tài trợ và vận động các cuộc bầu cử Tổng Thống. CHỈ CÓ 2 VỊ LÀ 

ÔNG ABRAHAM LINCOLN (1861-1865) VÀ T.T KENNEDY (1961- 1963) LÀ KHÔNG 

THUỘC HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC. CẢ 2 ĐỀU BỊ ÁM SÁT CHẾT. 

        Như đã nói ở trên, đây là một hệ thống tư bản tài phiệt – vô tổ quốc – kể cả Tổ Quốc Mẹ 

của những tay tài phiệt nầy. Đã có nhiều nguồn tài liệu được giải mật chứng minh trong quá  khứ 

hệ thống tư bản nầy đã từng yểm trợ cho cuộc Cách Mạng vô sản tại Nga và đã tài trợ cho 

Liên  xô.  Quỹ Dự Trử Liên Bang Hoa Kỳ đã cho Liên Bang Xô Viết vay 200 triệu Mỹ Kim khi 

Lênin mới lên cầm quyền. 
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        Người ta phát giác ra các tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với Liên Bang Xô Viết cũ.  Tổng 

Thống Eisenhower là thành viên của “Council on foreign Relations”. Còn Churchill, Stalin là hội 

viên của hội Tam Điểm (Masonry). Tổng Thống Harry Truman nhường quyền kiểm soát Đông 

Âu và Trung Hoa cho CS.   

Ở mặt trận Châu Á/TBD – khi tướng Mc Arthur nói với một vị dân biểu rằng: “Tôi không 

được phép chiến thắng trong cuộc chiến Triều Tiên” thì T.T Truman đã cách chức ông.  Và Hoa 

kỳ chấm dứt viện trợ cho Trung Hoa Tưởng giới Thạch, ngưng tiếp tế quân dụng mà còn cấm 

các tàu chở quân dụng đã mua. 

Một vài tàu lén lút chở vũ khí  tiếp tế cho quân Tưởng thì những súng ống nầy thiếu cơ bẩm, trở 

thành vô dụng. Quân Trung Hoa của Tưởng khốn đốn, không còn sức chiến đấu và cuối cùng bị 

CS đánh bại.  Chánh quyền Truman đã phản bội người Trung Hoa Quốc Gia để đưa Mao trạch 

Đông lên cầm quyền ở Hoa Lục (Stanley Monteith – Brotherhood Darness). 

        Tài liệu giải mật tại các thư viện Liên xô và Hoa Kỳ, khi Liên xô sụp đổ chứng minh rằng: 

Hệ thống siêu quyền lực Hoa Kỳ và các Tập đoàn tư bản tài phiệt đã hỗ trợ,  cho vay và bí 

mật  làm ăn buôn bán với Cộng sản Liên xô. Báo cáo của TNS Caroll Reese thuộc Thượng viện 

Hoa Kỳ khám phá ra 2 tổ chức Rockefeller foundation và Ford foundation đã tài trợ cho các 

chương trình phát thanh tuyên truyền cổ võ cho chủ nghĩa Cộng Sản và kết luận rằng các tổ chức 

nầy phải chịu trách nhiệm trong việc đưa Cộng Sản lên nắm chánh quyền ở Hoa Lục. 

        Đối với Việt Nam – lịch sừ lập lại bài học Trung Hoa, Afghanistan, Irak và nhiều nước có 

Hoa Kỳ nhúng tay vào – Nixon, Kissenger là thành viên của “Council on foreign Relations” 

(CFR)  được Nelson Rockefeller đỡ đầu. 

        Hệ thống tài phiệt nầy đã phản bội 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận ở VN, 300.000 chiến sĩ VNCH 

và hàng triệu sinh mạng dân VN ở cả hai miền Nam Bắc. 

  

        Không phải chỉ VNCH mà Trung Hoa Tưởng giới Thạch, Irak, Afghanistan hay bất cứ nơi 

nào mà  Mỹ can thiệp –  tập đoàn tài phiệt núp sau lưng – đều  như thế cả. Họ vốn vô Tổ Quốc, 

nơi nào kiếm được tiền là họ đến. Lúc hết làm ra tiền là họ đi. Những khẩu hiệu Tự Do, Dân 

Chủ, Nhân Quyền chỉ để tuyên truyền. 

Mục tiêu thật sự của họ là quyền lợi kinh tế – tức là TIỀN  hay TÀI NGUYÊN tính ra tiền. Đôi 

khi cũng do quyền lợi chính trị nhưng quyền lợi kinh tế luôn luôn là quyền lợi hàng đầu. Tiến sĩ 

Stanley Montieth  nói rằng Cộng Sản và Tư Bản luôn luôn cộng tác với nhau vì lợi nhuận. 

        Người Việt Nam, ai mơ màng Mỹ sẽ trở lại VN, ngăn chặn Tàu cộng xâm lăng VN, dùng 

diễn biến hòa bình để lần hồi tạo lập một chế độ Dân Chủ Nhân quyền, giúp 90 triệu dân Việt 

thoát khỏi nô lệ Tàu Cộng, là còn mê ngủ. 
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Người Mỹ không hề bỏ một cắc ra tranh đấu cho người Việt, mà Mỹ chỉ tranh đấu cho Mỹ. 

Trong chương trình tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 không thấy đề cập – dù chỉ là một câu – 

vấn đề Việt Nam và Biển Đông. 

Làm kẻ thù của Mỹ còn được Mỹ coi trọng (như Bắc Hàn) – làm bạn của Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, 

khi cần. 

Vừa mới bồng bế, nâng niu, vài năm sau vứt bỏ không thương tiếc. 

LÊ QUỐC 

______________________________________________________________________________ 
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PHẦN CHUNG KẾT 

 

HIỆN TÌNH  THẾ GIỚI  QUA LĂNG KÍNH VIỆT DỊCH 

 

Chúng tôi nghiên cứu về Văn Hóa  Việt Nam, nền tàng của Văn Hóa là  Dịch lý Âm Dương Hòa  

 Có nguồn  gốc từ  hai  Vật biểu hay từ hai Huyền thoại :  “ Ngọc Long Toại ; Cặp Trống / Mái 

‘ và Huyền thoại Tiên / Rồng, ( gặp nhau trên canh đồng Tương , tương tự như Âm  (  Tiên ) . 

Dương ( Rồng ) Hòa.  

Kinh Dịch là của chung của Đông Nam Á, Dịch Việt tuy có  đại Đồng nhưng cũng có phần Tiểu 

dị. Dịch Việt đặt nặng trên “ Vi Ngôn  đại Nghĩa “ Âm Dưong Hòa” còn Dịch Tàu chú trọng 

phần Bốc phệ của 64 quẻ kép. 

Đem lăng kính Việt Dịch từ  “ Lưỡng cực nhất nguyên: Thái cực:  bipolar “  nhìn vào thế giới 

ngày nay, chúng ta thấy có cặp   đối cực  “ Tư bản / Cộng sản “ , hay “ Dân chủ /  Độc tài “. . .   

Là người học hỏi nghiên cứu về Văn hóa mà  không  hoạt động  về  Chính trị, không hiểu nhiều 

về Chiến thuật Chiến thuật Chính trị thế giới, nên chúng tôi chỉ đem  ánh sáng Văn hóa Việt soi 

vào lãnh vực Chính trị theo  Dịch lý Âm Dương Hòa mà thôi.     

TƯ BẢN  CỘNG SẢN 

  Tư bản / Cộng sản tuy là cặp đối cực nhưng có cùng Gốc nơi Siêu quyền lực. Siêu quyền lực 

là  quyển lực ngầm gồm các nhà Băng và các công ty lớn  cùng các nhân vật nổi  tiếng  của thế 

giới, nhất là ở Hoa Kỳ , họ nắm quyền  chi phối mọi hoạt động về Chính  trị, Kinh tếm ngoại 

giao. . .   theo kiểu “  Mạnh vì Gạo, Bạo vì Tiền “.   

Tư bản  và Cộng sản là  “ cặp Duật  Bạng tương trì “ để  “ Ngư ông Siêu quyền lực “  đắc 

Lợi, như thế thì cặp Tư bản /Cộng sản là Cộng sinh, theo ý kiến của một số thì  “ Nước thế giới 

“ có đục , thì  “ Cò  Siêu quyền lực  “ mới béo.  NRA góp công đầu. 

Tư bản có Định nghĩa  rõ ràng :  “ Capitalist is Greed ,Greed is Good. Nếu quả thật như vậy, 

thì cai viễn tượng Hòa bình thế giới cũng chỉ là cái bóng  ma chập chờn trưóc mặt như Thiên 

đường  của CS mà thôi!  

Thiển nghĩ cặp đối cực  “ Tư  bản / CS cần được lưỡng nhất “ theo tinh thần Dịch lý  Việt   ( 

theo Âm Dương Hòa ) thì tình hình  thế giới mới ổn “  

Muốn tìm  ra sinh lộ cho nhân loại chúng ta cần đi sâu vào nền tảng của hai Chế độ Tư bản,  

Cộng sản  và chế độ Bình sản của Tổ Tiên để đối chiếu. 

I.- NHÂN QUYỀN 

với quyền Tư hữu và Tự do 
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  Chúng ta biết rằng , sơ dĩ có Chế độ là để phục vụ con Người .Nhu cầu thiết thân của con 

Người là  quyền “ Được Ăn “  và  quyền “ Được Nói “    

Muốn  “ được Ăn “ thì  Của  ( sản phẩm ) do công sức của tôi làm ra thì phải để cho tôi hưởng, 

đó là quyền Tư hữu,. 

 Muốn  “ được Nói  “ thì cũng  phải để cho  Bộ óc của tôi được Tư do suy nghĩ   ra những sáng 

kiến trong mọi lãnh vực mà nâng cao đời sống , đó là quyền Tư do Tư tường.  

Phải có đủ hai nhu cầu  “  Tư hữu và Tự do Tư tưởng  “  thì con người mới phát 

triển toàn diện đuợc, đó là tại sao dân các nước Tư  bản thì giàu, còn dân CS  thì đói meo !   

II.-  CÔNG BẰNG XÃ HỘI   

với  Tư hữu và Công hữu  

  

1.- Trong chế độ Nông nghêp  

Nền tảng của Công bằng Xã hội bắt nguồn từ tính Thiên bẩm và cách Nhân vi của 

con Người .   

Về thiên bẩm thì khi được sinh ra mỗi người có một thể chất, và một trí tuệ  khác 

nhau , mỗi người một vẻ.  

Về Thể chất thì có người khoẻ, người trung bình, người thì yếu và có  cả 

người tàn tật. 

  Còn trí Tuệ thì có  người rất thông minh, kẻ tầm thường, người  thì u tối.  

Khi làm ăn thì kẻ ăn không hết ( Tư bản ) , người lần  không ra ( vô sản ). 

Sự chệnh lệch về Tài sản này là do Thiên bẩm, do Trời sinh  ra, nên không là Bất 

công xã hội , muốn có  công bằng xã hội thì cứ  lên Trời mà kiện mà thưa .  

Còn những ai dùng quyền thế  hay các thủ đoạn bất chính để áp bức bóc lột người 

khác mới là Bất công . 

 Chế độ CS và chế độ độc tài là chế độ đại Bất công, vì xâm phạm tới Nhân tính của 

con Người, đó là việc tước đoạt quyền Tự do và quyền Tư hũu của người dân . Tước 

Nhân tính  của con Người không những  phạm đến sinh mạng của con ngưòi mà còn 

hoạch tội vu Thiên vì phá vỡ Thiên lý ! 

 Các Tôn giáo như Phật giáo và Công giáo đã có công cuộc  Từ thiện và Bố thí cho 

những người nghèo khổ, rất là cần thiết,nhưng chỉ còn là  thiểu số và ngắn hạn, nên 

mới là Tiểu Ân đối với xã hội , còn việc  thực thi  Công bằng Xã hội cho toàn dân  có 

cuộc sống xứng với Nhân phẩm mới là Đại Huệ, việc này chỉ có chế độ Chính trị mới 

thực hiện nổi được.   

Trong chế độ Bình sản Tổ Tiên Việt đã lấy Công điền Công thổ để  cấp phát cho 

những nghèo khó, tàn tật mỗi người một số sào ruộng đất để họ canh tác lấy thu hoa 

lợi mà sống,  để không ai lấy miềng ăn như tem phiều thực phẩm để làm khó dễ họ, 

tuy mức sống thấp nhưng không ai bị chết đói  hay bị ra nằm đưòng.   
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Còn những người tàn tật cũng được cấp phát một số sào, cho người khác “ rong 

canh “  thu hoa lợi mà sống  

Đó là cách thực hiện công bằng xã hội ngày xưa trong chế độ nông nghiệp thô sơ, 

Chúng ta nhận ra  : 

Tư bản  ( + ) / Cộng sản  ( - ) lưỡng nhất → Bình sản ( + / -  = 0 ) 

  

2.- Trong Chế độ Công nghiệp của Tư bản Hoa Kỳ 

Quyền Tư hữu là  tuyệt đối, được Pháp luật bảo vệ. 

Quyền Công hữu nằm trong thuế lũy tiến để lập quỹ An sinh Xã hội, để giúp những  

“ người khó nghèo khỏe mạnh  “ một số tiền mặt để sống hàng ngày, chính phủ tổ chức các 

lớp Huấn nghệ đề giúp họ có nghề nghiệp mà  sống tự  lập, và  “ giúp học sinh nghèo “  

trong bữa ăn miễn phí ở trường cùng với những ưu tiên tuyển dụng và học bổng ( grand  ) 

ở đại học, nghĩa là các người nghèo đều có mọi  Cơ hội và Phương  tiện vươn lên theo khả  

năng của mình để mưu cầu Hạnh phúc.  

Ngoài ra còn giúp  “ người già có lợi tức thấp  “ với SSI để sống hàng ngày, với In 

Homes support  để săn sóc giúp đỡ lúc quá già yếu , về Y tế thì có Medi – Medi để chăm sóc 

sức khỏe, về Housing thì có Voucher giảm  giá tiền thuê  nhà. . . ., nhờ vậy mà những người  

già cả có đời sống xứng với Nhân phẩm .   

Một chế độ làm được những việc như  vậy là một chế độ Nhân  bản, nhờ có đời sống 

Tâm linh và Khoa học hài hòa . 

Đây là cách giải quyết vấn đề Công bằng xã hôi một cách tương đối, nhưng moi sự đểu tới 

nơi tới chốn. Trong thế giới Hiên tượng mọi sự đều tương đối, nên không bao giờ có được sự 

Công bằng tuyệt đối.   

Những cảnh có nhiều tỷ phú rất giàu và nhiều homeless còn nằm đường chưa gải quyết xong  

chứng tỏ vấn đề Công hữu / Tư hữu , nhất là vần đề  Tự do hàng Dọc và hàng Ngang chưa 

được lưỡng nhất.  

 Người ta chưa nhận ra trong cuộc sống đụng chạm hàng ngày,sự Tự do hàng Ngang của cá nhân 

này  bị hạn chế bởi sự Tư do của người khàc, nên khác với Tự do vô biên của hàng Dọc.  

Quyền Tự do  hàng Dọc là lãnh vực dối với Thiên, Địa, nên là tuyệt  đối,  còn hàng Ngang  

đối với tha Nhân chỉ là tương đối, nên bị hạn chế một phần, khi đụng chạm tới sự Tự do 

của người khác  .  

Thực ra,  Tự do về Tôn giáo và Văn Hóa  thuộc lãnh vực vô biên, nên tuyệt đối, còn Tự do 

hàng Ngang giữa Tha nhân với nhau thuộc lãnh vực hữu hạn, bên  bị hạn chế .   

1st Amendment thì tuyệt đối , còn 2nd Amendment ( về quyền mang súng ) thì bị hạn chế vì 

có thể làm phương hại đến sinh mạng của  kẻ khác, một số người dân Hoa kỳ không phân 
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biệt quyền Tự do hàng Ngang,   ( 2nd Amendment  ) là bị hạn chế, vì hiểu lầm nên bị lạm 

dụng .    Trước đây, cần có súng để đề phòng  dân Da đỏ tấn công , nay  dân Da đỏ đã ở 

trong vùng Reservation và đã có luật pháp công minh  thì  nhu cầu mang súng không phải 

là “ A  must  “, mà chỉ là quyền lợi của Tư bản  NRA mà thôi.  

Ngày nay, gần như hàng ngày đều có những vụ nổ súng giết nhau, hậu quả của  sự  “ Cha 

ăn mặn, con khát nước “ từ ngày xưa,  không biết  tiếng dội của súng có xuyên qua vách 

của Toà nhà Quốc hội hay không ?  

Vân đề chính là phải giải quyết Vấn đề  Hận thù trong Tâm tư  mỗi người , Vấn đề chính  

là nền Giáo dục thiếu  Huấn  linh  ( Tâm linh: Tình Yêu  ) và  Bác vấn  ( Khoa học: Lý 

Công chính ). 

 Huấn linh về lòng Bác ái, Bác vấn về Lẽ Công bằng .  Hiện nay ,Tinh thần khoa học quá 

phát triển, đang lấn át phía Tâm linh, làm cho cán cân Tâm linh / Khoa học mất quân bình 

, vì kKhoa học thiếu Lương tâm chỉ là sư  hủy hoại của Tâm hồn,  ( Science sans 

Conscience n’est que ruine de l’Âme )   khi mất Hồn  “ Bác ái và Công bằng “  ,  “ Từ bi, 

Tri tuệ “ , “ Nhân Nghĩa Bao dung “  thì không có sự Ác nào mà con ngưòi không dám làm 

!  

3.- Trong Chế độ Cộng sản  

Trong Chế độ CS, quyền Tự do  và quyền Tư hữu bị xâm phạm, tức Nhân Tính con người  

bị tước đoạt, vậy khi phần  “ Nhân linh ư vạn vật “ thuộc Nhân tính bị tước đoạt , thì con 

người đước xếp  ngang hàng với Súc vật, chế độ chuyển từ Nhân chủ sang Vật Chủ.   

CSVN đã thiết lập Công bằng xã hội  bằng cách Phát động quần chúng trước hết là khủng 

bố để  tước  quyền  Tự do trong cuộc đấu tranh Chính trị, rồi cướp quyền Tư hữu  trong 

thuế Nông nghiệp ( của Nổi ) và Cải cách Ruộng đất ( của Chìm  ),   CSVN  không những  

phá  nát Hạ tằng Cơ sở mà còn  triệt hạ Thượng tằng kiến trúc là Văn Hóa Dân tộc, tuy 

rằng Việt Nho đã bị  Hán Nho  làm cho sa sút, tinh hoa chỉ  còn lại nơi ” Thuần phong Mỹ 

tục “  . 

 Vì không hiểu con người cũng như tính chất tương đối  của  Công bằng xã hội, nên CSVN       

cào bằng tất cả để lùa toàn dân vào chuồng Tập thể  mà xây  “ Thiên đường Lừa “ với  “  

bánh vẽ  :  “ các tận sở năng, các thụ sở nhu : Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu “.    

CS  đã  làm cho cả thế giới  u mê  với đòn Bịp “Đỉnh cao Trí tuệ “!      

Tất cả chỉ  là Lừa Bịp, rồi Khủng bố để Cướp đoạt! 

Khi lùa dân và Tập thể, vì  quyền Tư hữu bị tước đoạt  nên mất động cơ  làm việc , quyền 

Tự do cũng bị tước luôn, sáng kiến cũng bị cướp đoạt nốt, nên mới  có phong  trào thi  

đua” “ Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm “, nhưng càng ” Thi đua “ thì càng “ Thua 

đi “,phải ăn bo bo – đồ ăn của ngựa “! XHCN thật là Vĩ đại  !    
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Chúng ta nhận ra  : 

Tư bản  ( + ) / Cộng sản  ( - ) lưỡng nhất → Bình sản ( + / -  = 0 ) 

  

 

III.- CHẾ ĐỘ    

Chế độ xã hội là Cơ chế giúp mưu hạnh phúc cho người  dân bầng cách  thiết lập các Cơ 

chế  xã hôi nhằm tạo cơ hội và phương tiện cho ngưòi dân được phát triển toàn diện về Tư 

cách  và khả năng qua hai phương diện Dân  Sinh  ( Kinh tế  )  và Dân trí  ( Giáo dục ) 

cùng với một nền Tư pháp công  minh . Đây là nền tảng của Nội lực Dân tộc.   

1.- Chế độ PHÁP  TRỊ 

a.-   Tư bản Hoa Kỳ và các nước Tư bản  

Chế độ Tư bản Hoa kỳ là Chế độ Pháp trị có nền tảng  nơi  Hiến pháp với kiềng 

Ba chân ” Bác ái. Công bằng và Tha thứ “  gọi  là chế độ  “ thượng tôn pháp luật :Rule of 

Laws “, nhưng cũng mang Bản chất Nhân  bản. 

Tinh thần Công bằng xã hội tuy đã được thể hiện trong mọi cơ chế  của Tam quyền phân 

lập, nhưng vẫn có nhiều kẻ hỡ, vì  Tâm linh và Khoa học  chưa được lưỡng nhất.  Tâm  linh 

thuộc  phần nội Tâm,  Khoa học thuộc phần ngoại giới, hai lãnh vực này chưa được cân 

bằng hay lưỡng nhất, vì Tâm  (  Tâm linh: Tổng hợp  ) chưa trùm Cảnh ( Khoa hoc : Phân 

tích  )   .khi nào cặp đôi cực Tâm linh / Khoa học lưỡng nhất hì tình trạng Hòan cầu mới ổn 

định. 

b.- Chế độ CS cũng như chế đô  Độc tài  

Trong các  chế độ này, họ cũng cao rao là Chế độ Pháp trị , nhưng vì không có con Tim từ 

Tâm linh, nên thành ra Vật trị theo Duy lý , nghĩa là cách cai trị con người như điều khiển 

Súc vật , con người  không có quyền Tự do và  quyền Tư hữu! Trong chế đô CS thì mọi sự  

về kinh tế chinh trị .. .đều do đảng lo, chỉ  việc nô lệ là  kéo cày và đóng thế là dân phãi  

gánh vác! 

C,-  Chế độ NHÂN TRỊ   

  Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị  và Pháp trị.  

Lễ là  “ cung kỷ kinh tha “, con người phải biết trọng mình để biết trọng người.  

Lễ trị là  chế độ tôn trọng mọi người là trọng quyền Tự do và quyền Tư hữu của  người 

dân , còn Pháp trị  là cai trị bằng Pháp luật để duy trì công bằng xã hội, nếu không có 

lòng Nhân ái để  điều hợp thì trở nên Duy lý  mà cực đoan như  Độc tài và CS . 
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Lễ trị là  “ hàng rào cản  bên trong lòng mọi người  “( tự ý tránh phạm pháp luật ) , còn 

Pháp trị là  “ hàng rào cản bên ngoài Xã hội  “ dùng luật pháp  để ngăn mọi người 

phạm luật. 

Một chế độ mà có hai  hàng rào  cản “ Trong / Ngoài “  để ngăn cản phạm luật thì chắc  

người dân sẽ được sống an vui hơn, còn trong chế độ Pháp trị thì  dù Pháp luật có được 

vạch ra chi tiết mấy cũng sẽ có kẻ hở lách qua . 

  

IV.- DỊCH LÝ VIỆT VỚI NỀN HÒA BÌNH THẾ GIỚI 

 Dịch là của chung của Đông Nam Á, Trung Hoa, Hàn quốc  và  Việt Nam đều có. 

nhưng mỗi thứ Dịch đều có đại  đồng và Tiểu dị. Trước  đây người ta cứ tưởng Dịch 

là của riêng Tàu, nhưng qua công trình   Việt Nho và Triết lý  An   vi của Triết gia 

Kim Định  thì hai nền tảng quan trọng của Dịch  lý   “ Âm  Dương  “ và  Hà  đồ  Lạc 

thư,  thì  Dịch của Tàu thiếu cả  Gốc đến Ngọn.  

Về Gốc thì Dịch lý Âm Dương Hòa  là  nền tảng của Triết lý An vi ( linh hồn 

của của  Nho ) thì  Dịch của Tàu  chỉ có Rồng,  là Dương , mượn của Việt, mà không 

có Âm,  mà  “ Độc Dương thì bất sinh “,  thì làm sao mà có  biến hóa để có  Dịch ? .  

Về Ngọn là  Đồ - Thư  hợp  nhất , là  sách Cha, sách Mẹ, nền tảng của Gia đình,  mà 

Lạc Thư là của Lạc Việt,  gia đình Tàu chỉ  có Hà  đồ - sách Cha: đực rựa  - làm sao 

mà Gia đình Tàu không gây ra cảnh “ Chồng Chúa   Vợ  Tôi “ như đã thấy, vì thiếu 

Nguyên lý Mẹ nơi Lạc Thư,  thế mà  Tàu vẫn  có Dịch với 64 quẻ kép để Bốc phệ rất 

đồ sộ! 

 

Chúng tôi nói Việt Dịch là  nói tới cái  “  Vi ngôn đại Nghĩa  “ của  Dich lý Âm 

Dương Hoà, tức là lý Chính trung  trong  mọi  hiện tượng biến hóa  trong Vũ trụ  

hay là  “ tình trạng quân binh  động của Dịch “  ( dynamic equilibrium ) trong  mọi 

hiện tượng mà sách Trung Dung đã có câu chỉ dẫn “ Chấp  kỳ lưỡng  đoan  “ và  “ 

Doãn  chấp  kỳ Trung “ ( tinh thần của Triết lý hòa giải )  

 Dịch là luật Biến hoá bất biến trong Vũ trụ,  Tổ Tiên chúng ta làm nghề  Nông, nhờ  

luôn quan chiêm thời tiết mà cảm nghiệm được, chứ  Dịch chẳng phải của con người  

hay Dân tộc nào hết.   

Dịch là nền tảng của sự Hòa, mà Hòa là đỉnh cao của Văn Hoá  và Tôn giáo 

 Bây giờ, chúng tôi xin góp vài ý về Hòa  bình thế giới theo tinh thần Việt Dịch. 

Hòa bình thế giới lệ thuộc vào  3 yếu tố  chính : con người, Dân tộc,  và Toàn cầu 

hóa.  

1.- CON NGƯỜI  

Tuy nhân lọại có Gốc tư Đông Phi, nhưng nay  đã thiên di ra  khắp thế giới, mỗi dân 

tộc có ngôn ngữ riêng, phong tục tập quán riêng,  Văn Hóa riêng, Triết lý riêng .. , 

trước đây ít giao tiếp với nhau, nên không hiểu rõ nhau, nhiều khi xích mích với 
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nhau, gây chiến tranh tàn sát cướp bóc nhau. . . hai hố ngăn cách lớn là Tư bản và 

Cộng sản  hay Dân chủ và Độc tài.  

 Vậy muốn cho nhân loại hiểu biết nhau, thông cảm nhau, kính trọng, thương yêu   

và ăn ở công bằng với nhau  thì mới mong sống hòa với nhau được.  Muốn đuợc thề 

thì chúng ta phải làm gì đây?    

Thưa: chúng ta phải đi vào Tâm lý miền sâu,gọi là Tiềm thức công thông ( collective 

unconscioueness ) của nhân lọại , đó là Sơ nguyên tượng  ( archetype ) về nguyên lý 

Mẹ  tức là mối Tình bao la của người Mẹ mà bất cứ người nào cũng đã được khắc 

ghi vào tâm khảm từ khi lọt lòng cho tới già, Dân tộc ta thì có bọc Đồng bào của 

Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ với lòng Nhân ái, Công giáo thì có  Đức Bà Maria với lòng 

Bác ái, Phật giáo thì có Quan Thế Âm Bố Tát với Lòng Từ bi, nói theo kiểu bình 

dân là các Ngài đều có  nguồn Tình bao la, khi đã có nguồn Tình thì tất nhiên  

không nỡ làm bất cứ điều gì thương tổn đến người khác, hành động đó gọi là Lẽ 

Công bằng, là Lý Công chính, khi hai ngưòi kính trọng, yêu thương nhau, nhất là  

ăn ở  công bằng với nhau thì mới hòa với nhau được.    

Con Người nào  cũng có Nhân Tình và Nhân Tính.Nhân Tình là lòng kính trọng yêu 

thương nhau, Nhân Tính  giúp con người  biết ăn ở công bằng  mà hòa với nhau , Tổ 

Tiên Việt gọi cách hành xử hòa đó là  “ Tinh Lý tương tham “.  

Tình Lý như hai mặt của một  Đồng tiền, không thể tách rời nhau ,  hai bên trao đổi  

với nhau theo luật Cho /Nhận hay Receiving  ( + ) và  Giving  (  -  ) hay luật  Bù trừ  

Tình Lý cho nhau theo tỷ lê  Tham lưỡng  ( Tham < 3 >  Thiên lưỡng  < 2 > Địa.  

Khi  Tình Lý đạt tỷ lệ : Tình / Lý = 3 / 2  (  Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số  ) thì đạt 

thế quân bình động, gọi là trạng thái Hòa ( dynamic equilibrium )  

Tuơng tự như vậy, người Công giáo có “  Bác ái và công bình “, tuy danh dị nhưng  

tính đồng, Bác ái là nguồn Tình, Công bằng cũng là Lý , nên sống sao cho Bác ái / 

Công bình hài hòa cũng là  “ Tình lý tương tham “. 

 Đối với Phật gíáo cũng chẳng khác, khi sống sao cho  “ Từ bi và Trí tuệ “  hài hòa 

thì cũng Ià  “ Tình Lý tuơng tham.    

Còn về phương diện Quốc tế thì ngày nay người ta cũng đem hai tiêu chuẩn  “ Tự 

do và Nhân quyền  “ làm tiêu chuẩn đối thoại với nhau  để hòa giải  .  

Tự do là quyền  “ được Nói “,  là do sự tôn trọng yêu thương nhau,  “ được Ăn  “ là 

tôn trọng quyền được sống của mọi người, tôn trọng quyền này là thể hiện sự công 

bằng chung . Như vậy, cũng là  “ Tinh Lý tuơng tham  “ là tiêu chuẩn giúp mọi 

người sống hòa với nhau.  

Đó là thuộc phần Bác vấn ( hiểu biết, Khoa học  ), còn phần mỗi người có thực hiện  

được hay không là thuộc vấn đề Huấn linh  (  phải tu đức Nhân ái, Bác ái, Từ bi,  để 

có khà năng hành xử công bằng với nhau ). 

  Huấn linh và Bác vấn là  nền tảng quan trọng của nền  Giáo dục, nguyên nhân rối 
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loạn xã hội trên  Thế giới là do nền Giáo dục chưa làm trọn Thiên chức của mình: 

Huấn linh ( về nguồn Tình yêu bao la từ Tâm linh giúp có Tư cách ) / Bác vấn  ( Khoa 

học kỹ thuật  giúp có Khả năng ) chưa được quân bình .       

2.- QUỐC GIA DÂN TỘC 

 Tinh thần Dân tộc Việt Nam là : Nhân, Nghĩa, Bao dung 

 Nhân là lòng yêu mến, kính trọng nhau gọi là Tình Đồng bào, nằm trong bọc của Tổ 

Mẫu Âu   Cơ . 

 Nghĩa là trách nghiệm ăn ở hai chiều có Đi có Lại với nhau nghĩa là Công bằng để 

sống Hòa với nhau,  

Bao dung là luôn bao boc che chở cho nhau, khi lỡ ra có làm điều lầm lạc, gây rắc rối cho 

nhau, thì   dã có Thân hùng ( không để bị ăn hiếp ) , Tâm dũng  ( tự chế không hiếp ai ) mới  

thực hiện Hòa gỉai với nhau được.    

Hùng là  sức mạnh của Bắp thịt để không dễ bị ăn hiếp. Dũng là sức mạnh của Tâm hồn để 

tránh làm điều bất công. 

Nếu mọi người làm được như thế  thì Dân tộc mới đoàn kết, mới có nôi lực mà Dựng  nước 

và Giữ nước .  

Còn Chính quyền nhà nước phải làm sao cho Dân sinh và Dân tri được đồng bộ  hay  Dân 

sinh / Dân Trí lưỡng nhất, thì Nội lực dân tộc mới được nâng cao, cùng  với luật Pháp công 

minh, thì khi đó  nhân  dân mới được sống an bình hạnh phúc. 

3.- QUỐC TẾ 

Khi mọi quốc gia đều có Nội trị với Dân sinh / Dân trí hài hòa  cùng với Ngoại giao dựa 

trên tiêu chuẩn công bằng  thì tình trạng thế giới mới ổn định, khi có sự xung khắc thì phải 

Hòa giải với nhau theo tiêu chuẩn Tự do Nhân quyền. 

Cái khó là trình độ Dân sinh và Dân trí cũa các nước còn quá cách biệt nhau, nên còn 

nhiều rào cản!   Có Vi nhân theo tinh thần Nhân bản thì mới mong đáp ưứng được tình 

trạng  rối ren hiện  nay ! 

 Nói cho ra cho đựợc rõ ràng mạch lạc đã khó, còn  mọi người, mọi Dân tộc làm được như 

thế thì khó biết ngần nào!. 

Con người dược sinh ra trong Vũ  trụ mênh mông với mọi thứ Tự do, muốn làm gì thì làm, 

nhưng cạnh đó lại có Luật thiên nhiên điều hướng, luật lớn nhất là luật Giá  Sắc:Giá là 

Gieo, Sắc là  Gặt, Gieo Nhân tốt thì Gặt  quả Tốt ,Gieo Nhân xấu thì Gặt Quà Xấu.   
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Tổ Tiên  gọi luât Gía sắc là Lưới Trời  lồng lộng, thưa mà không lọt ( Thiên võng khôi khôi, 

sơ nhi bất lậu ) .  

 Nhân loại đang thử gieo mọi thứ Nhân, nhất là nhân Ác để nếm mọi thứ Quả, cho đến khi 

như con chuột chạy cùng con sào  của sự Ác, khi đó hoặc nhân loại tất phải quay lại Gieo  

Nhân Lành hoăc rớt xuống sào theo  Quả Ác . 

Các Triết gia và các nhà Văn hóa` bảo thế kỷ 21 là Thế kỷ của Tâm linh, nhưng chưa thấy  

ló dạng, còn Khoa học đang tiến  hành chiến tranh Mạng, cùng  Vũ khí hủy diệt tối tân với 

tốc độ ánh sáng, xây dựng cho  được thì  phải  mất hàng tỷ năm,còn muốn hủy diệt thì chỉ  

trong nháy  mắt!.   

Cuộc cờ Tư bản Cộng sản  tức là Hữu thần và Vô thần  chắc phải kết thúc  bằng  Vô / Hữu 

hay Tâm linh  ( Tình Yêu ) / Khoa học  ( Lý Công chính ) lưỡng nhất  thì may ra nhân loại  

mới  được an bình.  

SIÊU QUYỀN LỰC 

Tâm linh / Khoa học  lưỡng nhất  

Theo Tinh thần Dịch lý Âm / Dương Hòa 

 “ Tư bản / Công sản “  lưỡng nhất    ( : Bình sản ) 

Viễn tượng Thế giới Hoà Bình ( ? )  

 

ĐIỂM ĐỒNG QUY CỦA NHÂN LOẠI 

 1.- TÌNH YÊU 

Tình Yêu là nguồn Ánh sáng soi chiếu Tâm hồn và Sức hấp dẫn cuốn hút  lẫn nhau.  Chỉ có  

Tình Yêu mới có sức cuốn hút nhau,  giúp Cảm Hóa nhau mà Cải Hóa theo đường  Nhân 

Nghĩa, Bao dung .   Cũng nhờ Tình yêu giúp con người biết yêu thuơng quý trọng nhau 

giúp nhau hành xữ theo Lẽ  Công  chính mà sống Hòa với nhau  theo Dịch lý Âm / Dương 

Hòa. 

Đây là  ĐIỂM ĐỒNG QUY CỦA NHÂN LOẠI  để  Sống Hòa, An vui cùng nhau. 

 

 Thư của Einstein gửi con gái về một nguồn Sức mạnh vô hình 

 ( Internet )  
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 “ Sau hai thập kỷ kể từ ngày Albert Einstein qua đời, con gái ông đã đồng ý công bố bức 

thư cảm động mà nhà khoa học đại tài đã viết cho bà. Nội dung bức thư có thể khiến ai 

trong chúng ta cũng phải bất ngờ và cảm động... 

Vào cuối những năm 1980, Lieserl Einstein – con gái của Albert Einstein đã hiến tặng cho Đại 

học Hebrew 1.400 bức thư do cha cô viết lúc sinh thời. Điều kiện duy nhất của Lieserl là không 

ai được công bố bức thư cho đến khi cha cô qua đời tròn hai thập kỷ. 

                                                            

                                      Albert Einstein và con gái Lieserl Einstein 

Trong thời đại của Einstein, ai cũng biết rằng ông không chỉ là nhà vật lý học thiên tài mà còn có 

khả năng lý luận Triết học. Tư tưởng sáng suốt của Einstein trong cả sự nghiệp riêng lẫn cuộc 

sống nói chung đã trở thành “kim chỉ nam” cho vô số người. Khi bức thư ông viết cho con gái 

được công bố, người ta lại càng thêm ngưỡng mộ nhà khoa học thiên tài. 

Sau đây chúng tôi xin trích đăng một trong những đoạn thư ý nghĩa và cảm động nhất mà 

Einstein đã viết cho con gái đầu lòng: 

“Khi cha công bố thuyết Tương đối, rất ít người có thể hiểu được. Giờ đây điều mà cha sắp tiết 

lộ với nhân loại rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của cả thế giới. 

Vì vậy, cha mong con giữ kín những bức thư này trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ 

cho tới khi xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sắp giải thích dưới đây. 

Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà tới tận bây giờ khoa học cũng chưa thể tìm ra 

định nghĩa chính xác nào cho nó. Lực này bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, thậm chí còn 

đứng sau vô vàn hiện tượng do vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải.  

Đó chính là TÌNH YÊU. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/10/20/11/20161020113005-albert-einstein-va-con-gai-lieserl-einstein.jpg
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                      Albert Einstein và vợ Elsa Lowenthal 

Khi các nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ qua lực vô hình 

nhưng mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu tâm hồn những người biết trao và 

nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta cuốn hút lẫn nhau. Tình yêu là sức 

mạnh, bởi nó phát triển bản tính tốt đẹp nhất trong ta, giúp nhân loại không bị che mắt bởi sự 

ích kỷ mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Tình yêu có thể khiến chúng ta sống và chết.  

Tình yêu là Chúa và Chúa cũng chính là Tình yêu. 

Loại lực này giải thích mọi điều và thổi ý nghĩa vào cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta đã bỏ qua nó 

quá lâu. Có lẽ là do chúng ta vẫn duy trì nỗi sợ trước một thứ con người không thể nào hiểu và 

kiểm soát được. 

Để giúp khái niệm Tình yêu trở nên dễ hình dung hơn, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn 

giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E = mc2, ta chấp 

nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới có thể tạo ra từ Tình yêu nhân với tốc độ ảnh sáng bình 

phương. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng: Tình yêu chính là năng lượng bất khả chiến 

bại, bởi nó là vô hạn. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/10/20/11/20161020113024-einstein.jpg
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                                                            Albert Einstein và các con 

Sau những thất bại liên tiếp của nhân loại trong nỗ lực điều khiển các nguồn lực của vũ trụ, đã 

đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác… 

Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế 

giới và tất cả những giống loài khác, Tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất. 

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra một quả bom Tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn 

toàn phá huỷ sự Ghét bỏ,  ( Hận thù ) Ích kỷ và Tham lam đang tàn phá hành tinh này. Dù 

vậy, mỗi con người vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát Tình yêu vô cùng mạnh 

mẽ và luôn sẵn sàng để được giải phóng. 

Khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, Lieserl ạ, chúng ta phải 

thừa nhận rằng Tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình 

yêu chính là nguyên tố quan trọng nhất của sự sống. 

Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp 

đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. Có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi, nhưng thời 

gian cũng chỉ là tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng cha yêu con, và nhờ có con mà 

cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!” 

Cha của con, 

Albert Einstein”. 

Nguồn Internet 

_____________________________________________________________________________ 

  

2.- BECOMING ONE: TRỞ NÊN MỘT 

 

   

[  E pluribus Unum ”: Out of many: One:  Đa →Nhất 

( Quốc Huy Hoa Ky: Coast of Arm: Great Seal of  USA ):]  

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/10/20/11/20161020112927-einstein-con-gai.jpg
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Chim Phượng Hòang ngậm giải ( scroll ) mang câu Châm ngôn:’ 

 

E  PHURIBUS UNUM: OUT OF MANY:ONE 

 

______________________________________________________________________________ 

  BECOMING ONE 

LIGHT OMEGA PRODUCTIONS 

(Into the Wind) 

YouTube   ---   Vimeo 

 

The sea is teeming with life that is interdependent. 

The forests shelter countless species that live in harmony among the trees. 

All creatures rely on each other and are part of the Oneness. 

 

Yet human beings have often felt alone and separate,bounded by the skin that covers their body. 

This boundary is an illusion. 

Energy passes through it. 

Thoughts pass through it. 

The life of the world passes through it. 

Now the illusion is giving way. 

It is giving way before a knowing that emanates 

from the heart. 

 

We are not alone. 

 

We are connected by love to the rest of life. 

For some, separation has meant protection, safety,control. 

Now control must be let go of in favor of love, in favor of truth, in favor of life. 

 

We must learn to trust love. 

Love is not just a feeling. 

It is the spiritual truth in which we live. 
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How do we learn to trust love? 

This is the question for our time, 

the question that must be answered to create a new world. 

 

We are being called to this vision of a new and sacred world, founded in love. 

To get there, we must let go of fear and embrace love. 

We must trust the Divine within us and within life. 

 

We are not alone. 

We are part of one family, one consciousness, one collective life. 

 There is no one who is not part of this. 

 

Fear has kept us from knowing this. 

Because of fear, we could not believe in a world in which all could be recognized as 

children of the Divine. 

 

We belived it was impossible, and believing it impossible, 

we relied on force, power, and competition to gain an advantage. 

 

Now, it is time to reclaim the truth of our heart - to reclaim the truth of love's presence. 

 

The struggle is with ourselves, against our own doubt and fear. 

This is the mountain we climb. 

 

We must turn to the Divine Source within ourselves to know how to stand in 

relation to fear. 

 

This Source can show the way. 

It can point to the direction that must be taken. 

 

We are not alone.:    Chúng ta không cô đơn. 

A new reality is being born:  Một Hiện thực đang được xẩy ra. 

The reality of One: Hiện thực của Độc nhất. 

The reality of Love:Hiện thực của Tình Yêu. 

The reality of Trust: Hiên thực của  Lòng Tin. 

Throughout the universes,we are many and we are One: Khắp nơi trong Hoàn vũ, 

chúng ta là Đa và chúng ta cũng là Nhất . 

We have come from love and are returning to love:   Chúng ta đến từ Tình Yêu và nay 

chính là thời điểm chúng ta đang trở về với TìnhYêu. 

 

It is time . 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3.- GOD IS LOVE 
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 What Does the Bible Say About Love? 

 

1 John 4:8–9 (ESV) 

8 Anyone who does not love does not know God, because God is love.  

9 In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, 

so that we might live through him. 

 

God owns His love. You can't add to it. There is no good thing that you can do to get God to love 

you anymore and there is nothing that you can do to get God to love you any less because His 

love is not dependent on you. It depends on Him. 

 

The Bible tells us that God is love. God's love is unconditional. 

 

To help understand the unconditional love of God, just look at what God's love would look like 

if it was conditional. 

 

If it was conditional, it would be based on something you did to earn it or deserve it. If you could 

do something or work for God's love, that would make His love conditional. 

 

So what is the unconditional love of God? It's a love that doesn't depend on you. It's a love that 

depends on God alone. It has nothing to do with you. God's love depends entirely on him. 

 

1 John 4:10 (ESV) 

10 In this is love, not that we have loved God but that he loved us and sent his Son to be the 

propitiation for our sins. 

 

It's not about your love for God; it's about His love for you. 

 

So don't focus on your love for God. Put your focus on His love for you. Your love for God will 

be a response to His love for you. 

 

When you receive the love that He has for you, you will love Him and others effortlessly. 

 

This seems simple, but don't underestimate its power. It's simple, but it's deep. 

 

https://biblia.com/bible/esv/1%20John%204.8%E2%80%939
https://biblia.com/bible/esv/1%20John%204.10


- 669 - 
 

Ephesians 3:17–19 (ESV) 

17 so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in 

love,  

18 may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height 

and depth,  

19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the 

fullness of God. 

 

We need to be rooted and grounded in God's love. God's love will keep our souls anchored. We 

need to keep God's love for us at the forefront of our thinking. 

 

1 Corinthians 13:13 (ESV) 

13 So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love. 

 

Love is greater than hope and faith. Why? Because hope and faith can't produce love. However, 

love can give birth to both hope and faith in your heart. 

 

When your heart is persuaded in the unconditional love of the Father, you are able to have hope 

and faith in someone who loves you like that. 

 

God's motive is love. Love is the driving force behind everything He does. He does not put bad 

things on you to teach you lessons. When you see the true God of the Bible, I am convinced that 

you will want to put your trust in Him. He wants to do good things for you. Jesus came so you 

could live an abundant life. He died on the cross to be kind to you. He demonstrated His love for 

you by His death on the cross. 

 

Religion has misrepresented God. It's presented Him as a mean, intolerant bully who is ready to 

swat you with a giant fly swatter when you make a mistake. Many churches and religions have 

caused people to feel as if God is mad at them. They feel that God is condemning, harsh, 

unforgiving, cruel, and judgmental. Although religion has presented Him as such, that is not 

God's nature. There is something in you that know that God cannot be the way religion has 

presented Him. 

 

Matthew 7:11 (ESV) 

11 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will 

your Father who is in heaven give good things to those who ask him! 

 

https://biblia.com/bible/esv/Eph%203.17%E2%80%9319
https://biblia.com/bible/esv/1%20Cor%2013.13
https://biblia.com/bible/esv/Matt%207.11


- 670 - 
 

God is our Father and He has good things in store for us. If you are a parent, you want the best 

for your children. You know within yourself that something is wrong with a Father who is 

always looking to punish His children for their mistakes. God is not a cruel dictator with a giant 

fly swatter. 

 

I want you to know that God is not mad at you. He is madly in love with you. 

View on Faithlife  

-

______________________________________________________________________________  

GOD IS LOVE 

1 John 4:8–9 — The New International Version (NIV) 

8 Whoever does not love does not know God, because God is love. 9 This is how God showed his 

love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 

1 John 4:8–9 — King James Version (KJV 1900) 

8 He that loveth not knoweth not God; for God is love. 9 In this was manifested the love of God 

toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live 

through him. 

1 John 4:8–9 — New Living Translation (NLT) 

8 But anyone who does not love does not know God, for God is love. 

9 God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that 

we might have eternal life through him. 

1 John 4:8–9 — The New King James Version (NKJV) 

8 He who does not love does not know God, for God is love. 9 In this the love of God was 

manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we 

might live through Him. 

https://faithlife.com/posts/3346129
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1 John 4:8–9 — New Century Version (NCV) 

8 Whoever does not love does not know God, because God is love. 9 This is how God showed his 

love to us: He sent his one and only Son into the world so that we could have life through him. 

1 John 4:8–9 — American Standard Version (ASV 1901) 

8 He that loveth not knoweth not God; for God is love. 9 Herein was the love of God manifested 

in us, that God hath sent his only begotten Son into the world that we might live through him. 

1 John 4:8–9 — 1890 Darby Bible (DARBY) 

8 He that loves not has not known God; for God is love. 9 Herein as to us has been manifested the 

love of God, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through 

him. 

1 John 4:8–9 — GOD’S WORD Translation (GW) 

8 The person who doesn’t love doesn’t know God, because God is love. 9 God has shown us his 

love by sending his only Son into the world so that we could have life through him. 

1 John 4:8–9 — The Holman Christian Standard Bible (HCSB) 

8 The one who does not love does not know God, because God is love. 9 God’s love was revealed 

among us in this way: God sent His One and Only Son into the world so that we might live 

through Him. 

1 John 4:8–9 — The New Revised Standard Version (NRSV) 

8 Whoever does not love does not know God, for God is love. 9 God’s love was revealed among 

us in this way: God sent his only Son into the world so that we might live through him. 

1 John 4:8–9 — The Lexham English Bible (LEB) 
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8 The one who does not love does not know God, because God is love. 9 By this the love of God 

is revealed in us: that God sent his one and only Son into the world in order that we may live 

through him. 

1 John 4:8–9 — New International Reader’s Version (NIrV) 

8 Anyone who does not love does not know God, because God is love. 

9 How did God show his love for us? He sent his one and only Son into the world. He sent 

him so we could receive life through him. 

1 John 4:8–9 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95) 

8 The one who does not love does not know God, for God is love. 

9 By this the love of God was manifested in us, 

that God has sent His only begotten Son into the world so that we 

might live through Him. 

. 

  

 
 

4.- TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG 

Krishnamurti 

   Tự do đầu tiên và cuối cùng      Con người là kẻ tự giải phóng bản thân 

 Khắp thế giới không ai còn lạ gì tên tuổi Krishnamurti. Từ nửa thế kỷ nay, Krishnamurti đã đi lang 

thang cô độc khắp trái đất, đã kêu gọi mọi người giải phóng khỏi mọi nô lệ ràng buộc trong đời sống đau 

thương này.Tiếng nói của Krishnamurti là tiếng nói lặng lẽ của một con người đã tự giải phóng bản thân, 

của một con người đã trải qua tất cả mọi đau đớn không cùng, đã sống một triệu mùa ở hỏa ngục, đã 

tự giải thoát và nhìn thấy được Thực Tại toàn diện của đời sống, ca ngợi giòng đời vô tận, ngây ngất với 

tiếng cười lặng lẽ của mười triệu năm hư vô trong đêm tối nặng trĩu trái đắng mật đen. 

 

Krishnamurti đã được nhân loại nhận là hậu thân của Phật Thích Ca và Chúa Giê su; Krishnamurti đã 

được mấy trăm triệu người ở thế giới tôn lên ngôi vị đấng Đạo Sư, bậc Giáo Chủ của nhân loại, thế mà 

Krishnamurti đã giải tán hết mọi tôn giáo, tổ chức, đã phủ nhận tất cả tín điều, đã phá hủy hết mọi triết lý 

và ý thức hệ, đã đập vỡ hết mọi thần tượng và, trên năm mươi năm trời đã một mình bước đi lang thang 

khắp nẻo đường trần gian, không tiền, không bạc, không hành lý, không gia đình, không quê hương, 

không truyền thống, chỉ một mình và chỉ đi một mình, cô đơn, cô độc, sống tràn trề, sống bất tận, sống vỡ 
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bờ như một thác nước ào ạt, tuôn chảy mãnh liệt nhưng vẫn trầm lặng, nói rất nhiều mà vẫn im lặng, đi rất 

nhiều mà vẫn tịch nhiên bất động, gắn kết đời sống mà vẫn cưới hỏi sự chết, chết và sống giao nhau trên 

cung cầm thiên thu, sống và chết giao nhau trong đôi mắt sâu thẳm của Krishnamurti, trong tiếng nói 

thê thiết của Krishnamurti, một con người đã chết trong sự sống và đã sống trong sự chết, một con 

người đã không còn là con người nữa, vì đã vượt lên trên con người, đã chìm xuống tận hố thẳm 

của hư vô và bay cao lên đến tận đỉnh trời để trở về cuộc đời trần thế, tìm thấy Người Yêu mình 

trên những núi xanh lơ, tìm thấy Người Yêu mình trong dòng nước rực ngời của đại dương, tìm 

thấy Người Yêu mình trong con suối sủi bọt, tìm thấy Người Yêu mình trong ao nước in trời, tìm 

thấy Người Yêu mình trong thung lũng mây cao, tìm thấy Người Yêu mình trong cơn khói trời 

chiều, trong thôn xóm hoàng hôn, trong ngọn cây trắc bá, trong cổ thụ lâu đời, trong bụi cây ôm 

đất, trong cành lá cheo leo, trong cánh đồng nuôi chim, trong hải ngạn sóng vỗ, trong rặng dương 

đùa gió, trong bóng chiều mây phủ, trên dòng nước buổi chiều, dưới bóng sao, trong đêm thâu, 

trong ánh trăng, trong sự tĩnh mịch trước bình minh, trong tiếng ru cây lá, trong tiếng chim kêu 

buổi sáng… 

 

Chúng ta hãy cùng ca với Krishnamurti bài ca  TÌNH YÊU 

Trong những hải đảo xa xôi xanh thẫm 

Trên giọt sương mong manh 

Trên con sóng vỡ bụi 

Trên ánh nước lung linh 

Trên cánh chim tung trời 

Trên lá non đầu xuân 

Người sẽ nhìn thấy nét mặt Người Yêu của ta 

Trong đền điện linh thiêng 

Trong vũ trường mê đắm 

Trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ 

Trong bước đi lảo đảo của người say rượu 

Nơi những gái điếm giang hồ và những trai tân trinh nữ 

Người sẽ gặp Người Yêu của ta. 

 

Tôi đã giữ lại một tên người, một tên nổi hẳn lên, đối nghịch lại với tất cả những gì ám muội, khả nghi, 

hỗn tạp; đối nghịch lại những gì nặng nề sách vở từ chương, đối nghịch lại những gì trói buộc thúc phược; 

đó là tên Krishnamurti. Đây là một con người của thời đại chúng ta, một người mà chúng ta có thể nói là 

bậc thầy, đạo sư, người làm chủ thực tại. Ông đứng một mình một cõi. Không thể nào thấy được bất cứ 

người nào trên đời này đã hy sinh quên mình, từ bỏ, chối bỏ mọi sự, chối bỏ hết như là Krishnamurti 

đã thể hiện trong đời sống ông, tôi không thể nghĩ ra người nào đã có thể hành động hơn Krishnamurti, 

ngoại trừ đấng Christ. Căn nguyên nền tảng tư tưởng Krishnamurti rất là giản dị đến nỗi chúng ta có thể 

hiểu được lý do tại sao những lời lẽ hành động trực tiếp minh bạch của ông đã bị hiểu sai và đã gây ra bao 

nhiêu hỗn tạp đáng buồn. Loài người vẫn tầm thường như thế, họ luôn luôn chấp nhận một cách miễn 

cưỡng những gì có vẻ dễ hiểu giản dị. Óc ngoan cố ương ngạnh của họ còn thâm hiểm hơn tất cả mưu 

mẹo lừa đảo của ma quỷ, vì thế, họ đã bỏ quên, không chịu nhận ra những quyền hạn thiên phú có sẵn 

trong bản thể họ; họ chỉ đòi hỏi được giải thoát hay được cứu rỗi qua một trung gian môi giới nào đó; họ 

chỉ mải miết chạy đi tìm kiếm những người hướng dẫn, những kẻ chỉ đường dẫn lối, những vị cố 
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vấn khuyên giải, những kẻ lãnh đạo, lãnh tụ, những hệ thống lập trường, những nghi lễ hình thức tế 

toái…Họ chỉ thích tìm kiếm những thứ ấy, họ chỉ muốn tìm những sự giải quyết, những đáp số, mà họ 

không biết rằng tất cả những đáp số đã nằm sẵn trong lòng họ rồi.Họ đặt sự học vấn trí thức lên trên cả 

sự thông minh tâm hồn; họ đặt quyền thế cường lực lên trên cả tài nghệ biện biệt tế nhị. Nhưng điều đáng 

lo ngại nhất và đáng nói trước hết là họ không chịu tự mình giải phóng giải thoát cho mình; họ không 

chịu cứu lấy bản thân mà cứ luôn luôn vờ vĩnh bày đặt chuyện cứu vớt thế giới, thế gian, thế nhân, vân 

vân. Họ bảo rằng thế giới “thế gian” phải được giải phóng trước đã, rồi mới nói chuyện giải phóng cá 

nhân.Thế mà biết bao nhiêu lần rồi Krishnamurti đã nhắc nhở rằng vấn đề thế giới chỉ là dính liền mật 

thiết với vấn đề cá nhân; cá thể và tập thể đều chỉ đồng nhất thể. Chân lý luôn luôn hiện diện, luôn 

luôn xuất hiện trước mặt chúng ta. Sự vĩnh cửu, bất diệt, thiên thu, vĩnh viễn nằm ngay tại đây, nằm ngay 

bây giờ, ngay giờ phút hiện tại. Và giải thoát ư ? Ồ, hỡi ngài, ngài muốn giải thoát cái gì ? Giải thoát bản 

ngã nhỏ bé bần tiện của ngài ư ? Linh hồn của ngài ư ? Diện mục của ngài ? Hãy đánh mất nó đi thì ngài 

sẽ tìm thấy lại mình. Đừng bận tâm lo nghĩ Thượng Đế – cứ để Thượng Đế tự lo cho Thượng Đế. Hãy tôi 

luyện những nghi vấn ngờ vực, hãy ôm lấy mọi thứ kinh nghiệm của đời sống, hãy tiếp tục thèm 

muốn khao khát, cố gắng đừng quên cũng đừng nhớ, hãy luôn luôn đón nhận và thể nhập tất cả những gì 

mình đã được thể nghiệm trong dòng đời tuôn chảy…. 

 

“Con người là kẻ tự giải phóng bản thân”. Phải chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống ? Biết bao 

nhiêu bậc hiền nhân trác việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ là những bậc đạo sư, 

những con người đã làm lễ cưới với đời sống, chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tín 

điều, luân lý, tín ngưỡng. “Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề luật, hay giới 

luật, họ chỉ muốn giải phóng con người”, (Krishnamurti). 

 

Điều làm nổi bật Krishnamurti và nói lên sự khác nhau giữa Krishnamurti và những bậc giáo chủ vĩ 

đại trong lịch sử là sự trần truồng tuyệt đối của tâm hồn ông. Ông chỉ giữ lại cho mình một chỗ đứng độc 

nhất : một con người , với ý nghĩa giản dị đơn sơ của con người. 

 

Mang lấy xác thịt mảnh khảnh của con người, ông nương tựa trọn vẹn vào Tâm linh, đồng thời ý 

thức rằng Tâm linh và thể xác chỉ là một, không khác nhau. 

 

Ông chỉ giữ lấy một sứ mệnh độc nhất là tước bỏ con người ra ngoài tất cả những huyền tưởng, ảo 

giác, phá hủy cho sụp đổ tất cả chống nạng giả tạo của những lý tưởng, những tín ngưỡng, ngẫu 

tượng, phá hủy tất cả mọi hình thức chống đỡ con người, để trả con người trở lại sự tôn 

nghiêm trọn vẹn, sức mạnh vẹn toàn của nhân tính. 

 Người ta thường gọi ông là “Đấng Đạo Sư của Thế Gian”. Nếu có người xứng đáng được gọi danh 

hiệu như thế thì người ấy chính là Krishnamurti. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong thái 

độ tâm linh của Krishnamurti là ông không bao giờ muốn chúng ta coi ông như là bậc đạo sư, như 

một bậc thầy, mà chỉ muốn là một con Người, với tất cả ý nghĩa đơn giản thông thường của hiện 

thể. 

(Henry Miller) 

Phạm Công Thiện dịch 

___________________________________________________________________________ 
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5.- VIỆT NHO   

  

  Nho có câu:  “ Vạn vật đồng nhất Thể, Vạn vật tương liên” : Mọi vât trong Vũ trụ 

đều có cùng Bản thể, đó là Vật chất và Năng lượng, Vật chất  và Năng lượng chỉ là Một,  vật 

chất có thể biến đổi ra Năng lượng.     Vật chất  đưọc cấu tạo bởi Nguyên tử, nhờ electron của 

Nguyên tử giúp vật chất phản ứng với nhau , nên mọi vật chất liên hệ  mật thiết với nhau trong  

mối liên hệ của Một cơ thể ( E = mc2: Nguồn Tình yêu bao la của Thượng Đế ).   

Năng lượng từ Ánh sáng Mặt Trời  chiếu sáng khắp Vũ trụ là  nguồn Năng lượng nuôi sống mọi  

sinh vật  cùng với Năng lượng Tối điều hòa mọi  biến động trong Vũ trụ 

Năng lượng sáng < Động >  / Năng lượng tối < Tĩnh >  lưỡng nhất giúp Vũ trụ hoà  ( cosmic 

rhythm )  

.Vật chất là Hình, Năng lượng là Tượng. 

Vật chất / Năng lượng : Hình / Tượng  =  Hữu / Vô = I ( Dual unit  ) 

Con đường trở về với  Tình Yêu 

“ Dịch vô tư, vô vi dã, tịch nhiên bất động nhi cảm thông thiên hạ chi cố: Dịch là con đường  

Quy tư  vào nội tâm, ngồi bất động, yên lặng, bõ Suy  tư ( no mind ) , đột nhiên cảm thông được  

Cai Lý do, cái Nguyên lý  của Vũ trụ ; Đó là Tình Yêu  “ 

______________________________________________________________________________   

SIÊU QUYỀN LỰC 

Tâm linh / Khoa học lưỡng nhất  theo Dịch Lý 

 “ Âm / Dương Hòa  “ 

Tư bản / Cộng sản  Lưỡng nhất  ( : Bình sản  ) 

Viễn tượng Hòa Bình. 
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KÍNH DÂNG LỜI CẢM TẠ 

LÊN  ĐẤNG TÌNH YÊU VÀ CÁC BẬC NHÂN LINH  TRONG  TAM TÀI   

 Chúng con là  Việt Nhân  Nguyễn Cảnh Hậu, năm nay đã 95 tuổi, con đã đi khắp từ Bắc  

chí Nam Việt Nam, con đã sống dưới chế độ Quân chủ thời Vua Bảo Đại,  chế độ CS miền 

Bắc, chế độ VNCH và Chế độ CHXHNVN, và nay đang sống ở Hoa Kỳ, con đã  học Đại 

học ở Hà Nội, ở Sài gòn và Huế, con đã ở trong quân ngũ VNCH 3 năm, trong 27 năm con 

đã vượt thoát chế  độ CS đến 3 lần:  

Một lần  đi bằng đường bộ từ quê ra Hà Nội, vì trong thời kỳ chiến tranh, máy bay 

Pháp  luôn bắn phá cầu đường, các cầu bị phá nên  không có xe cộ  .  

Lần thứ hai từ Hà nội qua dãy Trường sơn tới Lào,  rồi tới miền  Nam Việt Nam.  

Lần thứ ba từ Rạch Giá qua Vịnh Thái Lan, gia đình chúng con được chuyển qua 

nhiều trại tỵ nạn, tuy gặp Bão tố ngoài hải phận quốc tế và gặp hải tặc nhưng cả nhà vẫn 

được bình an. Cả gia đình đã được chuyển qua nhiều  trại  tỵ nạn, cuối cùng tới Hoa kỳ. 

Đến nay, nhớ lại những  biến cố trong đời  đã qua, con vẫn còn rùng mình, trước 

khi làm việc gì, chúng con đều cầu  Ơn Trên và Tổ Tiên  soi sáng và phù trợ, nên khi ra đi 

con được an tâm, không cảm thấy sợ, ví đi tìm cái sống trên con đường dễ chết, nhưng lại 

không chết . Thế mà, khi đã trải qua thì  không hiểu tại sao mà  mình được thoát hiểm, như 

lần đi  bè được kết bằng cây trúc trên thác dốc sông  Cánh Chàng bên Lào, ngủ 40 đêm 

trong rừng Lào có nhiều dấu vết Cọp mà không bị cọp vồ, rắn cắn.  

Khi ở ngoài biển trên chiếc ghe mỏng manh như lá tre dập dềnh trên làn sóng  cao như núi, 

liên tiếp bị “ sóng bỏ vòi “ đập mạnh vào ghe mà vẫn không bị nhận chìm hay đánh vỡ . 

Khi gặp  hải tặc , thấy chúng  hình  như muốn  ăn tươi nuốt sống mình, có lẽ vì thấy cái ghe 

mốc nhỏ xíu và tinh thần vô  uý  của chủ ghe ốm o, nên chúng  lái  ghe lớn bỏ đi, và may 

thay nhờ gặp dàn khoan 76 của Hoa kỳ mà thóat được hải tặc dày đặc gần bờ  biển Thái 

Lan, nên vợ và con  không bị cướp  hiếp!   

Đi trong rừng Lào cũng như đi trên đại dương , khi trèo lên cây xem hướng thì chỉ thấy 

rừng cây bao la xanh ngắt một màu trải rộng như đại Dương. Khi đi tới Bãi Da bãi Xoài thì 

đĩa vắt nhiều quá, bám vào người hút máu, bắt được một con thì hàng trăm con khác bàm 

khắp ngưòi ngay cả chỗ kín, cú để cho nó  hút máu đầy bụng thì nó nhả ra , nều để vậy   

lâu thì nó sẽ hút hết máu ! .   Khi đó, mới gặp con sông cánh  Chàng, nước sông chảy xiết 

đến nỗi  khi nước ngập đến đầu gối, nếu khống có gậy chống  thì bị cuốn trôi. Để tránh đỉa 

rừng cắn nên phải làm bè  bằng cây trúc, phải thức suốt đêm để làm bè.     

8 anh em làm được 3 cái bè, vì lòng sông dốc nên khi ngồi lên  thì bè nghiêng, ngưòi bị ướt 

đẵm,  dòng sông thì lởm chởm những tảng đá lớn, phải chống bè luồn qua kẻ các tảng đá 

mà lách qua, đa phần dòng  sát bờ  thì có ít tảng đá chắn ngang, nhưng lại bị các cành cây 
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chìa ngng  ra chắn đường, khi bè đi qua thì phải đây cánh cây lên cho bẻ chìm xuống mà 

qua ,  cả ngày từ sáng tới tối cứ ướt sẩm nước  

 ,  khi gặp cái thác nước rất cao  thì cài bè  bị  luồng nước xoáy tròn, không tách ra được, 

nếu cứ lao xuống thác thì  không những bè tan  mà con người tất bị tan xương nát thịt.   

Khi hết gạo thì gặp khu rừng đầy trái dẻ, nhờ người bạn nhắc xem La bàn, mới đổi hướng, 

nên mới gặp người Lào câu cá trên sông, nhờ họ chỉ đường  mới gặp được anh Xăng Lìn, 

trưởng nhân dân tự vệ ( auto defense )  của Bản Ỏn .   ( Sau mới biết người câu cá đó là 

người đợi mối mua thuốc phiện từ Viêt Nam  qua lấy hàng. Còn nhiều điều  không tiện nói 

ra, chỉ biết dâng cho Bề trên soi thấu.. . .   

Cho đến nay, khi nhớ lại con vẫn còn rùng mình, thiết nghĩ không phải tình cờ mà 

thoát hiểm nhiều lần,  chắc chắn là nhờ  lời cầu nguyện liên  lỷ  nên được Ơn Trên chở che  

và Tỗ Tiên Việt đưa đường mở  lối để giúp con cháu  vượt qua khó khăn trở ngại như tên 

Việt  của Việt Nam Ià  vượt qua. 

  Với tấm lòng  Kính yêu  và biết Ơn của Vợ Chồng, 6 con và  11 Cháu. chúng con xin 

kính dâng: 

     Lên Đấng Thượng Đế  bên Đông phương - nguồn của Năng lượng Tình Yêu - mà 

Khoa học gia Einstein cho là nguồn năng lượng từ E = mc2., cùng với Huyền Tổ mẫu Âu 

Cơ và Huyền Tổ Phụ Lạc Long với các Thánh thuộc giòng dõi Tiên Rồng cùng những Ân 

nhân trong Tôn giáo, ngoài xã  hội  trong suốt cuộc đời chúng con, nhất là  cảm  người  

Phối  ngẫu cùng các Con, tuy đã trải qua nhiều thử thách sóng gió, mà vẫn một lòng sống 

chết cùng nhau,  không bao giờ  than van oán trách ! .  

 Lên Thiên Chúa toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ với  Đức Mẹ,  và Thánh Cả Giuse, 

Thánh Bổn mạng Phêrô, Thánh Mát Thêu, bên Tây phương cùng Hội Thánh VN .   

Chúng con xin  dâng  Bộ sách  Văn Hóa Dân tộc  lên  “ Quê Mẹ Việt Nam “ đã sinh 

ra, nuôi lớn và  “ Quán Cha Hoa  Kỳ  “ đã giúp phương tiện nuôi con cái chúng con nên 

người và ngay  cả chúng con lúc tuổi già  để tỏ lòng  Kính ái và  Biết ơn. 

 Chúng con vừa tập yoga để chữa bệnh và  mãi miết học hành công trình Việt Nho và Triết 

lý An vi của Triết gia Kim Định, con đã viết 22 cuốn lớn, mỗi cuốn trên dưới 1000 trang và 

hơn 100 đề tài đấu tranh về Văn Hóa giữa Hán Nho và Việt Nho, cũng là cuộc đấu tranh 

giữa Dân chủ và Độc tài , được xem như sự đóng góp nhỏ nhoi của một công dân Việt tỵ 

nạn ở nước ngoài hướng về Quê Mẹ, chúng con vừa học tập vừa viết, mỗi lần viết  là  hiểu  

rộng và sâu thêm một ít, nên viết khá dài, có khi lặp lại, mà  không thể  cô đọng  một nền 

Văn Hóa có nền tảng Tam tài  gồm cả Đông, Tây, Kim Cổ .   

 Chúng con nhận ra rằng, nền Văn Hóa Tổ  Tiên , bên Ngoài thì  “ xù xì da Cóc, nhưng bên 

Trong lại  bọc trứng Tiên “, đây là nền Văn hoá Nhân bản với ba nền tảng :   



- 678 - 
 

“Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã " 

Thực nuôi Thân để trau dồi Chân, Thiện, Mỹ hàng ngày.    

Sắc cho Vợ  Chồng thỏa mãn dục tính, để Xây Tổ Ấm gia đình theo tinh thần Đại 

Đạo Âm Dương Hòa,  để Vợ  Chồng sống  hạnh phúc bên nhau, gia đình được dùng  làm 

nền tảng cho Quốc gia. 

Diện là Thể  Diện cần cho Tâm, giúp trau dồi Nhân phẩm với:  Nhân, Nghĩa, Bao 

dung 

Lại nữa, khi sinh ra, ai ai cũng còn bất  toàn, là con người chưa  thành, nên phài  “ 

Vi Nhân: Làm Người “ bằng cách làm hai việc lớn suốt đời : 

1.- Hoàn thiện mọi Việc bất kể Nhỏ To  ( perfect of things ), từ việc nhỏ như  ăn cơm 

uống nước, lau bàn, quét nhà,  cho đến việc học hành, hay làm việc lớn Quốc gia.     

2.- Hoàn thiện mọi Mối liên hệ Hoà từ trong Gia đình, ra ngoài  Xã hội và Quốc tế  

bằng cách lấy Nhân phẩm: Nhân, Nghĩa, Bao dung mà hành xử Hòa với nhau. ( perfect for 

beings  ). 

Để  thực hiện mục tiêu cuộc đời  thì phải luôn trực diện với vấn đề Nơi đây  ( here ) 

và Bây giờ ( Now ), hàng ngày phải lưu tâm khởi sự làm mọi việc từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới 

To, từ Dễ tới Khó, từ Đơn gản tới Phức tạp, từ Tinh vi  tới Vĩ đại.   

Chúng ta thấy hai Bà Thánh Têrêsa Calcutta và Bà thánh  Têrêsa Hài đồng Giêsu 

đã  trở nên Thánh bằng đường  lối Tinh vi để trở nên  Vĩ  đại?    Còn đa số Chúng  ta thì 

ham thanh chuộng lạ,  mê say lý  tưởng cao vời, nhưng lực bất tùng Tâm, nên nửa đường 

thì đứt gánh tương tư, nhiều khi đi từ không, rồi lại trở về  hoàn không !        

Hoài vọng của T. G. Kim Định 

Triết gia Kim Định hằng mong, các thế hệ sau tiếp tục công trình  chưa được hòan thành  

để đúc kết nên Bộ  sách Văn Hóa Dân tộc gồm  bốn Bộ: Kinh, Triết, Sử, Văn để neo Hồn 

Thiêng lại với Dân tôc, mà không để bị Lạc Hồn  như hiện nay, khiến Anh Em Đồng bào 

không nhận ra nhau!  

  Chúng con viết lên đây là để giới thiệu với giới Trẻ về cuộc  sống gian nan của Dân tộc vào 

thời loạn ly, hy vọng  sẽ  đem lại vài  lợi ích cho nhau.  .   

Chúng con xin trưng lên đây những bài viết, tất cả đều đã được đăng trên trang mạng  

vietnamvanhien.net, kính mời Quý vị mở xem. 

Hầu hết 22 cuốn lớn của chúng tôi đều có Mục lục ở đầu cuốn sách, mỗi cuốn đều đưọc 

đăng theo hai dạng ( doc ) và ( pdf ) .      
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Khi quý vị muốn mở xem, thì xin  dùng cuốn được đăng theo dạng  ( doc ) . khi mở ra đầu  

cuốn, quý vị thấy  Mục lục với Chương mục, mỗi bài đều có Dàn bài chi tiết, những ý quan 

trọng đều được tô đậm để giúp lớp Trẻ dễ nắm vấn đề, những chữ Nho, chữ Anh, chữ 

Pháp, chữ Latin đều được chú thích, trừ  những bài Tham khảo.    

Quý vị nhìn vào Mục lục, muốn xem bài nào thì một mặt  đem mũi tên (arrow ) con chuột  ( 

mouse ) vào đề mục hay số  trang tương ứng, mặt khác dùng tay trái nhấn vào Ctrl key , 

tay mặt click right mouse thì nó mở ra ngay, không phải lần từng trang như dạng pdf.. 

Xin Quý vị xem các cuốn sách của chúng tôi ở Thư mục dưới đây.  

Đây là vấn đề vừa Rộng vừa sâu, có liên quan đến nhiều lãnh vực của Đông, Tây, Kim , Cổ, 

nên khó tránh khỏi sai lầm, thiếu sót.  

Kính mong quý Độc gỉa chỉ điểm cho những sai lầm  với lời chỉ dẫn cho cả hai mặt Tiêu 

cực ( điều dở của chúng tôi ) và Tích cực ( điều hay của quý Vị )  hầu được hoàn chỉnh hơn, 

những  đóng góp xin gởi cho nvietnhan27@yhoo.com.              

Nếu cần, quý vị có thể trích dẫn, nhưng xin ghi  nguồn gốc, cũng như không thêm bớt, có 

điều gì   sai sót xin  chỉ điểm  cho.  Xin hết lòng đa tạ. 

Việt Nhân    

 

____________________________________________________________________________ 

 

THƯ MỤC 

(bấm vào đề tài để đọc tiếp) 

 

( Trích trong trang mạng: vietnamvanhien.net 

 

1  Cứu Nuớc Bằng Con Đường Văn Hoá 

2  Hợp Tác Văn Hoá Giữa Trung Cộng và Việt Cộng  

3  Di Sản Cuả Một Số Trí Thức Trong Nước  

4  Nguồn Gốc Quốc Hiệu và Vật Biểu Cuả Việt Nam  

5  Cơn Mê Hải Hùng 

6  Đón Xuân 

7  Vạn Giáo Nhất Lý 

mailto:nvietnhan27@yhoo.com.%20%20%20%20%20Xin
http://www.vietnamvanhien.net/cuunuocbangvanhoa.html
http://www.vietnamvanhien.net/hoptacvanhoatcvc.html
http://www.vietnamvanhien.net/disanvanhoatrongnuoc.html
http://www.vietnamvanhien.net/nguongocquochieu.html
http://www.vietnamvanhien.net/conmehaihung.html
http://www.vietnamvanhien.net/donxuan.html
http://www.vietnamvanhien.net/vangiaonhatly.html
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8  Vấn Đề Trí Thức 

9  Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách  

10  Con  Ngươì Nhân Chủ Việt Nho 

11  Con Người Nhân Chủ Trong Huyền Thoại 

12  Chế Độ Xã Hội Nhân Trị Cuả Tổ Tiên Việt Và Dân Chủ Đáy Tầng Cuả Hoa Kỳ 

13  Hiện Tượng Cù Huy Hà Vũ  

14  Có Gì Được Che Trong Áo Mình? 
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 141  Tinh Thần Dịch Lý Đông Phương Nơi Hiến Pháp Hoa Kỳ (pdf) 
 

 Tinh Thần Dịch Lý Đông Phương Nơi Hiến Pháp Hoa Kỳ (docx) 

 142  Thuyết Tam Tài (pdf) 
 

 Thuyết Tam Tài (docx) 

 143   Tử Bất Tử Của Việt Nam (pdf) 
 

  Tử Bất Tử Của Việt Nam (docx) 

 144   Thuyết Âm Dương Của Việt Nho Hay Việt Dịch (pdf) 
 

  Thuyết Âm Dương Của Việt Nho Hay Việt Dịch (docx) 

 145   Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam XVIII (pdf) 

http://www.vietnamvanhien.net/VanDeTaiSaoVietNamKhongBiHanHoa.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuGuiGSTSNguyenVoLong.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/CoiNguonDanTocVietNamvn.pdf
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/VNVH.NET/CoiNguonDanTocVietNamvn.pdf
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/VNVH.NET/CoiNguonDanTocVietNamvn.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietNam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietNam.docx
http://www.vietnamvanhien.net/CoNenChoDanBaRaLamQuanKhong.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/QuocKyVietNam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/DaoMatTruocNuocMatSau.docx
http://www.vietnamvanhien.net/DaoMatTruocNuocMatSau.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuTraoDoiveNenTangVietNho.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuTraoDoiveNenTangVietNho.docx
http://www.vietnamvanhien.net/DamTruongVanHoaVietNhovaTrietLyAnVi.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/DamTruongVanHoaVietNhovaTrietLyAnVi.docx
http://www.vietnamvanhien.net/DamTruongVanHoaVietNhovaTrietLyAnVi.docx
http://www.vietnamvanhien.net/DamTruongVanHoaVietNhovaTrietLyAnVi.docx
http://www.vietnamvanhien.net/HaiBieuTuongCuaNenVanHoaVietNamVNTLAV.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/HaiBieuTuongCuaNenVanHoaVietNamVNTLAV.docx
http://www.vietnamvanhien.net/HaiBieuTuongCuaNenVanHoaVietNamVNTLAV.docx
http://www.vietnamvanhien.net/NocDocTuKhongTu.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/N%E1%BB%8CC%20%C4%90%E1%BB%98C%20T%E1%BB%AA%20KH%E1%BB%94NG%20T%E1%BB%AC.docx
http://www.vietnamvanhien.net/TinhThanDichLyDPNoiHPHoaKy.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/TinhThanDichLyDPNoiHPHoaKy.docx
http://www.vietnamvanhien.net/ThuyetTamTai.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuyetTamTai.docx
http://www.vietnamvanhien.net/TuBatTuCuaVietNam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/TuBatTuCuaVietNam.docx
http://www.vietnamvanhien.net/ThuyetAmDuong.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuyetAmDuong.docx
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietNamXVIII.pdf
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  Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam XVIII (docx) 

146   Minh Triết Việt (pdf) 
 

  Minh Triết Việt (docx) 

147  Nền Văn Hóa Nhân Bản Việt Nam XIX (pdf) 
 

 Nền Văn Hóa Nhân Bản Việt Nam XIX (docx) 

148  Câu Chuyện Ông Táo Và Lưỡng Long Triều Nguyệt Thuộc Nền Nhân Bản Tâm Linh Việt 

Nam (pdf) 
 

 Câu Chuyện Ông Táo Và Lưỡng Long Triều Nguyệt Thuộc Nền Nhân Bản Tâm Linh Việt 

Nam (docx) 

 149   Thư Cho Các Cháu Sinh Viên (pdf) 

 150   Táo Quân (pdf) 

 151   Thư Hồi Âm Cho Bác Sĩ Hằng Lưu Tâm Tới Văn Hóa Dân Tộc (pdf)  

 152   Việt Nam Văn Hiến Chi Bang XX (sắp phát hành) 

 153    Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam XXI - Triết Gia Kim Định Với Di Chỉ Văn Hóa Âu/Lạc (pfd) 

 

 

154 

   Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam XXI - Triết Gia Kim Định Với Di Chỉ Văn Hóa 

Âu/Lạc (doc) 

   

 Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam  XXII. Tìm về cội nguồn Tinh thần Bất khuất của Dân tộc 

Việt Nam ( sắp xin đăng trên vietnamvanhien.net ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietNamXVIII.docx
http://www.vietnamvanhien.net/MinhTrietVietVN0920.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/MinhTrietVietVN0920.docx
http://www.vietnamvanhien.net/NenVanHoaNhanBanVietNam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/NenVanHoaNhanBanVietNam.docx
http://www.vietnamvanhien.net/CauChuyenOngTaovaLuongLongTrieuNguyet.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/CauChuyenOngTaovaLuongLongTrieuNguyet.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/CauChuyenOngTaovaLuongLongTrieuNguyet.docx
http://www.vietnamvanhien.net/CauChuyenOngTaovaLuongLongTrieuNguyet.docx
http://www.vietnamvanhien.net/ThuChoCacChauSinhVien.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/TaoQuanvietnhan.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuHoiAmChoBSLuuTamVHDT.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/ThuHoiAmChoBSLuuTamVHDT.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietToc21.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietToc21.docx
http://www.vietnamvanhien.net/VanHoaThaiHoaVietToc21.docx
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Việt Nhân Nguyễn  Cảnh Hậu 

Tuổi Đinh Mão  ( 1927 )  

Mùa Hè, Tiết Hạ chí, năm Tân Sửu   (28/06/2021)    
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  THAM KHẢO 

[ Tam tài ] 

HUYỆT ĐAN ĐIỀN 

CENTER OF GRAVITY AND THE THIRD EYE 

HUYỆT VÀ HUỆ NHÃN 

 

ĐAN ĐIỀN 

 

Đan điền là gì? 

Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể 

người. 

Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là “Đan Điền thần”.Nghiên cứu về Đan Điền 

được dùng ban đầu trong Đạo giáo. Tuy nhiên vì có nhiều môn phái, sách vở khác nhau nên thuật ngữ “đan điền” có thể được 

dùng không nhất quán bởi các môn phái khác nhau. Trong cơ thể người có ba bộ vị được gọi là đan điền: 

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức) còn gọi là 

“Đan Điền khí”. 

Hạ đan điền: Còn gọi là “Đan Điền tinh”, vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong khoảng trên đường chính 

trung, dưới rốn 1,5 thốn – khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động 

kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn). 

Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là “ruộng trồng đan dược” (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều 

nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo. 

(Wikipedia) 

Vị trí, công dụng, cách tập thở các loại Đan Điền 

Cách thứ nhất : Quân bình âm dương (hay cách thở 2 Đan Điền) 

a-Điều thân : 

Bàn tay duơng đặt trên Đan Điền Thần dưới mỏm xương ức, bàn tay âm đặt dưới rốn 5cm nơi huyệt Khí Hải, Đan Điền Tinh. 

Tay dương của Nam là tay trái, nữ là tay phải. Tay âm của nam là tay phải, nữ là tay trái. Đan Điền Thần là địện dương nối với 

tay dương. Đan Điền Tinh là điện âm nối với tay âm, đó là cách nối mạch truyền khí và tích lũy khí vào tạng phủ để điều hòa âm 

dương theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng . 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%E1%BB%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_th%E1%BB%83_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_th%E1%BB%83_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3n_trung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_khuy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
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The Three Fields 

1.- The lower Cinnabar Field  ( Hạ Đan điền ) is the dantian proper and is the seat of essence (jing). Different sources place 

it at 1.3, 2, 2.4, 3, or 3.6 inches (cun) below or behind the navel, and consider it to be the same as, or closely related to, other loci 

in the same region of the body: the Gate of the Existence (mingmen), the Origin of the Barrier (guanyuan), and the Ocean of 

Breath (qihai). In the first stage of the Neidan process (“refining essence into breath”), circulating the essence along these two 

channels generates the Internal Elixir. 

[ Dantian, dan t’ian, dan tien or tan t’ien is loosely translated as “elixir field”, “sea of qi”, or simply “energy 

center”. Dantian are the Qi Focus Flow Centers, important focal points for meditative and exercise techniques such as qigong, 

martial arts such as t’ai chi ch’uan, and in traditional Chinese medicine.  

Elixir:a substance, usually a liquid, with a magical power to cure, improve,  or preserve something: 

It’s yet another health product claiming to be the elixir of life/youth (= something to make you live longer/stay young).] 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/substance
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/liquid
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/magical
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/power
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cure
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/improve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/preserve
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/yet
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/health
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/product
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/claim
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/youth
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/live
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/stay
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/young
http://khicongydao.com/wp-content/uploads/2015/05/SoDo_CacloaiDanDien.jpg


- 690 - 
 

The nine palaces                                        Cửu trù Hồng phạm 

The nine palaces of the upper Cinnabar Field 

(the leftmost palace in the lower row 

is located between the eyebrows) 

[  Hình này có liên hệ gì đến Cửu trù Hồng phạm, Đan Điền cung ( 丹田宮 ở giữa 5 cung bên dưới)   phải chăng là Hoàng Cực 

? ] 

2.- The middle Cinnabar Field ( Trung Đan điền ) is at the center of the chest according to some authors, or between 

the heart and the navel according to others. It is the seat of breath (or “energy”, qi) and is also called Yellow Court (huangting), 

Crimson Palace (jianggong), or Mysterious Female (xuanpin, an emblem of the conjunction of Yin and Yang). Its central 

position in the body also inspired the names Central Palace (zhonggong) and “One Opening at ] the Center of the Person” 

(shenzhong yiqiao). In the second stage of the Neidan process (“refining breath into spirit”), the Internal Elixir is moved from the 

lower to the middle dantian and is nourished there. 

3.- The upper Field ( Thượng Đan điền )  is located in the region of the brain and is the seat of spirit (shen). Also known as 

Muddy Pellet (niwan) or Palace of Qian (qiangong, with reference to the ☞ trigram representing Pure Yang), it is divided into 

nine palaces or chambers arranged in two rows. Niwan denotes both the upper dantian as a whole and the innermost palace or 

chamber (the third one in the lower row). Moving the Internal Elixir to the upper Field marks the third and last stage of the 

Neidan process (“refining spirit and reverting to Emptiness”). 

Cinnabar Fields and Meditation 

Cinnabar Fields and Meditation 

[There are three Cinnabar Fields, but] the lower Cinnabar Field is the Cinnabar Field in the strict sense. Different views exist 

concerning its position. The medical texts usually say that it is located 1.3 inches below the navel. According to the alchemical 

texts, instead, it is found 1.3 inches behind the navel. 

Wang Mu, Foundations of Internal Alchemy 

The Neidan tradition has inherited and developed several notions that have evolved in various contexts since Han times. The 

term dantian first occurs in two sources related to the transformation of Laozi into a divine being, both dating from 165 CE: 

the Inscription for Laozi (Laozi ming) mentions the term in connection to the Purple Chamber (zifang, the gallbladder), and 

the Stele to Wangzi Qiao (Wangzi Qiao bei) relates it to meditation practices. One of the two main sources on early Taoist 

meditation, the third-century Scripture of the Yellow Court (Huangting jing), frequently refers to the three dantian as the Three 

Fields (santian) and the Three Chambers (sanfang), and also mentions the Yellow Court and the Muddy Pellet. The other main 

early Taoist meditation text, the Central Scripture of Laozi (Laozi zhongjing), gives the first detailed description of the lower 

Field, saying that it contains the whole cosmos and is the residence of the material carriers of essence (jing), i.e., semen for men 

and menstrual blood for women. The same passage shows that the appellation “cinnabar” originally derives from the red color of 

the innermost part of the dantian, with no direct relation to the mineral cinnabar or to the elixir. [See a translation of this 

passage.] 

In several early descriptions, the three dantian also appear as residences of inner gods visualized by adepts in meditation 

practices — in particular, the One (Taiyi), who moves through the three Fields within the human body. The best-known 

occurrence of the term dantian in this context is found in the Baopu zi. [See a translation of this passage.] The Shangqing sources 

developed these meditation practices. The practice of embryonic breathing (taixi), also known as “breathing of the Cinnabar 

Field” (dantian huxi), further contributed to shape the Neidan view of the dantian. 

 

https://www.goldenelixir.com/taoism/yin_and_yang.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/table_bagua.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/taoism_intro_3.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_laozi_zhongjing.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/inner_gods.html
https://www.goldenelixir.com/taoism/texts_baopu_zi.html
https://www.goldenelixir.com/publications/eot_shangqing.html
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Huyệt Đan Điền ở đâu và công dụng như thế nào? 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp 

huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, nơi Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược 

lại. 

a.-Điều Thân 

 

              b.-Điều Ý 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống tự nhiên theo 

hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c-Điều tức : 

Để ý mỗi lần thở vào, tưởng tượng khí từ ngoài vũ trụ vào từ đỉnh đầu (Thiên Môn) chạy đến tụ ở Đan Điền Thần, và khi hơi thở 

ra, tưởng tượng đưa khí từ Đan Điền Thần xuống tụ lại ở Đan Điền Tinh. Cứ mỗi hơi thở vào-ra như thế, trong đầu đếm nhẩn là 1 

lần, rồi 2 lần….cho đến 10 lần, rồi trở lại đếm từ 1 đến 10 lần, gọi là 20, từ 1 đến 10 nữa gọi là 30, gọi là Sổ Tức (đếm hơi 

thở)….càng theo dõi hơi thở vào-ra càng lâu, càng nhiều đến mấy trăm lần càng tốt…. 

d-Lợi ích : 

Có nhiều công dụng. Nếu thở thiền như vậy mà bị hôn trầm rơi vào giấc ngủ sâu, không theo dõi là đã đếm được bao nhiêu lần, 

thì đó là cách chữa bệnh mất ngủ hiệu qủa nhất, vì bệnh mất ngủ do suy nghĩ lung tung, nay cột tâm lại không cho tâm viên ý mã, 

chỉ đếm hơi thở mà ngủ được, do đó tây phương chữa bệnh mất ngủ bằng cách đếm cừu 1 con, 2 con, 3 con…. lên đến ngàn con 

là ngủ được, nhưng đó chỉ là Sổ (đếm) chứ không phải thiền Sổ Tức (đếm hơi thở). 

Ngược lại, nếu không bị hôn trầm, còn tỉnh táo, có thể đếm được đến mấy ngàn lần, gọi là thiền tỉnh thức, tần số sóng não xuống 

thật thấp (3 Hertz) hơn là tần số ngủ (5 Hertz), như vậy cơ thể vẫn được ngủ, nhưng trí nhớ được tăng cường, minh mẫn, phát 

triển tế bào não, tăng cường hệ miễn nhiễm giúp cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, trẻ hóa tế bào, làm chậm sự lão hóa, phát triển 

tâm linh, tăng thêm hồng cầu, tăng oxy trong máu, bụng nóng ấm, mềm, tiêu hóa nhanh, hấp thụ và chuyển hóa nhanh, loại bỏ 

độc tố nhanh tống ra ngoài cơ thể. 

Giai đoạn này là đang tập ở giai đoạn Lửa Cung Ly đốt vàng cung khảm. 

Cách thứ hai : Tập thở Đan Điền Thần   

a.- Điều Thân 

Hai tay để vào Đan Điền Thần để hoàn toàn tăng dương tăng Sinh Hóa, chữa bệnh âm, ăn không tiêu, tiêu chảy, thiếu máu, áp 

huyết thấp, người lạnh, sốt rét….Tay trái nam để dưới xương ức, nơi Đan Điền Thần, tay phải chồng lên trên, nữ đặt tay ngược 

lại. 

b.-Điều Ý 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi bình thường. Nằm nghe, theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống tự nhiên theo 

hơi thở ra-vào, gọi là Quán Tức (theo dõi hơi thở) 

c.- Điều tức   

Sổ Tức, tưởng tượng khi hơi thở vào, khí từ ngoài vũ trụ vào từ Thiên Môn (đỉnh đầu) đến tụ lại ở Đan Điền Thần, mình cảm 

thấy dưới bàn tay nóng ấm. Khi hơi thở ra, tưởng tuợng khí nóng ấm ở bàn tay tỏa ra hâm nóng Đan Điền Thần. Cứ mỗi lần hơi 

thở vào-ra hâm nóng Đan Điền Thần như vậy, mình đếm 1, rồi lần thứ hai đếm 2…. đến 10, là hết vòng thứ nhất, thì quay trở lại 

đếm vòng thứ hai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20, vòng thứ ba 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30, vòng thứ tư 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40… 

Nếu để nhiệt kế dưới bàn tay, chúng ta nhận thấy trước khi tập, nhiệt kế chỉ 30 độ, sau khi tập 30 phút, nhiệt kết chỉ trên 37 độ là 

tập đúng. Người ngoài theo dõi nhiệt độ càng lúc càng tăng là người tập vẫn còn tỉnh thức, nếu nhiệt độ đứng lại không tăng là 

người tập đã đi vào hôn trầm (ngủ say) hay nhiệt độ tụt xuống dần là người tập đã tâm viên ý mã, suy nghĩ theo tư tưởng đi chỗ 

khác, mà ý không còn ở Đan Điền Thần nữa. 

d.- Lợi ích   

Nếu thở thiền ở Đan Điền Thần bị hôn trầm đi vào giấc ngủ sâu là đã chữa được bệnh mất ngủ do áp huyết thấp, người lạnh, 

thiếu máu não, cơ thể suy nhược,suy tim, tâm thần suy nhược, ăn không tiêu, hay bị tiêu chảy, đau nhức. Nếu còn tỉnh thức, cơ 
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thể vẫn được ở trong trạng thái ngủ, chỉ có bộ não đang làm việc chỉnh sửa hệ thống thần kinh giác quan hoàn hảo hơn như mắt 

nhìn rõ, tai nghe thính, mũi thính, vị giác phân biệt rõ ràng, ăn uống ngon hơn, và tâm linh được phát triển đến trình độ cao hơn. 

Tập càng nhiều ở giai đoạn này sẽ đạt đến trình độ : Vân thông khí công soi cốt tiết. 

Cách thứ ba : Tập thở Đan Điền Tinh 

a.-Điều Thân : 

Hai tay để vào Đan điền Tinh để tăng âm, tăng Chuyển Hóa, chữa bệnh dương, táo bón, người nóng, khát uống nước nhiều, áp 

huyết cao, sốt nóng… 

Nam đặt bàn tay phải dưới rốn 5cm nơi huyệt Khí Hải Đan Điền Tinh, tay trái đặt chồng lên trên. Nữ đặt tay ngược lại. 

b.-Điều Ý: 

Quán Tức theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống tự nhiên theo hơi thở ra-vào. 

Tưởng tượng khi hơi thở vào từ đỉnh đầu Thiên Môn (cửa thông ra ngoài trời) vào thẳng đến Đan Điền Tinh tụ lại ở đó, khi hơi 

thở ra, tưởng tượng khí ở bàn tay lăn tỏa vào bụng dưới làm ấm Đan Điền Tinh. Khi đã có được cảm giác mỗi lần hơi thở ra làm 

âm Đan Điền Tinh, bắt đầu Sổ Tức đếm hơi thở, mỗi vòng đếm từ 1 đến 10, vòng thứ hai đếm từ 1 đến 20, rồi 1 đến 30… đến 

hàng trăn lần, ngàn lần. 

c.- Lợi ích   

Khi tỉnh thức tập thở là đang ở thời kỳ Sinh Hóa trong chu kỳ chuyển hóa, khi đi vào giấc ngủ sâu, tất cả biến thành chuyển hóa, 

chuyển chất bổ để biến thành máu chuyển thành tinh khí, sinh tinh hóa tủy mạnh thận, nuôi xương cốt. 

Tập một thời gian liên tục thì lại chuyển tinh hóa khí giai đoạn hai diệt dục để hoàn tinh bổ não biến khí hóa thần, tập bài này 

suốt đời không có hại để chuyển thần hoàn hư có nghiã là thay đổi tế bào não, cải lão hoàn đồng, tăng cường trí nhớ trí thông 

minh. 

Cách thứ tư : Tập Thở Mệnh Môn. 

(sau lưng, điểm giữa cột sống ngang lưng quần, đối xứng với rốn, hay tạm gọi là rốn sau) 

a.-Điều Thân 

Cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt, thở bằng mũi tự nhiên. Có ba cách điều thân, tùy theo mục đích : 

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Thần. 

Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn, hai tay đặt tại Đan Điền Tinh. 

Chuyển tinh hóa khí, tay dương tại Đan Điền Thần và khí hóa thần, tay âm đặt tại Đan Điền Tinh. 

b.- Điều Ý 

Cũng có 3 cách điều ý theo mục đích : 

Chuyển hỏa khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, hơi thở ra, chuyển hỏa khí từ Đan 

Điền Thần vào Mệnh Môn. 

Chuyển thủy khí sang Mệnh Môn : Tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Tinh, hơi thở ra, chuyển thủy khí vào 

Mệnh Môn. 

Chuyển tinh hóa khí, tưởng tượng hơi thở vào từ Thiên Môn tụ ở Đan Điền Thần, để chuyển hóa tinh chất của thức ăn biến thành 

hỏa khí, ngưng thở 1 giây dùng ý chuyển dẫn hỏa khí tụ ở Đan Điền Tinh, để chuyển hóa hỏa khí thành tinh khí một lần nữa. Hơi 

thở ra, chuyển tinh khí từ Đan Điền Tinh vào Mệnh Môn để khí hóa thần. 

Mỗi lần xong một hơi thở, áp dụng Sổ Tức từ 1 đến 10 nhiều lần lên đến ngàn lần. 

c.- Lợi ích   

Khi Sổ Tức bị hôn trần sẽ rơi vào giấc ngủ ngon. 

Khi Sổ Tức còn tỉnh thức, cách thứ nhất làm tăng Mệnh môn hỏa, làm tăng thận dương, chữa được bệnh thận dương hư, chữa 

bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều, mất trí nhớ, áp huyết thấp, người lạnh, sốt rét, chữa bệnh thận khỏi phải lọc thận. 



- 693 - 
 

Cách thứ hai làm tăng thủy cho Mệnh Môn làm mạnh thận âm, nuôi duỡng thận, tăng thận thủy, chữa áp huyết cao, tinh khí thiếu, 

yếu xương cốt, sinh tinh tủy, hoàn tinh bổ não, chữa thận nhiệt đi tiểu nóng rát, tiểu rắt. 

Cách thứ ba, chuyển tinh hóa khí, khí hóa thần, nuôi bộ não phát triển, thay tế bào não, làm chậm lão hóa, tăng cường trí nhớ trí 

thông minh, phát triển tâm linh. Đây là giai đoạn luyện Tinh bền khí đủ dưỡng nguyên thần. 

Tại sao gọi là Đan Điền Thần ? 

Vị trí của Đan điền thần được định nghĩa là một lỗ rỗng gọi là Hư Vô Huyệt Lý, ngang dọc 1 thốn 2 phân sờ và nhìn không thấy, 

nhưng là nơi chuyển hoá Âm Dương, cách tim 3 thốn 6, cách thận 3 thốn 6, đo khoảng cách từ tim (Hỏa) xuống Thận (thủy) là 8 

thốn 4 .Tiểu vũ trụ của con người liên quan đồng nhất thể với đaị Vũ trụ của trời đất nên khoảng cách từ mặt trời (hỏa) xuống 

mặt nước biển (thủy) là tám mươi bốn muôn ngàn dặm (84 x 10000 (muôn)x1000x dặm 1,609km) đúng như khoa học đã xác 

định . 

Điện khí Hỏa của Trời là Dương, điện khí Thủy của trái Đất là Âm, giữa lưng Trời là điểm chuyển hóa Âm Dương khi đụng nhau 

tạo ra sét và tiếng nổ ở đó. Ở đó là nơi nào không xác định được chính xác nên ở trong thân người được gọi là Hư Vô Huyệt Lý . 

Nếu muốn thường xuyên âm dương được chuyển hóa để giúp con người khỏe mạnh sống lâu con người mới tìm cách luyện đơn 

như Thái Thượng Lão Quân, lập một cái lò bát quái ở Đan điền Thần này gọi là lập Lư Đảnh .Chất liệu để luyện đơn là hai chất 

độc không bao giờ có thể hòa hợp được với nhau đó là chất dương thủy ngân ( hống) và chất âm chì (diên) nung nấu trong lò ở 

một nhiệt độ thích hợp ( gọi là luyện công phu để hống diên giao đầu) độ lửa của lò bát quái lúc đó vừa nóng bên trong vừa nóng 

bên ngoài gây ra một tiếng nổ cả hai thứ tan thành chất bột đỏ tươi gọi là thần sa thường dùng để bao áo các viên thuốc tầu chữa 

bệnh tim, thần kinh, an thần , thần sa uống nhiều thì ngộ độc tẩu hỏa nhập ma, loại chế biến ít độc có thể uống được là chu sa, 

trong các triều đại Tầu dùng Chu sa bón cho con Thạch sùng ăn rồi lấy máu của Thạch sùng bôi vào cổ tay người con gái để xác 

nhận còn là xử nữ hay không rồi mới tiến cung, nên có điển tích của câu thơ Lấy bột chu sa bón thạch sùng.Ngày nay các nhà 

hàng tàu có món phở áp chảo là để lửa phừng cháy lên trên vào chảo rồi lấy ra, ăn có mùi thơm ngon đặc biệt hơn là chỉ xào bằng 

lửa dưới, giống như kiểu luyện tiên đơn lửa bên ngoài đủ nóng đến độ làm phừng lửa cháy bên trong lò bát quái mới thành thuốc 

tiên. 

Khi chúng ta chọn chỗ đặt tay vào Đan Điền là chúng ta đang ở thời kỳ Lập Lư Đảnh .Khi thở nghe bụng nóng là nóng trong, 

nghe bàn tay nóng chảy mồ hôi là lửa ngoài nóng, cái nóng được tăng cường theo chu kỳ khép kín để bảo toàn năng lượng, đến 

độ nóng nào thích hợp thì tâm hoả và thận thủy chuyển hóa gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sét đánh, khiến mình bàng 

hoàng ngơ ngác, tưởng bom ở đâu nổ, chỉ có trong đầu mình nghe được mà người ngoài không nghe được lúc đó thành tiên rồi, 

khó mà đạt được, nhưng để chuyển tinh hoá khí, khí hóa thần giúp sống lâu khỏe mạnh không bệnh tật thì dễ hơn mọi người đều 

tập được. 

Các tiên gia gọi vị trí đan điền thần là Cung Huỳnh Đình, Đình là sân, Huỳnh là vàng, tức là sân rồng nơi các bá quan văn võ 

cùng vua họp bàn chánh sự, các nơi báo cáo tình hình trong nước và là đầu não chỉ huy điều hành việc nước. Cho nên ý tập trung 

tại Đan Điền Thần, ý là vua, các quan là những thần kinh chức năng cơ quan tạng phủ tụ tập ở đây để điều hòa các chức năng của 

cơ thể. Ngược lại nếu thiền theo các môn phái khác, ý tập trung tại bộ đầu, thì theo lý thuyết của khí công ý ở đâu khí ở đó, khí 

huyết sẽ dồn hết lên bộ đầu sinh tẩu hỏa nhập ma, bộ đầu gọi là Nê Hoàn Cung như phòng ngủ của vua. Nếu quốc gia nào mà 

ông vua cứ ở phòng ngủ nơi hậu cung vui chơi với tam cung lục viện thì sẽ mất nước, cho nên muốn nước giầu dân mạnh vua lúc 

nào cũng phải ra ngoài Huỳnh Đình Cung kiểm soát công việc làm của các bá quan văn võ (âm dương, huyết khí) của các bộ 

(tạng phủ) thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh không bệnh tật. 

Mọi người nên tập bài tĩnh công đến suốt đời cũng không có biến chứng tẩu hỏa nhập ma, vì càng tập là càng luyện đơn để tiến 

hóa, luyện đơn chắc chắn thể xác khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng về tinh thần, trí não được phát triển, kết qủa đầu tiên cảm 

nhận được là : Vân thông khí công soi cốt tiết. Tinh bền khí đủ dưỡng nguyên thần. Tiếp tục tập sẽ có trạng thái : Xuất thần lên 

cảnh thần tiên. Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu. Tập đến khi thần hoàn hư : Đến bực này thì chứng kim tiên. Không không 

không hậu không tiền,. Không lo không nghĩ không phiền lòng ai . Đến lúc đó tôi sẽ từ giã qúy vị biệt tích giang hồ. 

Nói như vậy để qúy vị biết tôi chưa đạt được cảnh giới này, nên mới còn duyên để gặp gỡ qúy vị 

doducngoc 

o O o 

Kính gửi Đại Phu Đỗ Đức Ngọc 

Tôi rất cám ơn ngài gửi cho Đồ Hình các kinh huyệt. 
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Tôi là người tu thiền, muốn biết đích xác huyệt Đan Điền, chỉ biết đại khái dưới rốn 2 phân (2 đốt ngón tay), và thắc mắc rằng, 

sâu hơn huyệt Đan Điền nữa là huyệt gì, trên Đan Điền là huyệt Âm giao có phải cũng là Đan Điền không thưa Đại phu ? Tôi 

quen biết một võ sư cho biết đó là huyệt Khí Hải, xin đại phu xác định, chỉ giáo dùm cho chính xác vị trí. 

Chúc Đại phu mọi điều như ý và càng thêm công đức, phổ độ chúng sinh. 

Kính thư, 

Tăng 

Trả lời 

Khí Hải còn gọi là Đan Điền Tinh, dưới huyệt Khí Hải có huyệt Quan Nguyên, nhà đạo gọi là Chơn Khí Huyệt, Âm Giao không 

phải là Đan Điền. Khí công thiền có 3 đan điền, Đan Điền Khí từ xương ức lên đỉnh đầu, khi thở thiền chú ý hơi thở ở Thiên Môn 

(chỗ lõm trên đỉnh đầu do thiền mà có, không hoàn toàn đúng vào huyệt Bách Hội) hay chú ý vào Ấn Đường, hai nơi này gọi là 

Đan Điền Khí. Đan Điền Thần là nơi Âm Dương gặp nhau để biến hóa, gọi lả Hư Vô Huyệt Lý, sờ và nhìn không thấy, rộng 

vuông vức 1 thốn 2, cách tim 3 thốn 6, cách thận 3 thốn 6 .Tổng cộng tâm hỏa cách thận thủy 8 thốn 4, tương đương với khoảng 

cách từ mặt trời xuống biển là 84 muôn ngàn dặm (84x10000x1000x1,609km) điểm giữa trời với đất giao tiếp điện âm dương tạo 

ra tiếng sấm sét ở thiên nhiên, thì Hư Vô Huyệt Lý cũng tạo ra chấn động âm dưong, nên gọi là Đan Điền Thần, khi thở tập trung 

ý tại đan điền thần dưới xương ức gần huyệt Cưu Vĩ, nó nằm sâu bên trong, vô hình, Thái Thượng Lão Quân gọi cách thở này là 

Lập Lư Đảnh để nấu thuốc luyện tiên đơn (lửa cung ly đốt vàng cung khảm), cung ly là tâm hỏa, cung khảm là thận thủy, khí 

công gọi là cách thở thai tức (bào thai trong bụng mẹ không cần thở bằng mũi để lấy oxy bên ngoài, chỉ cần theo dõi nhịp mạch 

đập ở Đan Điền Thần, thấy nó vẫn đập, mặc dù mình không thở mà vẫn sống ), cuốn lưỡi nối vòng Nhâm Đốc để khí đi xuống 12 

đốt cổ họng thì 12 đốt này nhà đạo gọi là Thập Nhị Trùng Lầu, nhưng luyện đến khi chuyển tinh hoá khí, chuyển khí hóa thần, thì 

khí đi lên sau lưng vòng phía sau 12 đốt cổ lên đầu vào Cung Nê Hoàn thì 12 đốt này có tên gọi khác là Thập Nhị Trùng 

Thiên….. 

Thân 

Doducngoc 

Vô cùng cám ơn Đại Phu đã giảng giải rất chi tiết về Đan Điền Tinh, Khí, Thần, khiến tiểu nhân được mở rộng tầm kiến thức. 

Nhưng lại thêm các danh từ như Thốn, Cung Nê Hoàn, khiến tiểu nhân thêm mờ mịt. Xin cho biết 1 thốn tương đương với bao 

nhiêu cm hay inches, trong hệ thống đo lường hiện đại. Và vị trí cung Nê Hoàn ở đâu ? 

Ngoài ra, cách thận 3 thốn 6 lại cách thận thủy 8 thốn 4, là sao? 

Khác biệt thế nào giữa 2 Thận và Thận thủy ? 

Xin cảm tạ, 

Tăng 

Trả lời 

1-Thốn là đơn vị đo lường chiều dài của 1 đốt lóng tay của mỗi người mập ốm khác nhau theo tỷ lệ với thân hình của người ấy, 

nhưng theo 1 quy luật chung như khoảng cách giữa 2 núm vú là 8 thốn, khoảng cách lằn chỉ nhượng tay đến lằn chỉ cổ tay dài 12 

thốn, thí dụ nói huyệt 

Nội Quan cách lằn chỉ cổ tay 2 thốn, thì huyệt này trên tay một đứa nhỏ chỉ dài có 3cm, nhưng trên cổ tay người lớn 7cm… do đó 

đơn vị đo huyệt gọi là đồng thân thốn, lấy đốt tay người nào đo lên thân người ấy, chứ không đo trên người khác được. Thời nay 

giải quyết dễ dàng hơn, xem thốn là 1 đoạn, vậy huyệt Nội Quan là 2/12 (trên tổng số 12 đoạn của chiều dài cánh tay ngoài)… Từ 

rốn xuống xương mu dài 5 thốn, huyệt Khí Hải tính từ rốn xuống là 1 thốn rưỡi, tức là 1.5/5. 

2-Nê Hoàn Cung ví như phòng ngủ của vua, nằm trong đầu nhưng vô hình không có vị trí nhất định, không phải ai cũng có, chỉ 

có những vị tu thiền đạt mức thượng trí (kiến thức ngoài thế gian không có). Còn Đan Điền Thần, nhà đạo gọi là Huỳnh Đình 

Cung (sân rồng) nơi văn võ bá quan cùng vua họp bàn việc nước, điều khỉển lục bộ như ngoại giao, giáo dục, công chánh, kinh 

tế, nội vụ,y tế….Vì thế khi thở ý tập trung ở đây (ý là vua) theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh sự hoạt động của lục phủ ngũ tạng lúc 

nào cũng được tốt thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Nếu vua (ý) ở Nê Hoàn Cung mê say với cung tần mỹ nữ thì quốc gia sẽ loạn, 

ví như ý tập trung ở đầu, cơ thể sẽ bị bệnh, tẩu hỏa nhập ma, áp huyết cao, mất ngủ, điên loạn… Cho nên khí công chữa bệnh chỉ 

nên tập trung ý theo dõi hơi thở ở Đan Điền Thần để chuyển hóa âm dương, giúp lục phủ ngũ tạng luôn hoạt động tốt để cơ thể 

khỏe mạnh không bệnh tật. Đây cũng là một phương pháp thiền để tăng cường sức khỏe, không xuất hồn lên bộ đầu sẽ làm tăng 

áp huyết, không tập trung nhiều ở Chơn Khí Huyệt (dưới Đan Điền Tinh) sẽ thành qủy dâm dục… 

3-Khoảng cách từ tim xuống điểm nối 2 qủa thận dài 8 thốn 4, Hư Vô Huyệt Lý chiếm 1 thốn 2, ở trung tâm lư đảnh ở đoạn giữa 

tâm-thận 
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4-Thận là nói chung, nhưng chức năng chứa lọc nước gọi là thận thủy để đối đãi với tim cho sức nóng ấm cho cơ thể goi là tâm 

hỏa, dùng danh từ hỏa thủy là có ý nghĩa về sự biến hóa của trời đất, mặt trời nóng giao hòa với quả đất bằng cách đưa sức nóng 

xuống mặt biển, lúc nhiều 

lúc ít để nước nóng bốc hơi thành mây, nước biển cạn gọi là thủy triều xuống, mây tụ lại thành mưa trả nước về cho biển gọi là 

thủy triều lên, đó gọi là sự biến hóa hỏa-thủy của thiên nhiên vũ trụ, trong con người cũng do tâm hỏa và thận thủy chuyển hóa 

gọi là sự khí hóa làm lục phủ ngũ tạng hoạt động điều hòa. 

Thân 

doducngoc 

Khai mở “Huệ nhãn” của Đại sư Tây Tạng 

Một khi đã có Huệ nhãn thì dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn có thể thấy những gì xảy ra ở 

khoảng cách xa. 

Xứ Tây Tạng, được xem là “thánh địa” của những câu chuyện kỳ bí và tâm linh mà khoa học đang tìm cách lý giải. Đã có rất 

nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng “đơn phương độc mã” trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của “đỉnh 

trời” không ngoài mục đích là tìm hiểu những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. 

Khám phá 

Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng như James Frazer, R. Muller, William Halse Ricers, Ions Veronica, Mbiti John, 

Wentz W. E, Osborne Harold... đặc biệt là một người phụ nữ, một nữ văn sĩ tên là Alexandra David Neel đã đơn phương độc mã 

trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của “đỉnh trời” là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì 

thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. Nhờ đó mà thế giới Tây phương mới biết được những cuộc sống lạ lùng của các vị Lạt Ma Tây 

Tạng, nhất là biết về những năng lực tâm linh kỳ bí của những vị sư sống trong hang động, nơi mà “Trời” và “Đất” gần như giao 

hòa với nhau thành một thể. 

Điểm đặc biệt đáng nhắc đến là nơi đây các vị sư đều có khả năng cao về nhận thức, họ có thể hiểu nhau qua không gian hơn là 

biểu lộ bằng lời nói hay hành động. Nhờ khả năng đọc được tư tưởng người khác mà nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng biết trước được 

những gì mà người khác đang dự tính trong đầu. 

Ngoài ra, những vị này còn có khả năng phân tích vầng màu sắc tỏa ra từ đầu bất cứ ai để từ đó biết được ý tưởng tốt hay xấu mà 

người đó đang dự định. Đây chính là nguồn năng lực của con mắt thứ ba đã được nhiều tài liệu nhắc tới với tên gọi là “Thần 

nhãn” hay “Huệ nhãn”. 

 

Trở lại vấn đề khả năng thông hiểu ý tưởng người khác cũng như thấy rõ và phân biệt vầng màu mà các vị Lạt Ma Tây Tạng có 

được thì đó lại là sự kiện có vẻ bình thường đối với người dân Tây Tạng. 

Lý do dễ hiểu là từ tấm bé, họ đã được cha mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích về người Tây Tạng thời cổ xưa, theo chuyện cổ này thì 

thời xưa ấy, người Tây Tạng ai cũng có một “nhãn lực” đặc biệt, nhãn lực này không phải từ đôi mắt thông thường của con người 

mà là từ một con mắt thứ ba này mà người xưa gọi là Thần nhãn hay nói theo kinh điển là Huệ nhãn. 

Về sau, vì con người bị lôi kéo dần vào đường vật chất, ích kỷ, tham lam, sân hận, mê mờ nên trí óc không còn trong sạch, sáng 

suốt. Cuối cùng như tấm gương bị bụi mờ che kín, con mắt thứ ba trở thành u tối không còn sử dụng được nữa. 

Các nhà nghiên cứu về Huệ nhãn đã bắt gặp trong giới động vật hình ảnh trung thực nhất về con mắt thứ ba một cách rõ rệt 

không chối cãi. Tuy nhiên câu hỏi tại sao lại có sự hiện hữu và công dụng thực tế thì lại còn lắm mơ hồ. Đặc biệt lạ lùng là ngay 

trong giới động vật có xương sống cấp dưới thì lại thấy hiện một cấu tạo giống như cấu tạo mắt bình thường, nghĩa là cũng có 

dây thần kinh, thủy tinh thể và võng mạc... Ngay cả loài cá, lưỡng thê, bò sát, chim, cả động vật có vú kể cả con người cũng đều 

có dấu tích con mắt thứ ba. 

https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang1_kienthuc_xuyb.jpg
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Khi khảo sát bộ xương của loài khủng long thời tiền sử, các nhà cổ sinh vật học cũng chú ý tới một chỗ lõm nơi phần sọ của loài 

bò sát khổng lồ này và đã đoán nơi đây là vị trí của một cơ quan thị giác hay nói theo suy tưởng của sự kiện đang bàn là “con mắt 

thứ ba”. Công dụng của con mắt này có lẽ để giúp các loài động vật thời cổ không những thấy mà còn biết thêm hay cảm nhận 

trước được tình trạng chung quanh như mưa, gió nhất là các vật thể nằm khuất ở vị trí phía trên đầu. 

 

Khai mở “Huệ nhãn” 

Những khám phá mới đây nhất (vào năm 1996) từ một số nhà khoa học đã cho biết là trong não người có một tuyến tuy rất nhỏ, 

chỉ bằng hạt đậu xanh nhưng nhiệm vụ của tuyến này rất kỳ diệu, chỉ tiết ra loại nhân hóa tố đặc biệt với một lượng rất nhỏ trong 

trường hợp con người đang chú tâm cầu nguyện với tất cả thành tâm, hay vào các giai đoạn con người ở tình trạng nguy biến, 

thập tử nhất sinh. 

Cái tuyến lạ lùng đó là tuyến Tùng quả (Pineal gland). Khi phân hóa tố của tuyến đi vào máu thì cơ thể sẽ có những phản ứng kỳ 

diệu bất ngờ mà lúc bình thường không có được. Các nhà sinh vật học còn khám phá ra rằng:  

Tuyến Pineal gland còn có liên quan tới bộ phận mà người Tây Tạng gọi là con Mắt thứ ba. 

Chỉ những ai chịu vứt bỏ lòng tham luyến sân si mê mờ, quyết tâm giữ lòng trong sạch và tu trì mới có được Huệ nhãn. 

Chính phần lớn các vị Đại sư Tây Tạng, những người ẩn cư nơi vùng núi cao tuyết giá hay trong các Đạo viện thâm nghiêm là có 

thể có năng lượng “thượng thừa” ấy mà thôi. Tuy nhiên, theo các vị Đại sư thì không phải tất cả các vị chân tu Tây Tạng đều có 

Thần nhãn hay Huệ nhãn như ta tưởng, vì muốn có được Thần nhãn thì ngoài hội đủ các điểm cần yếu như đã nói trên, còn phải 

có Thần lực đặc biệt kết hợp với các pháp môn tu luyện cao siêu mới được. 

 

Phép tu luyện cao siêu đó có mục đích là để khai mở Huệ nhãn. Một khi đã có Huệ nhãn rồi thì dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi 

núi cao hay trong rừng sâu vẫn có thể thấy được những gì xảy ra ở khoảng cách rất xa, hay chuyển di tư tưởng đến một nơi nào 

đó cho ai. 

Tại Tây Tạng, nhiều Đạo viện thường có những buổi thực tập về phép chuyển di tư tưởng giữa các hàng đệ tử trong giai đoạn tu 

luyện các phép thần thông. Phương cách thực tập rất khoa học, lúc đầu hai người đệ tử ngồi cạnh nhau để chuyển tư tưởng cho 

nhau. Khi bắt được tư tưởng của nhau rồi thì khoảng cách tĩnh tạo giữa hai người này sẽ ở vị trí xa hơn. 

Cứ thế mà về lâu về dài họ có thể đạt tới khả năng truyền tư tưởng cho nhau qua khoảng cách rất xa: hoặc từ đạo viện này đến 

đạo viện khác, từ hang động này đến hang động khác. Theo bà Alexandra David Neel thì dãy Hy Mã Lạp Sơn tuyết phủ im lìm 

hoang vắng nhưng lại là nơi các nguồn tư tưởng của các vị ẩn tu giăng bủa khắp nơi nơi... 

Theo PLXH 

 

https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang2_kienthuc_mcdh.jpg
https://images.kienthuc.net.vn/zoom/800/uploaded/maianh/2014_03_28/ktt_29.3_tay_tang3_kienthuc_orre.jpg
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Tuyến Tùng và tuyến Yên 

The Brain 

How many brains do you have - one or two? Actually, this is quite easy to answer...you have only one brain. However, the 

cerebral hemispheres are divided right down the middle into a right hemisphere and a left hemisphere. Each hemisphere 

appears to be specialized for some behaviors. The hemispheres communicate with each other through a thick band of 200-250 

million nerve fibers called the corpus callosum. (A smaller band of nerve fibers called the anterior commissure also connects 

parts of the cerebral hemispheres.) 

 

 

The pineal gland ( Tuyến Tùng )  is a small endocrine gland in the brain, situated beneath the back part of the corpus 

callosum, and secretes melatonin. 

TUYẾN TÙNG  

Cấu tạo và chức năng 

   

https://faculty.washington.edu/chudler/sagittal.html
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Tuyến tùng quả (pineal gland) hay còn có tên gọi khác là tuyến tùng. Tuyến tùng là bộ phận nằm ẩn nơi sâu kín của bộ 

óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hột đậu. Vào buổi chiều xuống tuyến tùng tiết ra hormone melatonin, 

đưa chúng ta vào giấc ngủ. 

1. Tuyến tùng là gì? 

Tuyến tùng quả (pineal gland) là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở hệ thần kinh. Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ nằm trong 

não của các loài động vật có xương sống, ở vùng biểu mô, gần trung tâm não bộ, giữa hai bán cầu và được giấu kín trong một cái 

rãnh, nơi mà hai mảnh của đồi thị (thalamus) gặp nhau. Tuyến tùng có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ nằm gần trung 

tâm của não, giữa hai bán cầu chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tuyến tùng chứa chủ yếu là pinealocytes, là 

những tế bào sản xuất hormone melatonin và các tế bào thần kinh đệm-một loại tế bào não đặc biệt hỗ trợ tế bào thần 

kinh (các tế bào truyền thông tin đến các tế bào khác). 

2. Tuyến tùng tiết ra chất gì? 

Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. Melatonin được sản xuất theo lượng ánh sáng 

mà cơ thể tiếp xúc. Tuyến tùng giải phóng một lượng melatonin lớn hơn khi trời tối khiến cơ thể có cảm giác buồn ngủ. Nhiều 

thực phẩm bổ sung cung cấp melatonin như một chất hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. 

 
Tuyến tùng tiết ra melatonin là một loại hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học. 

3. Chức năng của tuyến Tùng 

Một số chức năng của tuyến tùng bao gồm: 

a.-Đồng hồ sinh học 

Tuyến tùng hoạt động như một cái đồng hồ trong cơ thể con người để nhận biết mọi thay đổi lượng ánh sáng mặt trời từ ngày 

đến đêm hoặc giữa các mùa khác nhau qua đó điều chỉnh nhịp sinh học trong cơ thể. Khi đồng hồ báo đêm đến thì tuyến tùng 

tiết ra melatonin tạo ra cảm giác buồn ngủ. 

b.- Chuyển hóa xương 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cau-tao-va-cach-he-kinh-trung-uong-hoat-dong/
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Những thay đổi trong chức năng của tuyến tùng có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, đồng thời phụ nữ sau mãn kinh dễ 

bị loãng xương hơn đáng kể so với các nhóm khác. Chức năng của tuyến tùng có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Việc bổ sung 

melatonin theo đường uống có tác dụng tăng khối lượng xương có thể được sử dụng trong tương lai để bảo vệ chống loãng xương 

sau mãn kinh. 

 

Chuyển hóa xương có sự liên quan với melatonin 

c.- Sức khỏe tinh thần 

Giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Một số rối loạn sức khỏe tâm thần cũng có thể làm cho bạn 

khó ngủ hơn. Một trạng thái tinh thần được chứng minh là có mối quan hệ chặt chẽ với ánh sáng. Trong bệnh lý rối loạn cảm xúc 

theo mùa là một dạng trầm cảm ảnh hưởng đến tâm trạng của một người và có xu hướng xảy ra khi mức độ ánh sáng thấp. Điều 

này có thể là do những thay đổi của tuyến tùng tiết ra melatonin. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy melatonin 

không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến rối loạn tâm trạng. 

d.- Chi phối chức năng tuyến yên 

Tuyến yên là một tuyến ở vùng dưới đồi có chức năng điều tiết nội tiết tố, bao gồm cả sự tăng trưởng và chức năng tuyến giáp. 

Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng tuyến tùng có thể ảnh hưởng thay đổi hoạt động của tuyến yên. Melatonin do tuyến tùng 

tiết ra có thể ngăn chặn tuyến yên tiết ra các hormone đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của buồng trứng và tinh hoàn và 

điều chỉnh các chức năng như chu kỳ kinh nguyệt. 

 

Chức năng của tuyến tùng có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt 

e.-Chuyển hóa thuốc 

Một số loại thuốc bao gồm cả thuốc kích thích thần kinh và thuốc điều trị có thể làm thay đổi chức năng của tuyến tùng và hoạt 

động sản xuất melatonin của tuyến tùng. 

g.-Sự lão hóa 

Khi cơ thể già đi, tuyến tùng có xu hướng tiết ra ít melatonin hơn. Mặc dù melatonin không phải là nguyên nhân duy nhất làm 

xuất hiện những thay đổi liên quan đến tuổi tác, nhưng nồng độ melatonin giảm có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động 

sinh hoạt và trao đổi chất của cơ thể. Melatonin có thể là tác nhân của việc người lớn tuổi ngủ ít hơn và có thể khó ngủ hơn. 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nao-la-man-kinh-muon/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-loang-xuong/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/chu-ky-kinh-nguyet-duoc-tinh-nhu-nao/
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Chức năng của tuyến Tùng ảnh hưởng đến sự lão hóa 

h.-Ý thức định hướng 

Những người bị suy yếu chức năng tuyến tùng do tổn thương của tuyến này có ảnh hưởng tới nhận thức, định hướng không gian 

và thời gian của người đó. 

Chủ đề: Tuyến tùng Tuyến tùng quả Gây buồn ngủ Tuyến tùng trong não Chức năng của tuyến tùng Buồn ngủ 

 

 

Guide To Understanding The Pituitary Gland 

The pituitary gland is a structure located at the base of the brain, which dictates and manages the functions of the majority of 

other endocrine glands throughout the body. The pituitary gland has been coined as the master gland because of its management 

abilities. The pituitary gland is protected and housed by the sella turcica or bony structure that does not leave much room for any 

expansion. The hypothalamus, the part of the brain that sits just above the pituitary gland, is what controls its function. The 

hypothalamus works similar to a meter or monitor to detect abnormalities the levels of the hormones the pituitary gland produces. 

The hypothalamus is physically connected to the pituitary gland by a strong bundle of nerve projections and blood vessels. The 

hypothalamus communicates with the pituitary gland by sending hormones into connecting blood vessels, and through nerve 

impulses that bridge the structures together. 

Learn all about the pituitary gland now. 

______________________________________________________________________________  

  

  

TUYẾN YÊN ( Pituitary Gland ) 

Vị trí của Tuyến yên 

 

https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-qua/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/gay-buon-ngu/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/tuyen-tung-trong-nao/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/chuc-nang-cua-tuyen-tung/
https://www.vinmec.com/vi/chu-de/buon-ngu/
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Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thùy là một tuyến nội tiết có kích thước bằng hạt đậu và khối lượng 0.5g (0.018 oz) nằm ở 

sàn não thất ba, trong hố yên của thân xương bướm. Đây là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các 

tuyến nội tiết khác. 

Cấu tạo của Tuyến yên 

Dựa vào hình thể, nguồn gốc thai và chức năng, người ta chia tuyến yên làm ba thùy: thùy trước, thuỳ giữa và thuỳ sau. 

1.- Thùy trước tuyến yên (tuyến yên bạch) 

Thùy trước được chia làm 3 phần: phần phễu, phần trung gian, và phần xa (hay phần hầu). Thùy trước tuyến yên có tính chất là 

một tuyến nội tiết thật sự, nó gồm hai loại tế bào:tế bào ưa acid tiết ra hormon GH và Prolactin, tế bào ưa kiềm tiết ra ACTH, 

TSH, FSH, LH, Lipoprotein... 

Chức năng: các hormon này tham gia vào rất nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như: quyết định sự tăng trưởng của cơ thể 

(GH), sự tăng trưởng và phát triển các tuyến sinh dục (LH, FSH). Đặc biệt các hormon tiền yên còn có tác động điều hòa hầu hết 

các tuyến nội tiết khác, nên người ta gọi tuyến yên là đầu đàn trong các tuyến hệ nội tiết. 

2.- Thuỳ sau tuyến yên 

Gồm các tế bào giống như các tế bào mô thần kinh đệm,các tế bào này không có khả năng bài tiết hormon. Chúng chứa các 

hormon do vùng dưới đồi bài tiết ra đó là Vasopressin và Oxytoxin. Chức năng của Vasopressin (ADH):hay còn gọi là hormon 

làm tăng hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp. Nếu thiếu hormon này thì nước không thể tái hấp thu ở thận gây bệnh đái tháo 

nhạt. Oxytoxin: đây là hormone làm tăng co bóp cơ tử cung. Phụ nữ có thai thường có nồng độ hormone này tăng cao trong máu. 

Đến giai đoạn sinh, tác dụng của oxytoxin làm co bóp mạnh cơ tử cung và đẩy thai nhi ra ngoài 

3.- Thuỳ giữa tyến yên 

Thường phát triển mạnh ở động vật cấp thấp, ở người chỉ phát triển ở trẻ nhỏ. Thuỳ giữa tuyến yên tiết ra MSH có tác dụng phân 

bố sắc tố da. Động mạch cung cấp máu cho tuyến yên là hai nhánh: động mạch tuyến yên trên và động mạch tuyến yên dưới, cả 

hai đều xuất phát từ động mạch cảnh trong. 

Chức năng của Tuyến yên 

1.- Tuyến yên tiết ra hormone gì? 

Tuyến yên tiết ra nhiều loại hormon khác nhau, tác động đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

Thùy trước tuyến yên 

Thùy trước gồm ba phần là phần phễu, phần trung gian và phần xa. Về cấu tạo được hình thành từ hai loại tế bào là tế bào ưa acid 

và tế bào ưa kiềm. 

Thùy trước có thể xem là một tuyến nội tiết thật sự, nó tiết ra nhiều loại hormone có phạm vi tác động rất rộng từ tăng trưởng, 

chuyển hóa đến sinh sản,... Có thể kể đến như: 

Hormon Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) có chức năng kích thích tuyến thượng thận sản xuất cortisol. 

Cortisol có vai trò quan trọng trong trao đổi chất, kiểm soát lượng đường, điều hòa huyết áp và là yếu tố chống viêm. 

Hormone tăng trưởng (Growth hormone -GH) tác động đến nhiều tế bào khác nhau, giúp tăng chiều cao ở trẻ em, 

kiểm soát khối lượng cơ bắp,và lượng mỡ trong cơ thể. 

Hormon Prolactin khích thích tuyến vú sản xuất sữa. 

Hormon kích thích tuyến giáp TSH kích thích tuyến giáp sản xuất hormon tuyến giáp là triiodothyronine (T3) và 

thyroxin (T4), giúp kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể như nhịp tim, nhiệt độ và trao đổi chất. 

Hormone kích thích nang trứng (Follicle-stimulating hormone – FSH) giúp kích thích buồng trứng sinh nang trứng 

và tinh hoàn sinh tinh trùng.  



- 702 - 
 

Trong khi đó, hormone Luteinising hormone (LH) kích thích sự rụng trứng và kích thích các tế bào trong tinh hoàn 

sản xuất testosterone 

2.- Thùy sau tuyến yên 

Là nơi tập trung khoảng 50.000 đầu mối thần kinh liên lạc khắp cơ thể, thùy sau sản xuất hai hormone đó là: 

Hormone Oxytocin là kích thích sự co bóp của tử cung lúc phụ nữ chuyển dạ và giúp vú tiết sữa. 

Hormone chống bài niệu (ADH) tác động lên thận, giúp cơ thể hấp thu lại nước từ ống lượn xa và ống góp. Nếu thiếu 

hormone này sẽ gây nên bệnh đái tháo nhạt, là tình trạng nước không thể tái hấp thu tại thận.  

Hormon ADH cũng gây tăng huyết áp. 

3.- Tuyến yên hoạt động như thế nào? 

Vùng dưới đồi và tuyến yên có mối quan hệ mật thiết, thống nhất với nhau giúp cơ thể khôi phục lại sự cân bằng, đáp ứng lại 

những sự thay đổi của cơ thể đối với môi trường xung quanh. 

Khi các hormone trong cơ thể giảm hay tăng đến một mức nhất định, các bộ phận trong cơ thể sẽ phát các tín hiệu báo đến vùng 

dưới đồi. Vùng dưới đồi sẽ sử dụng các hormone riêng của mình liên lạc với tuyến yên, kích thích tuyến yên sản xuất các 

hormone phù hợp. Các hormone của tuyến yên phóng thích vào máu, tác động đến các cơ quan đích (như thận, tuyến giáp, cơ 

quan sinh sản,…) và giúp các cơ quan đích này sản xuất ra các hormone riêng của nó. Các hormone được sản xuất tại cơ quan 

đích này sẽ điều hòa cơ thể, giúp cơ thể lập lại sự cân bằng. Ví dụ như khi nồng độ hormone T3, T4 trong máu quá cao làm tăng 

nhịp tim và tốc độ chuyển hóa trong cơ thể, tuyến giáp sẽ gửi tín hiệu về vùng dưới đồi, vùng dưới đồi điều khiển tuyến yên giảm 

sản xuất hormone TSH làm tuyến giáp giảm sản xuất hormone T3, T4. 

4.-Những vấn đề cần lưu ý 

Trong đó suy chức năng tuyến yên tương đối phổ biến. Đây là tình trạng thiếu hụt một hoặc nhiều hormone tuyến yên. Bệnh gây 

nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do sự thiếu hụt bẩm sinh, do khối u tuyến yên, do viêm,  do chấn tương, xâm 

nhiễm hoặc bệnh không rõ nguyên nhân. Bệnh thường khởi phát từ từ, dấu hiệu bệnh không rõ rệt, bệnh nhân có một số triệu 

chứng chung như: mệt mỏi, ăn kém ngon miệng, co cứng bụng, nôn ói, da xanh tái, rụng lông và tóc, nhiều vết nhăn ở da, hạ 

huyết áp tư thế đứng, nhịp tim chậm, mất kinh, teo tinh hoàn,…Sự suy giảm chức năng tuyến yên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

các cơ quan chịu sự tác động của hormone tuyến yên như tuyến giáp, tuyến thượng thận, cơ quan sinh dục. Trong một số trường 

hợp suy tuyến yên cấp có thể đe dọa mạng sống người bệnh. 

Khi có những bất thường về sức khỏe và các triệu chứng cảnh báo về suy tuyến yên, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế uy tín để 

được thăm khám và điều trị. 

CẶP ĐỐ1 CỰC: TÙNG / YÊN 

Theo Việt Nhân thì Có lẽ tuyến Tùng tiết ra Melatonin giúp  điều hòa giấc ngủ Ban đêm để nạp Năng lượng, còn Tuyến Yên 

thì tiết ra các loại hormone  để dùmg năng lượng mà  điều hòa sinh hoạt cơ thể lúc ban ngày, nên Tùng / Yên cần phải lưỡng 

nhất để cho sinh hoạt ngày đêm của con Người  được quân bình. 

 

HỒNG PHẠM CỬU TRÙ· 洪範九疇 

Hồng: To lớn. Phạm: khuôn mẫu. Cửu: 9. Trù: loài. 

Hồng phạm là cái khuôn mẫu của Trời Đất. 

Hồng phạm cửu trù là cái khuôn mẫu của Trời Đất gồm có chín trù. 

Tương truyền, Hồng phạm cửu trù do vua Hạ Vũ (2205-2197 tr.TL) làm ra khi Hạ Vũ trị thủy ở sông Lạc, bắt được một con linh 

qui mà trên lưng của nó có một bức đồ, gọi là Lạc Thư. 
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Trong Kinh Thư có câu: “Thiên nãi tích Vũ hồng phạm cửu trù, di luân du tự”. Nghĩa là: Trời bèn cho vua Vũ hồng phạm cửu 

trù, luân thường vì thế mà bày ra có thứ tự. 

Điểm xuất phát của Hồng phạm là thừa nhận một vị Thần Linh duy nhất gọi là Thiên hay Đế, vừa khách quan vừa chủ quan. 

Hồng phạm cửu trù là một quan niệm đại qui mô về Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Chánh trị, về Vũ trụ vạn vật, tức là một Vũ trụ 

quan tiêu chuẩn, một Nhân sinh quan lý tưởng, căn cứ vào sự quan sát thực nghiệm mà kết cấu ra. 

Thiên Hồng phạm cửu trù trong Kinh Thư mở đầu: 

Sơ nhất viết Ngũ Hành, 

Thứ nhị viết kính dụng Ngũ Sự, 

Thứ tam viết nông dụng Bát Chánh, 

Thứ tứ viết hiệp dụng Ngũ Kỷ, 

Thứ ngũ viết kiến dụng Hoàng Cực, 

Thứ lục viết nghệ dụng Tam Đức, 

Thứ thất viết minh dụng Kê Nghi, 

Thứ bát viết niệm dụng Thứ Trưng, 

Thứ cửu viết hưởng dụng Ngũ Phúc, uy dụng Lục Cực. 

Nghĩa: 

1.- Trù thứ nhứt gọi là Ngũ Hành, 

2.- Trù thứ hai gọi là kính dùng Ngũ Sự (năm việc), 

3.- Trù thứ ba là dùng cho đầy đủ Bát chánh (8 điều chánh), 

4.- Trù thứ tư là hiệp dùng Ngũ Kỷ, 

5.- Trù thứ năm là kiến thiết dùng Hoàng Cực, 

6.- Trù thứ sáu là cai trị dùng Tam Đức, 

7.- Trù thứ bảy là sáng suốt dùng Kê Nghi (xét việc nghi ngờ), 

8.- Trù thứ tám là xét dùng Thứ Trưng, 

9.- Trù thứ chín là khuyên dùng Ngũ Phúc, ra oai dùng Lục Cực. 
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ĐỒ BIỂU HỒNG PHẠM CỬU TRÙ 

1.- NGŨ HÀNH: Hiện tượng  Ngoại giới      2.- NGŨ SỰ:  Hiện tượng Nội giới 

3.- BÁT CHÁNH:  Tổ chức quốc gia                  4.- NGŨ KỶ:    Lịch số 

5.- HOÀNG CỰC:  Trung tâm Vũ trụ                6.- TAM ĐỨC: Xử thế Tiếp vật                               

 7.- KÊ NGHI:  Chiêm nghiệmvv                          8.- THỨ TRƯNG:Thời tiết, thảo mộc                      

9.- NGŨ PHÚC  LỤC CỰC:   Thưởng phạt 

 

1. Ngũ Hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. 

2. Ngũ Sự:   (Diện mạo, lời nói, thấy, nghe, suy nghĩ). 

3. Bát Chánh: Thực, Hóa, Tự, Tư Không, Tư Đồ, Tư Khấu, Tân, Sư. (Ăn, của cải, cúng tế, quan Tư Không [kho 

tàng], quan Tư Đồ [giáo dục], quan Tư Khấu [công an], tiếp khách, việc quân). 

4. Ngũ Kỷ: Tuế, Nguyệt, Nhật, Tinh thần, Lịch số. (năm, tháng, ngày, các vì sao, lịch số). 

5. Hoàng Cực: Làm Vua dựng nên mực thước cho Dân bắt chước, thì hưởng được 5 phúc lành, dùng để ban khắp cho thứ 

dân; các thứ dân theo mực thước của vua, giúp vua giữ mãi được mực thước ấy. 

6. Tam Đức: Chánh trực, Cương khắc, Nhu khắc. (ngay thẳng, cứng rắn, mềm dẽo). 

7. Kê Nghi: Xét những chỗ nghi hoặc bằng phép bói: Bốc là bói bằng mai rùa, Phệ là bói bằng cỏ thi. 

8. Thứ Trưng: Mưa, nắng, nóng, lạnh, gió, đều hợp thời, đúng khí hậu, cây cối tốt tươi. 

9   Ngũ Phúc, Lục Cực: Ngũ phúc là: Thọ, Phú, Khang ninh, Hiếu đức, Chung mệnh. (sống lâu, giàu có, mạnh khỏe 

bình yên, yêu chuộng đạo đức, già được trọn đời). Lục Cực: Hung đoản chiết, Tật, Ưu, Bần, Ác, Nhược. (hung họa chết 

non, tật bịnh, lo buồn, nghèo nàn, ác nghiệt, nhu nhược). 

 

 

  

 

 

Lực  Hướng Tâm  & Lực  Ly Tâm 

( Centripetal & centrifugal ) 

 

 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. 

In our article on centripetal acceleration, we learned that any object traveling along a circular path of radius r with velocity v 

experiences an acceleration directed toward the center of its path, 

a = \frac{v^2}{r}a=rv2a, equals, start fraction, v, squared, divided by, r, end fraction. 

However, we should discuss how the object came to be moving along the circular path in the first place. Newton’s 1ˢᵗ law tells us 

that an object will continue moving along a straight path unless acted on by an external force. The external force here is the 

centripetal force. 

It is important to understand that the centripetal force is not a fundamental force, but just a label given to the net force which 

causes an object to move in a circular path. The tension force in the string of a swinging tethered ball and the gravitational force 

keeping a satellite in orbit are both examples of centripetal forces. Multiple individual forces can even be involved as long as they 

add up (by vector addition) to give a net force towards the center of the circular path 

 

 

What is a centripetal force? (article) | Khan Academy 

www.khanacademy.org › ... › Centripetal forces 

 

https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-acceleration-tutoria/a/what-is-centripetal-acceleration
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/a/what-is-newtons-first-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic/light-fundamental-forces/v/four-fundamental-forces
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
https://www.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation/centripetal-forces/a/what-is-centripetal-force
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Centripetal force is defined as, “the force that is necessary to keep an object moving in a curved path and that is directed inward 

toward the center of rotation,” while centrifugal force is defined as “the apparent force that is felt by an object moving in a 

curved path that acts outwardly away from the center of rotation,” according to Merriam Webster Dictionary. 

A centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. ... Newton’s 1ˢᵗ law tells us that 

an object will continue moving along a straight path unless acted on by an external force. The external force here is 

the centripetal force. 

 Lực Huong tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy chiếu quay so với một hệ quy chiếu quán 

tính. Nó là hệ quả của trường gia tốc, xuất hiện trong hệ quy chiếu phi quán tính mà trong trường hợp này là hệ quy chiếu quay. 

Cũng có thể hiểu lực ly tâm là phản lực của lực hướng tâm tác động vào vật đang chuyển động theo một đường cong (thành 

phần lực vuông góc với vận tốc và làm đổi hướng vận tốc), để giữ cho vật nằm cân bằng trong hệ quy chiếu quay. 

 

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM TRỌNG LỰC VÀ TRỌNG LƯỢNG 

 

Trọng lực là lực hút của trái đất tác động lên mọi vật để hút vật về hướng Trái đất. (Hay nói cách khác trọng lực là lực hấp dẫn 

của trái đất đối với các vật xung quanh nó). Phương và chiều của trọng lực luôn hướng về tâm của trái đất. Trọng lực tác dụng lên 

các vật khác nhau thì khác nhau, phụ thuộc vào khối lượng của các vật và khoảng cách từ vật đó đến tâm của trái đất. Đơn vị tính 

là N (newton - tên nhà Vật lý người Anh quốc) 

Trọng lượng của một vật là trọng lực tác động lên vật cụ thể. 

Ví dụ: Trọng lực hàm ý lực hút của trái đất lên mọi vật nói chung, trọng lượng phải gắn với một vật cụ thể như trọng lượng của 

người đàn ông là 600 N, trọng lượng của bịch đường là 10 N...nghĩa là lực hút trái đất tác dụng lên người đàn ông là 600 N và 

bịch đường là 10 N. Người đàn ông và bịch đường đều bị hút về trái đất bởi trọng lực. 

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng thường gặp ở bậc học THCS là “P=10.m” (với m là khối lượng, đơn vị là kg. 

Còn P là trọng lượng, đơn vị là N) 

Trong thực tế, khối lượng của 1 vật cụ thể là đại lượng không thay đổi nhưng trọng lượng của nó sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào độ cao 

và vĩ độ địa lý của vật trên trái đất. (Lớp 10 bậc THPT các em sẽ hiểu rõ hơn khi học về lực hấp dẫn) 

 

Hình: warping Time and Space ( SPACE.com ) 

Time – Space – Continuum  ( Einstein ) 

Black Hole làm cho Tìme biến thành sợi dọc và Space biến thành sợi ngang,hai mô căn bản này đan kết với nhau mà sinh ra Vạn 

vật. 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/centripetal%20force
https://www.merriam-webster.com/dictionary/centrifugal%20force
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_qu%C3%A1n_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_quay
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_t%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_quy_chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_t%E1%BB%91c
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/hocsinhvavatly/photos/a.209067926178863/209104432841879/?type=3&eid=ARDEkR06VSfdJo-x9Oam0afaDO6Hh-T52_G960CxF_tJAQleoH5A4llF5MgwUQd3RYLnx9wp-918jh_V&__xts__%5b0%5d=68.ARDZ-VnksE8Yf6Zq80nXDDKKiaUhlQKL8cxTSAlCtcpUDM6Ts2bjLDiBgY3E2qUEIknDLxWiYfaEhVaJRS49vvwaq1VwC3JG_BIcLuQarQhNA5iRhLSxqKLfBhqGY5rIAGcaVhY4OZqK275RSRb1prVRS0rE8pHNlQ3oEYPyRtK00kmS-BLVhLrux-9yHikmTr8OWxJN9oR9kJhWPwh3ySZSaxRaRhwQNpdeF47RrPDLbVKxQcG8WSxKcaZ1ROgeiQG0tzqPN5IaanuzTda0WWrVdwD9hN-c9XHEUpS80BFXa1U5qW2UrXNXvqdUGmMIWjJEFoUOWmtm89bc4W9z5Fs&__tn__=EHH-R
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Black Hole 

_____________________________________________________________________________ 

Cách Ngồi Thiền sao cho Thân / Tâm lưỡng  nhất 

Dùng Hơi thở  luân lưu  giữa Đan điền thượng ( Huệ nhãn: TÂM  ) và Đan điền hạ ( THÂN )  sao cho được điều hòa,  Khi Tâm 

/ Thân lưỡng nhất hay điều hòa thì Thân an / Tâm lạc.  

In mechanics: Circular orbits 

Sun is an inward (centripetal) force acting on Earth. This force produces the centripetal acceleration of the orbital 

motion.  

As the centripetal force acts upon an object moving in a circle at constant speed, the force always acts inward as the 

velocity of the object is directed tangent to the circle. This would mean that the force is always directed perpendicular to 

the direction that the object is being displaced. 

What force does the sun exert on the earth? 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is exerting an inertial force in 

the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an astronaut in orbit, the net force is zero.Feb 4, 2018 

On average, the Sun pulls on the Earth with a force of 3.5*10^22 Newtons, but the Earth is exerting an inertial force in 

the opposite direction of exactly the same amount, so, just like an astronaut in orbit, the net force is zero.Feb 4, 2018 

August 2, 2001: Gravity hurts: you can feel it hoisting a loaded backpack or pushing a bike up a hill. But lack of gravity hurts, 

too: when astronauts return from long-term stints in space, they sometimes need to be carried away in stretchers. 

Gravity is not just a force, it’s also a signal—a signal that tells the body how to act. For one thing, it tells muscles and 

bones how strong they must be. In zero-G, muscles atrophy quickly, because the body perceives it does not need them. 

The muscles used to fight gravity—like those in the calves and spine, which maintain posture—can lose around 20 per 

cent of their mass if you don’t use them. Muscle mass can vanish at a rate as high as 5% a week. 

Above: Astronaut Bill Shepherd prepares for a long stay on the International Space Station with muscle-building 

exercises on Earth. [more] 

For bones, the loss can be even more extreme. Bones in space atrophy at a rate of about 1% a month, and models suggest 

that the total loss could reach 40 to 60 per cent. 

Human Limits 

Based on an average mammal bone, they estimated that a human skeleton could support a gravitational force more than 

90 times Earth gravity. But this is its strength when standing still. Once we start running, the stress on our bones – as they 

flex and bend – increases by a factor of ten.      Sep 20, 2018. 

______________________________________________________________________________ 

 

THAM KHẢO 

[ 1 ] .- Ngũ hành  

( Chữ Thời. Kim Định )  

     “ Còn thuyết Ngũ Hành là căn bổn cho Ngũ Đế Đức thì có lâu đời trước như đã để Ấn tích lại trong Nghiêu Điển. Ngày nay 

được kiện chứng bằng phương vị tinh đẩu (lieu Sidéral, loi des précessions) là những sự kiện khách quan có thể kiểm chứng 

bằng khoa học cách rất chính xác. Điều đó chứng tỏ không thể nào có chuyện giả mạo về phần căn cơ. Ấy là chưa kể đến những 

minh chứng về sử liệu chẳng hạn việc nhà Thương dùng sắc Trắng, và tên các vua có chữ của Thập can như Bàn Canh, 

Thái Giáp, Ốc Đinh, Ung Kỷ… là những việc giả thiết đã phải có thuyết Ngũ Hành trước rồi, vì màu sắc cũng như Thiên 

Can (Giáp Ất) là do Ngũ Hành. Điều đó cũng thật về thiên Nghiêu Điển nói đến 4 cung của 4 sao và Trung Cung Bắc Đẩu tức 

là khung Ngũ Hành. Như vậy là chúng ta có thừa lý chứng về sự chính  truyền và lâu đời của hai bản văn liên hệ tới Ngũ Hành, 

tức là bản văn ghi lại một quan niệm Triết Lý được xuất phát nếu không ở thế kỷ 27 thời Phục Hi thì ít ra ở thế kỷ 24 đời 

https://www.britannica.com/science/mechanics/Circular-orbits#ref612120
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Nghiêu Thuấn. Một sự giả mạo không thể nào có được vì nó đòi phải biết đến phương vị tinh đẩu là điều lúc đó chưa đâu biết. 

Còn nếu giả sử người lập ra biết được luật đó do trực thị thì đã chẳng thèm giả mạo mà đương nhiên đã là một vị Thủy Tổ rồi. 

Bởi vậy ta có thể biết chắc tâm về giá trị chính truyền (authenticité) của tài liệu Ngũ Hành trong hai thiên sách đó và ta khởi đầu 

nghiên cứu cái triết lý ẩn bên trong. 

 2. Nội Dung Bản Văn 

Bản văn chia ra ba triệt. Triệt nhứt nói về thứ tự các hành, triệt hai nói về tính chất của mỗi hành, triệt ba nói về ngũ vị: 

mặn, đắng, chua, cay, ngọt, hàm, khổ, toan, tân, cam 

Triệt tam này thuộc Dụng tùy phụ vào Thể ở triệt hai. Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt hai nói về tính chất mỗi hành. 

 

Thiên Hồng Phạm nói: 

“Nước thấm xuống 

Lửa bốc lên 

Mộc uốn khúc để chính trực 

Kim vâng theo để biến cải 

Thổ ở chỗ Gieo Gặt” 

 

“Thủy viết nhuận hạ. Hỏa viết viêm thượng. Mộc viết khúc trực. Kim viết tòng cách. Thổ viên giá sắc” 

 

Yếu tính của nước là thấm xuống. Ông Granet phản đối Chavannes dịch chữ ‘viết’ là ‘est appelé’ vì như thế tách rời động tác 

ra khỏi nước, y như nước là nước, còn động tác chảy xuống là ngoại tại không cấu tạo nên nước. Hiểu lối đó là hiểu theo lối tố 

chất (élément) đã cụ thể đông đặc mất rồi. 

 

Ngược lại ở đây yếu tính của nó chính là tác động, chính là hành, nên Hành không bao giờ được hiểu là danh từ nhưng phải 

hiểu là động từ: hành là đi, là biến dịch, là diễn tiến, một vận hành, vì đây đang ở vòng Sinh chưa đến vòng Thành. Có thể 

nói là còn ở trong đợt vi thể nơi không thể tưởng tượng ra sự vật mà một trật không có tác động của sự vật đó “on ne peut 

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

Ở vòng Thành có thể tạm hiểu là ‘élément’, là vật thể như quen hiểu trong việc xếp loại. Chứ như đây là đợt Sinh thì hoàn 

toàn chỉ động tác. “Thuỷ viết nhuận hạ. Hỏa viết viêm thượng”… ở đợt Sinh cốt cán Thủy không là nước (đó sẽ là đợt 

thành) không là chất lỏng, nhưng là động tác tẩm xuống. Lửa cũng thế là động tác đi lên, bốc lên. Lên xuống đều có hướng rõ 

rệt, là Lên Xuống để giao nhau. Do đó Ngũ Hành mà dịch là 5 éléments hay 5 substances đều chỉ tạm đúng có vòng Ngoài. 

Dịch bằng chữ “principle undergoing” = “nguyên lý đi ngầm dưới” là gần nhất với chữ Hành vì nói lên được động tác là đi. 

Tuy nhiên đó cũng mới là gần mà chưa đúng hẳn vì chưa biểu lộ hết cỡ cái đường vận hành là đường nằm ẩn trong. 

Bây giờ xét đến triệt nhất về thứ tự tiên thiên:” nhất viết thủy, nhị viết hỏa, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ”. Sở dĩ 

thứ tự này hay lẫn lộn vì không phân biệt với thứ tự hậu thiên, vậy ta cần diễn giải thêm. 

Đứng về phương diện Tiên Thiên thì những số nầy có một sự quan trọng từ căn cơ chứ không phải là thứ tự sắp xếp có thể thay 

ngôi đổi vị, nhưng là thứ tự cấu tạo nói lên yếu tính, cho nên nó dính liền với nhau: hễ thay đổi là đánh mất yếu tính tức là 

sự đối đãi của Âm Dương. Nên hễ đã nói: 1 là Nước (Thủy), thì 2 là Hỏa; 3 là Mộc thì 4 phải là Kim, còn 5 thì vẫn là Thổ, chứ 

không được lộn thứ tự để nói 1 là Mộc thí dụ. Vì đây là đường diễn biến của Âm Dương nên là cái gì nội tại mà kinh Dịch đã nói: 

“Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo, kế chi giả Thiện dã thành chi giả Tính dã “H.T.5. 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1402.jpg
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Đã nói là Đạo thì “bất khả tu du li dã” không thể lìa dù chỉ một giây, nên lại nói là Tính tức là bản cốt yếu tính. Vậy hễ làm sai 

thứ tự thì không còn là Tính là Vật đó nữa. Yếu tính đó là ‘Âm Dương đối lập nằm trong vòng đạo Trung Hòa. Giữa hai đối 

lập thể có một trung gian hòa giải. Nếu kép lên thì cũng theo luật đó, tức phải có trung cung hòa giải và sinh dưỡng nên gọi 

là nhịp Năm (temps quinaire) tức là 1.5.2 chỉ hàng dọc và 3.5.4 chỉ hàng ngang hay là ‘Vũ Trụ hoặc ‘Thời Không’ đúc một. 

Tức là nét đặc trưng của triết lý Nhân Sinh. 

Chúng ta sẽ dễ nhận ra điều đó trong khi đặt những số thứ tự kia thành đồ biểu như sau: 

Đó là đồ biểu thứ tự theo Hồng Phạm: ta thấy số 5 chiếm một địa vị đặc biệt ở TrungCung. Muốn hiểu được nghĩa Trung Cung 

cần tìm hiểu chữ ‘Ngũ’ trong danh từ ‘Ngũ Hành’. Vì chữ ‘Ngũ’ cũng quan trọng như chữ ‘Hành’. 

Chữ ‘Ngũ’ thường chỉ hiểu là số 5 hoặc là thứ Năm, nhưng đó mới là lối hiểu thông thường. Còn một nghĩa nữa sâu hơn chỉ 

Thiên Địa. Lúc đó 5 là số thành của 3+2 tức là “Tham Thiên Lưỡng Địa” ‘3 Trời, 2 Đất’. Hiểu như thế mới đúng 

với Đạo Âm Dương một Lẻ một Chẵn: một Đất một Trời: có Ra mà cũng cóVvô. Do đó 5 được dùng làm số Trung Tâm bao 

hàm ý Tiềm Thể Tâm Linh vậy. 

Đấy là lối hiểu bắt buộc khi xét riêng một chữ Ngũ. Vì lúc đó nó biểu thị lối cấu tạo uyên nguyên (tạo hóa lư). Sự cấu tạo đó 

phải theo đúng luật Âm Dương, nói khác là luật Vũ Trụ, hễ có Vũ phải có Trụ, hễ có Tung phải có Hoành mới vẽ nên 

Thập tự uyên nguyên truyền thống (croisée originelle). Nên hễ đã 1, 2 là Thuỷ-Hỏa làm ‘Tung’, thì phải có 3 Mộc 4Kim 

làm ‘Hoành’. Đặt sai thứ tự là đánh mất ‘Tung Hoành’, làm mất Vũ Trụ. Và như thế là “Tâm bất tại” mà thiếu Tâm thì 

còn chi là “ngô Tâm tiện thị Vũ Trụ” 

Bây giờ xét tới điểm thứ hai là Hành. Hành là đi, đi là ra nên phải có hướng có nơi tìm về (phản phục). Đi về phải hứớng về 

trung Tâm. Trung Tâm là Tròn là Trụ, còn đi ra là Vuông là Vũ: hiểu như thế mới đúng lược đồ căn cơ hai chữ ‘Vũ Trụ’ của 

quan niệm Thời gian uyên 

nguyên, tức là ý thức tầm quan trọng của Thổ. Có hiểu được tầm quan trọng của Thổ mới nắm được then chốt; nếu không sẽ 

gây lộn xộn, đánh mất yếu tố căn cơ như thường thấy. 

 

 “ Bởi vì ngay lời nói: “Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ” đã khơi mào cho sự lẫn lộn đó; phương chi thứ tự đối kháng kiểu Hoài 

Nam Tử: “thủy hỏa kim mộc Thổ” càng xa hơn. Vì cả hai không đặt Thổ làm trung tâm nên không có trung gian hòa giải 

giữa hai đối lập thể tức là lẫn lộn hai bình diện vậy. Đem Thổ ở bình diện trên (hay là nội cũng thế) đặt xuống bình diện dưới 

(hay là Ngoại) thì làm sao vẽ lên được “Thập tự nhai” (croix originelle) mà thiếu’Thập tự nhai’ thì còn chi là vòng Trong, còn chi 

là tinh tuý tinh thần, cái còn lại chỉ là khung ngoài trống rỗng. 

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

 

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

lại. Do đó nâng cao sự quan trọng của hành Thổ 

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

một số lượng y như con số bất kỳ nào kế tiếp theo sau những số đi trước. Đồ biểu hoa thị còn diễn tả được phần nào yếu tố 

thời gian gọi là Tứ Quí (cung Thổ nằm trong Sửu, Thìn, Mùi, Tuất) tức là 4 lần trở vào trung cung ở cuối 4 mùa trong 
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năm để trai tâm. Nhờ sự trai tâm đó nó sẽ làm nhẹ bớt nguy cơ đặt Hành Thổ ngang hàng với 4 hành kia: trong thực tế sẽ 

là để Vật chất chồng lên Tinh thần. “  

 

Hồng Phạm có nhấn mạnh hành Thổ bằng cách thay chữ viết ** bằng chữ viên 

“Thủy viết nhuân hạ 

Hỏa viết viêm thương 

Thổ viên giá sắc 

“Tính chất Nước là nhuận xuống 

Tính chất Lửa là bốc cháy lên 

Thổ ở trong giá sắc (gieo gặt)” 

Thổ không có việc thẳng mà chỉ ở trong hai việc của người (gieo gặt) như thế là Thổ không có làm cũng y như là Thổ không có 

mùa riêng. Có Xuân, Hạ, Thu, Đông cho 4 hành kia mà không có mùa thứ Năm cho Thổ, cũng như Thổ không có phương 

hướng thứ năm. 

Do đó một số học giả đã cho Thổ là phụ thuộc vì không có việc, không có mùa, không có phương (xem Legge s.29+230), nhưng 

với triết Đông đó lại là chỗ đặc biệt của thành Thổ. 

Chính vì Thổ không có phương nên mới là thần diệu. Vì “Thần Vô Phương” nghĩa là vượt Không Thời gian nên mới được 

tôn lên bậc “Hậu Thổ” đại diện cho “Hoàng Thiên” ở chung một cung: đó là danh dự không hề bao giờ dành cho các hành kia. 

Chính vì Thổ là hành hữu vô Địa; không phương riêng, không mùa riêng nên Thổ mới có thể chở che mọi hành và vượt 

lên mọi hành để ở vào một bình diện khác hẳn tức là siêu việt, vô hình “Hành Vô Hành”. 

Đấy là một điều tế vi rất dễ khuất mắt nên dễ mất ý thức về nền triết lý Trung Hòa này. Một nền triết lý mà nếu diễn tả bằng 

tiêu biểu thì bao giờ giữa hai đối lập thể cũng có cái độn, cái lót, có một miền phi quân sự nhằm mục đích giảm nhẹ mãi từ đợt 

căn cơ sự đối kháng hoặc óc triệt tam. Sở dĩ Thổ chơi nổi vai trò hòa giải đó vì nó không là trái độn thường nhưng là trái 

độn siêu việt, nghĩa là ở trên bình diện khác hẳn với hai đối lập thể mà nó muốn hòa giải; không để cho bên nào diệt bên kia 

nhưng cả hai “tịnh dục” (symbiose) cùng sống trong những giới hạn mà lý trí không thể phân định nổi được và ta gọi là bổ túc. 

Chính tinh thần Bổ Túc này mới là tinh thần của triết lý Việt Nho. Vậy nếu không nhận thức được để cố gắng khôi phục lại 

địa vị cho Thổ, thì Triết Việt cũng trở nên triết học về bản chất hoàn toàn chạy vòng Ngoài (bàng hành) y cứ trọn vẹn trên nguyên 

lý Mâu thuẫn, Triệt tam; hết chất bổ túc của Âm Dương Hòa, như phần nào đã xuất hiện dưới hai bản Sinh Khắc sau đây là 

hai bảng dễ gây lộn xộn do sự không hiểu được tiên thiên và hậu thiên. Nên cần chúng ta bàn luận thêm. 

3. Tương Sinh Tương Khắc 

Bản Tương Sinh gặp trong Nguyệt Lệnh được Đổng Trọng Thư khai triển trong sách “Xuân Thu Phồn Lộ”. Bản Tương Khắc 

được Hoài Nam Tử và các âm dương gia thuật sĩ chú ý. 

 

Trước hết đây là bảng Nguyệt Lệnh Tương Sinh: 

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

Theo thứ tự bốn mùa và số Nguyệt Lệnh “Xuân 8, Hạ 7, Thu 9, Đông 6”. 

Thứ tự đối kháng: 

“Thủy khắc Hỏa. Hỏa khắc Kim. Kim khắc Mộc, Mộc khắc thổ, theo thứ tự. “Thuỷ, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ” như hình sau: 
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Bảng đối kháng theo thứ tự số Lạc Thư. Lạc Thư khác Hà Đồ ở chỗ 2, 4 đổi cho nhau, để làm nên một hệ thống tiêu biểu mới, 

nhưng vì người sau không hiểu nên đã để cho gây nên biết bao lộn xộn che lấp mất cái ý nghĩa Siêu Hình của Ngũ Hành, muốn 

thấy lý do đó cần 

nhận ra 4 điểm sau: 

1) Số sinh: 1, 2, 3, 4, 5 

Số thành = 6, 7, 8, 9. Gọi số hành vì nó thành với số 5: 5+1=6, 5+2=7 v.v… 

2) Số Đất là số chẵn 2, 4, 6, 8 

     Số Trời là các số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 

3) Vòng Trong và Vòng Ngoài. 

Vòng Trong do số Sinh 

Vòng Ngoài do số Thành 

 

4.-  Hai Tinh Thần Của Hai Loại Triết Học 

Môn phái Triết Học kể ra có tới hàng trăm nhưng nếu lấy tiêu chuẩn vòng Trong vòng ngoài gốc từ Ngũ Hành mà phân loại thì ta 

có hai tinh thần triết lý: một là triết lý vòng Ngoài xây trên nguyên lý mâu thuẫn, thiếu Đất (hành Thổ) làm chỗ hội thông, 

nên dẫn tới triệt tam trong triết lý, và bất tương dung trên đường xử thế. 

Loại thứ hai là triết lý “Ngoại Nội dung hợp” nhờ hành Thổ làm trung gian nên có Bao Dung và lấy Trung làm bản gốc, 

lấy Hòa làm chỗ đạt Đạo. Nắm vững các then thốt trên làm căn cứ chúng ta khảo lại hai bản Sinh và Khắc trên cương vị Triết 

Lý. 

Về bản Sinh, nếu xét nguyên lược đồ thì đúng với thứ tự Ngũ Hành nên không gì là sai: nó là thứ tự 4 mùa. Nhưng xét đến tên 

gọi và cách hiểu thì sai, khi gán cho nó chữ Sinh mà thực ra chỉ có giá trị kế tiếp (cùng một giá trị với xếp loại thuộc bình diện 

Dụng). Thế mà sốkế tiếp không là số Sinh (cấu tạo) nhưng chỉ là ước định nhân vi, nó bắt nguồn từ ngày: “Sáng, Trưa, Chiều, 

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

Đó là nhân vi ngoại tại vì mặt Trời từ Đông mọc lên đỉnh đầu, lặn về phía Tây chứ không có xuống phía Nam rồi lên Bắc. Thứ 

tự đó người ta gượng đặt ra để nói lên sự hòa hợp giữa 4 hướng. Nó chỉ nhằm diễn đạt có sự đúc Vũ vào Trụ, thế thôi. “Toute 

comparaison cloche”. 

Mỗi biểu tượng chỉ nói lên được có điều nó muốn biểu thị, ít khi đi ra ngoài mà không trật ý nghĩa: những con thú dùng biểu thị 

đức tính như ‘Qui là thọ’ nếu hiểu là con vật đắm dưới bùn là sai. Thứ tự Nguyệt Lệnh là thứ tự xếp đặt, (classification) gán 

cho nó chữ Sinh là sai, vì lúc ấy nó sẽ làm mất khía cạnh gián cách đối chọi của Xuân Thu, Đông Hạ như trong Hồng Phạm, tức 

là đánh mất ‘Thập tự nhai’ của Âm Dương giao hợp. Và vấp phải nhiều vấn nạn chẳng hạn nói là Sinh nhưng ở đâu? Nguyệt 

Lệnh cho số Thành tức 6, 7, 8, 9 chứ có 

cho số sinh 1, 2, 3, 4 đâu mà bảo sinh? Lấy lý do nào mà bảo 8 sinh 7 và 7 sinh 5 v.v… nếu lấy số Sinh thì cũng phải theo luật 

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

bất sinh, độc Âm bất thành”! 

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

phải có rồi nó đến đốt Mộc. Nói rằng bã cặn của các giống bị đốt sinh ra Thổ đã gượng lắm rồi. Đến như bảng Tương Khắc 

cũng mắc một chứng 

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

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

người lạm dụng hai bảng này. Ngoài các thuật sĩ pháp môn khoái bảng này thì còn có các ông thích làm đảo chính dựa 

vào đó để biện minh cho hành động của họ. Họ có thể làm phải: nhà Châu có thể có lý do chính đáng diệt nhà Thương, cũng 

như nhà Tần diệt nhà Chu. Và tức nhiên người đắc thắng thiếu gì lý do biện hộ. Thế nhưng các ông muốn có một lý do y cứ 

trên nền Siêu Hình cho thêm giá trị! 
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Tần Hoàng diệt Châu tức là theo đạo Trời, Thuỷ diệt Hỏa vì Hỏa là đức nhà Châu, nhà Châu đức là Hỏa diệt nhà Thương đức 

Kim… Đâu có phải chúng tôi tham quyền, chẳng qua vì cái đức (hiểu là ‘ngũ đế đức’ của ngũ hành) của triều đại trước đã cạn 

nên đến lượt hành mới lên thay đặng canh tân nguồn sống. Thiên cơ là thế thấy chưa? Đấy là truyện rất thông thường ở thời 

Thượng Cổ là thời ưa thần quyền giàu sách Thần khải, một phương thức thích hợp cho tâm trạng con người thuở còn 

bán khai. 

Thuyết Ngũ Hành xuất hiện từ xa xưa làm sao thoát khỏi truyện lạm dụng. Do đó mà hai bảng Sinh Khắc như trên được lạm 

dụng làm nền tảng cho thuyết ‘Ngũ Đế Đức vậy. 

Cái khuyết điểm chung là đặt Thổ ngang hàng với 4 hành kia ở chỗ đi một vòng trở lại Thổ 1 lần rồi ra ngoài 4 lần liền. Như 

thế còn đâu là ‘thập tự nhai’? Đã vậy còn cho phép các hành kia “Sinh” và “Khắc” Thổ, quên mất vai trò Hậu Thổ ở Trung Cung 

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

đến nỗi nói Mộc khắc Thổ. Mộc làm sao khắc được Thổ? ‘Nhái bén kiện Ông Trời’! hoặc bảo Hỏa sinh Thổ, chơi trèo đến thế là 

hết cỡ. Do đó hai bảng mang theo nhiều chất sấm vĩ tai dị, mở đầu cho những lời huyền ảo phù pháp… 

Tất cả những luận bàn tùm lum đó các đời sau không ai dám đá dộng chi tới thành ra che lấp suốt hơn 40 thế kỷ nền triết lý Việt 

Nho đến khi trộn vào với Kinh Dịch thì làm ra một thứ huyền hoặc tai dị, như ông Wihelm phàn nàn trong I-ching I. P. 382 mà 

ông gọi là hocus, pocus. Muốn dùng hai bảng đó cho trúng ý nghĩa triết lý thì nên coi như Toàn Khối với hai chiều đi trái 

ngược nhau: một sinh xoay lối phải, một khắc xoay lối trái kiểu như Hà Đồ Lạc Thư hay là hai chữ ‘Vạn Vãn’: tức cùng là 

lối Âm Dương đối đáp nhưng đã được mở rộng ra để dễ áp dụng vào đời sống. Giữ nguyên lối nhìn Toàn Điện đó thì thoát lộn 

xộn mà thêm được một biểu thị rất đẹp cho sự triển khai Minh Triết. Ngoại giả chỉ nên coi đó như những bảng dùng để xếp 

loại, chẳng hạn trong Y Học giúp cho dễ nhớ những kinh nghiệm đã tích lũy. 

4. Nguồn Suối Hữu Thực 

Đầu bài đã nói về nguồn gốc Văn Học, ở đây cần bàn về nguồn gốc Hữu Thực (ontologique) tức là căn cơ Triết Học. 

Rất nhiều học giả định tính Văn minh viễn Dông là một nền Văn minh Biểu Tượng (civilisation emblématique). Nói như thế 

tuy có đúng, nhưng chưa đủ xác thiết.Vì thực ra nền Văn minh nào cũng có thể gọi là Biểu tượng, bởi chưng ít hay nhiều đều có 

dùng Biểu tượng lấy ở tinh đẩu hoặc các hiện tượng. Sở dĩ Việt Nho đặc trưng là ở trong chỗ biết vượt qua biểu tượng để đi 

vào Trung Cung, nên đặc trưng nằm trong chỗ Siêu Việt chứ không trong chỗ biểu tượng. Vì thế cần phải xác định một số 

điểm sau đây 

Đứng trước cảnh tượng uy nghi của trăng sao vận chuyển, con người có thể có 3 thái độ: 

Một là tỏ ra khiếp nhược kinh sợ, rồi từ đấy tin là đã được nghe những mệnh lệnh truyền khiến điều này điều nọ, đó là thái độ 

của Vu Nghiễn ma thuật. 

Cũng có thể xem thấy ở tinh tú những ảnh hưởng huyền bí chỉ huy đời sống và số kiếp con người và đó là thái độ của chiêm 

tinh thuật số. 

Cũng có thể xem tinh đẩu biểu lộ đường vận hành của Vũ Trụ tức là đường đi của Thời Không và con Người nương theo đó 

rút ra tự lòng mình những qui tắc hướng dẫn đời sống. 

Chỉ có lối nhìn thứ ba này mới là của văn minh Việt Nho có tính cách thực hiện và gọi được là y cứ trên khoa học thiên văn; nó là 

thái độ của những con người có tâm thức tiến đến độ cao mà ta quen gọi là Hiền Triết. Đó là thái độ của Khổng Tử khi ông nói 

“Dư dục vô ngôn: tứ thời hành yên, bá vật sinh yên, Thiên hà ngôn tai” L.XVII 18  

Phải, Trời không nói nhưng Trời có giúp cho ít dấu hiệu:  

“Tự Thiên hựu chi” H. T. 12 

 nên con người vẫn phải làm lấy:  

một đàng “Ngưỡng dĩ quan ư Thiên Văn, phủ dĩ sát ư Địa Lý” H. T 4 ** 

nhưng đàng khác vẫn phải “Quan kỳ Hội Thông… “nghĩ nghị dĩ thành kỳ biến hóa” H. T 8 

Xem trời ngắm đất rồi trở lại lòng tìm ra nơi Hội Thông cũng gọi là “Thiên Địa chi Tâm” vượt tầm tai mắt để mà nghĩ ngợi, để 

mà định đoạt con đường thực hiện sự Tiến Hóa của mình, nghĩa là một đường lối có Ngoại: ngắm thiên văn địa lý mà cũng 

có Nội, tức là Tâm Tư; cho nên có thể gọi là con đường Thực Nghiệm và Quân Bình vượt xa hẳn những lối Ma Thuật hay 

mơ mộng Khác thiếu nền móng vững chãi, hầu hết thiên lệch hướng ngoại. 
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 Theo lối thực nghiệm đó thì luật Thiên Nhiên không phải được khải thị một lần, nhưng từng giờ từng khắc, không phải 

bằng lời nói nhưng bằng sự vận hành của Thời, của Khắc, của Trăng Sao tinh đẩu: người là giống Linh Tính, xem đấy 

mà tìm hiểu. “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Dịch quẻ Càn) , vì nó cũng vận hành theo một qui 

luật Tổng Quát của Vạn Vật. Đó chính là tinh thần Kinh Dịch, nền móng của văn minh Biểu Tượng, nên 64 quẻ là 64 biểu 

tượng, và sau mỗi tượng có 1 câu ‘quân tử dĩ’, nghĩa là người quân tử coi theo đó mà rút ra Luật Tắc đặng xử kỷ tiếp vật.  

Thí dụ quẻ Vô vọng 250 lời Kinh nói rằng “Tượng viết: Thiên hạ lôi hành: vật dữ vô vọng. Tiên Vương dĩ mậu đối thời dục 

vạn vật ** (chữ mậu cũng như chữ mậu kỷ ngày xưa viết có thảo đầu, chỉ làm tốt tươi, rất có thể do ảnh hưởng Văn hóa Nông 

nghiệp Việt Nho) nghĩa là dưới trời sấm chạy là tượng quẻ vô vọng: vạn vật đạt tình trạng thiên nhiên không lỗi (đúng: không 

sai thù với tính trời phú cho) tiên vương xem đó mà làm tốt đức của mình đặng hợp với thời trời mà nuôi duỡng vạn vật”. 

Đại để đó là lối hiểu chính truyền và nhờ đó mà Văn hóa Việt Nho không bị mắc kẹt ở biểu tượng Lý trí, nhưng vượt lên qua 

Linh tượng để đạt nguồn suối của Linh đức như đã bàn trong quyển “Loa Thành đồ thuyết” trong đó có nói đến những 

khó khăn rất nhiều mà tâm thức phải vượt qua để đạt độ “Kinh Đức bỉnh triết”. Vì thế không lạ khi thấy bên Viễn Đông 

các đời sau nhiều khi không giữ đúng, hoặc nhuốm màu ma thuật như lối tôn giáo Vu Nghiễn đời Thương, hoặc quá Nhân vi, 

Văn học, Thuật số như đời nhà Châu, hay là chi li Sấm vĩ như một Châu Diễn hoặc một Đổng Trọng Thư….. 

Tuy nhiên không lúc nào yếu tố biểu tượng khoa học bị vùi lấp hẳn nên vẫn duy trì được nền thống nhất tương đối khá hơn các 

nơi. 

Để có một ý niệm khác trung thực hơn ta hãy thử mường tượng ra mình đang đứng trong đêm tối, tay cầm một que, đầu có 

than hồng và đưa mau que để vẽ lên hình hoa thị. Hoa thị chỉ tồn tại bao lâu chiếc que hồng chạy mau đủ để vệt sáng kịp 

nối tiếp nhau đều đều và giả thiết rằng que lửa cũng chỉ hồng cháy mỗi khi trở lại tim hoa để sạc-dê lại sinh khí đã tiêu ra 

ngoài, hầu trở ra vẽ cánh hoa thứ hai, và cứ một xuất một nhập như thế để vẽ cánh ba rồi cánh bốn   ( Sự liên tại của Võng 

mô  Người trích đem vào) …  

Thí dụ đó nói lên phần nào quan niệm sự vật biến dịch theo đường Ngũ Hành. Quan niệm như trên khác hẳn với quan niệm 

bất động của triết học Lý Niệm, vì ở đây là quan niệm theo Dịch Lý trên một quá trình luôn luôn hoạt động, luôn luôn đi tới, 

nhưng không đi tứ tung ngũ hành hay là tứ tung ngũ Thổ hay là ngũ qui Tâm tức là đi về Nội giới để 

duy trì Lưỡng Nhất Tính là “Hợp Ngoại Nội chi Đạo”: một bước Ra lại một bước Vô. 

 Nếu chỉ có vòng Ngoài thì giống như Thần Cộng Công vì sầu hận húc đầu vào núi Bất Chu:  “Cộng Công nộ nhi xúc bất chu 

chi sơn”. Chu sơn chỉ Chu tri, còn bất chu sơn chỉ cái biết không tròn đầy (xem Liệt tử C. V. A. Couvreur tr. 130) Chính cái 

biết không tròn đầy này làm cho trời long đất lở, khổ luỵ chín châu. Phải nhờ bà Nữ Oa vá trời và cắt 4 chân con rùa đội đất 

cho khỏi nghiêng lật. Đó là chỉ nền Minh Triết Việt Nho chú trọng số 5 thay số 4, 6, 8 của Hoa tộc. Nói cắt 4 chân có ý chỉ 

không được bám sát vào 4 góc, 4 hành ngoài, vì như thế không còn nơi Thông Hội với Trời ở hành Năm . Và lúc ấy không 

còn là Đạo Hành mà chỉ còn là lộng hành (activisme) vì thiếu sức lưu nhuận của sinh hoạt Đạo Thể, thiếu tiếp xúc thường xuyên 

và trở nên khô cạn yếu ớt như bóng ma trơi. 

Đấy là tình trạng bi đát của con người hiện tại cắm đầu chạy vòng Ngoài mà thiếu hẳn căn cơ của vòng Trong. Cái được 

mệnh danh là vòng Trong đã bị hạ xuống cùng đợt với vòng Ngoài: tức là đã để mất tính chất Tâm Linh của Thổ, và cuộc chạy 

trở thành cuộc diễn hành của đèn kéo quân chỉ còn bóng với hình thiếu mất Tâm Linh tự nội phải nhờ khói đẩy vòng quanh. Đạo 

Giáo được thiết lập ra là cốt cho Đạo “tương hành” cho sinh khí Đạo lưu nhuận mọi hành vi cử chỉ, nhưng thiếu nội khởi 

của Thổ Thần, nên hầu không giúp chi được vào việc thiết lập mối tình Huynh Đệ Phổ Biến là cái đích điểm rõ rệt nhất 

của mọi nền Đạo Lý chân thực. Những mục tiêu khác như Tri Thiên, Tri Địa còn xa xôi và dầu sao khó kiểm soát, chí như 

“Ái Nhân” là hậu quả thiết yếu và ở trong tầm kiểm soát được. Vậy mà để có thể Ái Nhân thì cần An Thổ. Có “AnThổ 

Đôn Hồ Nhân” mới “Cố Năng Ái” H. T. IV 

Có An Thổ mới đủ khả năng Yêu Thương nghĩa là phải có nơi an trụ cho Tâm hồn, mới gặp nền tảng cho Tình yêu dung 

thông khắp cõi: dẫu đến tứ hải cũng đều là huynh đệ. Vì có đạt Trung Điểm mới bao gồm được 360 độ, còn khi ở một 

trong 4 cục bộ thì chỉ bao được 90o 

hay 1 phần tư, tức là có nhất hải được coi là huynh đệ, còn tam hải gảy ra ngoài, theo những kỳ thị màu sắc, tôn giáo, 

dòng tộc hoặc đẳng cấp. Chỉ chấp nhận có bần cố nông, có lao động thí dụ, và lúc ấy không thể cố năng ái, mà chỉ cố năng 

gây căm thù, gây hiềm oán… Và nhiều khi nhất hay nhị hải mà đã “giai sài lang” rồi (thay vì giai huynh đệ). 

Môn phái Triết học Ionien ở Hi Lạp chủ trương Tứ Hành là nước, lửa, đất, khí. Nhưng có lẽ vì thiếu hành Thổ, nên Thales 

chủ trương vạn vật do Nước, Héraclite bảo do Lửa. Phải chăng đó là nguồn suối các sự thiên lệch, các thứ duy vật sau này: 

duy vật, duy tâm, duy kiện?… 

Triết lý Ngũ Nành chủ trương ngược lại là nhận ra Nước Lửa một trật. Sở dĩ dám nhận cả hai hành trái ngược đó tiêu diệt 

nhau, nhưng lại điều hòa nổi là nhờ có hành Thổ trung cung cũng gọi là Địa Linh, Địa Mẫu, nên thay vì tương khắc thì 

“thủy hỏa tương đãi” Thuyết quái VI) 
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“Nước Lửa bổ túc cho nhau” Water and fire complement each and other. (W. 292). “Nhiên hậu năng biến hóa” : “nhờ đó có 

thể tiến hóa. Nhờ đó mới có thể: “Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ cố bất quá. Bàng hành nhi bất lưu. Lạc thiên tri 

mệnh cố bất ưu. An thổ đôn 

hồ nhân cố năng ái” H. T. IV 

 “Biết trọn được (chu vi) khắp vạn vật nên gây được an hòa cho khắp cõi. Vì vậy không đi quá. Hoạt động ở vòng ngoài mà 

không bị trôi theo lưu tục. Thấu hiểu mệnh trời, nên không ưu sầu. Yên nghỉ lại nơi Thổ tâm linh và đôn hậu tình người nên có 

thể yêu thương bằng 

tấm lòng chân thực.” 

5. Triết Lý Ngũ Hành 

Triết lý Ngũ Hành cũng chính là triết lý Tam Tài, nhưng được quảng diễn rõ hơn bằng cách rút nhỏ biểu tượng lại cho vừa 

tầm sức con người hầu dễ triển khai các khả năng tàng ẩn. 

Biểu tượng ở Tam Tài là “Thiên Địa” ở Ngũ Hành là “Thủy, Hỏa, Kim, Mộc. ‘Thiên Địa’ thì bao quát nhưng mênh mông, 

nên cần hạ xuống một độ nữa, đó là ‘thuỷ hỏa kim mộc’, là những cái gần gũi thiết yếu cho đời sống. Từ ‘Thủy Hỏa’ sẽ dễ dàng 

bước vào đến tận Nhân Tính, tức là phần sâu thẳm nhất. Vì ‘Tính’ kép bởi hai chữ ‘Tâm’ và ‘Sinh: 性( 心: 忄) =心+生 ) 

  

Thế mà ‘Sinh’ có liên hệ uyên nguyên với ‘Thủy’. Vì được coi là nguồn sống sơ nguyên như câu nói của triết Nho: “Thủy 

vi vạn vật chi nguyên” “Nước là nguyên thủy của vạn vật. Còn ‘Tâm’ liên hệ với ‘Hỏa’, chỉ cái gì sáng soi đốt nóng. Nếu 

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

của Héraclite qua lối trình bày của Heidegger. “Khi Héraclite nói về Lửa thì ông nghĩ hơn hết đến cái sức sáng soi hướng dẫn và 

bao trùm lên mọi hoạt lực”. Quand Héraclite parle du feu, il pense principalement de la force qui  éclaire, la direction qui domine 

et reprend les mesures”. V.A. 

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

tưởng tạo dựng, còn Nước chỉ nguồn sống sơ nguyên vậy. 

Trong Ngũ Hành yếu tố Hỏa chỉ phần Tâm Tưởng, phần sáng soi vào cái sống âm u vô định để hướng dẫn, để tìm ra các 

Ý Tưởng là phần soi dọi cho đời sống Tâm Tình. Hai yếu tố ‘Tâm’ và ‘Sinh’ đó hòa hợp giao tham làm nên Tính của 

Người cũng như Vạn Vật. 

Sau hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ thì đến hai yếu tố ‘Kim Mộc’, nó cũng là một cặp ‘Âm Dương’, nhưng biểu thị cách cụ thể định hình 

nhiều hơn và do đó có thể coi như một thứ mức thang phân loại vạn vật từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “vô tri vô 

giác” như Kim thạch. 

Vậy với hai yếu tố ‘Thủy Hỏa’ ta có nét dọc định tính Tiên Thiên; với ‘Mộc Kim’ ta có thêm hai yếu tố định hình để phân 

tính ra nhiều loại, nhưng vẫn còn là Tiên Thiên, nên nói “vô hồ xứ giả” = chưa có ở nơi nào, mặc dầu đã có thực. Nó sẽ hiện 

hình cụ thể ra Cá Vật ở các đợt  sau như sẽ bàn ở chương về Cá Biệt Hóa. 

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

trong thực tế hai yếu tố đó giao hợp khắng khít không thể chi hẳn ra đâu là Thủy Hỏa, đâu là Kim Mộc. Tuy nhiên cần đem vào 

không những để có vài ba ý niệm sơ sài về tính vật, nhưng cũng còn nói lên một chân lý nữa chưa được đề cập ở Tam Tài, đó là 

Biến Dịch. 

 Ở Tam Tài mới nói đến Hoạt Lực (Tài) cách chung, đến đây mới đặt nổi ý tưởng về chiều hướng của Tam Tài: đó là Hành. 

Vì thế dùng ‘Thủy Hỏa’ tiện cho việc biểu thị Biến Dịch hơn: vì Thủy luôn luôn chảy xuống, Hỏa luôn luôn bốc lên. Cả hai đều 

biểu lộ ý tưởng Biến Dịch và khi đặt vào liên hệ đối đãi thì nói lên ý tứ biến dịch theo chiều hướng Hòa Hợp trong tư thái 

Quân Thiên . 

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

Nguyệt liên hệ với Thuỷ (hiện tượng nước thủy triều gắn liền với Nguyệt), vì thế mà chúng ta có phương trình như sau:  

 

https://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2012/08/IMG.1571.jpg
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Phương trình trên nói lên mối Nhất Quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng khác nhau. Nhưng khác nhau 

đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi mới có Biến Dịch. Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối 

kháng bên Ngoài có thể đi đến tiêu diệt nhau, thì phải có vòng Trong để đối kháng trở thành Đối Đãi, Bổ Túc, Tương 

Thấu, Tương Nhập. Do đó mà cần có sự Quân Bình giữa hai yếu tố nghịch hành như Thiên với Địa, Thuỷ với Hỏa, Tâm 

với Sinh mà gốc tâm lý là TÍNH con người, hễ nghiêng về một bên là ứ trệ là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến 

thông. 

Để đặt nổi ý tưởng Quân Bình này thì quen dùng các số Trời là: 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số trời thì số 5 lại còn ở giữa nữa vì thế mà 

Tiên Nho nói: “Trung hòa cực thịnh hồ Ngũ” 

Trung và Hòa thịnh hơn hết là ở số Ngũ. Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự Hòa Hợp Trời Đất trong thế pha độ Bình Quân Nhất 

là: Trời ba Đất hai (đất 4 trời 1 thì quá lấn). Vì thế nói Ngũ Hành cũng có nghĩa như hành động theo Trời. Nếu làm được như thế 

thì rất Thánh ngang hành với Trời như: Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang với Trời. 

Đó là tên mà Thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh kinh nên cũng gọi là Hành Giả, có 

khi là Tôn Hành Giả. Chữ ‘Tôn’ này liên hệ với chữ ‘Chí Tôn’ mà triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ Đấng Tối Cao. Đi thỉnh 

kinh tức là đi tìm đến chỗ chí tôn chí cực. Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi khi hành giả 

đánh nhau bị tử thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại được sức vóc nguyên tuyền. Đấy là ý nghĩa sâu 

xa của triết lý Ngũ Nành mà chúng ta còn thấy biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc nhở lại cho con người hiện đại 

đang bị quật ngã bởi nền văn minh máy móc. 

6. Trở Lại Đất Tổ 

Antée là nhân vật thần thoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với thần Hercule là hiện thân của sức mạnh có thể địch muôn 

người. Nhưng đến sau Antée bị thua vì Hercule nhận ra mỗi lần Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức mạnh đã mất 

cho nên tìm cách nâng bổng Antée lên khỏi mặt đất, nhờ đó mà Hercule thắng được Antée. 

Antée chính là hình ảnh con người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền Văn minh cơ khí vô hồn và duy vật tóm cổ 

xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương đầy xáo động không sao trở lại được với “Địa Linh, Địa Mẫu” để 

có thể bồi dưỡng sinh lực tinh thần đã kiệt quệ. Đành lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa Đàng đã mất hút từ 

ngày Evà bị tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì bà Evà có hai điểm thất sách. 

Trước hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại Nữ Nội. “Nội Thánh Ngoại Vương”. Sao bà Nội tướng 

lại bỏ ông ở nhà rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra khỏi Trung Tâm? 

Điều thứ hai mới quan trọng: thì ăn no đi rồi về tay không, chứ đây “đưa trái biết lành biết dữ vào nhà”. Hỏng ở chỗ Ấy, ở 

chỗ biến Trong ra Ngoài tức cái trong làm toàn bằng chất ở ngoài. Đó là điều hỏng ngay ở đợt Vật lý: không thể dùng 

kiến thức đại vật lý cho vi thể. 

Như Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt Hiện Tượng vào đợt Vi Thể. Nói khác đem phạm trù của trí thức La 

Tập (logique) của kiến văn vào cõi Đạo U Linh thì từ đấy xoay chiều nào cũng là phiến diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi 

Tâm Linh u uẩn huyền vi. Chỉ có thể lấy Tâm Tính luyện mà cảm chứ không thể lấy óc đếm đo mà biện lý lẽ đựợc. Người 

ta nói triết Cổ Điển đánh mất Đàn Bà tính là thế. Tức là đánh mất cái cái phần Linh Tính và Tâm Linh, chỉ còn toàn Lý 

với Lẽ thì có khác chi bà Evà ra hái quả cấm đưa về nhà vậy. 

Triết lý mất đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 éléments mà thiếu Quinta Essentia thiếu tinh thể thứ Năm, cũng gọi là Ngũ 

Cốc, (cốc chính nghĩa là nuôi), tức là cái Ngũ có tính chất nuôi dưỡng tinh thần và như vậy là triết lý hết tiếp xúc với Đất 

Mẹ Quê Tổ mà trong sách Liệt tử kêu là “Tức Thổ” với lời chú thích: “Tức thổ bất háo, diệt quật chi ích đa”. “Tức thổ” loại đất 

không hề hao hủy được, càng đào lại thêm lên (Danses 485). Đó là “Thánh Địa gặp thấy trong mọi ngành  Truyền Thống. Đó 

cũng là Đất làm ra Tạo-Hóa Lư mà bà Nữ Oa dùng luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại Trời Đất đã bị thần Cộng Công làm xiêu 

vẹo nghiêng lệch khiến cho “Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam”. (Diễn bằng số thì tây bắc là 4 – 1, Trời 1 mà 

đất 4 nên nói ‘thiên bất túc Tây Bắc’. Còn Đông Nam là 3 – 2, 2 đất ít hơn là 4 phía tây nên là bất mãn). 

 “Trời hụt phía Tây Bắc (thiếu Tinh Thần). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo). Liệt tử ghi “Ngũ sắc thạch luyện, dĩ 

hòa Âm Dương” = Luyện Ngũ Hành là phương pháp làm cho Âm Dương hòa hợp cân bằng. Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là 

nhờ bà Nữ Oa không có lẻn ra ngoài hái trái cấm nhưng luôn luôn ở lại nhà để “nấu đá vá trời” vì thế mà bà cũng có tiếng 

là đã thiết lập ra phép Hôn phối, đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hi (xem hình trong quyển Nhân Bản). Phục Hi xuất hiện 

bên ngoài nên Trắng (bạch), Nữ Oa tàng ẩn bên trong nên Đen (hắc), Lão Tử viết: “Tri kỳ bạch, thủ kỷ hắc, Vi thiên hạ thức” 

DK 28: ** “Biết được Trắng mà vẫn giữ được Đen đó là khuôn thước cho thiên hạ” (Trắng là rõ ràng choÝ Thức , còn Đen 

thuộc Tâm Linh không rõ cho lý trí). 

Khuôn thước ở đời như là hoa sen trắng ở giữa bùn đen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi người có sứ mạng là đem ra thực hiện 

một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm Thể phong phú vô biên của Càn Khôn Tạo Hóa. Những khả năng đó được cụ thể 

hoá trong cõi Hiện Tượng bằng thước Vuông trong tay Phục Hi tức là những sự khúc khuỷu, tư riêng hạn hẹp của một hình thái 
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và hoàn cảnh nhất định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong những hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu toàn 

đƣợc sứ mạng, vẫn “thủ kỳ hắc”, vẫn luôn luôn giữ được Đạo Thường là “Hỏa viêm thượng, thuỷ nhuận hạ”. Vì thế mà ở hàng 

ngang trong thực tế có khi khúc, khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc phải cách. Cũng có khi khúc để rồi mà trực, cũng có khi 

tòng để rồi cách. Họa hiếm mới có người gặp hoàn cảnh như ý, 

còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để rồi sửa đổi, và làm đà tiến đến chỗ hiện 

thực Đạo Tâm. Có khó khăn như thế mới có dịp để mài dũa óc linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi khác hơn 

là biết chấp những thách đố của hoàn cảnh. Quân Tử là phải ở đâu cũng có thể an nhiên: “Quân tử vô nhập nhi bất tự 

đắc yên” T. D, 14  . Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn thì chẳng cần phải quân tử cũng có thể an nhiên tự tại được. 

Nhưng nếu hoàn cảnh đầy trắc trở thì muốn an nhiên tự tại phải là Quân Tử, nghĩa là người hiểu biết và hiện thực nổi 

triết lý Ngũ Hành. 

 

như Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói “Hành diệc Đạo chi thông xưng” = chữ Hành cũng 

thường dùng để chỉ chữ Đạo, Đạo là đi, nhưng đi theo một hướng là Trời, Đất, Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất 

cứng nhắc nhưng là uyển chuyển Nước với Lửa. Kim Mộc là hàng ngang vừa chỉ mực độ cao thấp phân biệt các thứ loại 

(espèce) vừa chỉ những hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển khi lên khi xuống tuỳ thời, vì nếu Đạo là đi, là 

Hành Trình thì bắt buộc phải linh động uyển chuyển như thế. 

 

Theo đường đi uyển chuyển mà không lìa xa Đạo thế gọi là Ngũ Hành vậy 

“Bàng hành nhi bất lưu ” 

KIM ĐỊNH 

( Trích trong “ Chữ Thời”) 

_________________________________________________________________________ 

 

[ 2 ] .- Dịch : nghịch số chi lý 

“ Trước sự khó khăn đó cần phải có sự can thiệp của Minh triết, mà Kinh Dịch tả như con đường ngược chiều gọi là “ Dịch 

nghịch số chi lý ”, nhờ đó mở ra chân trời bao la lạ lùng, hoà giải được cả hai hạn từ, đến độ làm thành Nhất thể sống động : 

Nước Lửa thay vì đối kháng tiêu diệt, thì lại tương thấu, tương nhập để tương sinh, tương hoá.   Gọi là nghịch số hay là ở 

vòng Trong cũng gọi là số Sinh, nằm ẩn sâu bên trong vòng Ngoài của số Thành. 

Số thành chỉ là Vật đã thành hình hiện ra cho giác quan, còn số Sinh chỉ là cái Đức, cái Tính của vạn Vật, nó rất tế vi, nếu 

dùng có tai mắt hay lý trí, thì không thấy, phải dùng đến Tâm mới nhận ra, và nhờ đó mới thấy được Toàn thể : “ Thiên Địa vạn 

Vật nhất thể ”.   Nếu đã là nhất Thể thì chống đối chỉ còn là bề ngoài đâu có sâu đến độ phải chọn một bỏ một.  

Vậy Triết thuyết nào  «  chọn một bỏ một »   là tỏ rằng mới biết có chiều xuôi, Nho Giáo kêu là chưa đạt Tâm Đạo. 

Legge đã dịch chữ Tâm rất trúng bằng danh từ toàn thể : “ The Wholemind ” tức là một khả năng con người biết được toàn thể : 

cả vòng Trong lẫn vòng Ngoài . Và không phải hai vòng cứng đọng, mà là biến hoá, trao đổi, tương nhập để làm nên muôn vật , 

nên vạn vật cũng mang tính chất Lưỡng nghi, mà Heidegger gọi là” nét gấp thành đôi ” ( Zwiefalt : Two fold : Pli en deux ). 

Đó là điều trái ngược hẳn với thị giác chỉ thấy sự vật là độc khối, nghĩa là sai với sự thực vẫn là Lưỡng nghi.  Nhưng không 

may đấy cũng là cái nhìn của hầu hết các nền Triết học, nên hầu hết đứng ngoài nhà Minh Triết, vì chỉ thấy có một chiều. 

a.-Thấy một chiều : Đánh mất tính chất Biến dịch 

Vì Dịch bao hàm hai cực để có sự thông lưu. Nếu chỉ có một cực duy nhất đơn thuần thì gọi là “ Trệ ư nhất phương ”, và sẽ 

chối bỏ Phân cực kia gọi là Âm hay Dương, thí dụ ta đề cao Dương, Ý thức thì sẽ chối bỏ Âm như Tiềm thức. Vậy là đánh 

mất tính chất Dịch, mà mất Dịch là mất tất cả, là vong Thân, là đánh mất Nhân tính, vì Nhân Tính là gì, nếu không là “ 

tương quan sống động giữa Âm Dương ” hay nói theo Kinh Lễ là : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ”  

b.- Thấy hai chiều: Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức 

Người là cái Đức của Thiên Địa. Tức là người không là một Bản thể cố định đứng ngoài Trời Đất, mà chính là cái Đức, cái Linh 

lực của Trời Đất, nói khác người chỉ là tương quan của Âm và Dương. Vậy nếu chối một Hạn từ thì cũng là đánh mất luôn 

Tương quan . Vì để có Tương quan , thiết yếu phải có hai Hạn từ , cho nên chưa cần chờ thải bỏ cả Hai, mà chỉ mới thải 

bỏ Một đã đủ đánh mất Tương quan. Chỉ cần một cột gẫy thì người đi trên dây đã ngả xuống đất rồi. 

Suy luận lối khác theo câu định nghĩa trên, ta thấy người như một Biệt Thể mà chỉ tương quan giữa Trời và Đất, cho nên Bản 

chất người cũng chính là Biến dịch. 

Địa vị con người trong 6 hào của quẻ Dịch : Dịch vô thể. Điều này đã được chứa sẵn trong lối xếp đặt 6 hào , chỉ cần biết nhận 

ra.    

Trong 6 hào thì hai hào 1, 6 bỏ ra, chỉ dùng bốn hào ở giữa , trong đó quan trọng nhất lại là hào 2 và 5, tức 2 hào thuộc 

Thiên và Địa . Còn hào 3, 4 chỉ Người lại toàn là động từ : “ Kiền kiền ” ở hào 3, “Dược tại uyên ” ở hào 4.  
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Vậy có nghĩa gì ?  

Thưa có nghĩa là con Người không phải là một Bản thể cô lập nhưng là một Tác động, một Tiến trình ( tương quan ) giữa 

Trời cùng Đất, nên quan trọng để ở nơi phát xuất Tác động, cũng gọi là cái Linh lực của Trời Đất chữ Nho kêu là “ Thiên 

Địa chi Đức. Nói Đức mà không nói Hình, vì Hình đã hiện ra như một vật thể với bản chất riêng biệt, cứng đọng không 

còn khả năng Biến dịch, thấm thấu sinh sôi như được biểu thị ở hào 1 , 6 , cả hai chỉ Địa và Thiên ở đợt đã thành, không 

còn ở đợt Đức ( tức đợt sinh ) như hào 2 , 5 .   Vậy khi chỉ lấy có hai hào 2 , 5 là lấy có Đức mà không lấy Thể, nên đạt độ 

Biến dịch cùng cực gọi là Dịch vô thể, nên không có gì gây ứ đọng, có thế mới thực là Biến dịch.  

Đó là ý sâu xa tại sao gọi người là : “ Thiên Địa chi đức ”, mà không là “ Thiên Địa chi Hình hay Thể ” chi. Phải là Đức là 

Linh lực mới biến hoá, phải là Đức của Trời cùng Đất thì tầm biến hoá mới thấu khắp hoàn vũ, xê dịch cùng nơi : Trời 

cũng như Đất. Có thế mới là toàn bị và sẽ không gảy bỏ cái chi ra ngoài, mới nói được câu : “ Vạn vật có đủ nơi mình ” : “ 

vạn vật giai bị ư kỷ ”, và vì thế khi bảo phải trở lại với mình “ doãn chấp kỳ trung ” thì mới không là bảo đi vào chỗ nghèo 

nàn, nhưng chính là bảo trở lại với nguồn mạch phong phú đầy hoan lạc, không chi sánh kịp : “ Phản thân nhi thành, lạc mạc 

đại yên ”, vì mọi yêu sách được thỏa mãn.  

Nói khác đi con người toàn bị phải có cả phần Phổ biến lẫn Tư riêng . 

Nói theo xã hội thì con người không những là Dân mà còn là Nhân. 

 

Hễ một Triết thuyết nào bỏ đi một hay nghiêng về một là ứ đọng, là rật đạo người, tức đánh mất Nhân tính. Có gọi là đạo người 

cũng chỉ là cái bên ngoài, cái Ngợm. Chỉ là Chân lý khi nào đạt Ý thức biến dịch hay cảm thức được Người như tương 

quan giữa Trời cùng Đất. 

Như vật định nghĩa người như “ Thiên Địa chi Đức ” là một định nghĩa theo lý tưởng cao trọng nhất và đầy hoạt lực nhất.   Đấy 

mới là Dịch vô thể, tức là Dịch cùng cực đến độ chỉ còn Động từ Dịch mà không là Chủ thể Dịch.   

 

“ Thiên Địa chi đức ” là Linh lực lớn nhất không thể quan niệm ra cái gì to hơn . 

 

Vì thế câu “ Nhân giả, kỳ Thiên Địa chi Đức ” tóm thâu nền Minh Triết Việt Nho, và ta có thể lấy đó làm lý tưởng cùng 

cực để đo lường cao thấp mức độ tiến của Tâm thức con người.  

 

Ta có thể gọi sự xê dịch từ Cương tới Nhu như tiến trình của Tâm thức con Người. Khi nó đạt tới Biến dịch tức là uyển chuyển 

linh động thì là đạt độ cao nhất, ngược lại nếu có, ứ đọng, rắn chắc, thì là đầu thấp. “ 

III.- Tâm linh pháp : Thần vô phương 

Qua những trang Huyền sử Đông Tây  “ Thần có vô phương “, thì “ Dịch mới vô Thể ”  

“ Dịch có vô Thể thì mới đạt Thần. Thần với Linh là một. Người ta quen nói Thần Linh. Hiểu được Thần là hiểu được 

Linh, tức cũng hiểu được Nhân tính, vì thể hiểu được Thần là bước quan trọng nhất để đạt Thân, nó sẽ gây ảnh hưởng 

quyết liệt vào con đường sử mệnh của Nhân loại.  

Triết thành công hay thất bại cũng đều nằm ở chỗ này, thế mà xưa rày người ta hiểu Thần trật lất. Vì thế câu nói về Thần hay nhất 

tìm được trong lịch sử Triết học vẫn là câu : “ Thần vô phương ” của Kinh Dịch.  Bởi thế chúng ta tìm hiểu thấu triệt ý nghĩa 

câu đó xuyên qua những câu Huyền sử liên hệ .Câu hỏi trước tiên đặt ra là tại sao Kinh Dịch lại định nghĩa Thần là vô phương, 

là không góc.  Đây là câu hỏi rất phong phú nhưng quá đúc kết, nên cần minh giải thêm.   Ta biết trong Kinh Dịch thì Phương 

chỉ cái gì là góc cạnh, giới mốc, và do đó chỉ tất cả cái gì là hạn cục, xác định, ngược lại Viên là tròn chỉ cái gì không có 

góc, do đó cũng là cái gì không bị giới hạn, cái gì bao la.   Như thế trong câu nói “ Thiên viên Địa phương ”, thì Thiên viên 

là chỉ cái gì vô biên, còn Địa phương là chỉ cái gì rõ rệt, đã hiện ra hình tích xác định .  Như vậy câu định nghĩa Thần vô 

phương kéo theo những yếu tố sau đây :  

1.- Thần : Vô phương bao gồm khắp cả, không có giới mốc 

Trước hết là Thần bao gồm khắp cả không bị giới mốc nào hết, nên đặc tính trước nhất là không lệ thuộc vào cái gì đã 

hiện ra hình tích cụ thể, để trở thành vật đích cho giác quan. Khi lệ thuộc thì gọi là Vật thể, Vật chất. 

Chúng ta biết sách Trung Dung là bản tóm lược Kinh Dịch đã định nghĩa Trung là “ Trung lập nhi bất ỷ ”. Đừng hiểu hai chữ 

Trung lập theo nghĩa Chính trị, nhưng phải hiểu theo nghĩa Minh triết, lúc đó “ lập ” sẽ là động từ tự lập, chứ không dựa (ỷ ), 

không lệ thuộc, y như câu “ Thần vô phương ” không lệ thuộc vào góc cạnh nào hay cái gì có hạn, vì hễ đã có là có trong xác 

định, nên bị giới hạn. Cái gì lệ thuộc vào giới hạn là Vật chất. Vật chất bất động đầy nọa tính. 

2.- Thần : Rất linh động, uyển chuyển, lưu linh khắp nơi 

Do đó dẫn đến yếu tố thứ hai trong câu « Thần vô phương «  là rất linh động, nghĩa là uyển chuyển lưu linh khắp nơi và như thế 

là sống rất mạnh.  Vì sống là gì nếu không là tự động, động tự Nội, vì nếu tự Ngoại thì lại bị động tức là lệ thuộc mất rồi. Vì 

thế sống cũng là Dịch, vì Dịch là tự động, động nội khởi, nên là động cùng cực, đến độ không còn chủ thể động “ Dịch vô 

thể ”, mà chỉ còn là động, nên cũng chỉ còn là sống, sống trọn vẹn, đến nỗi Kinh Dịch phải dùng hai chữ sinh sinh : “ Sinh 

sinh chi vị Dịch ”, có nghĩa là Dịch là sống trọn vẹn. 

3.- Thần đi với Tâm 
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Vì thế hệ luận thứ ba là Thần đi với Tâm, vì Tâm thuộc bình diện linh thiêng chỉ huy toàn thể mọi cơ năng con Người. 

Còn vật chất là phạm vi của Lý trí. Vì lý trí thuộc giác quan và não tuỷ là những thứ có hạn về thời gian lẫn không gian, nên 

cái biết bằng lý trí là cái biết quy nạp, do những yếu tố lẻ tẻ tích luỹ lại rồi đi từ cái này đã hết mới đến cái kia, từ trước xong rồi 

mới tới sau, nghĩa là lệ thuộc Không gian và Thời gian, nên là Vật chất. 

Vật chất không sống, nên những cái biết này cũng vậy dù chồng chất bao nhiêu cũng không tiêm sức sống vào học vấn 

được như những cái nhìn Trực giác Tâm linh . Điều này tế vi rất khó nhận ra, vì nó lẫn với sự thoả mãn của tính hiếu tri, 

nên người ta tưởng là nó sống và vì thế người ta đem cái học đó nhét đầy chương trình giáo dục . Lại vì bầu khí duy Trí, 

nên không làm thế cũng chẳng lấy gì đưa vào. Bởi vậy hiện nay Lý trí ngự trị chương trình giáo dục : người ta cố sức 

chèn cho đầy đầu óc người đi học, nhưng không gây được hứng thú, chính do lẽ trên.  

4.- Kinh Dịch : Một khoa Tâm lý học vô song 

Chính vì chỗ đó mà Jung cha đẻ của khoa Uyên tâm đả kinh ngạc khi nhận ra trong Kinh Dịch một khoa học Tâm lý vô 

song, bất khả địch ( psychology altogether unmatched Memmories 375 ) .     Tuy “ vô song ” nhưng chúng ta có khai thác nổi 

hay không lại là truyện khác .  Hầu hết các học giả đời nay đều nói Kinh Dịch là một sách bói. Nói thế chỉ đúng một phần tư 

của bì phu, bởi Kinh Dịch gồm 4 mặt của Đạo Thánh nhân : 

 

 Là Ngôn từ để dạy Minh Triết  

 Là Linh động để dạy biết Tiến hoá  

 Là Tượng để dạy cách chế Khí cụ  

 Là Bốc phệ để Chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

“ Dịch hữu Thánh nhân chi Đạo tứ yên : 易 有 聖 人 之 道 四 焉 : 

            Dĩ Ngôn giả, thượng kỳ Từ :  以 言 者 尚 其 辭 

            Dĩ Động giả, thượng kỳ Biến :  以 動 者 尚 其 變 

            Dĩ Chế khí giả, thượng kỳ Tượng :  以 制 噐 者 尚 其 象 

            Dĩ Bốc phệ giả, thượng kỳ chiêm :  以 卜 莁 者 尚 其 占 “ 

 

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài , nghĩa là đọc lối thường mà “ 

không biết Ngoạn kỳ Tượng , không Chiêm kỳ Từ ”. Bởi cho được Chiêm, được Ngoạn, thì phải có những Tâm kiện ra 

sao, nếu không phải là người đủ Tâm kiện thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác động.  

 

“ Cẩu phi kỳ nhơn, đạo bất hư hành ” : 苟 非 其 人 道 不 虚 行 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là nơi mình : “ Linh tại ngã, bất linh 

tại ngã ”.   

    

( Kim Định : Dịch Kinh linh thể, chương I , II , III , IV , V ) 

5.-Nguồn gốc Ngũ hành 

“ Ban đầu các học giả cho Ngũ hành phát xuất từ Tây Âu hoặc Hung Nô hay Turc. Ý kiến này về sau bị bác bỏ bởi Forke (Đức ) 

và De Saussure ( Need. II .246 ) . Cũng không thể là do Hy Lạp, vì Hy Lạp thiếu tính chất tác hành, mà chỉ là bốn yếu tố ( Need. 

I . 154 ) , vả lại Âu Tây quen dùng Tứ hành.  Các thừa sai dòng Tên khi sang Tàu còn hãnh diện truyền bá Tứ hành trong khi Âu 

Tây đã chối bỏ từ nửa thế kỷ trước ( Need. II. 279 ) . 

Ông De Saussure đã chứng minh dấu vết Ngũ hành có từ trước đời Nghiêu như đã được ghi trong Nghiêu Điển, được chúng 

minh bằng lối xếp đặt trăng sao như đã bàn trong “ Chữ Thời “ . Còn xuất hiện rõ nhất thì phải đợi mãi đế thế kỷ thứ IV t.c.n. ở 

vùng Tề, Yên, tức vùng nhiều Lạc Việt ( Need. 242 – 244 ), có 3 nhóm: 

 

 a.- Âm Dương gia quy vào sự Vật. 

 b.- Châu Diễn quy vào Vua. 

 c.- Hồng Phạm quy vào Chính trị, Xã hội, Nhân bản, và đó là con đường của Việt Nho, vì đường hướng của nó khác 

xa lối tai dị.   Thứ hai để trọn vẹn vào Tâm linh với Ngũ Hoàng Cực mà Ngũ Hoàng Cực là Tâm trí của Lạc Thư: tìm cái Phi 

thường trong những cái Tầm thường. Cái Tầm thường là Đông, Tây, Nam, Bắc, đâu cũng thông với Trung cung vô hình. Đó 

là sự hoàn bị ở cấp cao nhất có thể nghĩ ra trong con đường Triết lý, hoặc nói cao lên một bậc là hai phái trước theo lối huyền bí, 

còn Hông Phạm theo lý tưởng, và đó cũng là hướng của Việt Nho.” 

6.- Tàu học Dịch Việt 

“ Còn Việc Tàu học Dịch Việt thì được huyền sử hoá bằng truyện ông Vũ lấy vợ Việt, ẩn nghĩa ông học được văn hoá nông 

nghiệp của Việt là văn hoá đề cao nguyên lý Mẹ, gọi bóng là Cửu Thiên Huyền Nữ ( Cửu là số 9 ), nên Lạc thư cũng gọi là sách 

Mẹ.   Truyền thuyết nói rằng: Khi vua Vũ trị được thủy rồi ( nghĩa đen là ngăn lụt, nghĩa bóng là trị nước theo Cửu Lạc ), thì 

có con rùa thần đội văn trên lưng có các số từ 1 tới 9. Vua Vũ nhân đó mà xếp thứ tự thành ra 9 trù ( Cửu trù ) . Vậy Cửu 

Trù là Lạc Thư, trước nữa gọi là Cửu Lạc, người Mường gọi là Chín Rò. Hùng vương thần phục 15 bộ nước Văn Lang là cai 
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trị theo sách Mẹ ( Cửu Lạc ), vì đem các số Lạc Thư mà cộng bất cứ chiều nào: ngang, dọc, xéo đều được tổng số 15. Tất cả 

những điều này đều xẩy ra trước nhà Chu.  

Nhà Chu chỉ xuất hiện thế kỷ thứ 12 t. c. n. mà thôi, và từ đó mới có Chu Dịch với Hậu thiên Bát quái. 

Ta hãy nghiên cứu giai đoạn này xoáy vào Hậu thiên.  

 

Chú thích : Cũng có thể nói là không thuộc Nho khi hiểu Nho là Khổng học. 

Vì Khổng tuy có tiếp nhận được đạo lý Dịch là Nhân đạo, nhưng không biết đến Cơ cấu Ngũ hành, Tam tài, Âm Dương. Cả 

Khổng cả Mạnh không hề nhắc đến những chữ đó, nên đoán được rằng bộ ba Cơ cấu này chỉ được rước vào Nho đời Hán mà 

thôi. Có thể ví Khổng Tử như người đi chữa nhà cháy, ông chỉ cứu được Bức ảnh, mà không cứu được cái Khám ảnh, tức chỉ cứu 

được đạo lý bằng Từ, mà không cứu được Cơ cấu bằng Số. Vì thế sau đạo Nho bị nhàu nát, vì không có khung để che chở ( Cha 

ông chúng ta đã cất dấu cốt tuỷ của Kinh Dịch là ngọc Long Toại trong truyện Việt Tỉnh cương, trong huyền thoại Tiên 

Rồng, trong Trống Đồng. Cốt tuỷ của Kinh Dịch là nét Song trùng lưỡng hợp và vị trí quan trọng của Trung cung hành Thổ 

mà người Tàu không thấy, nay con cháu Việt mới khám phá ra )” 

 

 

64 Quẻ kép được xếp theo lối Mẹ Tròn Con Vuông 

I.- Nguồn gốc 

“ Trong Hệ từ X của Kinh Dịch có nói: “ Phù! Dịch khai vật thành vụ : Ôi! Chỉ có Dịch mới khai được Vật, nên mới thành ra 

Vụ, nghĩa là trí tri hay là đạt đến việc hiểu biết được đường hướng mà con Người phải đi, đường đó cũng gọi là Đạo. Đạo là đi 

trở lại cùng Nguyên thủy; “ Nguyên thủy phục chung “ , hoặc tuần hoàn hay là đi một vòng trở lại nơi đã phát xuất. Như vậy “ 

khai vật là khai Đạo “, còn “ thành vụ là thành Tính tồn tồn “. 

Để đào sâu chúng ta hãy tìm hiểu chữ Vật trong đồng văn của nó, Hệ Từ hạ truyện rằng: 

 

  “ Đạo hữu biến động cố viết Hào: 道 有 変 動 故 曰 爻 

 

  Hào hữu Đẳng cố viết Vật:  爻 有 等 故 曰 物 

 

  Vật tương Tạp cố viết Văn: 物 柤 卡 故 曰 文 

 

  Văn bất Đương cố Cát Hung sinh yên:  文 不 當 故 吉 凶 生 焉 “ 

( H.T.X ) 

Theo câu trên thì Vật là Hào, mà Hào là đạo Biến động. Bởi Biến động nên có Đẳng loại, và sự pha độ các Loại gọi là Văn, Văn 

mà trúng độ thì Cát, không đúng độ là Hung. 

Đọc kỹ 3 câu trên chúng ta nhận ra 3 luật Vũ trụ nằm gọn bên trong: 

 

  Một là luật Biến động ( Đạo hữu Biến động ) 

  Hai là luật Loại tụ ( Hữu Đẳng )  

  Ba là luật Giá sắc : Sinh ra Cát Hung.”  
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II.- Ba luật lớn 

“ Vũ trụ quan Dịch xoay vần theo những luật tắc bất dịch gọi là Thiên tắc. Thiên tắc có nhiều nhưng có thể thu gọn vào ba luật 

lớn. Đó là Luật Biến động, Loại tụ và Giá sắc. 

1.- Luật Biến động 

a.- Muôn vật trên đời biến động không một vật nào nghỉ ngơi. 

Luật Biến Động là luật phổ biến, vì nó làm nên cơ cấu sự vật. Sự vật có là do sự động, không có động thì không có vật, 

mỗi vật đều là sự động hay là một cuộc chạy vòng tròn để trở lại điểm xuất phát, nên ta gọi là Tuần hoàn. Động theo vòng 

tròn là thế cách của luật Biến Động, nên nó cũng có tầm phổ biến như vậy.   Muôn vật trong vũ trụ không vật nào ra ngoài 

luật đó.  Mặt Trời mặt Trăng mọc bên Đông lặn về bên Tây để rồi lại mọc bên Đông.   Nước Biển bốc thành hơi, hơi tụ lại 

thành mây làm mưa xuống lại chảy ra biển để rồi lại bốc hơi lên.     Máu trong Tim chảy ra nuôi thân xác rồi trở lại về trái 

Tim để đi ra nữa. Tất cả đều đi theo vòng tròn.   Chính sự Động Tuần hoàn này làm nên sự vật, vậy mọi sự vật chẳng qua 

là những hình thái động xoáy ốc khác nhau. Bỏ sự Động đi thì trên Trời dưới Đất không còn gì nữa cả. Không có vật nào 

thoát ra khỏi luật này. 

Chúng ta thấy sự thực theo luật Biến động này đi trái ngược với giác quan, cho sự vật là bất động, đông đặc, ù lì. Chính vì thế mà 

con người khó theo đúng được Đạo nên cần bàn nhiều về luật này, ở đây chỉ xin rút ra một kết luận trực tiếp là : 

b.- Mọi vật có là trong dạng thức Động 

Những hình thức đó quy dịch sự mau chậm của sự Động, những động vật hiện ra hình tích khả giác là những vật “động 

chậm “ lên giác quan “ Thấy “ : Giác quan cũng cùng một tiết nhịp với chúng nên tưởng là chúng im lìm, kỳ thực là 

chúng biến động không ngừng nghỉ, vật động càn chậm thì càng cứng chắc, càng động mau thì nhẹ xốp. . .Cây sắt được 

phóng đi rất mau bằng tốc độ của ánh sáng thì sẽ trở thành ánh sáng. 

2.- Chất thể: Khí chất và tinh khí 

Vì thế mà có nhiều đợt Chất Thể, nhưng cho tiện thì ta chỉ thâu vào hai loại là Tinh Khí và Khí Chất: 

a.-Khí chất 

Khí Chất ở trong tầm giác quan, có thể tiếp xúc bằng xem, nghe, sơ mó, cảm nghĩ, đo đếm. 

b.- Tinh khí 

Tinh Khí thì vượt tầm giác quan, mà con người có thể tiếp xúc bằng một nhạy cảm của Tâm tình. 

c.- Ý tượng 

Những hình thái làm bằng Tinh khí sẽ gọi là Tượng. Tượng là hình thái quá tế vi. Khi ta có một ý nghĩ gì thì Ý nghĩ đó liền 

làm nẩy ra một Tượng: Nếu nó ở đợt Lý trí giác quan thì sẽ gọi là Ý tượng. 

d.- Linh tượng 

‘Nếu thuộc đợt Tâm linh thì gọi là Linh Tượng. 

Ý tượng Linh tượng đều tuân theo luật chung là biến động theo vòng tròn, rồi nó trở lại nguyên thủy nơi phát xuất của nó. 

e.-Tiết nhịp uyên nguyên 

Đó là đại để mấy ý niệm cần thiết về luật đầu tiên là Biến Dịch và đó là luật phổ biến, gọi được là Tiết nhịp uyên nguyên, vì thế 

muốn hoà với tiết nhịp đó cần con người phải biến dịch theo, nghĩa lá phải tự Động, phải “ tự Lực tự Cường “ phải biến động 

trong mọi việc: Thân xác cũng như Tâm trí, ngừng nghỉ là ứ trệ là trái luật Thiên nhiên và sẽ bị đẩy đi như một yếu tố 

làm rối loạn Tiết điệu của Vũ trụ. 

g.-Sự hội thông: hoà hợp với Tiết điệu 

Khi có sự hoà hợp với tiết điệu thì ta gọi là “ sự Hội thông “, miễn hiểu chữ Sự theo nghĩa Biến động của Dịch “ Thông biến chi 

vị Sự “ ( H.T.V ) . “ Sự chính là việc Biến thông, sự Động “.  Gọi là luật phổ biến vì nó thâu nhập mọi việc: Hễ không động là ứ 

trệ: Xác thân thiếu vận động trở nên yếu nhược, cơ năng nào không vận động tới sẽ thoái bộ. Tâm trí cũng thế, thiếu luyện tập, 

suy tư, tìm hiểu sẽ trở nên trì độn. Muốn sống mạnh phải tự Cường cả trên mọi phương diện Vật chất lẫn Tinh Thần.” 

3.- Luật Loại tụ 

“ Luật thứ hai rất quan trọng gọi là Loại tụ, nói rộng là “ Các tùng kỳ lọại “ . Mỗi loại đi theo với loại của nó. Luật này được trình 

bày bằng câu:  

 Đồng Thanh tương ứng, Đồng Khí tương cầu: 同 聱 柤 應 同 氣 柤 求. 
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Hoặc: Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo:  水 流 濕 火 就 燥: Nước chảy về chỗ thấp, lửa đi đến chỗ nóng. 

Hoặc: Vân tòng Long, Phong tòng Hổ:  雲 從 龍 風 從 虎:  Mây theo Rồng, Gió theo Hổ 

Đó là những phương thức bày tỏ luật Loại tụ ( Loi des affinités ): Các giống loại như nhau thì tìm nhau, hội tụ với nhau. Có muôn 

vàn loài, nhưng chỉ ra được hai loại lớn và chỉ thị bằng hai chữ Thiên Địa với câu nói : “ Thiên cao Địa Ty : Trời cao Đất thấp. “ 

. Đó là bày tỏ theo lối Tĩnh, còn Động là:  

本 乎 天 者 親 上  本 乎 地 者 親 下  则 各 從 其 類 也: 

“ Bổn hồ Thiên giả thân Thượng.   Bổn hồ Địa giả Thân Hạ.   Tắc các tòng kỳ loại dã “ 

 

“ Vật nào xuất bởi Trời thì đi với Trời.  Vật nào bởi Đất thì đi với Đất.  Mỗi vật theo loại của mình “ 

Hai chữ Thiên Địa ở đây là hai danh từ rất tổng quát chỉ hai loại Thiên Địa, nhưng không có giới hạn rõ rệt, vì nó ăn ngoàm 

với nhau. Nhưng ta có thể quan niệm rằng càng lên thì càng nhẹ, càng sáng, càng trong, càng mở rộng. . ., càng xuống thì càng 

nặng, càng trọc, càng tối, càng thu hẹp. . . Theo như được biểu thị trong lược đồ Thái cực sau: 

 
Khi quan niệm theo án đồ trên thì dễ có được một ý tưởng khá rõ rệt về sự vật có hai bình diện, và một ý thức sâu đậm về nét 

Gấp Đôi mà ta có thể tính từ dưới trở lên: càng ở dưới càng nặng nề, tối tăm, được biểu thị trong hình Thái cực đồ vì càng 

đi xuống thì hình càng rậm rạp, tối tăm, lãnh lẽo : Từ 2 ra 4, xuống 8, rồi 16, 32, . . .Ngược lại càng đi vào ( hay đi lên ) lại 

càng gần sự mở rộng, sáng láng, nóng nảy, 8 ô dồn lại còn 4, rồi 4 thành 2. 

a.- Vòng Đại diện và vòng Tiểu diễn 

Với luật Loại tụ này chúng ta thấy luật Biến động đã kép lên một đợt:  Ở luật I mọi vật đều động theo Vòng tròn, ở đây cũng thế, 

nhưng có 2 loại Vòng khác nhau:  Một vòng Thiên cũng gọi là Đại Diễn, một vòng Điạ gọi là Tiểu Diễn.     Vòng nào cũng 

chia ra làm 4 chặng:    Bốn chặng của vòng Thiên là: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.  Bốn chặng của vòng Địa là:Thành, Thịnh, 

Suy Hủy. 

Sự khác biệt nổi lên ở hai đợt sau cùng: Một bên là Lợi, Trinh.  Một bên là Suy, Hủy. 

Suy, Hủy vì nó lệ thuộc vào những cái thô đại, hiện hình nên theo trọn vẹn luật Thời Không .   Lợi, Trinh thì đi theo 

những cái tế vi, bất tử. 

Thí dụ: Khi con người chết thì chỉ có các cơ quan, tế bào tan rã, nhưng Khí năng vi thể vẫn còn nên nó khoác vòng Ngoài. Thế 

mà hai vòng đó vận hành đồng thời trong con Người chúng ta nên rất khó phân biệt.  Con người thế tục chỉ biết có vòng Ngoài, 

nên đánh mất nét Gấp Đôi, nghĩa là mất ý thức về vòng Trong.  Để giúp vào việc nhận thức lại vòng Trong này hảy dùng vài thí 

dụ rât cụ thể.   Thí dụ cụ thể có lẽ là Cơ quan Sinh Dục, vì nó là nơi tận cùng của hai vòng cách rõ rệt: “ Suy, Hủy “ là Nước 

Tiểu. “ Lợi, Trinh “ là Tinh Trùng có thể thành con người khác. 

Trong khi Nước Tiểu con người tống ra ngoài một thức cặn bã đã làm xong một vòng hoạt động của nó, còn khi giao hợp thì 

Tinh Trùng lại là những nguyên tố tham dự vào vòng Sinh Sinh. Vì thế khi giao hợp con người dễ có cảm giác lâng lâng như 

được nhổ bật ra khỏi những hạn chế bé nhỏ cá nhân để hoà hợp trong Vũ trụ bao la. Thí dụ cụ thể này đưa đến những công tác 

Tinh thần Vật chất. Những sản phẩm của Nghệ thuật, của Triết còn sống mãi, trong khi những chinh phục vật chất đã tan lìa. Tuy 

nhiên trong thực tế 2 vòng thấm thấu vào nhau khó phân biệt.  

b.- Con Người lưỡng thê 

Chính sự thấm thấu của hai vòng Đại Diễn ( vòng Sinh ) và Tiểu Diễn ( cũng gọi là vòng Thành ) làm nên con Người 

Lưỡng thê nghĩa là có hai đời sống: đời sống miên viễn của Đại Ngã Tâm linh và đời sống Sinh Hủy của Tiểu Ngã cá biệt. 

Cần làm thế nào để giữ được Quân bình Chất Lượng giữa hai vòng Đại Diễn và Tiểu Diễn.. Hễ giữ được thì Thái hòa, tức 

sự bình quân chất lượng giữa Thiên và Đia. 

c.- Quan niệm Nhị nguyên của Descartes về Linh hồn và Thể xác 

Chúng ta biết ở đây là những gì đã hiện ra hình tích làm đối tượng cho giác quan, nơi quy tụ mọi dữ kiện do giác quan thu lượm. 

Vậy mà Lý trí thuộc óc não, là những cơ năng vật chất nên ta gọi nó là cơ năng thuộc Địa: cái gì xuất phát do nó sẽ phát triển ra 

vòng Địa là Thành, Thịnh, Suy, Hủy. Sở dĩ như vậy vì càng xuống càng kép nét, càng trở nên Trí tuệ nặng nề, nên nếu xuống quá 

độ thì sẽ không theo kịp đà biến dịch của Vũ trụ Càn Khôn, mà chỉ biết chạy theo bộ chỉ huy của vòng Tiểu Diễn Lý trí, nên gọi 

là Nhị nguyên.    Thí dụ rõ nhất về Nhị nguyên là quan niệm của Descartes về Linh hồn và Thể xác, cho rằng hai đàng vận 

hành song song không liên hệ chi với nhau, xác thân chuyển vận như cái máy có thể tháo rời ra từng bánh xe với những hoạt 

động rõ rệt. Chúng ta biết rằng sự rõ rệt chính xác là thuộc về địa vị những vật đã hiện ra hình tích có mốc giới phân minh, cái nọ 

phân biệt hẳn với cái kia. Nên khi đề cao sự minh hiển khách quan kiểu Descartes là đã lọt ổ phục kích của Lý trí vốn thích 

những xác định và ghét những gì u linh.  Đây cũng là hậu quả của quan niệm im lìm về sự vật, nên không chịu “ Tự Cường bất 

Tức “để đưa ánh sáng Tâm linh vào vùng địa lý Hiện tượng. Theo Loại tụ thì: 



- 721 - 
 

“ Đồng Thanh tương ứng. Dị Khí tương thù “ 

 

Nếu không tinh tấn tự Cường thì một hai tia sáng le lói của Tâm linh xuất hiện liền bị Lý trí xua đuổi vì thuộc “ Dị Khí “, nên nó 

tương Thù. Nó chỉ đón nhận có “ Đồng Thanh Lý trí “ với nó và vì thế nó  

đưa con Người vào rỏ, chỉ có Lý trí ròng, chỉ còn có “Đồng đồng vãng lai “, tức vận hành trong cõi Duy, cõi đồng nhất đánh mất 

nét Gấp Đôi. Đó là cái vòng đeo cổ Triết học Nhị nguyên. 

d.- Cách chữa bệnh Nhị nguyên 

Muốn thoát thì con người phải biết cách vun tưới hạt giống Tâm linh để nó mạnh lên và kéo những luồng sáng Tâm linh đến 

với mình đặng trở nên mạnh mẽ, không bị Lý trí tống cổ ra ngoài, nhưng làm chủ tình thế bằng tăng cường vòng Đại diễn Tâm 

linh để bao trùm lấy vòng Tiểu Diễn Lý trí, đặng làm nên Nhất Thể vâng theo nhất luật.  Đây là truyện khó nên Kinh Dịch chỉ có 

nói tới vòng này, vi vòng Ngoài ai cũng chạy theo rồi, nên ai cũng biết vì nó hiện hình ra trước giác quan. Còn vòng Trong vi  tế 

vì vượt giác quan nên dễ bị chối đo hay quên lảng và dầu sao cũng khó biết, vì vậy Kinh Dịch chỉ chuyên bàn về số Sinh, vì hễ 

xuôi Trên là xuôi Dưới, vì Tổng hành dinh của con Người chính là ở vòng Đại Diễn này, còn Lý trí là Tổng hành dinh cấp Tiểu 

Diễn nằm trong vòng Đại Diễn. Vì lẽ đó Kinh Dịch đề cao Tâm linh. 

e.- Mầm bệnh Duy Vật 

Khi lảng quên Tâm linh, hoặc chuyên chăm cho Lý trí nảy nở đến độ lấn át Tâm linh thì là Duy Trí, nên thiếu Biến thông, và đó 

là tình trạng thông thường. 

Con người hầu hết là Duy Vật. Không phải chỉ có Cộng sản mới Duy Vật, tuy có thuộc những thứ Duy Vật khác nhau, 

nhưng bản chất vẫn là Một: Không còn là “ Đồng Dị vãng lai “ hay nói theo luận lý vẫn là luật “ Đồng Nhất ròng “, đánh 

mất trọn vẹn nét Gấp Đôi, nên cũng mất luôn Thái Hòa, không còn thể Biến hoá. 

Quẻ Thái ở cung Song Ngư, nếu giữ đúng luật Thái Hoà thì cá Chép sẽ hoá Long: Song Ngư mới biến ra “ Lưỡng Long chầu 

Nguyệt. Sao không chầu “ Nhật Dương “ lại chầu “ Nguyệt Âm “ ? 

g.- Hán Nho hạ đàn bà 

Cần đặt ra câu hỏi này để lộ mặt nạ sự xuyên tạc của Hán Nho đực rựa đã đưa vào câu “ Thiên cao Điạ ty “ và “ nâng Dương 

hạ Âm “. . . để hạ Đàn bà, lấy cớ Đàn bà là Âm, là Khôn, là Địa . . Đấy là xuyên tạc, vì trong khí nói “ Thiên cao Địa ty “ là nói 

trong Tiên Thiên thì Thiên chỉ Tâm linh, còn Địa ty chỉ Lý trí. Vậy không có nghĩa là “ hạ “ Đàn bà và “ nâng “ Đàn ông. 

h.- Đàn bà giàu Tâm linh hơn Đàn ông 

Nhưng ngược lại là khác, vì Thái Hoà không có phân ranh kiểu Nhị nguyên A = A , nhưng “ trong Âm có căn Dương “, trong con 

Trai có nhiều chất Âm, trong con Gái có nhiều chất Dương: “ Dương quái đa Âm, Âm quái đa Dương “ ( H.T 4 ). 

Thí dụ: Trưởng Nam là quẻ Chấn ( số 4 ) thì 1 Dương 2 Âm, còn Trưởng Nữ là quẻ Đoài ( sồ 2 ) thì 1 Âm 2 Dương.   Như 

vậy là trong Nữ có nhiều Tâm linh hơn Nam, nên cái Quy là Tâm linh lại nằm tron tay Nữ Oa chứ không trong tay Phục 

Hy chỉ có cái Củ thuộc Địa, dùng để đo đếm.  Bởi lẽ đó Đàn bà luôn luôn được dùng để biểu thị nền Minh Triết. Vì Minh 

Triết phát xuất từ Nông nghiệp giàu tính chất Mẹ, nên về sau gọi là Âu Cơ, rồi đến Mỵ nương và Mỵ Châu. Mỵ với Mễ đều chỉ 

Minh Triết nông nghiệp là một, nên khi Mỵ Châu bị giết thì cũng là lúc nền Minh Triết Việt Mễ bị đàn áp trước Hán học đực rựa 

và tất nhiên nó đàn áp luôn Đàn bà. 

i.- Tam tòng đực rựa của Hán Nho 

Và cái luật Tam tòng Tiên Thiên chỉ sự tuân theo ba luật Vũ trụ là Biến Dịch, Loại tụ và Giá sắc dốc ra tòng 3 cái đực rựa:   “ Tại 

gia tòng Phụ.  Xuất giá tòng Phu.  Phu tử tòng Tử “. 

Thế là trận khỏi đường rầy tiến hoá: Tòng 3 đực là 3 Địa, tòng 3 cái Củ (Địa ) còn chi nữa là cái Quy ( Thiên ). Hán học nhi 

dĩ hĩ !” 

4.- Luật Giá sắc 

“ Đây là luật tối quan trọng, nên Lạc Thư đặt nó ở Trung cung hành Thổ với câu “ Thổ viên Gia Sắc “. Cốt ý để người học 

chú ý đặc biệt, nhưng trong thực tế người ta vẫn quên luôn, mặc dầu tuân theo những chỉ thị của luật đó trên bình diện Hình nhi 

Hạ mà quên Hình nhi Thượng, mà thực tế ra là hai đợt y như nhau theo luật Nhất Thể: “ Thiên Nhân tương dữ “ . Muốn diễn tả 

hai chữ Giá Sắc ra tiếng thông thường thì là Gieo Gặt.  Đây là một luật rất phong phú mà ta có thể gồm vào những câu sau: 

 

  Thứ nhất là Gieo Gặt 

  Thứ hai là Ai Gieo tất Kẻ đó Gặt 

  Thứ ba là Gieo Gì Gặt Nấy 

  Thứ tư Gieo Một Gặt Trăm. 

 

Đó toàn là những sự thực hiển nhiên trước mắt, đến nỗi không ai thèm chú ý đến nữa. Vì thế cũng quên luôn rằng nó hiệu nghiệm 

trong khắp Hoàn vũ trên mọi phương diện, nên bất kỳ ở đâu cũng phải chú ý chọn giống, vì nó quan trọng cả trăm lần. Ngạn ngữ 
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có câu: “ Gieo Gió Gặt Bão “.      Câu nói tuyệt hay vì diễn tả được ý niệm then chốt của luật Giá Sắc, một là Gieo gì gặt Nấy: 

Gieo Gió Gặt Bão. Hai là Gặt được gấp Bội: Gieo Gió Gặt Bão. Bão là Gíó được tăng cường gấp Trăm lần. 

a.-Luật Loại tụ Giá sắc ở đợt Linh tượng 

Chúng ta cần giải thích ý niệm hai này trên bình diễn đại diễn của Linh Tượng. Ở đây nó cũng vận hành theo hai luật Biến 

Dịch là Loại Tụ nói trên.  Vậy trước hết theo luật Biến Dịch hễ cái gì Có là Có trong dạng thức, trong mô hình : Thí dụ khi ta 

làm một cử động bất kỳ nào dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thì liền tạo thành ( Nguyên ) một mô hình đầy chuyển động tính, nên 

tỏa ra xung quanh một Trường để hoặc bị thu hút bởi những ý nghĩ tương tự, hoặc nếu nó mạnh hơn thì sẽ lôi cuốn các ý khác 

đồng loại mà nó gặp được trên con đường Tuần hoàn ( luật I ) để cùng với nó tăng thêm ( Hanh ) và do đó lại kéo thêm nhiều ý 

tưởng khác để gia tăng thêm nữa hầu hướng đến chỗ Gặt vào gấp Trăm, nhờ đó biến thành điều Lợi ( Lợi hay Hại tùy nghi ). 

Nếu Ý nghĩ ban đầu do Tâm linh thì nó sẽ kéo theo Ý nghĩ loại Tâm linh. Nếu Ý nghĩ do Lý trí thì nó sẽ kéo theo những Ý 

nghĩ thuộc Lý trí. 

Và cứ như thế càng đi càng trở nên mạnh mẽ, để có thể trở thành một Trường, một bầu khí và bao quanh người phát xuất cũng 

như những người cũng cùng loại ý tưởng đó,tiếng Tây quen nói là : “ une idée en l’air “ là vô tình ám chỉ điều đó.  Điều này ta có 

thể kiểm soát phần nào thí dụ nhiều khi ta có một ý tưởng như người khác: Đôi khi nói lên rồi ta mới biết nhưng ít khi nói ra nên 

ta tưởng là ít có, mà thực ra nó có rất nhiều phát minh được phát hiện cùng một thời ở nhiều nơi . . . thì chính là do luật Loại Tụ 

Giá Sắc này. 

b.- Về Khí hạo nhiên của Mạnh Tử 

Chính trong ý này mà Mạnh Tử nói về khí Hạo Nhiên được nuôi dưỡng thì tràn ngập Trời Đất.   “ Kỳ vi Khí dã, chí đại 

chí cương. Dĩ Trực dưỡng nhi vô hại, tắc hồ Thiên Địa chi gian “ ( Mạnh. II )      Khi bầu khí này đã đạt độ mạnh đủ thì nó 

làm thành tác động. Vì thế nhiều việc tuy ta không đích thân làm mà vẫn mang trách nhiệm, vì đã hoặc phát khởi ý nghĩ 

đầu tiên hoặc tham dự vào những ý nghĩ tương tự . 

Suy nghĩ điều trên ta mới hiểu lý do tại sao tiên Hiền đặt nặng “ Thành Ý “: vì nó là đầu dây mối nhợ cho những việc rất hệ 

trọng. Thế nên cần phải giữ ý cho thuần hành. Để được vậy cần vươn lên tới đợt Tâm linh. 

Vậy khi con người đi theo đường Lý trí thì gieo những hạt giống nặng, giống lạnh. . . , nên gặt những cái nặng nề, lạnh lẽo 

và nếu chất Lý trí nhiều quá thì sẽ phá vỡ mất thế Quân bình và trật ra khỏi hai đường rầy làm nên trục Tiến hoá.  Hai 

đuờng rầy này là Thiên và Địa mà con người phải tham dự cả hai ở một mức độ “ Bình Quân Chất Lượng “ .   Có duy trì 

nổi Bình quân mới giữ được cái đạo Biến thông. Biến thông là sự trao đổi giữa hai vòng Ngoài và Trong hay là bình diện 

Thể Chất và Tâm Linh. Có Biến thông mới là Nhất Thể sống động. 

Ở trên đã nói rằng vòng Đại Diễn bao gồm vòng Tiểu Diễn, nên hễ Đại Diễn xuôi thì Tiểu Diễn cũng xuôi. 

c.- Tầm quan trọng của luật Giá sắc: Gieo chủng tử Thiện 

Nếu vậy để cho chắc ăn thì ta nên gieo toàn chủng tử Thiện chăng?   Được lắm, nhưng vì con người là vật Lưỡng thê, nếu không 

gieo xuống Đất thì gieo vào đâu ? Và nếu không gieo xuống Đất thì làm sao Biến động theo Tuần hoàn: tức là trước khi trở lại 

phát xuất điểm nó phải đi hết một vòng của Địa lẫn Thiên . Chính cái vòng Địa này có sống cho đầy đủ mới làm chín hoa quả do 

Hạt gieo ra, vì theo luật Giá Sắc thì hạt gieo xuống có thối ra mới đơm bông và nở ra trăm hạt khác. 

Vậy khi trốn đời cũng lại là trái luật Giá Sắc là luật nền móng, nên phải hiện thực nó trong hết mọi chiều kích. 

Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức ra được tầm phổ biến của luật này: nó ăn sâu vào cõi Tâm linh. Vì cõi này nằm 

bên ngoài tầm giác quan nên con người hay lơ đảng và vì đó nay mới gặt biết bao là Bão do chính mình gieo ra, vô thức mà gieo 

ra. 

Ngày nay những khám phá mới của Khoa học đã mở ra chân trời trên những thế giới vi trùng, luồng sóng điện, từ 

trường. . . là những cái trước kia người ta không ngờ đến là có, thì nay đã thành một thực thể thông thường. 

 

Hy vọng rằng nhờ đó người ta sẽ chú ý đến luật Giá Sắc để nó cũng phải trở nên một thực thể thông thường như vậy, để 

con người chỉ gieo những hạt giống Tốt, những ý nghĩ Yêu thương, Công bình, Kính trọng lẫn nhau, và cố tránh những ý 

nghĩ ghen ghét, Oán hờn, Cừu địch, Hận thù, vì không một cái gì trong Trời Đất dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua mà không 

nằm trong vòng 3 luật của Càn Khôn đã trình bày ở trên.  Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ và tìm hiểu trên mọi sự vật chung 

quanh mình thì sẽ nhận ra tầm quan trọng của luật Giá Sắc. 

d.- Gieo và chờ 

Bây giờ bàn đến điểm chót của luật Giá Sắc là biết chờ đợi nuôi dưỡng những hạt giống tốt mình đã gieo ra: không nên “ vật trợ 

trưởng “đừng có giúp cho nó mau mọc nhưng biết tuỳ thời, có thời Gieo rồi thời Gặt nghĩa là tin chắc vào luật Giá Sắc. Đã có 

Giá tất có Sắc. 

Nếu đã gieo hạt Tâm linh thì tất chính mình sẽ gặt Tâm linh: những chất cao cả, sáng láng, an vui, thanh thoát. . . toàn là những 

chất giúp ích cho tiến hoá mạnh.   Điều quan trọng là biết chờ đợi chờ thời Gặt. Đã có Gieo thì có Gặt. 

e.- Quẻ Nhu: Tồn Tâm dưỡng Tính ( Làm ăn và làm Người ) 

Vì thế mà có quẻ thứ 5 là Nhu trong Kinh Dịch mà Nho giáo đã đặc biệt chú ý bằng dùng tên quẻ Nhu để đạt cho Đạo là Nho: 

Nho đem quẻ Nhu áp dụng cho con Người, nên Nhu thêm bộ Nhơn thành ra chữ Nho ( 儒 = 亻+ 需 ). Điều quan trọng nhất trong 
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quẻ Nhu là “ Hữu phu “ nghĩa là tin vào khả năng Tâm linh nơi con người . Đó là điều tối quan trọng cho sự tiến hoá, vì có 

tin như vậy thì mới đủ nhẫn nại cường kiện để đạt sự sáng láng hanh thông bền vững tốt lành. Đây là điều kiện để thành công 

trong mọi việc lớn mà việc lớn nhất của một đời người là Tiến hoá.  Lời Kinh của quẻ Nhu: “ Nhu: Hữu phu quang hanh trinh 

cát: Lợi thiệp đại xuyên “  

Quan trọng của đạo Nho là Hữu phu, tức tin tưởng vào khả năng vô biên của mình , thiếu đức tin đó thì một là chờ đợi một cách 

thụ động vô vọng, hai là không đủ dài hơi để chờ đợi. Chỉ những con người có chương trình dài hạn tin chắc vào khả năng của 

mình mới dễ nhịn nhục chờ đợi lâu dài. Vì lúc ấy không còn chờ cho qua, nhưng là chờ đợi để mà vun tưới những hạt giống Tốt 

mới được gieo ra và cần phải nuôi dưỡng, nên tượng quẻ Nhu gọi là “Ẩm thực chi đạo”.  

Tượng viết : Vân thượng ư Thiên Nhu quân tử dĩ ẩm thực yến lạc “ . Nhu là đạo nuôi dưỡng ăn uống hiểu theo cả vòng Ngoài 

thuộc “ làm Ăn “ , lẫn vòng Trong thuộc “ làm Người “ là nuôi dưỡng bằng “ tồn Tâm dưỡng Tính “, dưỡng Khí phách cho tới 

độ Tròn Đầy và luôn luôn tin tưởng vào kết quả tốt lành.   Đó là ý của quẻ Nhu. 

Tượng của quẻ Nhu là chờ đợi, vì trên Trời quẻ Càn có Nước ( quẻ Khảm ) nên chữ Nhu viết với bộ Văn và nhu là có nghĩa là 

Chờ vì sắp có mưa . “ Vân thượng ư Thiên “ trên Trời có mây tức sẽ có mưa. Có mưa là sẽ có gặt.     

Vì thế mới nói quẻ Nhu là tinh hoa của luật Giá Sắc. Giá Sắc gốm thâu hai luật trước là Biến Dịch và Loại Tụ. Cái lớn lao 

của Nho giáo nằm ở chỗ đó.   Ba luật trên ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con người.” 

III.- Ảnh hưởng của Ba luật trên đời sống con Người 

 “ Tinh khí vi vật. Du hồn vi biến:  精 氣 爲 物 游 魂 爲 變 ( H.T.IV ) 

1.- Những đợt tiến hóa 

Câu trên diễn tả con Người tham dự Địa như Vật và Thiên như Hồn . Hồn là cốt cán nắm phần then chốt trong việc Biến. Chữ 

Biến đây bao hàm cả 3 luật căn bản là: 

 

   Biến Dịch: 變 易     Loại Tụ: 類 聚    Giá Sắc: 稼 穡. 

 

Vì Biến Dịch nên cần phải Du là đi xuyên qua. Xuyên qua những gì?. Muốn hiểu thấu đáo chúng ta cần hiểu quan niệm Thái 

Cực đồ về khía cạnh tiến hoá theo hình rút gọn như sau: 

 

 
 

Trong bảng trên có 5 đợt.     Mỗi đợt chia ra hai cánh: Cánh Ra ( Mục ) , cánh Vào ( Chiêu ).  Cánh Ra là Vô thức, cánh Vào 

là Tự thức.     Thí dụ:  

a.- Tầng 2 là Thần 

Thần  trở Lại ( Chiêu ) là Thần Tự thức, còn Thần trở Ra là Thần Tiềm thức.    Tự thức sinh ra Động trong Vũ trụ sinh sinh, 

đã Tự thức về mình. 

Tiềm thức tuy có Thần nhưng còn ở trạng thái phôi thai hay là Tiềm chế, cần được phát triển bằng đi xuyên qua các cuộc 

Tiến hoá Tiểu Diễn: Thành, Thịnh, Suy, Hủy, nói nôm na là tiến tự bé tới lớn rồi chín muồi. . . Đó là tình trạng con người 

khi nhập xác thân, nhưng còn trong tình trạng Tiềm thức, nên cũng gọi là Thần Cơ hay Thần Chủng Tử và chỉ có thể lấy lại 

được Tự thức bằng cách lớn lên, hay gọi là tiến hóa.  Đó là lộ trình mà Thần tự lúc phát xuất đều phải qua, nhưng ở giai đoạn 

Nào thì Thần vẫn là Thần, mà đặc tính của nó là Tự Nội, Tự Lực, Tự Cường. 

Nhưng ở đoạn khởi đầu phát xuất thì tính chất Nội khởi Tự Quyết hầu như không có, và nó sẽ có đến độ đầy đủ nếu người ấy biết 

sống đúng chiều Tiến hoá. Cứ nói chung ra thì Tự Tính này có mạnh nhất từ đợt Thần trở lên. Từ đợt Thần trở xuống thì 

bớt dần và lúc đó sẽ hành động ít do Tự Tính, Tự Nội nhưng là do mệnh lệnh bên ngoài dưới hình thức Bản năng ít còn 

Tự Ý định đoạt. 

b.- Sau đợt Thần là Linh khí ( Hồn Vía ) 

* Hồn khóm, Vía 

Linh khí có thể coi là phát xuất điểm của Hồn con Vật gọi là Hồn Khóm (Âme groupe ). Tại sao con vật cần Hồn Khóm, vì 

chúng thiếu tính chất Tự Cường của Thần, nên cần nhiều Hồn hợp lại để nương tựa nhau nên gọi là Hồn Khóm. 
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Với con Người thì đây là đợt có các loại Vỏ Hồn Thần gọi là Vía. 

* Phách: Khí chất 

Bên dưới Hồn Khóm thì là Phách thuộc đợt Khí Chất. 

Khí Chất có thể chia 2 tầng là Tinh Khí và Chất Khí: Tinh Khí là tầng Trên, Chất Khí tầng Dưới.  Các vật tự đợt Khí Chất phát 

xuất thì phải trải qua cuộc Tiểu Diễn nghĩa là cuộc Tiến hoá theo điều kiện của Thời gian Không gian. 

 Thí dụ: con Người phát xuất từ tầng Thần Tiềm thức thì phải đi xuyên qua các đợt 1, 2, 3 và khởi đầu việc đi trở lại 

nguồn từ 3, qua 2, rồí 1, như vậy là làm nên một vòng tròn ( luật Tuần hoàn ) chia ra làm 2 thời: một Thời Ra, một Thời Vào ( 

nhất Hạp nhất Tịch ). 

Thời Ra đi từ 1 đến 4, là thời Tiềm Thức.  Thời Vào là từ 4 trở về 1 gọi là Tự Thức. 

Con Vật cũng phải tiến hoá theo vòng tròn như con Người, nhưng vòng của nó nhỏ hơn . 

 Thí dụ: Con Vật phát xuất từ đợt 2 thì cũng tận cùng ở đợt 2, nên thiếu Thần tức là thiếu Độc lập tính nên cũng chẳng 

cần Hồn Khóm. 

Con Người được định nghĩa như là “ Thiên Địa cho đức “, thì trong câu “ Tinh Khí vi Vật “ chỉ cái đức của Địa.  

Còn câu “ Du Hồn vi Biến “ chỉ cái đức của Thiên. Du hồn kết hợp với Tinh Khí làm nên con Người.    Nói kiểu thông 

thường thì Tinh Khí là Xác Thân, còn Du Hồn Là Hồn Linh.  Tuy Hồn Linh là Tinh thần nhưng phải tuân theo luật Biến 

Dịch: nhất Hạp nhất Tịch: Một đi vào thế giới Vật chất, một nữa cùng với Vật chất thăng hoa đi vào thế giới Tâm linh.” 

2.- Lộ trình của Hồn Linh 

“ Vì thế mà cần phải “ Du “ là đi xuyên qua những gì?   Theo Kinh Dịch thì Hồn ở đợt Thần , mà Thần ở đợt Âm Dương: 

“Âm Dương bất trắc vị chi Thần “. “ Bất trắc “ không đo lường được, chỉ đo lường đường từ khi có hình thái, và chỉ có hình 

thái ở đợt Tứ Tượng. Với Tứ Tượng chúng ta mới khởi đầu có ý niệm về một vật gì, vì có ý niệm bao hàm một hình thái 

nào đó, vậy nếu mới là “ Âm Dương bất trắc thì cũng với Thần là một “, vì “ Thần vô phương “, nên cũng bất khả đo 

lường. Nhưng vì Hồn đã nằm trong cuộc biến hoá nên phải xuyên qua các đợt để đi hết một vòng: Từ “ Âm Dương bất 

trắc “ xuống đến đợt “Âm Dương bất khả trắc “ là Xác Thân hay những Vật Hiện hình tích ở các đợt giữa, biểu thị bằng 

hai ô Tứ Tượng và Bát Quái.   Những đợt đó trong con Người gọi là Vía và Phách.  

Theo luật Loại tụ thì một loại chỉ có thể tác động trong một bình diện khi có những khí cụ cùng một loại với bình diện đó.  Thí dụ 

muốn tác động trên Hiện tượng thì phải có khí cụ cùng loại Hiện tượng và Xác Thân.   Theo luật Loại tụ này thì mỗi Hồn khi đi 

qua đợt nào thì cần phải mặc Vỏ làm bằng Chất của bình diện ấy. Vậy khi Hồn khởi cuộc du hành trong cõi biến hoá thì đợt 

đầu tiên phải bước vào là đợt từ vùng ở đợt Hồn mặc cái Vỏ ngoài là Vía.    Vía thuộc loại Linh khí bên trên Tinh khí của 

Phách sẽ nói dưới.  Linh Khí cũng có nhiều độ thì Vía cũng thế, nhưng trong thực hiện chúng ta chỉ cần một chữ Vía để chỉ 

chung cho các Vỏ khác nhau của Hồn, càng đi sâu xuống thì Vía  

càng trở nên dầy đặc hơn, để cuối cùng có thể kết hợp với Phách. Vì thiên nhiên không nhảy vọt “ Natura non facit saltus “.    

Tuy vậy cần bao nhiêu Vía thì chúng ta chưa vội tìm hiểu vì bao giờ đạt tới đó mới đủ sức, hiện nay chúng ta hãy cố gắng cảm 

nghiệm được đợt Phách liền với Xác Thân trứ hình. Ví thế Phách là cái Vỏ cuối cùng mà Hồn phải mặc lấy để kết hợp với 

Xác, hoặc nói lối khác là nhà Tiền đường của Xác để Hồn Vía bước vào nhà Xác. Lúc nhập này được nhiều nhà truyền 

thống cho là xảy ra vào khoảng giữa kỳ thai nghén: ba bốn tháng sau khi có thai.  Như thế Phách đã thuộc Vật chất 

nhưng ở đợt trên nên gọi là Tinh Khí và chính với Tinh khí mà khởi đầu có Vật. Các Thú vật này cũng có Hồn, nhưng 

nhiều lắm là từ đợt Vía trở xuống, vì thế khác hẳn với con Người, nên nói con vật có Hồn là nói theo nghĩa rộng, vì thế 

truyền thống Tâm linh hay dùng chữ “ Hồn khóm “ cho con Vật.  Xét về mặt Vật chất thì con Người cũng như con Vật 

đều mặc một thứ Vỏ ( Xác ) tuy có hoàn bị hơn nhưng chất liệu là một, và có hai đợt Tinh khí và Khí chất. 

a.- Tinh khí 

Khởi đầu bằng Tinh Khí vượt giác quan nên không thấy, trừ một số người có năng khiếu riêng đã có thể thấy Phách như một 

bóng bao quanh Người vì thế nhiều môn phái kêu Phách là double éthérique.    Đó là một thứ Xác nhưng làm bằng Tinh khí, 

nên con mắt thường không thấy, tuy nhiên vẫn có: Khi một người cụt tay chân có lần cảm thấy như đau đớn hay nặng nề ở 

những phần tay chân đã mất, thì chính là tay chân của Phách.  Sau khi qua đời thì Phách lìa khỏi Xác và nếu cuộc tiến 

hoá của người đó đúng mức thì Phách sẽ tan liền đi ít lâu sau. Khi ấy Hồn sinh hoạt trên đợt Vía (corps astral ). 

b.- Vía: Linh lực 

Vía thuộc đợt Tinh khí cũng gọi là Đức, nên Đức có nghĩa uyên nguyên là Linh Lực. 

Linh khí nằm ở giữa Khí chất và Thần. Bên trên Thần là Thiên hay Thái cực.  Vì Thái cực cũng chính là  Vô cực, nên ta 

không thể nào quan niệm Nói, Nghĩ gì được cả, nên gọi là vô Thanh, vô Xú, vô Ảnh, vô Hình.   Bởi con Người chúng ta chỉ 

phát xuất từ đợt Thần. Thần thì trên giáp đợt dưới của Thiên, nên đủ Ý Thức và vì thế cũng bất biến, còn đợt dưới ( Thiên mệnh ) 

biến hoá mới đạt bậc Tự Thức . Tự Thức như vậy chỉ có trên nẻo về, nẻo Sắc, còn nẻo đi ra gọi là Nhất Hạp hay là Giá thì mới 

chí là hạt giống gieo ra, có thể gọi là Cơ hay Chủng tử “ 
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3.- Luật Liên Đới căn cơ 

a.- Phát triển  đều đặn mọi cơ năng  để sống sung mãn 

“Trong con Người tuy đã có Thần, nhưng mới là Thần ở trạng thái Cơ hay chủng tử nên chưa có Nhận thức. Vì Nhận thức chỉ có 

được lần lần qua những kinh nghiệm sống trong Xác Thân. Sống càng sung mãn thì càng dễ nhận thức. 

Sung mãn gồm hai ý niệm: Một là sống đến cùng cực.  Hai là sống hết mọi kích thước Người. 

Chính ý niệm sau làm nền tảng cho luật Liên đới Căn cơ; theo đó mọi cơ năng phài phát triển đều đặn không được cái nọ lấn át 

cái kia: ” Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại ” ( T D ).    Vì thế luật này không cho phép đi quá đà trong khi hiện thực việc 

sống cùng cực: thí dụ lấy cớ sống cùng cực Lý trí mà bỏ qua các cơ năng khác thì sẽ rơi vào Duy Lý, nên cản trở việc sống tất cả 

mọi chiều kích của con Người. 

b.- Luật căn cơ bị hiểu lầm 

Đây là luật tối quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm ngay ở những tôn giáo lớn. Người ta tưởng có thể siêu hoá bằng diệt trừ một 

số Cơ Năng hay là Thân Xác. Đấy là một lầm lẫn tai hại, khởi xuất do sự hiểu sai đức Điều độ, Quả Dục. 

Quả Dục nhằm điều lý tất cả mọi Dục, mọi Nhu yếu của con Người, nhưng khi hiểu sai thì biến Quả Dục ra các loại Diệt 

Dục, Hãm mình, Đánh Xác.    Hiện nay nhân loại đang nhận thức ra sự sai lầm đó, và đang cố công đi vào đường lối Tiến hoá 

bằng cách phát triển đầy đủ mọi Cơ Năng, mọi chiều kích. 

c.- Các cơ năng cần phát triển: Sinh lý và Tâm lý 

Các chiều kích đó ta có thể tóm vào hai mối là Sinh lý và Tâm lý: Tâm lý có thể gồm 3 chữ Ý, Tình, Chí. Cả 3 đều phải phát 

triển điều hòa.  Vậy mà Duy Lý hay làm hại Tình và nhất là Chí, nên gây ra ứ trệ, vì theo luật Liên đới uyên nguyên thì khi một 

cơ năng bị bỏ rơi không nảy nở thì nó ngăn trở sự nảy nở các Cơ Năng khác. Vì thế nếu con Người chỉ sống theo một chiều kích 

dù có sống đến tột chiều kích đó thì chưa gọi là sung mãn. Muốn sung mãn phải sống tất cả mọi kích thước Người, mà có sống 

sung mãn mới tiến hoá, hay là đạt cái Tâm thức mà Kinh Dịch gọi là Tự thức ( Quẻ Kiền ). 

d.- Ý thức và Tự thức 

Chữ Tự thức nói lên một Chân lý nền tảng mà xưa nay ít người hiểu ra. Người ta thường lẫn Ý Thức và Tự Thức, cũng như 

đồng hoá Hồn với Lý Trí suy tư “ Tôi suy tư vậy là có Tôi : Je pense que je suis “ là một câu tai hại, vì nó cắt hoạn con Người 

mất phần Tâm linh và trói ghì Người vào mặt Đất. Bởi vì chỉ có Tâm mới đi với Thần với Thiên, còn Lý trí đi với Đất với Hiện 

tượng.  Dùng Lý trí ta mới được có Ý thức, Ý thức là nhận ra có mình, mình là một Cá thể khác với tha nhân tha vật, tuy nhiên đó 

mới là Cá nhân Thức. Chỉ đạt Ý thức là khi nào nhận thấy chiều kích Vũ trụ nơi mình ( Conscience cosmique ), biết mình là 

thuộc Tâm linh, cần phải hiện thực đước thì như Thần “ Chí Thành như Thần “. 

4.- Xác định tính chất Hồn 

“ Câu “ Chí Thành như Thần “ giúp ta xác định tính chất của chữ Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “ Trên đã nói Hồn phát xuất 

tự đợt Thần là luận theo câu này. Và nhờ đó xác định nổi tính chất Hồn, vì chữ Hồn còn lơ mơ đến nỗi người ta có thể bảo con 

Thú vật cũng có Hồn.   Vậy có chi khác nhau giữa Hồn Người và Hồn Vật? 

Ta sẽ tìm được câu trả lời nhờ câu “ Chí Thành như Thần “. Chí Thành là chỉ bước đạt Thân hay là đợt cuối cùng của vòng 

Tiến hoá Tuần hoàn, theo đó Vật nào cũng trở lại xuất phát điểm. 

a.- Xuất diễn và Nhập diễn 

Vì luật Tuần hoàn, nên bản chất của Vật lúc đi ra cũng như lúc trở về . Nếu lúc trở về là Thần thì lúc trở ra cũng là Thần. 

Vậy thì Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “ là thuộc đợt Thần, chỉ khác nhau một Ra một Vào: Ra gọi là Xuất Diễn 

(évolution ) cũng gọi là Tiên hay Giá.  Vào gọi là Nhập Diễn ( involution ) gọi là Hậu hay Sắc. 

b.- Vô thức và Nhận thức 

Cái khác nhau là “ Tiên Mê hậu Đắc “ ( Quẻ Khôn ) nghĩa là khi đi Ra thì Mê hay là Vô Thức, còn lúc trở về thì là Đắc hay 

là đã có Nhận Thức: Du Hồn là đợt Vô Thức: con Người sinh ra cũng Vô Thức và chỉ khởi đầu Ý Thức từ lối 12 đến 16 

tuổi. Khi đó hắn thấy “ mình bị vất ra đấy rồi “, tức đã đi được 1/3 đường Tiến hoá mà không hay biết, vì thế gọi là Vô Thức. 

Bây giờ còn lại 2/3 phải đi cho xong. Nếu xong xuôi thì sẽ tiến dần đến Tự Thức ra khỏi cuộc Tiểu Diễn có Sinh Tử để nhập vào 

Vũ trụ Đại Diễn “ Sinh sinh bất tức “. 

c.- Đạt Thân: “Thần chủng tử “ đã trở thành “ Thần lớn tuổi “ 

Khi con Người chết thì gọi là “ Sinh thì “ tức là lúc “ Sinh Sinh “ vào cõi chỉ có “ Sinh Sinh Đại Ngã này “, để hoàn thành chặng 

đường chót trong cuộc đi về Thái Thất, tức là hiện thực trở lại mình là “ Thần Lớn Tuổi “, nghĩa là không còn là “ Thần Chủng 

Tử “ nữa, vì lúc ấy đã chín mùi để Tự Thức trọn vẹn.  Và đấy là cứu cánh con Người tức là đạt Thân cũng là đạt Thần.  Những 

điểm này thuộc cuộc Đại Diễn Tâm linh, vượt tầm Lý trí suy luận nên khi người ta bám riết Lý trí thì không nhận thấy, thành thử 

chỉ quan niệm sự vật im lìm trong thế đồng nhất. Và vì vậy dễ đánh mất chất Thần trong quan niệm Hồn Thiêng :  
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d.- Bậc và loại của Xác và Hồn 

Con Người và Hồn Thiêng chỉ còn được quan niệm theo quan niệm Đồng nhất, có khác với Xác là khác về Bậc, chứ không về 

Loại. Để được khác Loại phải có Thần, còn đây chỉ là khác Bậc nghĩa là Xác thì cụ thể, còn Hồn thì trừu tượng , cả hai còn nằm 

trong tầm với của Lý trí, và do đó đánh mất tính chất căn bản hơn hết của con Người phát xuất tự Thần.”  

5.- Thần bất Ỷ 

a.- Thần: Tự lực tự cường 

“ Bản chất của Thần là “ Bất Ỷ “ : Không cậy dựa vào đâu cả. 

Chính vì không cậy dựa vào đâu, nên nói “ Duy Thần dã cố bất tật ? nhi tốc, bất hành nhi chí ( H.T.X ) :  Chỉ có Thần không 

vội mà mau, không đi mà đến “, là vì không lệ thuộc điều kiện Không gian và Thời gian, vì thế quan niệm con Người chỉ có 

Xác và Hồn như Descartes thì sẽ đánh mất Thần, tức là đánh mất Tự Lực Tự cường, và dẫn đến chỗ bắt con Người lệ thuộc vào 

Ngoại lực quá đáng làm suy yếu Tinh Thần con Người vô kể vì lý do đó trong nền Triết lý Việt Nho hay nhấn mạnh đến chữ Tự: 

Tự Lực. Tự Cường: “ Thành giả tự Thành dã nhi Đạo, tự Đạo dã “ ( T.D. 25 ) . 

b.- Cứu cánh của con Người là Người 

Còn rất nhiều câu khác, nhưng quan trọng hơn hết là chữ Tự Tin, miễn hiểu được cách sâu xa tận gốc. Tự Tin đây không chỉ nên 

hiểu theo đợt Luân lý có nghĩa là Tin vào khả năng của mình, nhưng còn phải hiểu đến cùng tột nghĩa Siêu Hình là Tự Mình đã 

đủ túc lý tồn tại, không quy chiếu vào cái chi khác như là Cùng Đích. Cái đó Kinh Dịch kêu là “ Hữu Phu “ . “ Hữu Phú “ là 

cái Đức Tự Tin đến bậc Siêu hình này, nghĩa là Con Người đã là Cứu Cánh của Mình, nói như Kant: “ Con Người là finalité 

sans fin ”.    Con Người là một thực thể tối vô ích, vì nó không dùng vào việc chi được cả, bởi chưng Cứu Cánh của Nó đã là Nó 

rồi, và Nó chỉ đạt Cứu Cánh khi Nó biết trở lại với Nó, Cứu Cánh của Người là Người, là trở lại với Nhân Tính của Mình, chỉ có 

thế thôi, chứ không trở thành khí cụ hữu ích cho cái chi cả, dù cho là Quốc gia, cho Nhà nước cho Đạo, trái lại Đạo cũng như 

Nhà nước, Quốc gia được thiết lập ra vì con Người. Bởi vậy có thể nói là Nó hoàn toàn Vô ích cũng như hoàn toàn Tự Lập, đến 

nỗi một mình Nó đủ là một Hồn rồi.”  

6.- Ý nghĩa sự Độc lập và Cô lập 

a.- Chân nhân: con người tự Chủ và Cô đơn 

“ Đây là lý do sâu xa tại sao những con Người Chân nhân ưa thích sự Độc lập Tự chủ nhất là sự Cô đơn.  Vì chính Cô đơn 

là những giờ phút con người tìm lại cái nguồn Chân thực của mình, Cội nguồn đó là Thần.  Vì thế mà Cô đơn được xưng 

tụng là Cơ hội Sáng tạo, là giúp thắp Ngọn Đuốc Soi Đường cho chúng nhân, là dịp xây dựng luồng Tinh thần cho nhân 

loại, là vì Cô đơn tạo điều kiện cho Hồn xuất hiện nguyên hình như chính nó là thế, nghĩa là Thần, và chỉ khi nào Thần 

tác động thì mới có sự Sống sự Sáng, sự Cao cả.  Bởi thế ta thấy trong lịch sử loài người chưa có công trình lớn lao vĩ đại mà 

không được thai nghén trong Cô đơn cũng như không có Đại nhân chân thực, nếu không được nuôi dưỡng trong Cô đơn.   Là vì 

chính Cô đơn giúp cho con Người tiếp xúc với Tinh thần nơi mình, cái Thần đó ẩn tàng trong thâm sâu và chỉ chịu nhô 

lên mặt Ý thức ở những Tâm hồn thanh thản vắng tiếng ồn ào của Thế tục và những rộn rã của Trần cấu. 

b.- Văn hoá và Văn học 

Vì Thần cũng tuân luật Loại tụ nên chỉ xuất hiện ở những tâm thức “ đồng thanh đồng khí “ nghĩa là Tự Tin, Tự lập, Bất Ỷ . 

Khi có bầu khí đó thì Thần xuất hiện kiểu của Thần nghĩa là bằng những tia chớp loé sáng mà người xưa quen gọi là “ Trực 

giác “ , là “ Triêu văn Đạo “ hay Linh Hứng, Thần Hứng . . . . Đấy là những phút rất ngắn ngủi chỉ như tia chớp nhưng 

lại gây ra cả một bầu sáng nóng đầy chất sống, là những cái nền tảng cho Văn hoá chân thật, Văn hoá loại đó sẽ cải hóa, 

biến đổi con Người và hướng lên tầng cao.    

 

Còn hiện nay Văn hoá chỉ là Văn học nghĩa là những kiến thức do lý trí, tưởng tượng ra thiếu chất sống, sáng nóng, càng 

chồng chất lắm càng làm ngạt thở nhiểu, vỉ bản chất của chúng thuộc về Đất, thiếu chất Tự Chủ, nếu cần phải chất nhiều 

để chúng dựa nhau. Đâm ra lấy Lượng làm Phẩm, đó là điều vô ích, chỉ làm cho con Người gần với con Vật. 

c.- Con Vật và con Người trên nền móng Dịch 

Con Vật không có Thần nên Hồn chúng phải là Hồn Khóm (Âme groupe ). Hậu quả là cần phải có cả từng khóm mới đứng 

được, vì chúng không có túc lý tồn tại nơi mình, nên nó phải quy chiếu vào tha Vật, tha Nhân như khí cụ: Nó sinh ra để “ có ích 

cho “.  Vậy dù gọi là Hồn thì cũng gọi là gượng, vì Chủng tử của chúng phải xuất nhiều lắm là tự đợt Linh khí vô thức, sống trọn 

vẹn theo Bản năng, tức vâng theo các luật Tạo hóa cách vô thức không như con Người, nên nói “ Nhân linh ư vạn Vật “ là thế. 

Chữ Linh trong câu này hiểu là Thần, nhưng trong thực tế chưa là Thần Tự Thức, mới là Thần Vô Thức. 
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Như trên đã nói, mỗi tầng mở rộng mênh mông hơn tầng dưới, nên mỗi khi một thực thể tham dự vào đợt trên thì cũng thông 

phần đó. Ta chì lấy sự di chuyển xác thân để hiểu phần nào sự di chuyển tâm thức. Các con vật vì chỉ tham dự vào vòng 

Đại Diễn Linh Khí cách Vô thức ( ở chỗ truyền chủng ) nên cũng chỉ di động một vùng nhỏ thường là cố định, không biến 

hoá kiểu con người. Đến như cây cỏ thì hết luôn và lệ thuộc trọn vẹn vào một nơi, đóng cọc xuống đó nên không có gì Tự 

lập nữa . Nếu lấy sự thoát lệ thuộc này làm thước đo, thì biết con Người vượt xa con vật cả một loại, và loại ấy ban cho 

con Người khả năng tự ý tham dự vào cuộc Đại Diễn tức cuộc tiến hoa trên giai tầng Linh Khí và Thần Linh. Các con Vật 

chỉ tham dự vào vòng Đại Diễn này cách Vô thức ở Truyền chủng, còn thì chúng Vô Thần cũng như Vô Thức. Nói cụ thể 

là không làm Chủ được vận mạng của mình, không có Tự do theo nghĩa Tự mình quyết định.   Cái đó là của riêng con 

Người, và Bản tính con Người là Tự do, vì Tự do phát xuất từ Thần, mà “ Thần vô phương “, nên là Tự do không lệ 

thuộc, tức là do mình định đoạt.  Đó là luật Loại tụ. Luật này cho, phép thâu nạp hay kết hợp với những gì cùng loại.  Nếu 

bản gốc Người là Thần, là Tự do, thì chỉ có thể nuôi dưỡng để lớn lên để Tiến hoá bằng những yếu tố Tự Do, Tự Chủ. Ngoại giả 

các yếu tố tự ngoài chì có thể làm nẩy nở phần Thể Xác. Và như thế không giúp gì vào việc Tiến hoá ít ra sau 20 tuổi. Vì chỉ từ 

quảng này thì con Người mới đạt tuổi Thành Nhân, tức là đủ khả năng sống trọn vẹn Người.  Đại để đó là quan niệm con Người 

đặt trên nền móng Kinh Dịch: nó vừa Tiến hoá vừa Mở Rộng và chúng ta sẽ hiểu hơn giá trị của nó trong khi đem nó làm tiêu 

chuẩn để thẩm định các ý nghĩa con Người được Triết học đề ra. “ 

7.- Hậu quả khi thiếu Thần 

“ Trên ta nói qua về con Người được quan niệm như một con Vật biết suy lý của Aristote hay Descartes, chúng đã dẫn 

đến chỗ Vật hóa con Người, tức bóc lột trọn vẹn mất phần Thần là Tự Quyết, Tự chủ, mà chỉ là những Vật Thể.   Ở đây 

cần thêm một định nghĩa quen thuộc trong trong thời mới coi con Người , coi con Người như con vật có xã hội tính, chính 

trị tính hay kinh tế tính ( animal sociale, politicum, economicum ).   Tất cả các quan niệm này đều lấy Tuỳ làm Chính, sẽ 

cần quy hướng con Người vào Xã hội, vào Quốc gia, Nhà nước hay Đảng vào việc sản xuất. Như vậy là lấy Quốc gia làm 

cứu cánh cho con Người hoặc lấy năng xuất Đảng hay gì khác đều là đanh mất trọn vẹn tinh hoa con Người.   Những 

quan niệm đó sẽ dẫn đến giáo dục Từng Loạt (đồng nhất hoá ), những lối tổ chức vào Đoàn lũ hoá không để cho con 

Người còn những phút riêng tư : Tất cả muốn thay thế Hồn Thần bằng Hồn Khóm, ở Hồn Khóm không có suy tư riêng lẻ, 

không cần chi tới Cô đơn riêng biệt. Vì Cô đơn riêng lẻ cần cho suy tư, thế mà nơi con Vật đã có Bản năng thay thế cho 

suy tư nên không cần đến Cô đơn. 

Còn nơi con Người bị Đoàn lũ hoá thì đã có Ủy Ban suy tư hộ, cần tất cả dân chúng chỉ phải phục tùng Thượng cấp: Đấy chính là 

tước đoạt con Người mất Hồn Thần để gia nhập vào Hồn Khóm.   Tất cả Xã hội độc tài đều đi theo lối thay Hồn Thần bằng Hồn 

Khóm này. 

Theo luật Loại tụ thì “ Dị Khí tương Thù “, nên quan niệm này Thù ghét “ Suy Tư Riêng Lẻ “, những giờ khắc Cô đơn để 

cho Lòng nghe tiếng Lòng. Tất cả đều bị bãi bỏ hết. Như vậy là chặn đứng Tiến hoá của con Người. 

8.- Nền giáo dục của xã hội Tâm linh 

Vì những lý do đó nên các Xã hội Tâm linh, những nền Giáo dục có Tính Chất Giáo Hóa đều phải tạo điều kiện thuận lợi 

nảy nở cho Tinh thần. Đó là điều chúng ta nhận ra đã có Thể chế trong xã hội ta xưa . Tuy sự thực thì còn rất nhiều khiếm 

khuyết nhưng ít ra đã có Thể chế như bốn Lễ gọi là: Quan, Hôn, Tang, Tế. 

a.- Lễ Gia Quan: giải phóng con Người 

Trong 4 Lễ này Thì Quan đứng đầu, vì nó nhằm giải phóng con Người ra khỏi quyền uy của Cha Mẹ, hay tất cả những 

quyền bính khác.  Đây là một Lễ riêng biệt của Văn hoá Việt Nho nó rất quan trọng nhưng cũng là một Lễ đã trụt mấy hầu hết ý 

nghĩa, vì ít được các quyền bính chấp nhận.   Gọi là riêng biệt Việt Nho ít ra trong vòng ba nền Văn hoá: Âu, Ấn, Viêm thì chỉ có 

Viêm Việt duy trì được ít ra Hình thái. Lễ này là hậu quả của quan niệm Hồn Thần.   Hồn Thần khác với Hồn Khóm ở chỗ 

Độc lập Hùng cường, nhưng vì Thần Tiền Thức nên mới khởi đầu phát triển Tính chất của Thần từ tuổi Dậy Thì.   Dậy 

Thì là là giai đoạn của con Người phát triển tạm đủ khía cạnh Cá nhân ( Nhân ) được biểu lộ ra ngoài bằng khả năng 

Truyền Chủng, mà dầu hiệu là có Kinh Nguyệt ở trẻ Nữ và Xuất Tinh ở trẻ Nam. Những hiện tượng đó thuộc Truyền 

sinh, có phạm vi rộng lớn hơn Bảo sinh ( Cá nhân ).    Trên phương diện Tinh thần là mở đầu cho sự trổi dậy của Óc Phê 

Bình , Óc Phê Bình biểu lộ nhu yếu khẳng định Sự Độc lập và củng cớ Nhân cách Biệt lập của mình, kéo theo sự muốn 

Thoát ly Gia đình, giữ bỏ mọi quyền uy và dễ coi những lập trường và chủ trương là lề thói đi trước là Cổ hủ, cần vượt 

qua vì thế cũng là tuổi dễ gây nên những và chạm vơi những ai muốn coi Hắn như Niên thiếu, và cư xử với Hắn cách 

Trịch thượng. 

Tất cả những thái độ đó bị người không hiểu cho là lố lăng, kiêu ngạo. Nhưng với ai hiểu được Nhân tính con Người thì không 

những chấp nhận mà còn coi đó như những báo hiệu tốt của một cuộc Tiến hoá mà Hồn Thần bắt đầu công cuộc nhận thức ra bản 

chất của mình. Do lẽ đó những xã hội được thầm nhuần Minh Triết đã đặt ra những Thể chế giúp cho sự nảy nở kia được gặp bầu 

khí thuận lợi và được hướng dẫn. Văn hoá Việt Nho đã thiết lập Lễ Gia quan trong ý đó. 

Vì Lễ Quan nhằm hướng con Người ra khỏi sự Ỷ lại, để bắt đầu cuộc sống Độc lập, không còn chịu quyền uy nào, trong 

đó phải kể trước hết tới quyền uy của Mẹ Cha. Quyền uy này cần thiết cho đứa trẻ từ lúc ra đời tới chung quanh tuổi Đôi 

Mươi ( có thể 15 – 20 ) , sau đó nên làm Lễ Gia quan để trả lại quyền Tự Định Đoạt cho Con Cái, và Cha Mẹ rút lui vào 

địa vị Cố vấn Bạn hữu. Lễ Gia quan như vậy là sự thoát ly quyền uy, được tổ chức do chính những người đang nắm 

quyền uy hầu giải phóng Người đến tuổi Thành Nhân thoát khỏi những ràng buộc tự ngoại không còn cần thiết nữa. 
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b.- Những mối liên hệ tương quan : Quân, Sư, Phụ 

Vì thế để cho Lễ Gia quan đạt được hầu hết hậu quả mong muốn thì cần có sự tham dự của hết mọi người liên hệ tới trẻ Thành 

Nhân như Quân, Sư, Phụ: 

 

 Quân: Về mặt Chính quyền chỉ được phép đòi ở người Dân những hy sinh tối thiểu để duy trì Nước, không bao giờ 

được xen lấn vào những địa hạt Tư Riêng thuộc Nhân. Chỉ có Dân thuộc Xã hội, còn Nhân thì không, nên kêu là Nhân Chủ. 

 

 Phụ: Hiểu là Cha Mẹ lo liệu cho Con Cái cả hai phương diện Tinh thần và Vật chất, nhưng cũng chỉ đến tuổi Gia quan 

là nên ngừng. Sau đó cần để cho Con Cái hiện thực đức Tự Cường Tự Lực, vì có vậy chúng mới đạt Cứu Cánh của con Người. 

Bởi thế ngay về đàng tài Sản Cha Mẹ đừng quá lo để lại gia tài lớn cho con, vì như thế làm làm cho chúng mất dịp Tự Lực 

Cánh Sinh, tức cũng là vô tình làm chậm bước Tiến hoá của chúng, nên theo luật Giá Sắc những Cha Mẹ đó cũng phải 

chịu trách nhiệm.  

Vì thế những Cha Mẹ hiểu thấu đáo không nên lo lắng quá nhiều về việc gây gia tài để lại cho Con Cái: Chỉ cần cho chúng một 

khởi điểm tàm tạm, còn chính chúng phải làm lấy: kể ngay từ những đò dùng trang trí trong nhà. Đấy là dịp để cho Con phát triển 

Tài năng: Sống đầy đủ mọi chiều kích: Trong đó có Lý trí cần phải tài bồi bằng Tự Lực Cánh sinh. Con cái nên được giáo dục để 

chúng ý thức tầm quan trọng của chữ “ Tự Cường “để sau này không những không phàn nàn về sự thiếu sản nghiệp Cha Mẹ giối 

cho, mà còn coi đó là dịp may để phát triển óc Tự Cường, Tự Lực. 

 

 Sư: Xét về Thầy thì trách nhiệm càng quan trọng hơn. Nhiệm vụ ông Thầy là hướng dẫn đại cương, còn để cho 

môn đệ phải tự tìm lấy đường lối Riêng Tư nhất là tự gây cho mình những trực giác rất cần thiết cho đời sống Tâm linh. 

Đem những ý nghĩ toàn Lý trí nhất là quá nhiều sự kiện về Hiện tượng nhồi nhét vào đầu óc trẻ là một Tội Ác mà hiện nay hầu 

hết các chương trình Giáo dục đểu phạm. 

Đã biết luật Giá Sắc “ Ai Gieo Nấy Gặt “, mà lại không để thì giờ cho “ Trẻ Gieo “, không giúp cho chúng gieo Hạt Giống 

Tâm linh, còn làm tê liệt khả năng gieo Hạt Giống bằng chồng chất Hạt Lý trí, bằng bắt lệ thuộc vào sự kiện Hiện tượng 

tức là Lệ thuộc vào Đất thì không thể đưa chúng đến chỗ Biến hoá, nhưng làm ứ trệ, làm ngảng đường Tiến hóa và lâm 

vào đủ loại bế tắc.  Con Người hiện đại đang bị khốn đốn, thì truy căn ra là do tất cả các ngành Giáo dục, Văn hoá đều 

đều toàn một chất Địa ( Duy Lý ) thì làm sao không phá vỡ mất cái mối Thái Hòa, tức Hoà với Tiết Điệu uyên nguyên 

cùng Trời Đất. 

 

Thuận theo Tiết Điệu đó là quẻ Khôn. Đi theo Tự Cường đó là quẻ Kiền, nên Kinh Dịch đã diễn tả cuộc Tiến hoá bằng 

quẻ Kiền.   Theo Thuyết quái VII thì Kiền là Tự Cường, Tự Lực: “ Kiền, Kiện dã “ , chữ Kiền viết với bộ Nhân ý nói lên tính 

cách Tự Chủ, Tự Lập, Tự Cường như câu giải nghĩa quẻ Kiên : “ Chung nhật kiền kiền “ và “ Quân tử dĩ Cường bất tức “. Vì 

vậy lấy tượng Kiền là Rồng. Rồng không lệ thuộc vào đâu cả : lúc lặn dưới nước, khi hiện lên ruộng, lúc bay lên Trời . Thực là 

Tự Cường, Tự Lập. 

Cần vâng theo luật Loại tụ mà tích chứa những tư tưởng cao đẹp, những cử động rộng lượng nhân ái để sửa soạn môi 

trường thuận lợi cho sự thức dây và bay lên của Rồng tức là của Thần.   Đấy chính là ý của “ Nhật tân chi vị thịnh đức “ 

trong Dịch. 

Để tóm lại. Đây là một bài nhằm phác họa lộ trình Tiến hoá của con Người.   Xác định nơi phát xuất của nó là Thần, hay là 

Hồn Thần để phân biệt với Hồn Khóm của con Vật. Đặc tính của Hồn Thần là bất ỷ, là Độc lập, thường được biểu lộ vào lối 

chung quanh 20 tuổi.   Do đó Lễ Gia quan nhằm giúp vào việc phát triển đặc trưng của Hồn Thần là Tự lập, Tự do. . Tự do Tự 

Cường mới là điều cốt chính; còn lộ trình xuất phát điểm, quá trình Tiến hoá chỉ là những phương tiện suy tư nâng đỡ Tâm hồn 

không nên quan trọng hoá.”  

9.- Tự Do 

a.- Hai thứ tự do: Ngang / Dọc 

 “ Có hai thứ Tự do: Một Nội, một Ngoại. 

Tự do Ngoại cũng gọi là Tự do Chính trị ở tại nó không bị thằng thúc áp đảo tự bên Ngoài do Tha Nhân như Xã 

hội hay Gia đình ( libertas coertionis ).    

Tự do Nội cũng gọi là Tự do Triết lý hay Tâm lý đối diện với Định mệnh.  Khi ta không bị tha Nhân thằng thức 

ta có thể muốn làm chi tuỳ sở thích thì gọi là Tự do, nhưng có thực Tự do không, hay chỉ là Tự do bên ngoài, còn trong 

thực chất thì bị điều động do một định mệnh khắt khe không sao thoát ra được, nhưng vì không ý thức được, nên thường 

cho là mình Tự do, mà kỳ thực không Tự do! 

b.- Tây phương không phân biệt được hai bình diện Ngang và Dọc 

Vấn đề Tự do đã được đề ra và bàn cãi sôi động trong Triết học Tây phương qua hàng bao thế kỷ không những bằng tranh luận 

nhưng còn bằng đấu tranh đẫm máu và cho tới gần đây vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.  

Sự thất bại ở chỗ các Triết học đó không phân biệt ra được hai bình diện Ngang và Dọc, nên đã không tìm ra giải pháp ổn 

thỏa. Đến khi ghé tìm bên Triết Đông lại hiểu lầm vì đã dùng phạm trù hàng Ngang, nên nhiều học giả đi tới kết luận là người 

phương Đông không có Ý niệm về Tự do, nhưng hầu hết theo thuyết Định mệnh. Chính vì đó mà phương ông bị ứ trệ trong chậm 

tiến. 
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c.- Đông phương không có Ý niệm về Tự do? 

Có thực Đông phương thiếu ý niệm Tự do hay ngược lại vấn đề Tự do không còn sôi động chính vì đã giải quyết phần nào ổn 

thỏa?   Đáp câu hỏi đẩu ta không ngần ngại thưa là không phải thế, vì có hay không chỉ là phạm trù Nhị nguyên, hàng Ngang, 

còn triết Đông nhất là phần Việt Nho thì “ Có như Không, Không như Có “ như sẽ bàn dài trong phần Định Mệnh, ở đây chỉ 

xin nói đến phần Tự do, vì chỉ gần ghi nhận rằng :  Triết Nho hầu như không nói gì đến Tự do chính bởi phần nào đã tìm cho vấn 

đề một giải pháp ồn thỏa. Được như thế là vì đã theo một chiều hướng khác với triết Tây. 

d.- Tự do hàng Ngang của Tây và Tự do hàng Dọc của Đông 

Có thể nói Triết Tây tìm Tự do theo hàng Ngang, nghĩa là tự do với Tha Nhân, Tha Vật.  Còn Triết Đông lại tìm Tự do 

hàng Dọc nghĩa là tìm ngay nơi Mình. 

Và dầu trước hết là đưa ngay ra một quan niệm về con Người rất Tự do. Thí dụ Định nghĩa Người như một ông Vua tức Nhân 

Hoàng đối với Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đó là hình ảnh ông Bàn Cổ to lớn hơn vô cùng quan niệm về con Người của Triết học 

Duy niệm. Vì Bàn Cổ có tham dự vào việc sáng tạo Vũ trụ, phần nào giống với đại Nhân Purusha bên đất Ấn. Cả hai đều khác 

với Vũ trụ Hy Lạp, trong đó tất cả đều là công việc của Thần minh, chứ con Người không có tham dự gì vào việc tạo thành chi cả 

.   Công việc vĩ đại hơn hết trong nền Nhân bản Hy La mà con Người có thể làm được là việc ăn cắp tí lửa do Prométhée thực 

hiện. Ăn cắp tí lửa đã thấm tháp gì với sắp đặt Vũ trụ của Bàn Cổ, thế nhưng với quan niệm Tây Âu thì đã to lớn lắm, và do lẽ đó 

trong thời Phục Hưng Prométhée được ca ngợi như là Thần Linh vì đã có công thắp ngọn đèn Tiến hoá sửa soạn cho sự bùng nổ 

của cuộc cách mạng Pháp 1780. Cuộc cách mạng này được nhiều Sử gia, Triết gia đã chào mừng như một bình minh của sự 

trưởng thành con Người, trong đó con Người khởi đầu đòi quyền bất khả sang nhượng về sự định đoạt cho Số kiếp, của mình. 

Thế hệ đàn anh chúng ta vì nằm trong chế độ đô hộ nên cũng coi cuộc cách mạng Pháp như là biến cố độc nhất trong lịch sử. 

Thực ra thì một trăm năm trước cuộc cách mạng Pháp 1670 bản Nhân quyền của Anh đã ra đời rồi và năm 1787 có cuộc 

cách mạng Mỹ, nó đã sửa soạn gần cho cuộc cách mạng Pháp không đi tiên khởi và cũng như các cuộc cách mạng kia đều không 

gây ảnh hưởng lớn cho con Người mà không là người Da trắng. 

Lý do sâu xa là vì tất cả các Quyền lợi và Tự do mà 3 bản Văn trên đòi đều nằm trọn vẹn trong hàng Ngang, nên  sự Tự do 

đó đều được chinh phục trên sự bóc lột và tiêu diệt các dân màu. Nói khác các dân màu đã bị tước đoạt không những Tự do 

mà cả đến mạng sống ngay chính trong quảng thời gian ra đời của những bản Nhân quyền và những Khẩu hiệu tuyên dương Tự 

do . Tự do đó tôi gọi là hàng Ngang.  Vì hễ  Người này Dân này đòi phần hơn thì Người kia Dân kia chịu phần kém. 

Chỉ có Tự do đích thực theo chiều Dọc như kiểu Đông phương. Đông phương đã từ lâu đi Vào con đường Tự do hàng Dọc 

này đến nỗi có thể nói chính Triết Đông đã góp phần lớn nhất vào việc làm cho cách mạng Pháp bùng nổ ( Xem Vữa 

Khổng hai chương cuối ). Tuy nhiên mới chỉ giúp được bước đầu, thì các Triết học gia đã ngừng lại không kịp khám phá 

ra chiều Dọc Tâm Linh vì thế mà cuộc cách mạng Pháp đã giũ bỏ được cái gông cùm thuộc loại Bái vật, chứ chưa thoát 

gọng kìm Ý hệ, nên chưa đạt quan niệm chân thực về Tự do. 

e.- Âu châu còn đong đưa giữa Tự do Cá nhân và Tự do Đoàn thể 

Lịch sử châu Âu cho tới nay vẫn còn đong đưa giữa hai Thái cực một là Tự do quá trớn buông thả thiếu hẳn Chủ Đạo, 

đến nỗi không biết phân biệt giữa Tự do Cá nhân và Tự do Đoàn thể.   Cái sau bị hạn chế bởi những luật lệ thiết yếu cho 

sự tồn tại của Xã hội  

Nhưng người ta không hiểu để cho Tự do Cá nhân lấn cả sang những phạm vi rất cần thiết cho sự trường tồn của nó như hiện nay 

Hippi là đại biểu dễ nhận hơn hết. Họ chối bỏ mọi luật lệ, mọi ràng buộc thói tục, mà không ý thức rằng cái đó cần cho cuộc sống 

chung mà không ngăn cản việc đi tìm Tự do.  Chính vì thế họ không bao giờ thiết lập được Tự do như ý vì thường đã gây ra phản 

động bằng Độc Tài đi tới chà đạp lên cả Tự do Cá nhân như Phát Xít đã làm xưa và Cộng sản làm hiện nay. Đó cũng chì là sự 

phản động lại những chủ trương Tự do thái quá cho phép “ Kẻ mạnh bóc lột kẻ Yếu “ .  Và như thế chỉ có đong đưa giữa hai 

Thái quá: Một bên là Tự do Cá nhân đến cùng tột, bên kia là Độc tài chen lấn vào tận Lương tâm tư nhân, gây nên một 

sự bất ổn Tâm hồn. 

Lý do là tại Triết học đã tự giam mình trong phạm vi Lý trí hạn cục hàng Ngang : quan niện Tự do Báo chí, Tự do suy tư 

chống đối kẻ khác, rồi chống đối nhau giữa Cá nhân và Xã hội mà không sao đưa ra được một quan niệm “ Tự do tích 

cực “ vươn lên khỏi hai hạn từ Cá nhân và Xã hội, hầu giúp nhau tiến trên đường Tự do chân thực nó hệ tại biết vươn lên 

đợt Tâm linh để nhận ra những Tần số cao hơn, rộng hơn, với những khả năng vô biên như quan niệm Đông phương.” 

g.- Tự do hàng Dọc 

Quan niệm này đặt theo hướng đi lên, càng lên càng Tự do, càng xuống càng Nô lệ, như có thể minh hoạ phần nào bằng Thái cực 

như sau: 

Ta hãy ví đợt 5 với bình diện giác quan, trong đó phạm vi rất hẹp, vì cùng một lô mà trên cùng chỉ là một, còn ở dưới chia ra làm 

32. 

Vì thế Tự do ở đợt này thường chỉ là thỏa mãn những nhu cầu cá nhân : Ăn, Uống, Tình dục. . . nhưng lên đến đợt 3 , 2 thì mở 

rộng và được quan niệm như sự thoát ra khỏi yêu sách của Cá nhân để hành động theo những lý lẽ rộng lớn hơn, thí dụ thuộc Gia 

đình hay Quốc gia, Nhân loại. Rồi khi lên nữa đến đợt 1 thì là vượt tất cả biên cương nhỏ bé của cả Nhân loại để bao hàm tất 

cả Vạn Vật trong một cái nhìn Nhất Thể, nên không còn gì ngảng trở sự Tự do.  Nên Tự do tối hậu đó được biểu thị bằng 

bảng trắng trên cùng: Bao nhiêu những giới hạn ở đợt 5 đều biến mất khi lên đến đợt trên cùng để mình cùng Vũ trụ 

thông hội trong một Tiết nhịp, sống động đến nỗi mình không còn cảm thấy bị chống đối ràng buộc, hay hạn chế bởi cái 
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chi nữa, nhưng tất cả đều hòa hợp với mình.   Trạng thái đó gọi là Thái Hòa và đấy mới là Tự do chân thực, Tự do xứng 

danh với Minh Triết, nên tuy nói là hàng Dọc, mà thực ra bao gồm cả hàng Ngang: không những nó ổn thỏa cả Thiên lẫn 

Địa mà cả Nhân nữa hay nói theo tiếng ngày nay là thích ứng với thế giới bao quanh sinh lý Hiện tượng với thế giới Nhân 

luân và thế giới Tâm linh nội Ngã : “ The umwelt of our biological and physical foundations. The mitwelt of social relations 

and the eigenwelt of one’s own inner life and self concious : . Psychotherapy East and West ). Alan Watts. Mentor book p. 95.    

Sự phân biệt này giúp ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa Tam tài là điều cần thiết cho việc hiểu được Tự do chân chính là cái có 

tính cách co dãn và mở rộng ra mãi theo đà tiến của Tâm thức, của Triết lý.” 

h.- Bảo chứng 

*Tự do chân thực: Không nô lệ Vật, nô lệ Tâm linh. 

“ Những điều bàn trên đây không chỉ là những lý lẽ suông, nhưng thực ra đã có những hiện thực, những thể chế làm bảo chứng: 

trong đó phải đặt nổi sự giải phóng con Người.    Khi con Người trong Xã hội được giải phóng khỏi vòng Nô lệ Người, Nô lệ 

Vật và Nô lệ Tâm linh thì phải kể là bấy nhiêu bước tiến lớn lao của Triết lý. 

Tuy những điều giải thoát đó chưa lan tỏa tới toàn dân vì trình độ học thức và kinh tế quá thấp. Nhưng khi đã có lý thuyết và một 

số thể chế để thực hiện thì ta có thể coi như những bảo chứng quý giá, chúng bắt ta phải kính nể và nghiên cứu về những tư tưởng 

đó. 

Vậy nền tư tưởng Đông phương nhất là phần Việt Nho đặt con Người trong Tam tài như một Vua trong Vũ trụ nên rất ít 

bị lệ thuộc, nhờ đấy vấn đề chỉ còn là cố hiện thực đến độ “ Chí Thành để được như Thần ”. Do lẽ đó ta hiểu tại sao Triết 

Nho đề cao vai trò con Người Đại Ngã có vẻ còn hơn cả Trời cùng Đất là cốt nhấn mạnh đến Nhân chủ tính con Người, vì 

nó là gốc nguồn của Tự do chân thực. 

Ta có thể thấy sự quan trọng đặt nơi con Người trong một số câu Minh triết, chẳng hạn: “ Thiên Thời bất như Địa Lợi, Địa Lợi 

bất như Nhân Hoà “. 

* Chinh phục Tư do chân thức bằng hướng Nội 

Trên đây là một suy luận liên hệ tới tiêu biểu thuộc Thời gian nên ít người nhận ra, điều đó không mấy quan trọng, miễn người ta 

hiện thực được nội dung chân thực của quan niệm Tự do. Và lúc ấy người ta sẽ hiểu phải chinh phục nó theo chiều hướng 

nào: Không phải trong chiều hướng hàng Ngang buông thả các Dục vọng, hoặc vượt qua các pháp luật của Đoàn thể hay 

lấn chân vào Tự do của Lân nhân, nhưng bằng vươn lên, cũng có nghĩa là Hướng Nội để đón nhận những tia sáng Tâm 

linh tự nơi Lòng Mình.  Mỗi khi những tia sáng chớp lên trong lòng là mỗi lần làm trụt xuống một số Thành Kiến có tính cách 

thu hẹp che khuất, không để cho sự vật hiện ra nguyên hình, không cho mình nhận ra như mình có trong Bản chất uyên nguyên. 

Nghĩa là một thực thể Lưỡng Thê  

có hai đời sống: Một Cá nhân trên bình diện Hiện tượng, một Đại Ngã Tâm linh trên bình diện Vũ trụ. 

Tự do phải biết tìm trên bình diện Vũ trụ thì mới thỏa mãn nguyện vọng sâu thẳm của con Người. 

Không nhận ra điều đó lại chỉ tìm cầu có bình diện Hiện tượng thì sẽ lấn chân sang địa hạt khác: Ở Cá nhân là một tài năng lấm 

sang tài năng khác , thí dụ Lý lấn Tình, còn với Tha Nhân là những bất công hoặc những lộn xộn làm rối loạn trật tự của đời sống 

công cộng.    Còn khi ý thức ra được Đại Ngã tâm linh thì mặc tình chinh phục và mỗi bước tiến lên được ghi nhận bằng một 

cuộc chuyển hoá Tâm thức được biểu lộ bằng sự rộng mở chân trời cho Hồn tung cánh bay lên.  Và như thế cuộc chinh phục Tự 

do đã không làm phiền Lân nhân hay Xã hội mà còn trở nên một cuộc Hành hương đầy hứng khởi nên cũng rất kiên trì hơn các 

lối tu trì của các Tôn giáo. Vì nó dẫn tới cái Tri chân thực đến chỗ “ Tam gia tương kiến “ ( Ba nhà xem tận mặt nhau ), không 

còn bị hình danh sắc tướng che khuất để nô lệ hoá mình. 

Đây là cái nhìn gây nên Tâm hồn thư thái an nhiên an lạc, cái nhìn ra chính Bản tính uyên nguyên của con Người, vốn là 

một Thực Thể đầy Tự do. 

* Bản tính của con Người : Tự do - Thần - 

Chính với Tự do hàng Dọc Tâm linh này chúng ta mới có quyền nói Bản tính con Người là Tự do.  Nói thế hay nói Bản tính con 

Người là Thần cũng như nhau. Vì thần là tự ý định đoạt nên gọi là Tự do: có nghĩa là do tự mình phát xuất định đoạt; ngoại giả 

các loại Tự do hàng Ngang: Tự do theo Dục vọng, tự do theo Chèn ép Lân nhân, tự do phá rối Trật tự chỉ là những nẻo đường 

đưa tới Vong Thân, Thù hận.  Bấy nhiêu điều là sản phẩm của những nền Triết học bò Ngang.” 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

[ 3 ] .-The meaning of  Numbesrs: 1, 2, 3, 4, 5 

Cultural Associations Of  Some Numbers 
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The enormous range of symbolic roles that numbers have played in various cultures, religions, and other systems of human 

thought can be gauged from a brief sample. 

1 

Not surprisingly, the number 1 is generally treated as a symbol of unity. Therefore, in monotheistic religions, it often symbolizes 

God or the universe. The Pythagoreans did not consider 1 to be a number at all because number means plurality and 1 is 

singular. However, they considered it to be the source of all numbers because adding many 1s together can create any other 

(positive whole) number. In their system, where odd numbers were male and even numbers female, the number 1 was neither; 

instead, it changed each to the other. If 1 is added to an even number, it becomes odd; similarly, if 1 is added to an odd number, it 

becomes even. 

2 

The number 2 symbolizes many of the basic dualities: me/you, male/female, yes/no, alive/dead, left/right, yin/yang, and so on. 

Dualities are common in human approaches to the world, probably because of our preference for two-valued logic—yet another 

duality, true/false. Although 2 was female to the Pythagoreans, other numerological schemes viewed it as male. In Agrippa von 

Nettesheim’s De occulta philosophia (1533; “On the Philosophy of the Occult”), 2 is the symbol for man, sex, and evil. One 

reason that some have associated 2 with evil is that the biblical book of Genesis does not use the formula “and it was good” when 

referring to the second day of Creation. 

 
 

The yin and yang symbol suggests the two opposite principles or forces that make up all the aspects of life.Encyclopædia 

Britannica, Inc. 

Some religions are dualistic, with two gods in place of the one God of monotheism. Examples include Zoroastrianism, 

where Ahura Mazdā (the god of light and goodness) battles with Ahriman (the god of darkness and evil). The number 2 is often 

associated with negatives, as in the words duplicity and two-faced. Northwest Coast Indians required the parents of twins to 

observe various taboos because they believed that supernatural powers would bring the wishes of twins to fruition. 

3 

The number 3 is a very mystical and spiritual number featured in many folktales (three wishes, three guesses, three little pigs, 

three bears, three billy goats gruff). In ancient Babylon the three primary gods were Anu, Bel (Baal), and Ea, representing 

Heaven, Earth, and the Abyss. Similarly, there were three aspects to the Egyptian sun god: Khepri (rising), Re (midday), 

and Atum (setting). In Christianity there is the Trinity of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Plato saw 3 

as being symbolic of the triangle, the simplest spatial shape, and considered the world to have been built from triangles. In 

German folklore a paper triangle with a cross in each corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against 

gout, as well as protecting a cradle from witches. Three black animals were often sacrificed when attempting to conjure up 

demons. On the other hand, a three-coloured cat was a protective spirit. In William Shakespeare’s Macbeth (1606–07) there are 

three witches, and their spell begins, “Thrice the brindled cat hath mewed,” reflecting such superstitions. Also, 3 is the dimension 

of the smallest magic square in which every row, column, and diagonal sums to 15. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultures
https://www.britannica.com/science/the-number-one
https://www.britannica.com/topic/yinyang
https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Cornelius-Agrippa-von-Nettesheim
https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Cornelius-Agrippa-von-Nettesheim
https://www.britannica.com/topic/Genesis-Old-Testament
https://www.britannica.com/topic/Zoroastrianism
https://www.britannica.com/topic/Ahura-Mazda
https://www.britannica.com/topic/Ahriman
https://www.britannica.com/topic/Northwest-Coast-Indian
https://www.britannica.com/topic/Anu
https://www.britannica.com/topic/Baal-ancient-deity
https://www.britannica.com/topic/Ea
https://www.britannica.com/topic/Re
https://www.britannica.com/topic/Atum
https://www.britannica.com/topic/Trinity-Christianity
https://www.britannica.com/topic/Holy-Spirit
https://www.britannica.com/science/triangle-mathematics
https://www.britannica.com/topic/cross-religious-symbol
https://www.britannica.com/biography/William-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/Macbeth-by-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/magic-square
https://cdn.britannica.com/24/62624-004-C9200478/principles-yin-symbol-forces-aspects-life.jpg
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4 

The number of order in the universe is 4—the four elements of earth, air, fire, and water; the four seasons; the four points of 

the compass; the four phases of the Moon (new, half-moon waxing, full, half-moon waning). The Four Noble Truths epitomize 

Buddhism. To the Pythagoreans 4 was the source of the tetractys 1 + 2 + 3 + 4 = 10, the most perfect number. In medieval times 

there were thought to be four humours (phlegm, blood, choler, and black bile—hence the 

adjectives phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic), and the body was bled at various places to bring these humours into 

balance. 

The number 4 is central in the world view of the Sioux, with four groups of gods (superior, ally, subordinate, and spirit), four 

types of animal (creeping, flying, four-legged, and two-legged), and four ages of humans (infant, child, mature, and elderly). 

Their medicine men instructed them to carry out all activities in groups of four. 

Because 4 is generally a practical, material number, few superstitions are associated with it. An exception is in China, where 4 is 

unlucky because she (“four”) and shi (“death”) sound similar. In the biblical Revelation to John the Four Horsemen of 

the Apocalypse wreak destruction upon humanity. 

5 

The sum of the first even and odd numbers (2 + 3) is 5. (To the Pythagoreans 1 was not a number and was not odd.) It therefore 

symbolizes human life and—in the Platonic and Pythagorean traditions—marriage, as the sum of the female 2 and the male 3. 

The Pythagoreans discovered the five regular solids (tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron; now known 

as the Platonic solids). Early Pythagoreanism acknowledged only four of these, so the discovery of the fifth (the dodecahedron, 

with 12 pentagonal faces) was something of an embarrassment. Perhaps for this reason 5 was often considered exotic and 

rebellious. 

The number 5 was associated with the Babylonian goddess Ishtar and her Roman parallel, Venus, and the symbol for both was 

the five-pointed star, or pentagram. In England a knot tied in the form of the pentagram is called a lover’s knot because of this 

association with the goddess of love. In Manichaeism 5 has a central position: the first man had five sons; there are five elements 

of light (ether, wind, water, light, and fire) and a further five of darkness. The body has five parts; there are five virtues and 

five vices. 

The number 5 was also important to the Maya, who placed a fifth point at the centre of the four points of the compass. The five 

fingers of the human hand lent a certain mystery to 5, as did the five extremities of the body (two arms, two legs, head). A human 

placed in a circle with outspread arms and legs approximates the five points of a pentagon, and if each point is joined to its 

second nearest neighbour, a pentagram results. This geometric figure is central to occultism, and it plays a prominent role in 

summoning spells whereby it is supposed to trap a demon, or devil, who can then be compelled to do the sorcerer’s bidding. The 

belief that 5 was sacred led to an extra element, augmenting the traditional four that made a human being. This fifth essence, 

or quintessence, is the origin of the word quintessential. 

In Islam 5 is a sacred number. Foremost are the five Pillars of Islam: declaration of faith (shahādah), prayer (ṣalāt), fasting 

during Ramadan, giving alms (zakāt), and making the pilgrimage to Mecca (the hajj). Prayers are said five times every day. There 

are five categories of Islamic law and five law-giving prophets (Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad). 
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The Meaning Of Number 5 

 

  

Numerology Number 5 

The number 5 usually indicates someone who is full of energy (but unable to channel it responsibly). 

This number brings adaptability, independence of thought and action, and an unwillingness to (completely) conform. 

The number 5 can be used to increase versatility and independence, but people must guard against an overwhelming desire for 

change (so as to not be consumed by variation and, thus, unable to maintain happiness without it). 

The Number 5 as a Person 

If numbers were people they would share many qualities with the extreme personalities of the gods, like Hades or Hermes. 

(People tend to be a combination of many numbers, so it is rare to know someone who truly lives up to one number’s 

personality.) 

If the number 5 were a person, she would be the freedom-loving and independent child of the creative number 3 and the motherly 

number 2. 

The number 5 is commonly referred to as the number of humanity. Human beings have five fingers, five toes, five appendages 

(if the head is included), five senses, and five major systems of the body. She is noted for independence, versatility, 

rebellion, and a daring nature. 

She tends to attract people who are eccentric and don’t blend in with the social demands of the world. 

The number 5 is unpredictable, and it is in her nature to be in constant motion and to enjoy all the subtle (and extreme) changes 

of the world. 

To keep pace with the changes of the world, the number 5 changes her mind often, which is perhaps why she rarely chooses sides 

in a debate (regardless of her opinionated nature). She usually has a much easier time adapting to quick changes than other 

numbers. 

On the negative side, she can be a daredevil, though she won’t allow herself to be a part of any club or cult (or at least not allow 

herself to be consumed by one). 

Due to her extreme tolerance for change, it may be difficult for her to plan ahead (beyond tomorrow) or be satisfied with 

anything long-term. 

While her adventurous nature can be refreshing, it can bring about many instances of irresponsible (albeit independent) action. 

The number 5 is all about random and dynamic energy, and in order for her to become successful in this lifetime, she must learn 

to channel her energy and discipline herself in her endeavors. 


