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KHỞI ĐỀ 
 
Văn Hóa Tính là nội dung ngoại hình và hành vi Đẹp Đẽ, Trong Sáng, 
Tốt Lành, Tươi Mới, Hướng Thượng của mọi hiện tượng tự nhiên cũng 
như mỗi Người, theo chiều Thăng Hóa Sáng Tạo không cùng của Thân 
Thể Tâm Linh Tư Tưởng Trí Tuệ Tình Thương nơi Con Người, của Văn 
Hóa Dân Tộc, của Văn Minh Nhân Loại, kể cả cuộc phát triển muôn hình 
vạn trạng sắc hương của Chúng Sinh và Vũ Trụ trong cõi vô thường đầy 
bất trắc, trì độn, hung hiểm, đen tối của lực cản, lực đẩy, lực hóa giải, 
lực bứt phá tự nhiên và tự tạo nơi nội tại của mỗi hiện tượng, hợp cùng 
ngoại duyên tốt xấu, lành dữ của Vạn Hữu. 

Nếu những người tin vào Đạo Trời thì đó đích thật là Thiên Tính, còn 
Đạo Phật gọi là Phật Tính, với Nhận Thức Khoa Học Tự Nhiên thì đó là 
Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vô Tính, Vô Biên, Vô Hạn. Dù là Nguồn Siêu 
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Thể vốn Vô Tính, nhưng khi đã chuyển động xoắn kết hóa sinh ra các 
hiện tượng Hữu Thể, Hữu Hình, Hữu Chất. Hữu Biên Hữu Hạn trong 
Lãnh Không Vô Biên, Vô Hạn, Vô Độ thì lập tức thành Hữu Tính, là tính 
tồn tại sống động phát triển và thăng hóa, theo Nguyên Lý: Bổ Sung, 
Phân Hóa, Điều Hợp, mà ta gọi đó là Văn Hóa Tính, áng sáng tinh anh 
Siêu Thức trong cõi vô thường hăng hóa nơi Con Người và Vạn Hữu 
cùng sống. 

Văn Hóa Tính là Đẹp Sáng Tốt Mới khi hiện hữu thì kẻ song sinh là Xấu, 
Sai, Tối, Ác … đồng thời xuất hiện. Cũng như có Sự Sống thì ngay lập 
tức có Cái Chết song hành kèm theo. Nhưng trong Luật Sinh Hóa Vũ 
Trụ không chỉ có hai lực m Dương, nóng lạnh đối nghịch nhau trong một 
Nguyên Tử, và các nguyên chất của cả Vạn Hứu, mà vốn có Lực Trung 
Hòa, ‘trung hòa tử’, nhằm điều chỉnh những xung đột, làm quân bằng sự 
dư thừa hay thiếu hụt và nhu cầu ôn nhu tồn tại phát triển vươn lên của 
mọi hiện tượng, đồng thời tạo cơ duyên cho các hiện tượng hoàn chỉnh 
cùng tồn tại trợ duyên với nhau cùng sinh hóa thăng hóa. 

Con Người là hiện tượng anh linh siêu việt của cuộc sinh hóa, triển hóa, 
thăng hóa vũ trụ, nên có nguồn Tâm Lực hùng hậu nhậy bén, có khả 
năng Tự Do,Tự Chủ, Sáng Tạo, tự làm đẹp sáng tốt mới cho bản thân, 
tâm tư, tình cảm, hành vi chính mình, và hình thành nguồn cội và giá trị 
tâm linh, suy tư, siêu thức mỗi Người tạo ra các phương tiện, phương 
pháp, công cụ phục vụ Con Người, như các công trình Nghệ Thuật, Học 
Thuật, Kỹ Thuật, Khoa Học, tổ chức nề nếp Xã Hội, cơ sở Giáo Dục, 
xây dựng cơ chế Quyền Lực, Luật Lệ, Chính Trị của Quốc Gia và 
QuốcTế, nhằm huy động sức mạnh các tập thể để phục vụ cho khắp 
mặt Nhân Sinh, cũng như trong mọi dịch vụ phát triển Kinh Tế và nâng 
cao mức sống của tất cả. 

Rõ ràng là Vũ Trụ khởi động từ Nguồn Năng Lực Siêu Thể vô tính, vô 
biên, vô hạn, trong Lãnh Không lạnh lùng vô độ, do các Nguồn Năng 
Lực Siêu Thể vô tính đó tự xoắn kết, tự phân hóa, tự biến hóa các 
Nguồn Năng Lực Vô Tính thành Hữu Tính, Hữu Hạn, vừa trái nghịch 
nhau, vừa dung hóa bổ sung với nhau tạo thành các hiện tượng Vạn 
Hữu, từ những đơn vị năng lực vi trần cực nhỏ soắn kết đó chuyển biến 
thành các đơn vị Nguyên Tử, đây là nguồn cội chuyển hóa ra các 
Nguyên Chất và Năng Lượng sinh hóa của các Tinh Cầu trong Vũ Trụ, 
nguồn cội các Sinh Chúng trên Mặt Đất. 

Như đã thưa, Con Ngươi là hiện tượng kết tinh siêu tuyệt của Vũ Trụ, 
nên Nguồn Năng Lực nơi tâm thân mỗi Người, đều có Thiên Tính, Phật 
Tính, hay Văn Hóa Tình, có khả năng tự do, tự chủ sáng tạo, kể cả việc 
sáng tạo ra các phương pháp thiện hóa, Nâng Cao Trí Tuệ, mở Rộng 



3 
 

Từ Tâm, triển khai Siêu Thức, góp phần thăng hóa Siêu Thức lớn lao 
rộng khắp của Hoàn Vũ. Từ Nguồn Siêu Thức Vũ Trụ ấy, lại thường 
xuyên trợ duyên cho Con Người và Vạn Hữu sinh sinh hóa hóa thăng 
hóa hết đợt này, sang đợt khác không ngừng. 

VĂN HÓA THỜI ĐẠI 
 
Văn hóa là sản phẩm của Con Người, xuất phát từ tình cảm trí tuệ hành 
xử của mỗi người, được thể hiện ra nơi tâm linh đạo đức, suy tư viễn 
kiến, khả năng sáng tạo và hành vi ứng xử của mình đối với chính bản 
thân, tha nhân, tập thể, vạn hữu và thiên nhiên. Một khi những việc làm 
sáng đẹp, lành mạnh, chân chính, hướng thượng đó, đã tạo được ảnh 
hưởng qua lại giữa người và người, sẽ bổ sung cho nhau, đồng thời 
phân hóa đãi lọc với nhau, rồi điều hợp lại, kết tinh thành mẫu số chung 
về tinh thần và luân lý của các tập thể cùng sinh sống ở một môi trường 
nhất định, thì đương nhiên trở nên nếp sống, cách sống, lối sống, cảnh 
sống, cuộc sống và tạo ra phương tiện sống của một tập thể có văn hóa. 
Từ đó loài người mới thoát khỏi cảnh sinh hoạt Mặc Thức Nhân Nhiên 
của động vật trạng thái, để bước vào tiến trình thăng hóa của lịch sử 
các dân tộc và nhân loại, mở ra thời đại Ý Thức Nhân Loại của các Dân 
Tộc tự chủ, và sẽ đi tới thời đại Nhận Thức Nhân Văn toàn cầu. 

Do vậy, văn hóa là nội dung của Xã Hội Loài Người, là hướng vươn lên 
của cuộc thăng hóa lịch sử nhân loại và góp phần trong cuộc đại thăng 
hóa của vũ trụ. Vì văn hóa là công trình sáng tạo của Con Người, đã 
ảnh hưởng trở lại với các Văn Hóa Nhân để tạo ra các công năng bảo 
lưu, dung hóa, rồi thể hiện ra các sinh hoạt có Văn Hóa Tính trong mọi 
lãnh vực: Xã hội, kinh tế, dịch vụ, chính trị, cai trị, luật pháp, văn học, 
nghệ thuật, khoa học và khắp mặt nhân sinh, làm thành một Nền Văn 
Minh của từng Quốc Gia. Các nền văn minh cá biệt đó là nội dung tinh 
thần của mỗi nước, nội dung cuộc thăng hóa của lịch sử các dân tộc, 
kết thành truyền thống Văn Hóa Dân Tộc. Bởi thế, khi nói tới Văn Hóa 
Thế Giới là phải nói tới cội nguồn của các luồng văn hóa ấy, đó là Văn 
Hóa Dân Tộc. 

Chính các luồng Văn Hóa Dân Tộc hội tụ lại, đã làm cho nền Văn Hóa 
Toàn Cầu thành phong phú muôn mầu, muôn vẻ rực rỡ và luôn luôn 
thăng hóa không cùng. Đây cũng là lý do mà các nền Văn Hóa Dân Tộc 
nào đã chủ động mở rộng tiếp thu, rồi dung hóa nổi với các luồng văn 
hóa văn minh của các dân tộc khác, mà vẫn giữ được bản chất văn hóa 
dân tộc mình, đều trở thành những trung tâm văn hóa của các thời đại. 
Ngược lại rất có thể bị đồng hóa, hoặc bị quên lãng. Hiện nay, Hoa Kỳ 
nghiễm nhiên trở thành Trung Tâm Văn Hóa Thế Giới Thời Đại. Vì Hoa 
Kỳ là một quốc gia vốn có bản chất Đa Chủng Tộc, Đa Văn Hóa. Nên 
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Hoa Kỳ hoàn toàn tự do thoải mái không bị quá khứ cản trở, để đón 
nhận các luồng văn hóa, văn minh của khắp các dân tộc khác đổ vào, 
làm phong phú thêm cho Văn Hóa Mỹ. Trước kia Việt Nam cũng là một 
Dân Tộc đã từng viên dung được hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, 
với ba luồng Đạo Học: Phật, Lão, Khổng, hầu như trái ngược nhau. Đạo 
Khổng chủ trương Lý Giới Hữu Vi Nhập Thế. Đạo Lão chủ trương Duy 
Nhiên Vô Vi Xuất Thế. Đạo Phật chủ trương Nhân Chủ Siêu Vi Giải 
Thoát, khi vào Việt Nam đều được nền Văn Hóa Nhân Chủ cổ truyền 
của Việt Tộc kiên trì hàng ngàn năm để dung hóa trọn vẹn, thành một 
nền Văn Hiến Tổng Hợp Toàn Diện: Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều 
Hợp, đại diện cho nền Văn Minh Thảo Mộc Đông Phương vào thời Lý 
Trần, từ năm 1010 đến năm 1400. 

VĂN HÓA DÂN TỘC 
 
Sự xuất hiện của giống Người trên hành tinh xanh này là một nhân 
duyên siêu tuyệt, mà cuộc đại thăng hóa của trời đất đã đạt được. 
Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vi Diệu Hằng Hóa Thăng Hóa Vô Biên Vô 
Hạn của Vũ Trụ, không sắc, không hương, không đo lường được, 
nhưng luôn luôn tác động duyên khởi, duyên sinh cho cuộc đại sinh hóa 
của nhân loại và vạn hữu; cũng luôn luôn rộng mở để đón nhận sự hội 
nhập các nguồn năng lực thăng hóa của nhân loại, vạn hữu. Chính vì 
thế, mà Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vi Diệu cội nguồn bình đẳng của trời 
đất đã được thăng hóa để hoàn thiện nên một giống Người có nguồn 
Tâm Linh Siêu Thức Vũ Trụ tiềm tàng nơi tâm thân. Khi các Ông Bà tổ 
của giống Người, vươn vai đứng thẳng dậy, dưới ánh sáng mặt trời, 
bước đi vững chắc trên mặt đất, giải phóng cho đôi tay, với mười ngón 
linh hoạt, với cái đầu ngẩng cao, cùng một bộ óc biết nghĩ ngợi đơn sơ, 
với năm giác quan bén nhạy, biết xử dụng được những dụng cụ trợ thủ 
ngoại thân…là lúc giống Người tự xác định vị thế ưu việt của mình đối 
với muôn loài muôn vật trên hành tinh này. Tuy đã xác định được vị thế 
siêu đẳng đó, nhưng Loài Người cũng phải mất hàng triệu năm phấn 
đấu mới trở thành Con Người toàn diện. 

Dù có sẵn nền tảng Tâm Linh Siêu Thức của Nguồn Năng Lực Siêu Thể 
Vi diệu Hằng Hóa Thăng Hóa Vũ Trụ trong người, nhưng phải chờ tới 
khi các Ông Tổ, Bà Tổ trưởng thành về sinh lý, rồi do bản năng, cảm 
tính sinh tồn và phát triển dòng giống thúc đẩy, họ mới tìm tới nhau, 
Nam Nữ hòa duyên làm công việc thay tự nhiên, phối hợp truyền giống 
tạo thành con cái. Con cái là kết tinh của huyết thống Cha Mẹ, mang 
một dấu ấn Tâm Linh Di Thức Huyết Thống, ghi rõ trong bản đồ DNA 
của từng người, tạo ra những dòng họ riêng. Kể từ đó, trong mỗi người 
con, do cha me sinh ra, ngoài nguồn Tâm Linh Siêu Thức Vũ Trụ, Tâm 
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Thức mỗi người còn có thêm nguồn Tâm Linh Di Thức Huyết Thống. 
Nhưng phải chờ tới nguồn Tâm Linh Thế Thức Nhân Loại đóng góp 
thêm vào cho Tâm Thức mỗi người thì Nền Tâm Thức ấy mới thành 
toàn diện; Gồm 3 nguồn: Siêu Thức + Di Thức + Thế Thức, đủ sức tự 
do, tự chủ, sáng tạo, nâng cao trí tuệ, phát triển tình thương đối với 
chính mình, với mọi người, mọi loài, mọi vật trong trời đất. Do phạm vi 
nhân quần xã hội mở rộng, nên kinh nghiệm sống và kiến thức nhân 
sinh phong phú thêm lên, đóng góp cho Nguồn Thế Thức của mỗi người 
lớn mạnh. Kinh nghiệm và kiến thức nhân quần xã hội đã giúp cho Con 
Người có được Nguồn Tâm Linh Thế Thức, giúp cho Nhân Loại vượt 
thoát khỏi thời kỳ sinh hoạt Mặc Thức Nhân Nhiên tiến vào thời đại Ý 
Thức Nhân Loại. 

Thời đại Ý thức Nhân Loại phát triển sôi động rầm rộ nhất là thời các 
dân tộc nông nghiệp, định canh, định cư lập quốc. Tất cả những kinh 
nghiệm, suy nghĩ, kiến thức của nhân loại từ thời Mặc Thức Nhân 
Nhiên, qua những giai đoạn của các tập thể Thị Tộc nhặt hái và Bộ Lạc 
săn câu trong rừng suối ở khắp nơi trên mặt đất, rồi tiến tới giai đoạn 
chăn nuôi thú hiền nơi bình nguyên, đều được loài người truyền cho 
nhau và con cháu, qua cử chỉ, lời nói và mọi phương tiện biểu tỏ khác 
đã lưu lại trong Nguồn Thế Thức Nhân Loại. Quan trọng hơn nữa, qua 
sự hình thành thai nhi, thì Nguồn Thế Thức Nhân Loại nơi Cha Mẹ đã 
truyền thẳng vào Nguồn Di Thức Huyết Thống của từng người, hòa 
quyện với Nguồn Siêu Thức Vũ Trụ nơi mỗi người, và trong khi sinh 
trưởng Con Người còn được Nguồn Thế Thức đương thời, do sự yêu 
thương chỉ bảo dậy dỗ cho nên người của cha mẹ, họ hàng và đại 
chúng. Tất cả đều được thể hiện ra trong cuộc sống từng người từ tầm 
bé đến khôn lớn. Rồi được ý thức đại chúng cùng đóng góp, tạo thành 
nền tảng cho Văn Hóa Dân Tộc. Bởi thế, nên mọi sinh hoạt của Quốc 
Gia mới có Văn Hóa Tính, tác động mạnh tới lãnh vực tư tưởng, suy tư, 
sáng kiến, sáng tạo của Con Người, sản xuất ra các phương tiện phục 
vụ cuộc sống toàn diện cho Con Người của những Quốc Gia Nông 
Nghiệp mỗi ngày một mới và tinh xảo hơn. 

Ở thời Thị Tộc, Con Người sống hoàn toàn tùy thuộc vào thiên nhiên, 
thiên nhiên vừa là nguồn nuôi dưỡng, vừa là hiểm họa đe dọa sinh 
mạng Con Người, mà thiên nhiên rộng lớn có nhiều hiện tượng bí ẩn, 
khiến cho Con Người kinh sợ. Với bản năng, bản tính, cảm tính, linh tính 
của Con Người, Ý Thức tôn kính và khiếp sợ Thần Linh đã xuất hiện, trở 
thành tín ngưỡng Đa Thần. Vào thời Bộ Lạc xã hội đi dần vào tổ chức. 
Vị Tù Trưởng cầm đầu Bộ Lạc thuộc về Thế Quyền. Vị Thầy Pháp coi về 
Thần Quyền, Trị Bệnh và Cố Vấn cho Bộ Lạc. Như vậy, việc phân 
quyền giữa Thế Quyền và Thần Quyền, giữa Chính Quyền và Tôn Giáo, 
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giữa Người Cai Trị và Nhà Văn Hóa đã được phân nhiệm ngay từ thời 
tổ chức Bộ Lạc. Đến thời Quốc Gia thống nhất, Chế độ Phong Kiến 
thành lập, đứng đầu là Nhà Vua, với hệ thống quần thần thống trị, toàn 
dân từ trung ương xuống địa phương, đều trở thành kẻ bị trị. Chư Thần 
cũng được ý thức con người thu về một mối, cầm đầu điều khiển bởi 
một vị Thần Tổ duy nhất, được tôn vinh là Chúa Tể Càn Khôn, buộc mọi 
người phải kính sợ tôn thờ và vâng phục. Tùy mỗi nước, mỗi vùng, mỗi 
tôn giáo đã có những tên gọi riêng cho Ngài, mà tựu chung cũng là để 
chỉ về Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vô Tính Vi Diệu Hằng Hóa Thăng Hóa 
Vô Biên Vô Hạn của Vũ Trụ, đã được ý chí, ý thức, tín ngưỡng của loài 
người Nhân Cách Hóa ra để kính tin và thờ lạy. Nhưng tất cả những 
hiện tượng linh thiêng, suy tư và thực tế kể trên, đều đã góp phần vào 
việc xây dựng Nền Văn Hiến Quốc Gia, rồi lưu truyền trong lịch sử 
thành truyền thống Văn Hóa của các Dân Tộc. 

VĂN MINH KHU VỰC 
 
Một số Dân Tộc sớm trưởng thành, có nhiều nhà trí thức uyên thâm, 
tiến sâu vào lãnh vực suy tư, triết lý, luận thuyết. Dưới bầu trời cao rộng 
ban ngày có ánh dương soi sáng rực rỡ, ban đêm đầy sao lấp lánh, 
cuốn hút tâm tư Đạo Sĩ và Triết Gia hướng lên trời cao huyền bí, tìm về 
nguồn gốc và bản thể Vũ Trụ, cuối cùng nhiều nhà lập thuyết bị rơi vào 
cảnh tận cùng kỳ lý, phải nhìn nhận ở trên trời cao xanh kia có một Vị 
Chúa Tể Càn Khôn ngự trị và an bài mọi sự, cầm nắm vận mạng Con 
Người. Được gọi đây là luận thuyết Duy Thần. Khi triết phái Duy Thần 
xuất hiện thì lập tức triết phái Hoài Nghi cũng ra đời bén gót. Đưa ra 
những nghi vấn về sự hiện hữu và quyền năng tối thượng toàn triệt của 
vị Chúa Tể Càn Khôn kia? Kể từ đó phong trào suy tư về Đạo Lớn, về 
Uyên Nguyên về Bản Thể của Vũ Trụ bùng nổ. Đủ mọi triết gia, triết phái 
và biện chứng như chủ thuyết Duy Thần, Duy Lý, Duy Tâm, Duy thực, 
Duy Vật… và Hiện Sinh đua nhau xuất hiện để khẳng định luận cứ của 
mình là Chân Lý. Từ trên Năm Ngàn năm nay có 3 khu vực Văn Minh đã 
xuất hiện và còn trải dài ảnh hưởng tới nay. Đó là Văn Minh Ấn Độ, Văn 
Minh Trung Hoa, Văn Minh Hy Lạp. 

VĂN MINH ẤN ĐỘ – Khoảng Năm Sáu ngàn năm trước đây, bộ lạc 
Aryen từ Lưỡng Hà Châu tránh nạn hồng thủy, di cư vào lục địa Ấn Độ, 
định cư tại lưu vực sông Hằng. Họ tôn thờ một vị thần tối cao duy nhất 
là Brahma. Với quan niệm: “Brahma là bản thể nguyên nhân của vũ trụ. 
Vạn hữu sinh ra từ Brahma và trở về với Brahma”. Xã hội chia ra thành 
4 giai cấp. Giai cấp đứng đầu là Brahman Tu Sĩ, sinh ra từ phần đầu 
của Brahma. Giai cấp thứ nhì là Kastryas Quý Tộc, giữ việc cai trị, sinh 
ra từ phần thân Brahma. Giai cấp thứ ba là Vaisyas Thương Nhân, 
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Công Nhân, Nông Dân, sinh ra từ phần tay Brahma. Giai cấp thứ tư là 
Sourdras Thổ Dân vùng cao, sinh ra từ phần chân Brahma. Còn lớp 
Parihas Tiện Dân không thuộc giai cấp nào, sinh ra từ chất thải của 
Brahma, họ bị sống khốn khổ hơn loài vật. Mở đầu cho phong trào triết 
thuyết của Ấn Độ là phái Upanishads đi từ tuyên dương “Đấng Brahma 
là nguồn gốc vũ trụ, sáng tạo ra vạn hữu. Brahma ở khắp nơi, ở trong 
Ta là Atman – Linh Hồn hay Tự Tính của mỗi người. Con Người không 
lãnh hội được Chân Ngã Brahma vì bị Maya trò biến ảo của vũ trụ che 
khuất”, đến việc hoài nghi về Brahma: “Đấng Brahma cao cả ngự trên 
trời xanh, điều khiển cuộc Maya vô thường biến ảo kia có biết được bao 
nhiêu việc mình làm không? Hay chính Ngài cũng không biết nốt? Và 
Ngài có thật là Ngài không?”Khởi đi từ sự nghi ngờ về sự hiện hữu và 
quyền lực của Vị Chúa Tể Càn Khôn này, các triết phái ở Ấn Độ mọc lên 
như nấm, lý giải khắp mặt về tư tưởng và nguồn gốc Vũ Trụ, tạo thành 
một nền Văn Minh tỏa sáng. Gồm: Triết phái Vedanta – Duy Tâm nhất 
nguyên, lấy Thiện Ác làm tiêu chuẩn. Không nhận Brahma là một Hữu 
Thể, mà chỉ là Tinh Lực Vũ Trụ. Phái Samkhya – Số Luận nhị nguyên, 
cho là Vũ Trụ có 2 phần: Tự Tánh là Praki và Thần Ngã là Parusa. Phái 
Mimasa bảo tồn tính cách thường còn của Brahma. Phái Nyaya – Nhân 
Minh Luận khai sáng phương pháp Lý Luận Học quy nạp. Vaissesyka – 
Thắng Luận cực vi, cho là các hiện tượng Vũ Trụ đều quy về 3 yếu tố: 
Thực Chất + Đức Tánh + Nghiệp Tác. Nhưng cuối cùng các tiểu quốc 
trong lục đia Ấn Độ vẫn nằm dưới quyền lực thống trị về tinh thần cùa 
các tu sĩ Brahman – Ấn Giáo. Tuy nhiên trong tăm tối vẫn còn tia sáng, 
đó là việc Đức Phật Thích Ca, một người đã tổng hợp được mọi triết 
thuyết của Văn Minh Ấn Độ, lập ra Đạo Giác Ngộ: Nhân Chủ Siêu Vi 
Giải Thoát để nay trở thành Tôn Giáo Toàn Cầu. 

VĂN MINH TRUNG HOA  

 Trung tâm lục địa Trung Hoa nằm giữa hai dòng sông lớn là Hoàng Hà 
và Dương Tử, nơi mà khoảng Hai Mươi Ngàn Năm trước giống Thần 
Nông từ chiếc nôi có tên Hòa Bình của vùng Đông Nam Á tiến lên đây, 
định cư, định canh trồng lúa, lập quốc. Khoảng Năm Ngàn Năm trước 
do Viêm Đế Thần Nông cai trị. Cháu đời thứ 3 của Viêm Đế là Đế Minh 
lấy Vụ Tiên sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục được phong làm vua Phương 
Nam, lấy quốc hiệu Xích Quỷ, xưng là Kinh Dương Vương, vào khoảng 
năm 2879 trước Dương Lịch. Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra 
Sùng Lãm. Sùng Lãm lấy nàng Âu Cơ, được cha truyền ngôi cho. Ông 
không xưng Đế, xưng Vương như ông cha mình, mà lấy hiệu là Lạc 
Long Quân. Ông cùng vợ đi khắp nơi, dậy dân làm ruộng và trồng dâu, 
nuôi tằm, xe tơ, dệt vải. Nhưng không lập triều đình cai trị, mà trao 
quyền trực trị cho các Tộc Trưởng. Từ đó mới có tên là Bách Việt. Tất 
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cả Bách Việt đều nhận Lạc Long Quân và u Cơ là cha mẹ mình. Cuối 
cùng thì giống Thần Nông đã bị giống Phục Hy đồng hóa tại trung thổ. 
Chỉ còn họ Hồng Bàng trực hệ của Lạc Long Quân và u Cơ là bỏ đất giữ 
dân, di cư, đi mất khoảng gần một ngàn năm xuống tới Phương Nam, 
tức là về quê cũ vùng Hòa Bình, ở châu thổ Hồng Hà, tái định cư lập 
quốc, lấy tên nước là Văn Lang. Nhà vua xưng hiệu Hùng Vương, tự 
nhận là con cả của bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Đó là hai vị Thần 
Tổ của Dân Tộc Việt. Từ đấy dân tộc Việt có tôn giáo thờ Ông Bà – 
Rồng Tiên, đặt nền tảng cho nền Nhân Chủ Đạo. 

Trở lại Phương Bắc, khoảng năm 2700, trước Tây Lịch, giống nòi Phục 
Hy, vốn là bộ lạc du mục, do Hiên Viên Hoàng Đế cầm đầu, từ ngoại 
biên vùng Đông Bắc tiến vào Trung Nguyên, chiếm vùng châu thổ sông 
Hoàng Hà, rồi tranh giành Trung Thổ với dòng giống Thần Nông. Đến 
thời Nhà Hạ từ năm 2205 – 1766, trước Dương Lịch. Nhà Hạ hủy bỏ 
chế độ Mẫu Hệ thiết lập hệ thống Phụ Hệ, cha truyền con nối, với hệ 
thống cai trị có tên là Hồng Phạm Cửu Trù, mà khu trung tâm số 5 là 
Hoàng Cực. Hoàng là rộng lớn bao la. Cực là duy nhất tuyệt đối, đó là 
đạo của đấng Quân Vương thống trị. Như vậy, có nghĩa, cai quản trời 
đất là ông Thượng Đế, cai trị đất nước là ông Hoàng Đế, làm chủ gia 
đình là ông Gia Trưởng, mà Hoàng Đế là con Thượng Đế thay Trời trị 
dân. Bởi vậy, chỉ nhà Vua mới được tế Trời, nền văn minh Trung Hoa 
không có tôn giáo thờ Trời, mà chỉ có đạo thờ Vua. 

Đến thời Nhà Chu, năm 1776-1122, trước Dương Lịch, Chu Công tuy đã 
khám phá ra thuyết Dịch Lý, nhưng nó lại trở thành công cụ bói toán, mà 
không thể chuyển vào thực tế để phá vỡ hệ thống cai trị Hồng Phạm 
Cửu Trù đóng khung kiên cố. Khiến cho nước Trung Hoa chỉ là nền Văn 
Minh, mà không có động lực Văn Hóa. Suy tư, tính toán, toàn là mưu 
lược chiến tranh, với thủ đoạn chính trị, và làm ăn gian dối. Chính vì thế, 
nên khi Khổng Tử lập thuyết, ông cũng chỉ đưa ra được Thuyết Chính 
Danh – Định Phận. Tam Cương – Ngũ Thường. Vua ra Vua, Quan ra 
Quan; Thầy ra Thầy, Trò ra Trò; Cha ra Cha, Con ra Con, trong vòng 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, mà vẫn nằm trong khuôn khổ Hồng Phạm 
Cửu Trù khép kín. Chế độ phong kiến cha truyền con nối tiếp tục thống 
trị, người dân bị trị, xã hội loạn lạc không thể chuyển dịch. Từ đó Bách 
Gia Chư Tử thi nhau xuất hiện, như Lão Đam, Dương Chu, Mạc Tử, 
Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử…đưa ra đủ mọi khuynh hướng tư tưởng, 
cả thuận lẫn nghịch với Đạo Khổng. Riêng Lão Tử chỉ viết một cuốn Đạo 
Đức Kinh, rồi bỏ đi mất dạng. Ông đề ra chủ trương “Vô Vi nhi Vô Bất 
Vi” Tức là không làm mà không phải không làm. Đừng đem ý thức chủ 
quan của mình can thiệp vào với Đạo Tự Nhiên. Ông nhìn nhận có Vị 
Phó Cả tạo tác ra vũ trụ. Nhờ đó, các Đạo Sĩ mới lập ra Lão Giáo, vẽ 
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nên một triều đình Thiên Quốc giống với triều đình Trần Gian, có vị 
Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản, có vị Vương Mẫu trang nghiêm, và 
chư thần tiên Nam, Nữ. Lão Tử được tôn là Thái Thượng Lão Quân 
chuyên việc luyện linh đơn. 

Lão Giáo phát triển rộng khắp, ảnh hưởng cả vào triều đình nhà Hán. 
Đến đời Hán Vũ Đế, năm 140 trước Dương Lịch. Đạo Khổng được công 
nhận là Quốc Giáo, Đức Khổng Tử được tôn lên làm ‘Vạn thế sư biểu”. 
Nho Sĩ thi đỗ là quan. Đạo Nho trở thành công cụ của triều đình Đế 
Quốc Đại Hán. Lão Giáo bị loại khỏi triều đình. Người Hoa được gọi là 
người Hán, chữ Nho trở thành chữ Hán, được dùng vào việc Hán hóa 
các thuộc quốc. Do đó, tư tưởng Khổng Giáo tràn lan khắp Á Đông. 
Năm 111 trước Dương Lịch, nhà Hán chiếm trọn Việt Nam, nhưng 
không đồng hóa nổi Việt Tộc vì tinh thần Độc Lập của Dân Tộc đã được 
hỗ trợ bởi tinh thần Tự Chủ của Phật Giáo, gắn kết với nhau hàng trăm 
năm trước, để biết cách tự bảo vệ mình, đồng thời tìm thế viên dung 3 
tôn giáo là Phật + Lão + Khổng. Rồi trên ngàn năm kiên trì dung hóa với 
tư tưởng Nhân Chủ Việt, tạo thành nguồn Văn Hóa Việt Nam: Nhân Chủ 
Nhân Văn, khác biệt cả với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa. 

VĂN MINH HY LẠP  
 Đoạn văn sau đây được trích trong TỔNG THỨC VẬN của Lý Đại 
Nguyên. “Khoảng 40 thế kỷ trước, một bộ lạc man rợ bỏ triền sông 
Danube tiến xuống phía Nam, tràn vào bán đảo Grèce, học văn minh, 
pha máu với người bản xứ, sau đó chiếm trọn đảo Grèce, lập thành 
quốc gia, mang tên tổ phụ là Hélène. Hy Lạp tạo ra một nền văn minh 
sáng lạn, ảnh hưởng lớn tới văn minh Âu Châu và nhân loại hiện 
đại.“Người Hy Lạp rất thông minh, thích khảo sát và sáng tạo. Đầu tiên 
họ cũng sống trong nhận thức đa thần, như bất cứ bộ lạc bán khai nào, 
nhưng đứng đầu chư thần là đấng Zeus coi việc trên trời dưới đất. Dưới 
đấng Zeus là có các vị thần gió, mưa, biển, tài năng, khoa học, văn 
chương… Những vị thần ấy là nguồn nuôi dưỡng nền văn học. Nền văn 
hóa của dân tộc Hy Lạp thành hình rất sớm, khoảng từ 26 đến 23 thế kỷ 
trước, các nhà đại hiền triết và khoa học xuất hiện. Mở đầu là học thuyết 
Hoài Nghi – Biến Động của Héraclite, liền sau đó Pameride lập thuyết 
Bản Thể để phản đối. Rồi được Demorite giải thích sự vật theo thuyết 
Nguyên Tử. Đến Socrate thành lập Luân Lý, dựa trên tiêu chuẩn thiện, 
ác, đem triết học vào cuộc sống chính trị, xã hội, mở lối cho Platon thành 
lập thuyết Duy Lý, tức là đặt viên gạch móng cho hệ phái Duy Tâm, và 
rồi soạn thảo cuốn Chế Độ Cộng Hòa. Dung hợp quan niệm của Socrate 
với Platon, Aristote thành lập Phương Pháp Lý Luận Khoa Học, một yếu 
tố cần cho việc thành lập Hệ Thống Tư Tưởng, nhưng ở phương pháp 
Tố Nguyên của Aristote, phần ý niệm Tâm Linh được coi là nguyên bản 
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sự vật, còn phần vật chất hiện hữu bị coi là phụ thể luôn luôn biến đổi. 
Nên sau đó Epicure thành lập thuyết Duy Cảm Giác để phủ nhận giá trị 
ý niệm của lý trí, mà chỉ nhìn nhận sự việc cảm giác được mà thôi. Sống 
trong không khí phồn tạp của các ngành tư tưởng đó, Zenon thành lập 
thuyết Khắc Kỷ, khuyến khích một cuộc sống đức hạnh hợp với luật tự 
nhiên hơn. Nền học thuyết rực rỡ Hy Lạp thiếu mất tư tưởng gia Tổng 
Hợp, nên đã bị ngưng đọng, phân tán, rồi bị Đế Quốc La Mã bứt ra từng 
mảnh, truyền khắp Năm Châu. 
“Hy Lạp suy thì La Mã hưng thịnh. Sau khi học được văn minh Hy Lạp, 
La Mã nhờ gan dạ, bền chí và biết tổ chức, nên trở thành một Đế Quốc 
khổng lồ choáng hết vùng Địa Trung Hải và Âu Châu. Lập quốc ở trung 
bộ nước Ý ngày nay, và kiến thiết thành La Mã trước đây 29 thế kỷ. Xã 
hội tổ chức theo Phụ Hệ và sống trong kỷ luật rất nghiêm minh. Họ thờ 
lạy nhiều thần và thờ Tổ Tiên. La Mã mở rộng đế quốc sang miền Trung 
Đông, nhận ảnh hưởng của Đạo Thiên Chúa từ Do Thái tràn vào chính 
quốc, rồi lan ra khắp đế quốc La Mã vĩ đại. Vì hợp với nhận thức Độc 
Thần đang lên của Con Người, nên sau thời kỳ Thiên Chúa Giáo bị cấm 
đoán tàn sát, tôn giáo này đã vượt lên địa vị độc tôn, trùm lấn tư tưởng 
mọi người, khống chế luôn cả quyền thống trị các vua Âu Châu để làm 
chủ các lãnh địa kinh tế”. Hết Trích. 
 
TÔN GIÁO TOÀN CẦU 
Hiện nay 3 tôn giáo có tính cách toàn cầu, đã vượt ra khỏi biên giới 
Quốc Gia và văn minh Khu Vực, đó là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và 
Hồi Giáo. Nhưng đây cũng là những trở lực không nhỏ đối với tiến trình 
Toàn Cầu Hóa. Một đôi nơi, niềm tin tôn giáo cực đoan còn gắn liền với 
tinh thần Dân Tộc, Chủng Tộc quá khích để chống trả quyết liệt với công 
cuộc Toàn Cầu Hóa của Nhân Loại nữa. Do vậy, Thức Giả của các Tôn 
Giáo và của toàn Thế Giới cần phải dốc hết tâm linh, trí tuệ, tình 
thương, thương cho chính mình, thương cho thân phận Con Người 
mong manh của nhân loại, đang chịu nhiều đau khổ, trước cảnh Người 
coi nhau là thù địch, rồi tàn nhẫn hành hạ, đầy ải, chém giết nhau, nhân 
danh tín ngưỡng và tinh thần yêu nước, hay là vì những lý tưởng chủ 
nghĩa hão huyền, mà tìm ra những phương pháp hóa giải những xung 
đột đó, nhằm giải thoát cho hết thảy chúng ta và chúng sinh ra khỏi 
cảnh: Người đọa đầy Người. Người tàn phá Vật, hủy hoại Môi Trường 
Sống. 

PHẬT GIÁO: 

 Giáo chủ của Đạo Phật là Đức Thích Ca, Ngài là một thái tử, thuộc giai 
cấp Kastryas, dười quyền chỉ đạo tinh thần của Branhman – Ấn Giáo. 
Sinh vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Dương Lịch. Là một người cực kỳ 
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thông minh hiếu học, hiểu biết tất cả những kinh điển của Văn Minh Vệ 
Đà và các học thuyết cổ đại. Nhưng Ngài không tìm thấy ở nơi đó có 
phương pháp nào để giải thoát cho sự khổ đau của Con Người, và giải 
phóng cho một xã hội Ấn Độ bị phân chia giai cấp tàn nhẫn, không tôn 
trọng phẩm giá Bình Đẳng của Con Người trong xã hội Loài Người. Ngài 
từ bỏ vương vị, thoát ly gia đình đi tu khổ hạnh, mưu tìm đao giải thoát 
khổ đau. Nhưng vẫn như đáy biển mò kim. Cuối cùng Ngài tọa thiền tại 
gốc Bồ Đề, tự tìm về chính mình, với niềm tự tin vô biên, tự do vô hạn, 
tự chủ vô cùng, rồi vui vẻ nhẹ nhàng xả bỏ tất cả những gì mình đã 
chấp giữ xưa rầy trong tâm thức, đã làm cho “cái Ta trong Ta” mỗi ngày 
thêm lớn mạnh, tham, sân, si chất ngất trong tâm tư, che mờ Giác Tính. 
Chỉ khi Giác Tính hiển lộ, mới làm cho Thân Tâm an tịnh, Hơi Thở nhẹ 
nhàng, Suy Tư đại định, Trí Tuệ bừng sang, Từ Bi rộng mở, chứng đạo 
Giác Ngộ Giải Thoát cho chính mình và hướng dẫn nhân loại, chúng 
sinh thoát kiếp khổ đau ở đời này, và thoát nghiệp luân hồi ở muôn kiếp. 

Như vậy, Đạo Phật Giải Thoát không phải tìm ở đâu xa, mà phải tìm ở 
chính nơi Tâm mình. Vì thế, mà phương pháp truyền phổ Đạo Phật là đi 
thẳng vào Tâm Tư mỗi người, chứ không nhờ vào Thế Quyền hoặc 
Thần Quyền. Nên Đức Phật không lập Giáo Hội trung ương, không củng 
cố Giáo Quyền như các tôn giáo khác, mà chỉ lập ra các Tăng Đoàn tự 
do đi khắp nơi hoằng dương chính pháp. Lấy Con Người làm Cứu 
Cánh. Với phương châm “khế cơ, khế lý”, tùy duyên ứng xử, cho hợp 
thời, hợp thế, hợp với long người, không phân biệt đẳng cấp chính trị, 
hay giai cấp xã hội, khoặc khác biệt văn hóa, dân tộc, chủng tộc. Do đó, 
Phật Giáo là tôn giáo có tính Toàn Cầu không phân biệt và kỳ thị tôn 
giáo, mà là Đạo khai phóng cho tâm tư mỗi người tự chứng đạt Nhận 
Thức Nhân Chủ Nhân Văn. Đến thời Đại Đế Asoka, năm 268-232 trước 
Dương Lịch, sau khi thống nhất Ấn Độ, ông theo Phật Giáo, tổ chức 
thêm một kỳ đại hội kết tập kinh điển Đạo Phật nữa, rồi thành lập các 
Tăng Đoàn cho đi hoằng dương ngoài xứ Ấn. Một trong số các Tăng 
Đoàn này đã đến đất Việt, có thể vào thời Nhà Thục, năm 258-207, hay 
đầu thời Nhà Triệu năm 207- 111, trước Dương Lịch, lập cứ địa tu học 
và hành đạo tại vùng Kinh Bắc thuộc Băc Ninh ngày nay, ở phía Bắc 
sông Hồng, đối diện với thành Cổ Loa, nằm ở phía Nam Sông Hồng. Từ 
đấy, Nguồn cội Nhân Chủ Việt dung hóa với Biện Chứng Nhân Chủ 
Phật, trở thành nền tảng Văn Hóa Việt Nam. Vì cả 2 đều lấy Con Người 
làm Cứu Cánh. 

THIÊN CHÚA GIÁO:  

Dân Tộc Do Thái tin tưởng mãnh liệt rằng: Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra 
trong dòng họ của mình. Vì họ được Sấm Truyền nói, họ là dân riêng 
của Thiên Chúa. Đến khi Chúa Jésus xuất hiện, tự nhận mình là Đấng 
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Cứu Thế, Ngôi Hai của Thiên Chúa. Theo Ngài thì Ngôi thứ Nhất là Cha, 
Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Ba ngồi cũng chỉ là 
Một Thiên Chúa, mà Ngài là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, xuống trần thế 
làm Người, và Ngài thường rao giảng: “Loài Người là anh em với ta, 
cùng là con cái Thiên Chúa. Nên phải thương yêu nhau. Như Thiên 
Chúa đã yêu thương Loài Người”. Chúa Jésus đã làm thay đổi tính khí, 
hình ảnh nghiêm khắc và nặng tay trừng phạt của đấng Yahvé – Chúa 
Trời của Do Thái Giáo, thành một Thiên Chúa nhân từ suối nguồn 
thương yêu của Thiên Chúa Giáo. Như vậy, trong mỗi người đều có 
Thiên Chúa Tính. Đây là nguyên nhân chính khiến Do Thái Giáo, nộp 
Ngài cho Đế Quốc La Mã, đóng đinh Ngài trên Thâp Tự Giá. Cả dân Do 
Thái cho đến nay vẫn không công nhận Ngài là Đấng Cứu Thế do Chúa 
Trời gởi xuống cho họ. 

Thực tế thì Tín Lý Thiên Chúa Giáo là tổng hợp quan niệm Thượng Đế 
sáng tạo Vũ Trụ của Dân Tộc Do Thái, vào với quan niệm Hồn Thiên 
Bất Tử ở nơi mỗi người của Văn Minh Ai Cập. Như vậy, Con Người có 
một Linh Hồn Hằng Sống. Nếu sống lương thiện ở đời này, sẽ đươc về 
nước hằng sống trên Thiên Đàng. Còn sống Độc Ác ở thế gian thì sẽ bị 
phạt xuống Hỏa Ngục đời đời. Ai ai cũng muốn lên Thiên Đàng được 
hưởng phúc vĩnh hằng. Chẳng ai muốn xa xuống Hỏa Ngục bị lửa thiêu 
đót vĩnh viễn. Nhờ thế, mà Nhân Loại cũng bớt làm ác đi nhiều. Tóm lại 
các chính giáo đều đề ra các hình thức Thưởng, Phạt một cách nghiêm 
minh để giữ cho Con Người bớt xa đọa, ăn ngay, ở lành, hợp với Đức 
Hiến Sinh và Công Bẳng của Thiên Nhiên. 

Sau khi Chúa Jésus bị chết trên thập tự giá, các môn đệ của Ngài chia 
nhau đi truyền giáo khắp nơi. Pierre cầm đầu một nhóm đi thẳng vào Đế 
Quôc La Mã để truyền bá Tôn Giáo thờ Đức Chúa Trời, ngược hẳn với 
tôn giáo Đa Thần và thở Tổ Tiên của La Mã. Nên đã bị nghiêm cấm và 
sát hại tàn bạo suốt 3 trăm năm. Nhưng tín ngưỡng Duy Thần đã đáp 
ứng đúng nhu cầu tâm linh và nhận thức của người dân khắp các nước 
Âu Châu. Nên năm 312, Hoàng Đế La Mã Constantine, sau khi thống 
nhất toàn bộ Âu Châu, muốn yên lòng dân, ông đã chính thức công 
nhận Thiên Chúa Giáo là Công Giáo của toàn Đế Quốc. Năm 313, ông 
triệu tập Hội Đồng Giám Mục toàn cõi để thành lập Giáo Hội Thiên Chúa 
Giáo La Mã. Hoàng Đế La Mã trực tiếp cử ra Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo 
Hội. Mãi tới năm 1059, địa vị thống trị của Hoàng Đế suy vi, Hội Đồng 
Giám Mục mới có quyền chính thức bầu lên Giáo Hoàng. Tiếp tới, năm 
1096, các nước Âu Châu bị Hồi Giáo tấn công. Giáo Hoàng tổ chức binh 
đội Thánh Chiến để chống trả. 

Từ đấy, Chúa Jésus được chính thức tôn lên làm “Vua trên các Vua”, 
Giáo Hoàng và Giáo Hội dựa vào đó trở thành lãnh đạo các Vua Chúa 
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Âu Châu, làm chủ luôn nền kinh tế nông nghiệp. Các Giám Mục, Linh 
Mục trở thành lãnh chúa từng vùng, sống xa hoa, trụy lạc như các ông 
hoàng bà chúa xưa. Phong trào phản kháng Giáo Quyền bùng nổ. Giới 
trí thức đòi tự do tư tưởng. Vào thế kỷ thứ 15 phong trào phục hưng văn 
nghệ bừng lên, tràn sang triết học. Rồi kết hợp triết học vào với tôn giáo, 
theo gót Saint Augustin và Thomas d’Aquin thời Trung Cổ, dùng Duy 
Tâm Luận của Platon và Aristot để chứng minh cho tín lý Thiên Chúa 
Giáo. Nhưng Pomponazzi lại chủ trương dùng Duy Lý để bác khước 
truyền thống của Thiên Chúa Giáo. Erasme chủ trương tự do trong Tín 
Lý Thiên Chúa Giáo. Đòi hỏi Giáo Hội phải khoan hồng, phải tẩy uế, 
phải cởi mở cho tư tưởng tự do. 

Từ lý thuyết rọi vào thực tế biến thành cuộc các mạng tôn giáo, tạo ra 
các giáo phái Tin Lành. Luther tu sĩ Thiên Chúa Giáo, trước sự quái hóa 
Giáo Hội, giáo sĩ sống xa hoa. Giáo Hoàng Léon X cho phép những kẻ 
phạm tội được dùng tiền để chuộc tội. Năm 1517, Luther đứng ra phản 
đối hành động phản giáo lý của Giáo Hội. Ông tuyên bố: “Dùng mọi thứ 
khí giới để thanh toán bọn trụy lạc ấy, rồi rửa tay bằng máu của chúng”. 
Ông chủ trương bãi bỏ uy quyền Giáo Hoàng, đặt quyền đó vào tay nhà 
Vua Chúa. Ông cho là “Ý chí của Chúa thể hiện nơi miệng của vua 
chúa”. Thuyết của ông dẫn tới chế độ Quân Chủ Chuyên Chế. Ngược lại 
Calvin, nhà trí thức Pháp, quyết tâm phục hưng tư tưởng trong tín lý 
Thiên Chúa Giáo, sống trung thành với đường lối của Platon là hòa hợp 
Duy Lý vào với quan niệm Thần Linh. Chủ trương bãi bỏ Giáo Sĩ, thần 
thánh không cần thờ bắng hình ảnh, không tin Đức Jésus thể hiện trong 
bánh, rượu. Calvin dựa vào lý trí, mở mang kiến thức soi đường cho 
Con Người tiến thẳng tới Thượng Đế, không cần tới trung gian là Giáo 
Sĩ hay Vua Chúa. Ông cho “Ý chí Thiên Chúa nằm trong ý thức Con 
Người”, Nên ông chủ trương Chế Độ Dân Chù Tự Do. Mở đường cho 
nước Hoa Kỳ thành lập nền Dân Chủ Cộng Hòa sau này. 

Sau phong trào Cách Mạng Tôn Giáo, Nữ Hoàng Anh Elizabeth tổ chức 
Thiên Chúa Giáo Anh Quốc, tách khỏi Vatican. Phong trào triết học Âu 
Châu nở rộ vào thế kỷ 17-18: Francis Bacon lập thuyết Duy Thực 
Nghiệm, được Descarte thành lập Phương Pháp Suy Luận, nhằm giải 
quyết mọi vấn đề nhận thức từ Duy Tâm, tới Siêu Hình. Malebranche, 
Leibniz, Berkeley lập phái Duy Tâm Chủ Quan. Hegel dùng biện chứng 
pháp để chứng minh cho thuyết Duy Tâm Khách Quan. Condillac thành 
lập hệ thống Duy Cảm Giác, mở đầu cho thuyết Duy Vật của Feurbach 
xuất hiện. Kant lập thuyết Nhị Nguyên, dung hòa cả hai phần Lý Tính lẫn 
Kinh Nghiệm. Thế rồi các nhà lập thuyết chính trị Dân Chủ như Voltaire, 
Jean Jacque Rousseau, Montesquieu cùng xuất hiện, vận động cho 
cuộc cách mạng Dân Chủ tại Pháp 1789, nhưng cách mạng bị ‘đẻ non’ 
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dẫn tới cảnh tranh quyền tàn hại lẫn nhau, khiến cho chính quyền rời 
vào tay Tướng Napoleon Bonapartre. Năm 1804, ông lên ngôi Hoàng 
Đế, tái lập Đế Chế. 

Giữa hoàn cảnh đại loạn trong tình trạng thoái bộ của Phong Trào Dân 
Chủ, trước thực trạng phản bội và bảo thủ, Schopenhauer 1788-1860, 
cho ra đời Quan Niệm Giải Thoát. Kierkegaard 1813-1855, đặt nền tảng 
cho Phong Trào Hiện Sinh. Ngược lại August Comte 1787-1858 thành 
lập hệ thống Duy Thực chỉ đạo cho cuộc Cách Mạng Tư Sản Dân 
Quyền 1848, cũng bắt đầu tại Pháp. Nhưng sau đo nó bị biến thái thành 
Phong Trào Thực Dân đi xâm chiếm Thuộc Địa, mà xã hội vẫn sa lầy 
trong trạng thái bất công: Tư Bản Man Rợ bóc lột Lao Động trong nước, 
và bóc lột các Dân Tộc nhược tiêu. Nên các Học Thuyết Xã Hội của 
Saint Simon, Louis Blanc, Proudhon tiếp tục ra đời, nhằm đả phá Tư 
Bản, nâng đỡ Vô Sản, để Karl Marx tổng hợp thành Ý Thức Hệ Duy Vật 
Công Sản, Đoạt chính quyền ở Nga 1917 và làm chủ một nửa Thế Giới. 
Đây là một tai học khủng khiếp nhất cho Nhân Loại. Giết chết hang 
Tram Triệu người nhiều hơn 2 cuộc chiến tranh Thế Chiến I và II. Mãi 
tới năm 1962, người cầm đầu Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, Giáo Hoàng 
Gioan XXIII triệu tập Cộng Đồng Vaticano II, dứt khoát đưa Thiên Chúa 
Giáo về nguyên vị Thần Quyền độc lập với Thế Quyền, tách Giáo Hội ra 
khỏi Chính Quyền. Cấm các Giáo Sĩ không được tham gia hoạt động 
Chính Trị. Trả Tu Sĩ về cho Dân Chúng, sau gần tròn một Ngàn năm, kể 
từ năm 1059. Thời mà Giáo Hoàng là Vua trên các Vua Âu Châu. 

HỒI GIÁO:  

Sau khi tiếp xúc với Do Thái Giáo và Thiên Chú Giáo ông Mohammed 
thành lập Hồi Giáo vào thế kỷ thứ 7. Hồi Giáo chỉ thờ vị thần duy nhất là 
Allah toàn năng tối thượng, điều khiển Vũ Trụ và Con Người. 
Mohammed tự nhận mình là vị Tiên Tri lớn nhất do Thượng Đế Allah gửi 
đến cho Thế Giới. Nội dung chính trong Kinh Koran, theo tiên tri 
Mohammed thì: “Mỗi người phải phục tùng ý muốn của Chúa Allah, 
không thể cưỡng được, lúc chết phải chịu sự phán quyết của Chúa 
Allah về đức tin và công tội của mình. Mỗi người phải tôn trọng quyền tư 
hữu của người khác. Phải yêu mến Cha mình và không nhận người 
khác làm cha. Phải tin tưởng tuyệt đối vào tiên tri Mohammed và không 
được nhận kẻ khác là tiên tri. Đàn Ông có quyền với Đàn Bà, nhưng 
phải trung thành với luật hôn phối. Đối với kẻ Nô Lệ không được hành 
hạ chúng, vì chúng đều là nô lệ của Chúa”. Bốn điều mà người Hồi Giáo 
phải giữ: 1- Mỗi ngày cầu nguyện 5 lần. 2- Trước khi cầu nguyện phải 
tắm rửa. 3- Trong đời ít nhất phải đi lễ ở La Mecque một lần. 4- Cấm 
uống rượu và ăn thịt heo. Những người phạm tội, ngoài việc Chúa Allah 
nghiêm trị ở đời sau, còn bị người đời đánh bằng roi và ném đá. 
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Hồi Giáo là một tôn giáo cực vi, đi thẳng vào thực tế đời sống, hơn là 
phần siêu hình của Tôn Giáo. Tiên tri Mohammed có khí phách của một 
Đại Đế độc tài hơn là một Giáo Chủ nhân từ. Mohammed luôn đòi phần 
thắng về mình. Kẻ nào không tuân hay chống lại tiên tri Mohammed đều 
bị giết. Quan trọng hơn hết Mohammed đã thiết lập ra một Tôn Giáo 
Đàn Ông. Phụ Nữ đều là nô lệ của phái Nam. Người Chồng có quyền 
tuyệt đối với Vợ, Con. Nên được quyền Đa Thê, miễn là phải giữ đúng 
luật Hồi Giáo. Sức mạnh của Hồi Giáo là Nam Giới. Đây là động lực 
chính khiến cho Đế Quốc Hồi Giáo trở thành dũng mãnh và quá khích. 
Do đó, ảnh hưởng của Hồi Giáo bành trướng rất dữ dội ở thời Trung 
Cổ. Họ chiếm trọn vùng Trung Đông và Bắc Phi, rồi tràn vào lục địa Âu 
Châu. Ở đây, họ gặp phản ứng quyết liệt của Thiên Chúa Giáo. Giáo 
Hoàng La Mã lãnh đạo toàn thể các nước Âu Châu thành một Lực 
Lượng Thánh Chiến – Thập Tự Chinh. Chiến tranh kéo dài từ năm 1096 
đến năm 1720, Hồi Giáo bị loại khỏi Âu Châu. 

Nhưng họ vẫn tiếp tục bành trướng về hướng Đông, chiếm cả vùng Tiểu 
Á lẫn Trung Á. Tuy nhiên nội bộ của họ bị phân hóa thành nhiều Giáo 
Phái, quân đội dàn ra quá mỏng, Họ đã bị Ấn Độ Giáo đẩy lui. Khi tiến 
vào vùng Đông Nam Á, Họ chỉ còn là nhà truyền đạo chứ không còn là 
một Đế Quốc bành trướng nữa, Vì thế, các nước theo Phật Giáo, hay 
Đạo Nho không phải là đất dụng võ của Hồi Giáo, nên họ đã xuống vùng 
biển Đông Nam Á, bám trụ ở Mã Lai và Nam Dương, nơi chưa có Tôn 
Giáo lớn nào hiện diện. Tại vùng Việt Nam họ đã trở thành Tôn Giáo 
chính của Chiêm Thành, nhưng Chiêm Thành đã sát nhập vào Việt Nam 
nên Hồi Giáo ở đây chẳng có là bao. Đến thời Thực Dân. Hồi Giáo bị 
Thực Dân thống trị. Các nước Thực Dân đã vẽ lại bản đồ các quốc gia 
Trung Đông, khiến cho các sắc tộc Ả Rập và các giáo phái Hồi Giáo bị 
đảo lộn. Họ không được sống chung trong một nước có cùng một Dân 
Tộc, một Giáo Phái, khiến họ không còn sức đề kháng nữa. Hiện nay họ 
đã chọn con đường Thánh Chiên Khủng Bố Toàn Cầu, Với long thù hận 
truyền thống đối với nước Do Thái, Thiên Chúa Giáo và người Da Trắng 
chất ngất. Họ chủ trương chuyên về phá hoại và ôm bom tự sát, nhằm 
đẩy các cường quốc da trắng bị rơi vào thế lo sợ thường xuyên, mà bó 
tay vô kế khả thi. Chỉ mong rằng trong Thế Giới Hồi Giáo có một cuộc 
Cách Mạng Phụ Nữ, để quân bằng Nam, Nữ trong một chế đọ Tự Do 
Dân Chủ, mới hy vọng thay đổi đươc tình thế. 

THẾ LỰC TOÀN CẦU 
 
Bước đầu tiên trong tiến trình Toàn Cầu Hóa là, giới Thương Buôn đóng 
tàu lớn vượt đại dương đi tìm đất lạ. Nhờ đó, Giáo Sĩ Tôn Giáo có điều 
kiện, vượt biên cương quốc gia đi truyền đao ra toàn cầu, một công việc 
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làm hết sức thánh thiện. Nhưng đến Bước thứ hai thì đầy oan khiên do 
Phong Trào Thực Dân đi chiếm thuộc địa, bóc lột các nước Nhược Tiểu. 
Một số nơi, như trường hợp Việt Nam: Người Pháp đã nhân danh việc 
cứu các nhà truyền giáo Đạo Thiên Chúa, bị triều đình Nho Giáo ở đây 
cấm đạo giết hại, để đem quân chiếm đoạt, đặt ách thống trị lên dân tộc 
Việt Nam. Vì quyền lợi do Thực Dân mang lại cho chính quốc, đã là 
miếng mồi thơm, lôi kéo các nước tiên tiến u Châu vào cuộc tranh giành 
Thuộc Địa mở ra cuộc Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918. Về phía Hoa Kỳ, 
ngày 23/12/1913 Quốc Hội Mỹ thông qua luật về Cục Dự Trữ Liên Bang. 
Ngày 16/11/1914, Cục Dự Trữ Liên Bang gồm 12 khu vực Ngân Hàng 
Tư Nhân, đi vào hoạt đông. Nhà nước Mỹ trao quyền in tiền và điều phối 
Thị Trường cho Cục Dự Trữ Liên Bang đảm trách, đương nhiên vẫn do 
nhà nước Mỹ tấn phong Chủ Tịch quỹ này và thường xuyên kiểm soát. 
Nhưng Quyền Lực Tài Phiệt Ngân Hàng đã trở thành thế lực siêu đẳng 
tại nước Mỹ và trên toàn cầu kể từ đó. Ngày 06/04/1917, Mỹ nhập cuộc 
chiến tranh, giúp phe cựu Thực Dân thắng trận Đệ Nhất Thế Chiến. 
Nhưng cũng từ đó, Tổng Thống Hoa Kỳ, Tomas Woodro Wilson quyết 
tâm thực hiện công cuộc Giải Thực. Do nhu cầu chiến tranh, các ngành 
khoa học kỹ thuật bùng nổ, nhất là kỹ nghệ chiến tranh của Mỹ. 

Bước thứ ba, cũng vẫn mục đích trên, Adolf Hitler khai thác tinh thần 
Chủng Tộc Độc Tôn của nước Đức, Liên Minh với 2 nước Ý và Nhật lập 
thành Trục Phát Xít, tiến đánh Âu Châu, mở ra cuộc Đệ Nhị Thế Chiến 
toàn cầu 1939-1945. Để chống lại với phe Phátxit: Đức, Ý, Nhật, phe 
Đồng Minh: Mỹ, Anh, Pháp, Liên Sô và Trung Hoa thành hình. Cầm đầu 
cuộc chiến này là Hoa Kỳ. Kết thúc chiến tranh phe Đồng Minh chiến 
thắng phe Phát Xít. Cuộc chiến chấm dứt bằng 2 quả bom Nguyên Tử 
của Mỹ thả xuống Nhật Bản. Thế Lực Phát Xít hoàn toàn bị xóa sổ trên 
thế giới. Bước thứ tư: Bất ngờ Mỹ đã quyết định chia cho Cộng Sản 
Liên Sô một nửa nước Đức và một số nước Đông Âu, trước sự ngỡ 
ngàng của Thủ Tướng Anh, Churchill. Kể từ đấy Liên Sô được nâng lên 
hàng cường quốc nguyên tử, trở thành thế lực Đối Đầu với Hoa Kỳ 
trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Cùng lúc đó, Mỹ viện trợ tái thiết các 
nước Âu Châu và toàn Thế Giới chống Cộng, kể cả 2 cựu thù của Mỹ là 
Tây Đức và Nhật Bản, để sau này họ trở thành các cường quốc kinh tế. 
Đồng Đô La Mỹ lên ngôi làm chủ nền Tài Chánh Quốc Tế kể từ đó. 

Quay sang Á Châu. Vì chủ trương Đồng Minh với Cộng Sản Liên Sô để 
chống Phát Xít, nên Hoa Kỳ đã buộc Trung Hoa Dân Quốc của Thống 
Chế Tưởng Giới Thạch phải thực hiện giải pháp “Quốc Cộng Đề Huề” 
với Đảng Cộng Sản của Mao Trạch Đông, chỉ có như thế, Hoa Kỳ mới 
giúp cho Trung Hoa chống Phát Xít Nhật. Trong khi đó Cộng Sản Trung 
Hoa đang bị vây hãm ở khu Diên An nhỏ xíu. Tất nhiên Tưởng Thống 
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Chế không chịu, ông quyết dứt điểm phe Cộng trước khi đánh Nhật. 
Nhưng rồi ông bị tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Trương Học Lương cầm 
giữ, buộc ông phải chấp nhận giải pháp Quốc Cộng Đề Huề của Mỹ. 
Mao Trạch Đông và Cộng Sản Trung Hoa sống sót, tràn vào lục địa. 
Năm 1941, Hồ Chí Minh, (Có thể đây chính là viên Thiếu Tá Hồ Quang 
của Tình Báo Sở Trung Cộng, đội danh Nguyễn Ái Quốc), xuống Hoa 
Nam hoạt động, lập ra Việt Nam Cách Mạng Đồng Chí Hội, bị an ninh 
Trung Hoa Dân Quốc bỏ tù. Sau được mấy lãnh tụ Quốc Gia Việt Nam 
chỉ nghe tên Nguyễn Ái Quốc, mà không biết mặt, xin với Tưởng Thống 
Chế tha ra vào ngày 09/08/1944. Từ đó họ Hồ được tư lệnh Trung Hoa, 
Tiêu Văn và Trương Phát Khuê dùng. Họ Hồ hợp tác với Việt Nam Cách 
Mạng Đồng Minh Hội của các ông Nguyễn Hãi Thần, Hồ Học Lãm, Trần 
Trung Lập… Họ Hồ xin về lập chiến khu chống Nhật tại Việt Nam, được 
bộ lệnh Trung Hoa chấp thuận. 

Hồ Chí Minh thành lập Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là 
Việt Minh. Nhằm tuyên dương chính nghĩa Giải Phóng Dân Tộc, tranh 
đấu Độc Lập cho Việt Nam. Nhờ cứu được 2 phi công Mỹ bị Nhật bắn 
rớt máy bay, nhân đó họ Hồ xin gặp thiếu tướng quân báo Mỹ tại Trung 
Hoa, Claire Chennault cho tiếp kiến. Chính từ cuộc gặp này, Mỹ đã dùng 
Hồ Chí Minh làm chỉ điển viên cho Mỹ tại Việt Nam và võ trang cho Việt 
Minh cướp chính quyền từ tay Chính Phủ Trần Trọng Kim của Triều 
Đình Bảo Đại đã được Phát Xít Nhật trao trả chủ quyền cho Việt Nam. 
Ngày 11/03/1945, nhà Vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam Độc Lập. 

Vấn nạn lịch sử được đặt ra là liệu Mỹ có biết Hồ Chí Minh và Việt Minh 
là Cộng Sản hay không? Cam đoan là họ biết rất rõ. Nhưng với chủ 
trương quyết liệt Giải Thực, ngay trước khi nước Mỹ dấn thân vào cuộc 
Đệ Nhị Thế Chiến, mà Mỹ không thể trực thiếp chống lại các nước Anh, 
Pháp là Đồng Minh cật ruột của mính, họ phải mượn tay thế lực đang 
lên là Quốc Tế Cộng Sản. Việc Mỹ dùng Hồ Chí Minh ở Việt Nam chống 
Thực Dân Pháp, và sau này chia một nửa Âu Châu cho Cộng Sản Liên 
Xô, cho thấy rõ thâm ý và viễn kiến của lãnh đao Hoa Kỳ. Chính thứ 
viễn kiến quỷ quái này, đã đẩy Việt Nam vào cảnh chiến tranh triền miên 
ngay sau khi Đệ Nhị Thế Giới chấm dứt. Chính cuộc Dân Tộc Kháng 
Chiến tại Việt Nam đã làm cho các nước như: Anh, Bỉ, Hòa Lan, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha… thấy không thể duy trì thuộc địa được nữa, nên đã 
lần lượt trao trả Độc Lập cho các Dân Tộc bị trị. Nước Anh đáp ứng 
cuộc tranh đấu Bất Bạo Động của Thánh Gandhi, trao trả Độc Lập cho 
Ấn Độ năm 1947. Chỉ có nước Pháp vì mê muội, phải nuốt mối nhục là 
Thua Trận tại Điện Biên Phủ. Năm 1954 Viêt Nam bị chia đôi. Miền Bắc 
thuộc Cộng Sản chịu sự lãnh đạo của Liên Sô, Trung Cộng. Miền Nam 
thuộc Quốc Gia, dưới ảnh hưởng của Mỹ. Ngày 25/04/1956, tại Sài 



18 
 

Gòn, quân đội viễn chính Pháp cuốn cờ về nước, đánh dấu việc Phong 
Trào Thực Dân Thế Giới chấm dứt. Giấc mơ Giải Thực của tổng thống 
Mỹ, Tomas Woodro Wilson, đã thành hiện thực. 

Việc Trung Cộng chiếm trọn Hoa Lục năm 1949 đã làm thay đổi hoàn 
toàn cuộc chiến và vận mệnh Việt Nam, Năm 1950, Hồ Chí Minh, cùng 
với Mao Trạch Đông sang gặp Stalin tại Mạc Tư Khoa. Hồ Chí Minh 
không được đón tiếp như một nguyên thủ Quốc Gia, mà chỉ là một tên 
tay sai của Stalin. Bị Stalin lên án là hữu khuynh. Buộc phải nghe lệnh 
Mao Trạch Đông để thực hiện cuộc Cải Cách Ruộng Đất. Năm 1951, 
đảng Cộng Sản Việt Nam phục hoạt với cái tên là Đảng Lao Động Việt 
Nam để chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất, do cán bộ Trung Cộng 
trực tiếp chỉ đạo. Đây đúng là một biến động “long trời nở đất” không 
phải chỉ với số sinh mạng hàng vạn người Việt Nam vô tội bị giết, mà là 
Truyền Thống Văn Hóa và Chiếc Nôi Độc Lập Dân Tộc của Việt Nam là 
hệ thống Tự Quản Làng Xã bị Cộng Sản tiêu diệt, do chủ trương “Đào 
tận gốc, trốc tận rễ” những thành phần Trí, Phú, Địa Hào vốn là những 
yếu tố chính trong việc xây dựng hệ thống Làng Xã Tự Quản, Tự Chủ, 
Tự Túc của Việt Nam. Năm 1956, tại đại hội đảng Cộng Sản Liên Xô lần 
thứ 20, Khrushchev hạ bệ thần tượng Stalin, khiến Mao Trạch Đông 
chống đối quyết liệt chủ trương Xét Lại của Liên Sô. Hồ Chí Minh và 
Cộng Sản Việt Nam mắc kẹt ở giữa, trong nội bộ Cộng Sản Việt Nam 
nổi lên phe Xét Lại và chống Xét Lại. Thế nên Hồ Chí Minh phải vội 
vàng phát động cuộc xâm lăng miền Nam, nhằm kéo cả Liên Sô lẫn 
Trung Cộng phải vào làm nhiệm vụ quốc tế giúp Bắc Việt tiến đánh Miền 
Nam. 

Cuộc chiến Quốc-Cộng giữa 2 miền Nam, Bắc Việt Nam còn được 
tuyên xưng là cuộc chiến Ý Thức Hệ giữa Thế Giới Tự Do và Cộng Sản 
Quốc Tế. Nhưng những người cầm súng của ngoại bang bắn giết nhau, 
thù hận nhau lại là người Việt Nam, để không mang lợi ích gì về cho dân 
chúng và Dân Tộc Việt Nam. Tội nghiệp nhất là Nam Việt Nam bị rơi vào 
thế bị Tự Vệ. Trong khi đó, Người Việt Nam chỉ là công cụ cho một trò 
chơi chính trị lớn của các Thế Lực Quốc Tế. Như trên đã trình bày, Hoa 
Kỳ đã sử dụng Cộng Sản Việt Nam vào công việc chống Thực Dân 
Pháp. Lần này Hoa Kỳ lại dùng Việt Cộng vào công việc “Dùng Cộng 
Diệt Cộng”. Nhưng đau đớn nhất là Quốc Dân Việt Nam vô tội bị đem ra 
làm vật tế thần cho cuộc chiến thắng Cộng Sản Quốc Tế của Hoa Kỳ và 
Thế Giới Tự Do. Với mưu mô quỷ khốc thần sầu. Thiên hạ vẫn cho rằng 
nước Mỹ đã thua trận tại Việt Nam. Nhưng thực tế thì nhờ cuộc chiến 
Việt Nam, Mỹ đã kéo Trung Cộng về phía mình, đã đẩy Trung Cộng vào 
thế chống Liên Sô. 
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Ngày 08/03/1965, Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng Việt Nam, nhằm Mỹ Hóa 
cuộc chiến Việt Nam. Một năm sau, ngày 05/08/1966, Mao Trạch Đông 
phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa, dùng Hồng Vệ Binh tiêu diệt phe 
thân Liên Sô. Năm 1971, Mỹ đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc cho 
Trung Cộng vào thay thế, giữ luôn chiếc ghế Thường Trực tại Hội Đồng 
Bảo An, ngang hàng với Mỹ, Anh, Pháp và Liên Sô trên chính trường 
quốc tế. Năm 1972, Tổng Thống Mỹ Nixon gặp Mao Trạnh Đông tại Bắc 
Kinh, Ngày 28/02/1972, Nixon và Chu Ân Lai ký kết bản thông cáo 
chung Thượng Hải “Mỹ Hoa Đề Huề”. Chiến tranh Việt Nam làm xong 
nhiệm vụ. Ngày 27/01/1973 Hiệp Định Paris về Việt Nam được ký kết, 
để cho quân đội Mỹ rút ra khỏi chiến trường Việt Nam. Nhưng quân đội 
Cộng Sản Bắc Việt vẫn còn hiện diện tại miền Nam, mà Mỹ giảm viện 
trợ quân sự cho Việt Nam. Trong khi đó Việt Cộng tiếp tục đánh nhau 
với Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa cho tới khi Mỹ chấm dứt viện trợ. 

Ngày 30/04/1975, Việt Cộng tiến vào Sài Gòn sau khi chiếc trực thăng 
cuối cùng của Mỹ bay ra khỏi không phận Việt Nam. Mỹ đã quẳng lại 
‘một khúc xương’ Việt Nam để hai con thú hung dữ Liên Sô và Trung 
Cộng tranh ăn. Cuối cùng Liên Sô tự tan vỡ vào năm 1990 khi 
Grosbachev từ tổng bí thư Liên Sô thành tổng thống Liên Bang Nga, 
Liên Sô bị giải thể, đảng Cộng Sản bị giải tán. Trung Cộng bám Mỹ để 
phục hồi kinh tế và củng cố độc tài. Thế lực của Cộng Sản Quốc Tế biến 
mất, các nước Đông Âu được giải thoát. Nước Nga hiện nay chi là một 
quốc gia “độc tài khoác áo Dân Chủ”, Tổng Thống Putin đang đưa nước 
Nga trở về với mộng Đế Quốc Dân Tộc Đại Nga. Lãnh đạo Cộng Sản 
Trung Hoa hiện nay là Tập Cận Bình cũng đang nuôi mộng phục hồi Đế 
Quốc Dân Tộc Đại Hán. Đây là 2 thế lực Dân Tộc Cực Đoan Bành 
Trướng, đang đe dọa anh ninh, hòa bình 2 vùng Âu và Á, cộng với thế 
lực Hồi Giáo Thánh Chiến Khủng Bố Toàn Cầu, mà Thế Lực Hoa Kỳ 
đang hợp tác với quốc tế để đối phó. 

 

CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 
 
Như vậy là từ ngày 06/04/1917, Hoa Kỳ rời bỏ Chủ Trương Tự Cô Lập, 
tham gia Đệ Nhất Thế Chiến, nhằm giới thiệu mình là một sức mạnh về 
kinh tê, quân sự, chính trị, đóng góp cho các nước Đồng Minh Tây u. 
Nhưng rồi, Chiến Lược của Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế Chiến đã ‘Dùng 
Đồng Minh Diệt Phát Xít’. Sau Đệ Nhị Thế Chiếm lại ‘Dùng Cộng Sản 
Diệt Thực Dân’. Cuối cùng, ‘Dùng Cộng Sản Diệt Cộng Sản’. Như đã 
trình bày ở phần chiến tranh “Quỷ khốc, Thần sầu”, “Quỷ bất tri, Thần 
bất giác” tại Việt Nam. Sau khi Liên Sô sụp đổ, Quốc Tế Cộng Sản tan 
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rã, Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành Siêu 
Cường kinh tế, quân sự, chính trị duy nhất trên hành tinh này. Thế Giới 
mở ra Thời Đại Toàn Cầu: Kinh Tế Thị Trường Tự Do Toàn Cầu Hóa, 
các nước xây dựng các khối kinh tế, các khối đó và các nước đối tác 
kinh tế chồng chéo lên nhau, tạo ra một môi trường kinh doanh đa diện 
chằng chịt, và tất cả đều cần gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới – 
WTO. Hoa Kỳ và các nước giầu có không sử dụng phương pháp viện 
trợ để tạo vây cánh nữa, mà đóng gióp vào Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế-FMI 
và Ngân Hàng Thế Giới-WB để cho các nước cần phát triển vay với lãi 
xuất nhẹ, hoặc trợ giúp cho các chương trình nhân đao. Các nước kỹ 
nghệ phát triển hàng đầu tổ chức thành Nhóm G7, rồi sau đó tổ chức 
thêm Nhóm G20. Kinh nghiệm dậy rằng, chỉ các nước có Nền Dân Chủ 
Tự Do Trọng Pháp mới đủ điều kiện phát triển giáo dục, nâng cao dân 
trí, phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho 
toàn dân và đem về lợi nhuận cụ thể cho các nhà đầu tư. Do đó, Hoa Kỳ 
đang ra sức thúc đẩy phong trào Dân Chủ Hóa Toàn Cầu. 

Nhưng một biến cố khủng khiếp bất ngờ đã làm cho nước Mỹ và cả Thế 
Giới bàng hoàng, rung động. Bọn Khủng Bố đã cướp 4 chiếc phi cơ dân 
dụng của Mỹ biến thành những quả bom, lao vào làm nổ tung Tòa Tháp 
Đôi của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ở News York và Ngũ Giác Đài 
ở Washington DC, làm chết trên 3 ngàn người, vào ngày 11/09/2001. 
Sự kiện này nằm ngoài dự kiến chiến lược toàn cầu của Mỹ, nên cách 
ứng phó không có bài bản. Tinh thần yêu nước của dân Mỹ lên cực 
điểm. Chính phủ Mỹ phát động Cao Trào Chống Khủng Bố Toàn Cầu. 
Lập tức đổ quân vào Afghanistan để tiêu diệt Taliban, phá hang ổ bọn 
Khủng Bố al Qaeda, lùng bắt trùn khủng bố Osama bin Laden. Năm 
2003 đánh luôn Iraq, lật đổ nhà độc tài Sadam Hussen. Việc làm này 
được cả Nga lẫn Trung Cộng hưởng ứng. Vì nhân đây Nga ghép những 
người Hồi Giáo Chechnya là Khủng Bố để tàn sát. Trung Cộng cũng 
ghép người Hồi Giáo Uighur ở Tân Cương vào tội Khủng Bố để đàn áp. 

Nước Nga và Trung Cộng như thế là có thời gian 10 năm dài được Mỹ 
nhận là Đồng Minh Chiến Lược Chống Khủng Bố. Putin lãnh tụ Nga tha 
hồ tự tung tự tác. Hết làm tổng thống, xuống làm thủ tướng, rồi lại lên 
ngôi tổng thống độc tài, triệt để khai thác tình tự Dân Tộc Cực Đoan của 
người Nga, biến nước Nga từ Dân Chủ sang Độc Tài với tham vọng trở 
thành Đế Quốc Đại Nga. Xâm Lăng láng giếng. Trung Cộng còn nguy 
hiểm hơn. Chế độ Cộng Sản Độc Tài Toán Tri được kết hợp với chế độ 
Phong Kiến Đế Quốc Đại Hán, làm thành Chủ Nghĩa Bành Trướng Cực 
Đoan. Công khai tỏ dấu muốn trở thành một Cường Quốc Đại Dương, 
đe dọa chiếm biển Hoa Đông của Nhật Bản và toàn vùng biển Đông của 
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Đông Nam Á, rồi chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, cuối cùng chiếm 
luôn nước Mỹ. Khiến cho các nước khắp Á Châu lo ngại. 

Đây lại là thời cơ cho Mỹ có chính nghĩa xoay trục chiến lược về Á Châu 
– Thái Bình Dương, kể từ 2010. Nhằm Quân Bằng Lực Lượng với 
Trung Công để tránh thế giới khỏi rơi vào chiến tranh. Nước Nhật buộc 
phải từ bỏ chủ trương tự phòng thủ. Chuyến sang Phòng Thủ Tập Thể, 
liên minh quân sự với Mỹ, Nhật, Úc, Ấn, nhằm bảo vệ và thúc đẩy các 
nước Đông Nam Á tự tin, tự chủ, hợp tác với nhau, đối tác vời các 
cường quốc Dân Chủ cùng mục đích Ngăn Bành Trướng Bắc Kinh. 
Thực tế cho thấy, sự xâm lăng của Nga, đã đẩy u Châu lại với Hoa Kỳ 
để thành Khối Mậu Dịch Tự Do u Mỹ. Sự hung hăng bành trướng của 
Trung Cộng đã dồn toàn thể các nước Á Châu – Thái Bình Dương và 
Ấn Độ Dương đứng về phía Mỹ. Khi các nước láng giềng của Nga và 
của Trung Cộng, được Mỹ và các cường quốc Dân Chủ Á, u tận lực bảo 
vệ bằng khả năng quân sự cực kỳ tối tân, đầu tư kinh tế dồi dào và thúc 
đẩy Dân Chủ Hóa thành tựu, thì nhất định bẻ gẫy nổi tham vọng Đế 
Quốc của cả Nga lẫn Trung Cộng. Hoa Kỳ và Thế Giới chỉ còn lo về vấn 
đề Khung Bố Toàn Cầu của các nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo Quá 
Khích. Vấn đề Hồi Gíao không thể chỉ giải quyết bằng chiến tranh, mà 
còn phải giải quyết bằng biện pháp chính trị, và quan trọng hơn hết là 
bằng Động Lực Văn Hóa, để mỗi người Hồi Giáo tự thành người chân 
chính theo Đạo Hồi. Trở về với cội nguồn Chính Giáo của Đạo Hồi là 
Phụng Sự Con Người. Tôn trọng sự sống. Bình đảng phái tính. Lấy Con 
Người Làm Cứu Cánh, như tất cả mọi người trên Thế Giới đang hướng 
tới. 

Thế giới chúng ta đang bước vào Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn. Tiến 
trình Toàn Cầu Hóa không thể đảo ngược, và nhu cầu Dân Chủ Hóa 
Toàn Cầu là điều tất yếu. Chỉ như thế, các nước mới có môi trường tự 
do phát huy được truyền thống Văn Hóa cao quý của Dân Tộc mình, 
góp phần vào gia tài Văn Hóa Thế Giới, thúc đẩy khả năng suy tư sáng 
tạo, thăng hóa của nhân loại về khắp mặt, khoa học kỹ thuật, văn học 
nghệ thuật, chính trị luật pháp, kinh tế tài chánh …và các mặt nhân sinh, 
để chiến thắng không phải với Con Người và Thiên Nhiên, mà là chiến 
thắng với chính sự gian tham, ích kỷ, sai ác và các tật xâu của mình. 
Cũng như bệnh tật, nghèo đói, dốt nát, bất công và hành vi hủy hoại môi 
trường xã hội và tự nhiên. Hiện nay thế giới này đã thành nhỏ bé với kỹ 
thuật vận chuyển thần tốc, với phương tiện truyền thống nằm gọn trong 
lòng bàn tay mỗi người. Tất cả đều do khả năng Tự Do, Tự Chủ, Sáng 
Tạo của Con Người làm ra. Nếu còn thiếu, là thiếu nguồn Tâm Linh 
trong sang thánh thiện, Tấm Lòng yêu thương rộng mở và Ý Chí kiên 
cường hướng thượng, khiến dễ bị bệnh khủng hoảng tâm lý. Xin tất cả 
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chúng ta hãy dìu dắt nhau an lành, tự do, tự tại, tự chủ, tiến vào Thời 
Đại Nhân Chủ Nhân Văn, Thị Trường Toàn Cầu Hóa và Dân Chủ Hóa 
Toàn Cầu. 

VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC 
 
Suốt cả năm, chúng ta bị cuốn hút vào những vấn đề thời sự, làm cho 
tâm tư, đầu óc luôn luôn quay cuồng với những chuyện âu lo, tức tối, 
buồn cười, đôi khi vui mừng, hy vọng, rồi hụt hẫng, mà không biết tại 
sao lại là thế? Hoặc tìm những lý giải nửa vời, vòng vo để tạm thời tự 
đánh lừa mình. Hay chống đỡ những gì đi ngược lại với suy nghĩ và 
ước vọng của mình. Quả là phiển toái! Nhân dịp xuân về, tết đến, xin để 
nghị, chúng ta cùng nhau đi thẳng vào vấn đề nguồn gốc của sự vật, sự 
việc trong Trời Đất, Lịch Sử và Kiếp Người, để cho tâm trí mình có dịp 
thao tác, tự tìm thấy mình, tìm thấy hướng suy tư cho mình, cũng chính 
là thấy đưọc những việc mà mình nên làm cho Dân Tộc mình, cho Thế 
Giới mình và cho Vũ Trụ mình đang có mặt. 

TA TRONG VŨ TRỤ MÀ VŨ TRỤ CŨNG Ở TRONG TA 
 
Đạo Lớn của Trời Đất là Hằng Hóa. 
Đức Lớn của Muôn Loài là Hiếu Sinh. 

Đạo Lớn của Lịch Sử là Văn Hóa. 
Đức Lớn của Loài Người là Từ Tâm. 

Đạo Lớn của Nhân Chủ là Dung Hóa. 
Đức Lớn của Con Người là Thương Yêu. 

Vậy Đạo Đức lớn nhất, vĩ đại nhất, chân thật nhất, hiện thực nhất của 
Vũ Trụ là Đạo Hằng Hóa và Đức Hiếu Sinh. 

Đạo Đức chân chính nhất, phổ biến nhất, năng động nhất của Lịch Sử là 
Đạo Văn Hóa và Đức Từ Tâm. 

Vũ Trụ này hình thành phát triển không ngừng đều nhờ vào Nguyên Lý 
Hằng Hóa Hiếu Sinh. 

Lịch Sử Loài Người cũng dựa trên Nguyên Lý đó mà thành hình phát 
triển, rồi vựơt lên trên các sinh loại hữu tình, tạo thành cuộc sống Văn 
Hóa Nhân Văn. 

Vậy Văn Hóa chính là Đạo Thăng Hóa của Lịch Sử, để mở ra thời đại 
Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn cho toàn thể Thế Giới. 
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Văn Hóa là Văn Hóa của Loài Người, mà Đức Lớn phổ quát của Loài 
Người là Từ Tâm nơi Con Người. Nhận Thức của Con Người đều dựa 
trên Nguyên Lý của Đạo Đức để rung cảm, suy tư, hành sử, mà tạo ra 
các nền Văn Hóa có những sắc thái riêng biệt. Các luồng văn hóa, các 
công trình văn hóa, các sản phẩm văn hóa, đều nhằm phụng sự Con 
Người, làm đẹp, sáng, tốt và luôn luôn mới cho cuộc sống Xã Hội của 
Con Người toàn diện. Bởi thế Lịch Sử Nhân Loại mới là lịch sử đa văn 
hóa. Nên nội dung của Lịch Sử phải là Văn Hóa, mà nội dung của Văn 
Hóa phải là Từ Tâm của Nhân Loại, do khả năng Dung Hóa của những 
Con Người tự do, tự chủ, sáng tạo và dựa trên tình cảm thương yêu của 
Con Người toàn diện, mà tạo thành các nền Văn Hóa Nhân Chủ. 

Chính vì vậy, Văn Hóa và Đạo Đức tuy Hai mà là Một. Do Đức Hiếu sinh 
của Trời Đất, mà Nguồn Động Lực Siêu Thể Vô Tính Vi Diệu vô sác, vô 
biên, vô hạn trong Vũ Trụ hằng hóa, hiện hóa, thăng hóa từ những hiện 
tượng chuyển động vật lý, đã không ngừng nỗ lực tạo ra các hiện tượng 
sinh lý, để hoàn thành thế giới sinh vật. Rồi các sinh vật tự thân thăng 
hóa, tạo thành loại chủng tử có năng lực cá biệt -DNA- của mỗi chủng 
loại, mà tiếp hóa nòi giống không cùng. Loài Người được xem như 
chủng loại cao nhất trong công trình Tạo Hóa hằng hóa, sáng hóa, 
thăng hóa của Vũ Trụ, đủ khả năng, điều kiện tạo lập đựơc hiện tượng 
tâm lý, để vượt lên rung ứng với thế giới tâm linh vĩnh hằng của Vũ Trụ. 
Rồi có giác tính nhận biết được “Ta trong Vũ Trụ, mà Vũ Trụ cũng ở 
trong Ta”. Nên những nỗ lực Tự Thăng Hóa Tâm Linh mình, cũng chính 
là góp phần tích cực nhất trong công trình Thăng Hóa Vũ Trụ vậy. 

Từ Đức Hiếu Sinh của Muôn Loài, thể hiện ra thế giới Loài Người là 
Đức Từ Bi, Nhân Từ, hay Đức Bác Ái, đấy là những danh từ để chỉ cho 
những ý niệm về sự thương yêu, bao dung, tha thứ và quý trọng sự 
sống, biết trân quý cuộc sống riêng của mình, tôn trọng cuộc sống 
chung của người, có trách nhiệm với cuộc sống xã hội và muôn loài. 
Chính vì vậy mà các nền Văn Hóa, các Tôn Giáo chân chính, các Học 
Thuyết giá trị đều lập căn trên Đức Hiếu Sinh, nhằm hướng dẫn Con 
Người biết sống và phát triển theo với Đức Hiếu Sinh. 

Chỉ riêng có Học Thuyết Duy Vật Vô Thần Cộng Sản mới nghịch lại với 
Đạo Đức của Trời Đất, ngược lại với Lẽ Sống của Con Người, hủy diệt 
Văn Hóa của Nhân Loại, đề cao luật Mâu Thuẫn, Hận Thù, và Hủy Diệt, 
vốn chỉ là một mặt tối của Nguyên Lý Hằng Hóa, là phản diện của Văn 
Hóa. Vì Nguyên Lý Hằng Hóa của Vạn Hữu là luật Bổ Sung – Phân Hóa 
– Điều Hợp, mà Duy Vật chỉ đề cao khả năng Phân Hóa. Phân Hóa mà 
không được Điều Hợp thì đi đến tiêu diệt. Điều Hợp mà không đựơc Bổ 
Sung thì không thể Thăng Hóa, đã không thăng hóa, mà bị phân hóa thì 
sẽ bị triệt tiêu. Nhờ có Luật Bổ Sung, Phân Hóa, Điều Hợp để Thăng 



24 
 

Hóa, nên Vũ Trụ mới Hằng Hóa, muôn loài mới tiến triển, nhân loại mới 
có cuộc sống Văn Hóa hiện nay. 

Điều nguy hại của chủ nghĩa Duy Vật không dừng lại ở mặt lý thuyết, mà 
nó đã làm cho nhiều thế hệ loài người tin theo, kể cả người đối kháng 
cũng bị rơi vào lối nhận thức chủ quan một chiều máy móc khép kín. Vì 
nó được dùng làm nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc đấu tranh xã hội, phân 
chia giai cấp, tổ chức lực lượng đấu tranh cách mạng giành quyền lực, 
để áp dụng chủ nghĩa một chiều độc tôn, nhằm tước đoạt sự tự do của 
Con Người, biến Con Người thành “con vật sản xuất”, đặt ách độc tài, 
độc đảng thống trị xã hội. Chính vì chủ trương giai cấp đấu tranh, nên 
cộng sản đã tận lực khai thác và phát huy Cảm Tính Hận Thù, quyết liệt 
Tiêu Diệt những giai cấp khác, cũng như tiêu diệt tinh thần tự do, tư hữu 
và niềm tin tôn giáo của Con Người. Mà hận thù là phản nghĩa với từ bi, 
nhân từ, bác ái, yêu thương. Tiêu diệt là phản nghĩa với xây dựng và 
phát triển. Như thế chủ nghĩa Duy Vật Cộng Sản đúng là hướng ngược 
chiều với Văn Hóa Nhân Loại. Nên học thuyết Duy Vật và chủ nghĩa 
Cộng Sản mới là Phi Văn Hóa. 

Văn Hóa nơi Con Người, của các Dân Tộc, của các nền Văn Minh và 
của toàn Nhân Loại, tuy có những nét cá biệt, đặc thù, nhưng đều cùng 
có chung một bản chất, tính năng là: Đẹp, Tốt, Sáng, Mới, đó mới thật là 
thể hiện của Văn Hóa Tính phổ quát và đạt giá trị trường cửu. Đẹp, Tốt, 
Sáng từ nội dung lẫn hình thức ở Con Người, trong Xã Hội và các công 
trình, sản phẩm được tạo ra, sáng hóa bởi Con Người. Thế rồi người 
sau tiếp người trước bảo lưu, dung hóa, phát huy, làm mới thêm mãi 
cho phong thái sống, cách sống, lối sống, phương tiện sống và chế độ 
sống, với khuynh hướng sống vươn lên Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn 
Mỹ. 

Để giải thích chân lý, gần được chân lý, đạt được chân lý, vốn là một 
thách đố với suy tư của Con Người và toàn thể Loài Người, ở ngay từ 
buổi bình minh của Ý Thức Người vừa xuất hiện. Xem ra trong quá khứ 
Ý Thức Người đã bất lực trước thách đố đó. Vì rằng những công trình 
suy tư bằng ý thức người, đã chỉ tạo ra được những luồng tư tưởng, 
những triết phái cực đoan khép kín, các chủ nghĩa một chiều “Duy” thế 
này, thế nọ, thế kia, do đó đã xé nát nhân loại ra làm nhiều mảnh, dựng 
lên những hàng rào tinh thần hào nhoáng, rồi được ngụy trang dưới 
danh nghĩa Văn Hóa, Đạo Đức để lùa dân chúng vào guồng cuồng tín, 
thế hận thù nhau vì lý tưởng một cách cay độc, làm cho chân lý Hằng 
Hóa Hiếu Sinh mỗi lúc mỗi xa rời Con Người thêm. Thực ra Chân Lý tuy 
có thể Giác Chứng, mà chẳng thể Lý Luận bằng bất cứ thứ “duy” nào 
được. Bởi vì Chân Lý mang tính cách vừa toàn diện, vừa bao trùm, lại 
vừa nội tại nơi Vũ Trụ, Vạn Hữu và Con Người, gồm: Những hiện tượng 
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Hợp Lý Tương Đối, nếu xét về mặt hiện tượng thực tiễn của sự vật, sự 
việc. Những hiện tượng Siêu Lý Tuyệt Đối, nếu xét về những hiện tượng 
siêu nhiên linh nghiệm trong vũ trụ trùng trùng bao la. Những hiện tượng 
Phi Lý Tự Đối, ngẫu nhiên xuất hiện bất quy tắc trong tự nhiên, và do 
tâm tư chủ quan của mỗi người, khám phá ra trong cuộc hành trình đi 
tìm sự hiện hữu của mình, rồi gặp cái chết của mình ở cuối đường hiện 
hữu, làm cho tất cả công sức trong cuộc sống trở thành phi lý và vô 
nghĩa đối với thân phân mình. 

Tuy nhiên, những tư tưởng, những chủ thuyết “duy” đó, dù có một chiều 
khép kín, nhưng nếu không đi ngược với hướng vươn lên Toàn Chân, 
Toàn Thiện, Toàn Mỹ của Con Người, thì đều cùng hướng với Văn Hóa, 
đều đựơc thừa nhận có Văn Hóa Tính. Vì ít nhiều đã góp phần trong 
việc giúp Con Người khai mở một phía nào đó, trong nguồn tâm tư toàn 
diện sẵn có nơi mỗi người. Chính nguồn Tâm Tư Toàn Diện sẵn có 
trong mỗi người là nền tảng của Văn Hóa, dung chứa tất cả các ý niệm, 
những tư tưởng trái nghịch nhau, để Con Người tự do, chủ động dung 
hóa, đãi lọc lấy tinh túy của những tư tưởng đó, làm thành các nền Đạo 
Học, đem ra ứng dụng vào cuộc sống, tạo ra các phương tiện sinh 
sống, mỗi ngày mỗi hoàn hảo hơn, nhằm phục vụ Con Người và Xã Hội. 

Ngày nay, sau khi Nhân Loại đã tỉnh mộng về những lối Ý Thức Chủ 
Quan Duy Ý Chí, đã nếm trải và bị trả giá quá đắt do những tư tưởng đó 
gây ra, thì đều thấy rằng: Thế Giới cần phải được xây dựng và phát triển 
dưới nhãn quan toàn diện, cho hợp với Đức Lý của Trời Đất, đúng với 
Văn Hóa Tính của Nhân Loại cùng hướng tới cảnh Thái Hòa, Phát 
Triển, Thịnh Vượng lâu bền. Điều hiển nhiên là Nhân Loại đang tiến vào 
hướng chính đạo của nền Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Triển, 
trong đó lấy Con Người Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo làm Cứu Cánh. Lấy 
Văn Hóa làm Chủ Đạo cho khắp mặt tổ chức và sinh họat Xã Hội, Kinh 
Tế, Dịch Vụ, Chính Trị, Cai Trị, Luật Pháp, Văn Học, Nghệ Thuật, Khoa 
Học, Kỹ Thuật, cũng như việc giao tiếp giữa Người với Người; giữa Tập 
Thể với Tập Thể trong Xã Hội; giữa Quốc Gia với Quốc Gia trên trường 
Quốc Tế. 

THĂNG HÓA TÂM LINH MÌNH LÀ LÀM MỚI CHO TẤT CẢ 
 
Con Người thực sự có Tự Do, hoàn toàn Tự Chủ trong suy tư, hành 
động ứng xử, thì mới phát triển được khả năng Sáng Tạo. Chính khả 
năng Sáng Tạo đã làm cho Văn Hóa mỗi lúc mỗi Tốt Đẹp Sáng Mới 
thêm. Để Văn Hóa thể hiện đúng hướng Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn 
Mỹ, thì không thể làm khác là phải vận dụng tới năng lực Trí Tuệ của 
Con Người. Mỗi người đều sẵn có Trí Tuệ, nhưng để khai mở được khả 
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năng Trí Tuệ ở trình độ nào đó, thì còn tùy ở sự học tập, thâu thái, và 
quan trọng nhất là ở sự Tu Dưỡng của mỗi người. 

Có thể có nhiều phương pháp tu dưỡng để phát huy Trí Tuệ, nhưng để 
có nghiệm chứng cụ thể, thì phương pháp Thiền của các bậc đã Giác 
Ngộ là dễ kiểm chứng nhất. Các vị đó đã hướng dẫn thế cách Quán 
Định, làm bình ổn Tâm Tư, xả bỏ tạp niệm, vui vẻ buôn bỏ tất cả, giúp 
người tu tập đạt đựơc An Nhiên Tự Tại, Thanh Tịnh Rốt Ráo, tạo điều 
kiện cho Trí Tuệ khai mở. Trí Tuệ tuy đựơc khai mở, nhưng không có 
nghĩa là đã có đủ công năng nhận biết ngay được chân tướng chân thật 
của Thực Tại, mà còn phải kiên trì Phá Chấp, tháo bỏ những xích xiềng 
tư tưởng một chiều cực đoan, rũ bỏ những mặc cảm tự ti, tự tôn; xả bỏ 
những ý niệm, những thành kiến cả xấu lẫn tốt. Có nghĩa là vui vẻ 
buông xả, buông xả và buông xả toàn diện rốt ráo, ngay cả chính niệm, 
đừng nói chi là tà niệm; buông xả ngay cả những cảnh giới an lạc chân 
thật đã đạt đựơc trong hành trình tu tập, nhằm đoạn trừ những cảm thụ 
của Ta, thuộc về Ta và chỉ có Ta. 

Chính trong hành trình phá chấp và buông xả đó, năng lực Trí Tuệ sáng 
mãi lên, tựa như ánh nắng ban mai làm bung nở hạt giống Từ Bi nơi 
Con Người, khi Lực Trí Tuệ, Đức Từ Bi đã nở trọn vẹn viên mãn nơi 
Con Người, thì Con Người chẳng còn chấp giữ “Cái Ngã” nhỏ bé tủn 
mủn, sẽ không còn phải dùng phương tiện suy tư, lý luận để tìm kiếm, 
biện minh cho Chân Lý của Vũ Trụ, Đức Lý của Vạn Hữu nữa, mà thực 
tại là Lực Trí Tuệ, Đức Từ Bi nơi Con Người đã là biểu hiện của Chân 
Lý, Đức Lý của Trời Đất một cách chân thật trọn vẹn đầy đủ rồi. Cho 
nên không có gì lạ, không còn nghi ngờ gì nữa, những lời nói ra từ các 
bậc Toàn Giác, đều là những lời của Chân Lý. 

Khi Trí Tuệ Từ Bi đã hiển hiện viên mãn trong Con Người, là Con Người 
đã hội nhập đựơc với Đạo Lớn Hằng Hóa, Đức Lớn Hiếu Sinh của Trời 
Đất, thì việc thể hiện Trí Tuệ Từ Bi của Con Người trong kiếp nhân sinh 
là lẽ tự nhiên, như ánh sáng phải chiếu sáng. Đó là những đóng góp 
đương nhiên vào với gia tài Văn Hóa Nhân Loại, có giá trị đưa Văn Hóa 
vươn mãi lên Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ. Mà Văn Hóa luôn luôn 
sắm vai trò chủ đạo, chỉ đạo cho toàn thể Nhân Loại cùng nhau nỗ lực 
khai triển cuộc sống Nhân Chủ Nhân Văn, để Con Người đựơc Tự Do 
Tự Chủ Sáng Tạo, thực hiện nguyện ước chân chính của mình trong 
thực tại thế giới, đồng thời thăng hóa Tâm Linh mình, nhằm đạt tới tánh 
cảnh Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ. 

Đến đây có thể hiểu được, tại sao trong Xã Hội do Cộng Sản thống trị lại 
sa đọa tăm tối như lịch sử đã chứng minh trong thế kỷ 20 vừa qua. Vì 
đích ra các danh từ Văn Hóa, Đạo Đức, mà Cộng Sản thường dùng, thì 
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chính ngay những kẻ sử dụng nó, lại cũng chẳng hiểu nổi là họ đã lạm 
dụng. Cho nên Thế Giới Cộng Sản và Cộng Đảng Việt Nam đứng trước 
sự đổ dốc, tan vỡ, suy đồi của xã hội, đảng viên trụy lạc, dân chúng mất 
niềm tin, đều thấy rằng cần phải phục hồi giá trị Văn Hóa, Đạo Đức mới 
cứu vãn nổi chế độ ung thối ruỗng nát. Nhưng điều đáng buồn cho họ là 
những giá trị văn hóa, đạo đức chân chính đích thật của Trời Đất, của 
Loài Người, của Dân Tộc đã không hiện hữu trong đầu họ. Tất cả 
những giá trị đó đã bị chính thứ chủ thuyết Duy Vật, chủ nghĩa Mác Lê 
và Tư Tưởng Hồ, là thứ chủ thuyết ấu trĩ, chủ nghĩa chuyên chính và 
thứ tư tưởng hoàn toàn nô lệ ngoại nhân của họ Hồ, mà cộng đảng cho 
là siêu việt, là chân lý tuyệt đối đã tiêu diệt hết, tiêu diệt ngay trong suy 
tư của chính họ, và trong xã hội mà họ đã, đang thống trị. 

Trong suy nghĩ của những người gọi là cộng sản chân chính và không 
chân chính hiện nay, thì đều cùng có sẳn một đường rầy biện chứng: 
“Tất cả đều là phương tiện”, Văn Hóa Đạo Đức, cả Con Người lẫn Dân 
Tộc chỉ là phương tiện cho họ sử dụng; trước kia là phương tiện để 
phục vụ cho lý tưởng Duy Vật, Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa, nay lý 
tưởng đó đã tiêu ma, thì lại thành phương tiện để củng cố quyền hành, 
nhằm mục đích hết sức thực tế là “duy vật chất” “duy tiền”. Chính vì toàn 
cộng đảng từ trên xuống dưới chỉ có mục đích “duy tiền”, nên mạnh kẻ 
nào, kẻ đó kiếm tiền một cách bất cố liêm sỉ, bất kể luật pháp, bất chấp 
đạo đức, trong khi đó người dân là nạn nhân bị đè nén, bóc lột và bị 
cấm nghe, cấm nói, chỉ để đảng độc quyền nói, mà chỉ toàn nói ngang, 
nói ngược, nói bậy thôi. 

Đời thuở nào mà đem nước trộn với lửa, rồi bắt mọi người phải tin là 
thành công, thì tin sao nổi. Thế mà cộng sản cứ nhơn nhơn hô hoán: 
“Kinh tế Thị Trường Tự Do trong định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. Lấy 
Kinh Tế Thị Trường Tự Do vốn là “nước”, mà trộn chung với “lửa” Xã 
Hội Chủ Nghĩa, thì sớm muộn gì lửa xã hội chủ nghĩa cũng phải tắt. Lấy 
“nước” Văn Hóa Đạo Đức đem trộn với “lửa” chủ nghĩa Mác Lê và tư 
tưởng nô lệ của Hồ, thì “lửa” phải tàn là cái chắc. Thực ra những kẻ đề 
xướng những chủ trương trên, họ đều là kẻ đáng thương, vì chế độ 
cộng sản đã đào tạo ra những bộ óc “bùn” đặc quánh của những chú 
vẹt lẻo mép, họ không bao giờ hiểu được rằng: Thứ chủ nghĩa Duy Vật 
mà họ tôn thờ chẳng những không có Văn Hóa Tính, mà ngay giá trị 
Đạo Đức cũng không có luôn. Thế nhưng họ lại đã được học và bắt 
buộc phải hiểu rằng: Học thuyết Duy Vật và những sách vở viết về học 
thuyết này là những tác phẩm Học Thuật của Văn Hóa. 

Chính vì hiểu sai như thế, nên họ chỉ có khả năng phá hủy, mà không có 
năng lực xây dựng, vì tất cả các công trình xây dựng, muốn được thành 
tựu lâu dài với lịch sử, thì phải khởi đi từ Văn Hóa. Nhất là phải phân 
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biệt được rằng: Những thứ tuy bề ngoài có bóng dáng của các công 
trình Văn Hóa, mà nội dung đi ngược với Văn Hóa Tính, đi ngược với 
hướng vươn tới của Văn Hóa toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, chống lại 
với Đạo Hằng Hóa, Đức Hiếu Sinh của Trời Đất, bằng chủ trương Hủy 
Diệt, đề cao Hận Thù thì đó không thể được nhìn nhận là công trình Văn 
Hóa, mà chỉ còn là sản phẩm “Sai Ác”. 

Những người cộng sản, nếu thực sự muốn quay trở về với truyền thống 
tốt đẹp của Văn Hóa và Đạo Đức của Dân Tộc và Loài Người, thì phải 
thực tâm chân thành loại trừ chủ thuyết Duy Vật, chủ nghĩa Mác Lê và 
tư tưởng nô lệ của Hồ ra khỏi tư tưởng của mình, dẹp ngay những cơ 
chế, cơ cấu, luật lệ độc đảng, độc tài, độc tôn, toàn trị, khủng bố, bóc lột 
của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, để cho chính mình và toàn dân đựơc tự 
do sống, tự do lựa chọn, tự do tin tưởng, tự do phát biểu, tự do xây 
dựng tòa nhà Dân Chủ Trọng Pháp trong sáng bền vững cho Đất Nước, 
thì những giá trị truyền thống Văn Hóa Đạo Đức cao đẹp của Dân Tộc, 
chắc chắn sẽ được toàn dân đem ra ứng dụng và phát huy ngay trong 
cuộc sống của mình và của xã hội. 

Chủ nghĩa Cộng Sản tuy không có Văn Hóa Tính, nhưng đối với lịch sử 
Dân Tộc Việt và Nhân Loại thì nó đã tự khẳng định và xác lập được chỗ 
đứng riêng biệt. Chỗ đứng trong kinh nghiệm đau thương khủng khiếp 
của các nạn nhân, đó là thứ “Hỏa Ngục Trần Gian”. Chỗ đứng trong Văn 
Học là những lời răn đe sẽ nhắc nhở cho Nhân Loại chớ để cho nó xuất 
hiện thêm bất cứ lần nào nữa, dù dưới hình thái nào cũng vậy. Chỗ 
đứng trong Nghệ Thuật thì hấp dẫn hơn. Vì Cộng Sản đã sắm đúng vai 
trò phản diện độc ác gian trá, một cách trung thực, xuất sắc nhất trong 
các tác phẩm nghệ thuật, mà các nhân vật hung ác, các chế độ tàn bạo 
ở trong quá khứ chưa hề lột tả đựơc hết tính cách cay độc hung hãn 
như thế. Còn trên màn ảnh và sân khấu thì đây đúng là tên kép độc làm 
cho khán giả vừa sợ vừa ghét, chỉ mong cho hắn chóng chết, tuy biết 
rằng hắn mà chết thì màn phải hạ, vở tuồng phải kết thúc. Nếu các văn 
tài trong thiên hạ muốn cực tả chân thật, hiện thực về “cái ác toàn diện” 
trong lịch sử Loài Người, thì phải nghiên cứu về chế độ cộng sản, nhất 
là về Cộng Sản Việt Nam thì sẽ nắm vững đựơc những tính chất đặc 
thù của nó là vừa độc ác, vừa tàn nhẫn, vừa ngoan cố, vừa gian manh, 
vừa hài hước, vừa đần độn một cách đáng ghét của anh kép độc Việt 
Cộng. 

Tóm lại Văn Hóa và Đạo Đức là nôi dung của Tâm Linh Con Người, nội 
dung của Lịch Sử Dân Tộc và Nhân Loại. Mà Đạo Đức lại là nội dung 
của Văn Hóa, nên Văn Hóa luôn luôn phải sắm vai trò Chủ Đạo nhằm 
chỉ đạo cho mọi sinh hoạt của Con Người và Xã Hội, Kinh Tế, Dịch Vụ, 
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Chính Trị, Cai Trị, Luật Pháp, Văn Học, Nghệ Thuật, Khoa Học Kỹ Thuật 
thì Thế Giới mới đi đúng hướng, tránh khỏi loạn lạc, bất công. 

VĂN HÓA GIÁO DỤC 
 
Toàn thể nhân loại đang nỗ lực hướng dẫn, dìu dắt nhau tiến lên, bước 
sang Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Cầu. Do đó thế giới đòi hỏi tất 
cả các Quốc Gia phải có một Nền Giáo Dục Toàn Triển,Toàn Diện, 
Toàn Cầu, rộng mở, đáp ứng với nhu cầu thời đại đang ra sức loại bỏ ý 
niệm hận thù, tham vọng khống chế, hành vi bạo ác, bạo lực, bạo động, 
thay thế vào đó bằng những sinh hoạt có Văn Hóa Tính hòa ái, hiểu 
biết, bao dung và giúp nhau cùng thăng hóa khắp mặt cuộc sống của 
nhân sinh và vạn hữu. Văn Hóa Tính luôn luôn có nhiệm vụ Bảo Lưu tất 
cả những công trình tim óc, và các sản phẩm trí tuệ do con người sáng 
tạo và tạo tác ra, để đóng góp trong kho tàng văn hóa các dân tộc và 
nhân loại, tạo ra một Cuộc Sống Người Văn Minh. Rồi từ đó các thế hệ 
sau hướng dẫn nhau, học hỏi nhau, thâu thái, dung hóa, triển hóa, 
nhằm thăng hóa Nền Văn Hóa Chung, làm cho cuộc sống con người từ 
tình cảm, suy tư tới hành xử, và các sản phẩm con người sáng tạo và 
tạo tác ra, tất cả dần dần chứng đạt được đúng hướng Chân Thiện Mỹ, 
luôn luôn Thăng Hóa. Đó là tiêu chuẩn từ ngàn xưa, tới ngàn sau của 
Văn Hóa Nhân Loại. Đây chính là Nội Dung của Nền Giáo Dục Nhân 
Chủ Nhân Văn, Toàn Triển, Toàn Diện, Toàn Cầu vậy. 

Có lập căn đúng như thế, các bậc thầy ở Học Đường mới hội đủ căn 
bản, điều kiện để hướng dẫn – chứ không áp đặt, nhồi sọ – nhằm giúp 
cho giới trẻ tự triển khai Thân Tâm, Tài Đức, Tri Thức và Khả Năng 
Chuyên Môn của mỗi người, để trở thành những Con Người tự tìm hiểu 
về mình, hiểu biết về giá trị tự do là phải có tinh thần tự chủ và trách 
nhiệm, hiểu biết mọi mối tương quan giữa Người với Người trong thực 
tại xã hội của từng quốc gia, cả về quá khứ lịch sử, lẫn thực tại cuộc 
sống toàn diện từ Gia Đình, Quốc Gia, Quốc Tế, các Tôn Giáo, các nền 
Đạo Học, các ngành Khoa Học, để có đủ tự tin, tự làm chủ mình, để 
hoàn thiện khả năng và giá trị Nhân Chủ – Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo – 
thấy rõ được trách nhiệm và sứ mạng của mình là phải cùng đóng góp 
tâm tình, tài trí, tạo tác, công sức của mình với tha nhân vào việc thăng 
hóa xã hội, thăng hóa lịch sử, thăng hóa vạn hữu. 

Như thế, mới thể hiện được giá trị của nền Giáo Dục Toàn Triển Toàn 
Diện là Học, Hỏi, Hiểu, Hành khắp mặt Tâm Dục, Thể Dục, Đức Dục, Tri 
Dục, và Chuyên Môn đúng với hướng vươn lên không cùng của Văn 
Hóa Tính. Chính vì mục đích của hệ thống Giáo Dục là thể hiện nền Văn 
Hóa Nhân Chủ Toàn Triển Toàn Diện Toàn Cầu, nên việc nuôi dậy giới 
trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Học Đường, Gia Đình, Cộng 
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Đồng, Quốc Gia, và Quốc Tế. Mỗi đơn vị đó đều phải hoàn tất sứ mệnh 
và trách nhiệm của mình, trong sự nghiệp giáo dục các thế hệ nối tiếp, 
làm cho Con Người, Cuộc Sống, Thế Giới ngày một tốt, đẹp, sáng, mới 
thêm mãi trong Dòng Sinh Mệnh Văn Hoá, trong Cuộc Sống Xã Hội và 
trong Lịch Sử Thăng Hóa của các Dân Tộc, giữa ngôi nhà chung của 
Nhân Loại. 

GIÁO DỤC TÂM LINH 
Sự trực nhận của các bậc chân sư đại giác khi công bố rằng: “Ta là tất 
cả, tất cả là Ta” thì thật là một điều không mấy dễ hiểu đối với nhận thức 
của con người bình thường. Nhưng đây lại là những điều ngày càng 
đúng với những khám phá của nền khoa học hiện đại. Đi tới tận cùng 
của sự khám phá các hiện tượng Vật Chất thì chúng chẳng vô hồn, ù lỳ, 
bất biến, duy vật chút nào cả. Chúng vốn là những hiện tượng tập hợp 
xoắn kết của Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vô Sắc, Vô Biên, Vô Hạn, vĩnh 
chuyển, hằng hóa, thăng hoá. Sự xoắn kết của nguồn năng lực vô hình, 
động lực dũng mãnh, linh năng vi diệu này đã hình thành ra các hiện 
tượng Khối Vật Thể Hữu Sắc, Hữu Hình, Hữu Biên, Hữu Hạn. Vật thể 
cực vi là Nguyên Tử, bao gồm các dòng năng lực: Âm điện tử – 
electron. Dương điện tử – proton. Trung hoà tử – neutron. Chuyển động 
xoắn tít vào trung tâm nội tại, tạo ra nhóm vi diệu Neutrino, Antineutrino 
và Hyperon. 

Mỗi nguyên tử chia ra làm 2 phần, các đơn vị Electron xoay chuyển 
chung quanh Nhân Nguyên Tử với tốc độ khủng khiếp lên tới 297,000 
cây số trên dưới 1 giây, gần bằng tốc độ của ánh sáng 300,000 cây số 1 
giây. Nhân Nguyên Tử gồm các năng lực Proton, Neutron, Neutrino, 
Antineutrino, Hyperon chuyển động dũng mãnh cực nhanh liên tục theo 
luật tự nhiên là Bổ Sung, Phân Hóa, Điều Hợp với nhau, để vừa hoàn 
chỉnh tự thân, vừa tự phân hóa ra làm nhiều nguyên tử mới, tạo thành 
khối lượng Vật Chất. Vậy, Vật Chất Hữu Hình, Hữu Tính, Hữu Dụng 
cũng chỉ là Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vô Sắc vĩnh chuyển, hằng hóa, 
thăng hóa mà thành, trụ, hoại, không. Trụ là Vật Thể Hữu Hình. Hoại trở 
về Siêu Thể Vô Hình, đễ vĩnh viễn tồn tại, trợ duyên, cũng như trực tiếp 
đóng góp trở lại cho các hiện tượng Vạn Hữu, ngày một Thăng Hóa 
không cùng. Nhưng nếu nguồn năng lực ngưng chuyển động thì đơn vị 
Vật Chất lập tức biến mất thành Không. Đúng với vũ trụ quan Nhà Phật: 
“Sắc, Sắc, Không, Không”. “Chân Không Diệu Hữu”. 

Con Người là kết tinh vi diệu của Nguồn Tâm Linh Siêu Thể Vô Hạn 
phát triển trong Một Thân Thể Hữu Sinh Hữu Hạn, nên vốn có sức 
mạnh Tư Tưởng với khả năng vươn tới vô hạn, nội tại trong Mỗi Người. 
Do dó vấn đề Giáo Dục Tâm Linh để khai triển Trí Tuệ làm cho Tư 
Tưởng rộng mở vô biên, mới phải đặt ra. Lẽ cố nhiên với những trẻ thơ 
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tâm linh trinh trắng, việc đặt nét chấm phá về tâm linh quan trọng nhất là 
ở đầu đời, công việc đó thuộc về Mẹ Cha. Nhưng cha mẹ thường đặt 
niềm tin vào Tôn Giáo mình theo, hay một nền Đạo Học nào mà mình tin 
tưởng, hoặc do quán tính Văn Hóa truyền thống của Dân Tộc mình, để 
khai mở tâm linh cho con cái ở bước đầu. Bởi vậy chính các Giáo Lý 
Tôn Giáo, các Tu Sĩ Tôn Giáo; các Luận Thuyết Đạo Học, các Trí Giả 
Đạo Học; các Truyền Thuyết Dân Tộc, các Trí Thức Dân Tộc là những 
người mặc nhiên nắm giữ phần Giáo Dục Tâm Linh của Con Người, 
thông qua mẹ cha của con trẻ, và trở thành linh hướng cho mỗi tín đồ 
trọn đời. 

Nhưng suốt thời đại Mặc Thức Nhân Nhiên, qua thời kỳ Ý Thức Nhân 
Loại, thường thường các Tôn Giáo đều tuyệt đối tin tưởng vào sự an bài 
của các đấng Thần Linh; các nền Đạo Học vẫn còn tuyệt đối tin vào 
thuyết Định Mệnh; các Dân Tộc còn trong chế độ Phong Kiến, tin nhận 
Nhà Vua là Con Trời quyết định tất cả. Chính vì vậy mà Tư Tưởng Con 
Người bị đóng khung trong chiếc vỏ cứng, không tự tin vào mình, chưa 
tự làm chủ được tư tưởng mình, chưa tin vào phương pháp tự khai mở 
tâm linh của mình, dù trên Hai Ngàn Năm nay, từng có các học thuyết 
hướng tâm, cũng như Đạo Phật đã đề nghị phương pháp tự tu, tự 
chứng, để mỗi người tự khai mở tâm linh trí tuệ từ tâm của mình, nhằm 
quán đạt được Nguồn Gốc Tâm Linh mình, nhưng chưa được phổ cập 
rộng khắp . Vì thế, tất cả các tu sĩ tôn giáo, các nhà tư tưởng thời đó, 
chưa làm tròn sứ mệnh hướng dẫn tâm linh, nên chỉ còn là những nhà 
rao truyền Đạo Đức Luân Lý Xã Hội mà thôi. 

Thế rồi, cũng đến lúc, nhân loại đã phát hiện ra mình có nhu cầu tự do 
tư tưởng, tự do lên tiếng, tự do sinh hoạt, cũng đã nhận chân được 
‘muốn có tự do thì phải được tự chủ’, nhất là việc lựa chọn và kiểm soát 
chế độ và luật lệ mà mình tạo ra, để mình được sống tự do có luật pháp 
bảo vệ. Do đó Ý Thức Dân Chủ Trọng Pháp xuất hiện, tạo thành các 
cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tự Do. Kinh nghiệm dậy rằng: “Các nước dù 
lớn, hay nhỏ, mà thực thi chế độ Dân Chủ Trọng Pháp, đều trở thành 
giầu mạnh và được nể trọng”. Nên người dân ở tất cả các nước trên thế 
giới ngày nay, đều mong muốn thực hiện công cuộc Dân Chủ Hoá Toàn 
Cầu. Từ đấy, nhân loại mới bước hẳn vào Thời Đại Nhận Thức Nhân 
Chủ Nhân Văn Toàn Triển Toàn Cầu, mà Nền Giáo Dục Toàn Triển 
Toàn Diện sẽ tạo ra cho các thế hệ nối tiếp những bước đi vững vàng ở 
Thời Đại Mới. 

GIÁO DỤC THỂ LỰC 
 
Khi đã nhận chân được chính Nguồn Năng Lực Siêu Thể Vô Sắc đã 
xoắn kết tạo thành các Nguồn Năng Lực Điện Tử trong đơn vị gốc của 
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Vật Chất là Nguyên Tử. Rồi các Nguyên Tử theo nguyên lý tự nhiên 
vĩnh chuyển, hằng hóa, thăng hóa để Bổ Sung, Phân Hóa, Điều Hợp với 
nhau, tăng trưởng không ngừng, tạo thành Vạn Hữu, nhỏ vi ti là các 
Nguyên Tử, lớn vĩ đại là các Thiên Hà, với Vạn Hữu muôn hình, vạn 
trạng, muôn màu, muôn vẻ, mà tất cả đều có chung một Nguồn Nội Lực 
là Năng Lực Siêu Thể hiện hoá, diễn hóa, thăng hoá liên tục, khiến cho 
Vật Thể sinh ra các thể loại với tính chất và năng lực khác nhau. Ở dạng 
Vật Chất chỉ là Nguồn Điện Tử, ở dạng Sinh Vật là Nguồn Sinh Năng, ở 
dạng Nhân Loại là Nguồn Tâm Năng, nhưng không thể thiếu các Nguồn 
Điện Tử vật chất, các Nguồn Sinh Năng sinh vật, và các Nguồn Năng 
Lực vi diệu khác hiện có trong Vũ Trụ, làm thành cơ thể sống động hoàn 
chỉnh nơi Con Người. 

Tâm Năng là nguồn tinh lực chi phối chỉ huy toàn bộ cơ thể, lẫn sự rung 
cảm, suy tư, hành xử của Con Người. Bởi thế khi tình cảm vui vẻ, suy tư 
trong sáng, hành xử chân chính, con người sảng khoái tươi vui, cởi mở, 
với ý chí hướng thượng, sẵn sàng giúp đỡ tha nhân và phục vụ đại 
nghiã, thì cuộc sống chắc chắn thoải mái, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn 
lao tới nguồn sinh lực trong cơ thể sống động khỏe mạnh nơi mỗi 
người. Chính vì vậy, mà Thân Thể Con Người đúng là Nguồn Nhiên 
Liệu để thắp sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ trong Tâm mỗi người, và Tâm Linh 
lại là nguồn sống mạnh khỏe của Thân Thể. “Tinh Thần Minh Mẫn trong 
một Thân Thể Cường Tráng” là thế. Do đó vấn đề Giáo Dục Thể Lực 
không thể thiếu trong Nền Giáo Dục Toàn Triển Toàn Diện được. 

Từ trước tới giờ khi nói về Thể Dục, người ta thường chỉ luyện tập các 
môn thể thao về gân bắp và sức dẻo dai. Đến nay các Đại Học Hoakỳ 
và một số đại học trên thế giới, đã có chương trình dậy Yoga – Thể 
Thiền. Như thế là bước đầu dẫn tới lãnh vực Tâm Thiền – Zen, sẽ được 
đưa vào chương trình giảng dậy, tu tập tại Học Đường chắc không còn 
xa. Nhằm làm giảm chứng trầm cảm và loạn tâm thần của giới trẻ say 
mê điện toán, để tự phong bế tình tự, tâm tư, ý thức, nhận thức của 
mình lại. Đó cũng là phương pháp làm giảm bớt căng thẳng nơi giới 
chuyên môn. Đồng thời giúp Con Người vượt thắng được những khắc 
nghiệt, phức tạp, trở lực trong cuộc sống. Tất nhiên những môn Thể 
Thiền, nhất là Tâm Thiền chưa thể áp dụng cho những trẻ nhỏ, mà 
chính là nhằm hướng dẫn cho Mẹ Cha và Thầy Cô, để họ có cuộc sống 
nội tâm an nhiên, tự tại, phong phú và niềm tin vào những khái niệm về 
các môn học quan trọng này. Từ đó chính Mẹ Cha và Thầy Cô sẽ dùng 
Thân Giáo để làm gương cho các em, qua việc cha mẹ và những người 
thân sống dưới một mái nhà cư xử với nhau, cũng như việc tập thở, tập 
uống, tập ăn, tập ngủ, tập nghỉ, tập chơi… hướng tới các môn thể thiền 
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và tâm thiền, khiến cho con trẻ có được nếp sống điều độ, hồn nhiên, 
lành mạnh, khỏe khoắn. 

Rõ ràng là Nguồn Tâm Năng không những quyết định các sinh hoạt 
Tinh Thần của Con Người cả về các mặt Rung Cảm – Suy Tư – Hành 
Xử, mà quan trọng hơn hết là chi phối nguồn sinh lực và tất cả các bộ 
phận trong Cơ Thể Con Người. Vì lãnh vực Tâm Năng nơi Con Người là 
kết tinh cao độ của cuộc thăng hoá kỳ vĩ nơi Nguồn Năng Lực Siêu Thể 
trong Vũ Trụ, đã trường kỳ thể hiện trong sự diễn hóa, thăng hoá ở các 
hiện tượng Vạn Hữu. Chính vì thế, mà Nguồn Năng Lực Siêu Thể nơi 
Con Người đã trở thành Nguồn Tâm Năng có Linh Năng, Tính Năng, 
Cảm Năng, Thức Năng, Tưởng Năng, Giác Năng. Có thể gọi đó là 
Nguồn Siêu Thức làm nền cho Tâm Thức mỗi người. Khi tổ tiên loài 
người ở mặt đất này đã đủ điều kiện, cảm biết được công việc thay thế 
Luật Tự Nhiên, người Nam + Nữ giao phối với nhau, tạo ra Nòi Giống 
Người thì lập tức hình thành “bản đồ DNA – Chủng Tử” để ghi dấu ấn 
Nguồn Di Thức của dòng dõi huyết hệ vào Tâm Thức của Con Cháu đời 
đời. Siêu Thức Vũ Trụ và Di Thức Huyết Thống trở thành nhất thể của 
Tâm Thức Mỗi Người, để thường xuyên rung ứng tiếp thu thêm các 
Nguồn Năng Lực Linh Diệu của Vũ Trụ. Đến lúc ra khỏi bụng mẹ là lúc 
Con Người từ từ tiếp thu Nguồn Thế Thức, qua việc học tập, bồi dưỡng 
kiến thức, và trải nghiệm trong cuộc sống xã hội, và thiên nhiên. 

Chính vì vậy, mà việc Giáo Dục Thể Lực cả về mặt tinh thần lẫn vật 
chất, phải áp dụng chương trình Thai Giáo, ngay khi vợ chồng quyết 
định sinh con, nhằm tạo điều kiện và môi trường cho Thai Nhi tiếp thu 
những nguồn năng lực anh hoa của Vũ Trụ và tinh nhuệ của Dòng 
Giống. Nội Tâm mỗi người đều kết tinh của 3 nguồn: Siêu Thức, Di 
Thức, Thế Thức trở thành Tâm Thức bao gồm các công năng là Mặc 
Thức, Ý Thức, Nhận Thức, để có được khả năng Suy Tư, Tư Tưởng và 
Giác Ngộ. Như trên đã đề cập, chính Cơ Thể của Con Người là Ngưồn 
Nhiên Liệu để thắp sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ. Thế nên việc Giáo Dục Tâm 
Linh, và Giáo Dục Thể Lực, tuy hai mà là một, nhằm giúp Con Người 
dùng phương pháp Thể Thiền để làm cho Thân Thể phát triển, điều hòa, 
sung mãn, đủ sức thực hiện phương pháp Tâm Thiền: “Tập trung ý chí 
và tư tưởng, vận hành hơi thở và nội lực của thân – tâm, theo quy trình 
‘quán – định’, để vui vẻ buông bỏ tất cả”. khiến Lực Trí Tuệ khai mở làm 
bừng nở Đức Từ Bi, trở thành bậc Nhân Chủ chính giác, phục vụ Tha 
Nhân, làm trong sáng, tốt lành, vui đẹp và luôn luôn tươi mới cho cuộc 
sống văn hóa và thực tại của nhân loại. 

GIÁO DỤC ĐỨC TÍNH 
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Việc Giáo Dục Đức Tính, khởi đi từ tình yêu thương và cuộc sống của 
Mẹ Cha, ngay lúc Thai Nhi vừa hình thành. Khi đó, chính là lúc Tinh Lực 
Siêu Thức hợp nhất với Huyết Thống Di Thức, thành Nội Lực Tâm Thức 
của Thai Nhi, nên sự giao hòa Tâm Tính, Linh Thức, Tình Cảm, và sự 
yêu thương trân quý giữa Cha Mẹ với sự yêu Con, cũng như việc 
dưỡng mẫu, dưỡng thai, trở thành môi trường thiêng liêng tuyệt hảo, 
tiếp giúp cho Tâm Hồn con mình, trở thành một Con Người có căn cơ 
đức hạnh, thông minh, giầu tình người. Lúc con trẻ ra đời là lúc tiếp 
nhận Nguồn Thế Thức ở người chung quanh. Từ cảm tình, lời nói, thái 
độ, cử chỉ, cách sống…của những người sống trong Gia Đình và các 
người lân cận, đúng là bài học ban đầu của trẻ sơ sinh, sống và tiếp thu 
bằng Bản Năng Mặc Thức. Vì vậy, mà mọi người phải triệt để áp dụng 
Phương Pháp Thân Giáo, dùng bản thân mỗi người làm bài học đầu đời 
cho con trẻ. 

Phương Pháp Thân Giáo còn cần áp dụng triệt để với bậc Thầy Cô ở 
các lớp Mầm Non và Mẫu Giáo. Nhưng cha mẹ cũng không được quyền 
khoán trắng cho Nhà Trường, mà Gia Đình với Nhà Trường phải phối 
hợp khắng khít với nhau để nuôi dậy con trẻ. Thầy Cô ở các lớp mầm 
non, mẫu giáo, nhà trường thường sử dụng các Cô để có tâm tính, tình 
cảm của Người Mẹ dễ gần và thương yêu các trò nhỏ của mình, bằng 
tình yêu người mẹ hiền đối các con cái mình. Họ có đủ kiên nhẫn, chăm 
sóc, chỉ dậy từ: cách thở, ăn, nói, ngủ, nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, học 
tập, vui đùa, giao tiếp với bạn học, nhất là không để cho khuynh hướng 
bạo lực và hành vi bạo động, có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống vừa 
chơi, vừa học với bạn bè, có sự chăm sóc của Thầy Cô. Biết kính mến 
Thầy Cô, quý trọng Gia Đình, tôn trọng Người Lớn, trắc ẩn với những 
Người Thiếu May Mắn, thương yêu bạn học, có tinh thần bao dung tha 
thứ lỗi lầm người khác, thành thật nhận lỗi và biết vui vẻ xin lỗi của 
mình. Ở tuổi này, cha mẹ chớ bắt ép con cái mình làm những việc mình 
muốn, mà chúng không thích. Nhưng nếu đó là điều ích lợi và cần thiết 
cho chúng, thì nên hội ý với Cô Giáo của chúng, để họ tế nhị, kiên nhẫn 
thuyết phục chúng, chắc sẽ thành công. Nên nhớ, Cô Giáo ở các lớp 
Mầm Non và Mẫu Giáo chính là vị “Nữ Thần” của chúng đấy. 

GIÁO DỤC TRI THỨC 
 
Hệ thống giáo dục ở các nước tiên tiến hiện nay rất phong phú, đa 
dạng; Ngay ở Hoakỳ, chính phủ Liên Bang không trực tiếp chi phối Hệ 
Thống Giáo Dục của Quốc Gia, mà do các chính phủ Tiểu Bang hoàn 
toàn quản lý: Có trách nhiệm phân phối, ấn định Ngân Sách, Chương 
Trình, và mọi Sinh Hoạt của hệ thống Học Đường. Bởi vậy, chương 
trình giáo dục hoàn toàn phụ thuộc vào đặc tính của mỗi Tiểu Bang về 
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văn hóa địa phương, nhu cầu đào tạo, nhu cầu công việc, kể cả tính 
cách Đa Văn Hóa, Đa Tôn Giáo và những yếu tố liên quan tới địa hình, 
thời tiết của mỗi Bang. Mặc dù vậy vẫn có một số điểm chung về cách tổ 
chức và quy định lớp lang, trình độ học vấn. Đây đúng là nền Giáo Dục 
của Chế Độ Tự Do Dân Chủ, không để cho Nhà Nước trở thành Độc Tài 
Toàn Trị. 

Ở mỗi địa phương, mỗi trường có quyền phân cấp từ Tiểu Học lên 
Trung Học đệ I cấp, tới Trung Học đệ II cấp, dài, ngắn khác nhau. 
Nhưng chỉ hạn định trong vòng 12 năm. Sau đó học sinh tiếp theo học 
Đại Học Chính Quy 4 năm. Ngoài ra còn có Cao Đẳng Cộng Đồng 2 
năm. Học hết 2 năm, đủ điểm, có thể ghi danh vào Đại Học Chính Quy 4 
năm. Còn không tiếp tục nữa, thì có thể vào trường Cao Đẳng Huấn 
Nghiệp 2 năm để học nghề. Sau 4 năm tối nghiệp Đại Học Chính Quy, 
nếu sinh viên theo các ngành như Y, Dược, Luật, Thần Học… thì học 
tiếp ra Bác Sĩ, Dược Sĩ, Luật Gia… Còn những sinh viên đủ điểm quy 
định, được vào chương trình Cao Học Khoa Học 2 năm, nếu luận án tốt 
nghiệp đủ điểm quy định sẽ tiếp tục chương trình Tiến Sĩ và phải trình 
luận án có tính sáng tạo. Với các Sinh Viên không đủ điểm thì sẽ theo 
chương trình Cao Học Ứng Dụng. 

Tới tuổi vào Tiểu Học, chương trình Giáo Dục Tri Thức, chữ nghĩa, kiến 
thức, tuy là chính, nhưng thầy cô, cha mẹ vẫn phải quan tâm giúp các 
em hướng vào Tâm Linh, rèn luyện Đức Tính, siêng tập Thể Lực, chơi 
các môn thể thao thích hợp với mỗi em. Tùy vào năng khiếu văn nghệ 
mỗi em, Thầy Cô và Cha Mẹ khuyến khích các em luyện tập các môn 
nghệ thuật, mà họ có sở trường. Ở bậc Tiểu Học và Trung Học, nhà 
nước và địa phương đã có một chính sách chung về chương trình và 
ngân sách. Dân chúng mỗi địa phương, bầu ra Hội Đồng Học Khu để 
đôn đốc, giám sát các sinh hoạt của Học Đường. Tức là 4 bên: Nhà 
Trường, Gia Đình, Nhà Nước và Cộng Đồng Địa Phương đều phải tận 
tâm góp sức vào việc bảo vệ, dậy dỗ, xây dựng nên những Con Người 
Toàn Triển Toàn Diện cho tương lai đất nước. 

Ở bậc Trung Học có tính cách Phổ Thông, nên một lớp phải có nhiều 
Giáo Sư, Thầy Trò không còn gắn bó nhiều như ở các lớp Mầm Non, 
Mẫu Giáo, Tiểu Học nữa. Tuy các Giáo Sư vẫn không thể quên phương 
pháp Thân Giáo, cộng với Ngôn Giáo và Tâm Giáo cần phải có, thể hiện 
qua cung cách, tài năng, đức độ của mình để thuyết phục, chinh phục, 
khuyến khích, thúc đẩy, gợi ý cho học sinh ham vui học – hỏi, hỏi, hiểu, 
hành – để bắt tay vào việc Thí Nghiệm, Thực Nghiệm, Kiểm Nghiệm. 
Tạo điều kiện, cơ hội cho Học Sinh nêu ra tất cả những khó khăn, 
vướng mắc trong bài học, trở ngại trong việc thâu thái. Cũng như phát 
biểu ý kiến trước Thầy, Bạn, và các chương trình Dã Ngoại, quan sát 
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thực tế xã hội, cơ xưởng, thiên nhiên, tham gia sinh hoạt xã hội cộng 
đồng… Chương trình Trung Học đa dạng, nhưng chỉ là khái quát, để 
học sinh mở rộng kiến thức, giúp cho họ tự tìm ra môn học chính cho 
mình, khi chọn lựa các ngành trên Đại Học, không một ai, – kể cả cha 
mẹ – không một thế lực nào, được quyền ép buộc học sinh phải lựa 
chọn những môn học, mà họ không thích hợp. Các Đại Học danh tiếng 
ở đất nước phát triển, hầu hết đều có quy chế Tự Trị Đại Học, với 
chương trình Rộng Mở, sẵn sàng khai phá và mở thêm các phân khoa 
mới, đáp ứng với nhu cầu và sự phát triển của thực tế. Nhà Nước có 
chương trình trợ giúp cho sinh viên nghèo và cho tất cả sinh viên được 
vay tiền học. Nhà Nước, các Sáng Hội, các Công Ty và Tư Nhân còn có 
những chương trình cấp học bổng cho các sinh viên ưu tú. 

Chương trình Giáo Dục ở các nước Dân Chủ ngày nay, đều đã có 
chung một hướng là, xây dựng thành những Con Người tự do, tự chủ, 
sáng tạo, có đủ sức khỏe, tinh thần, thể chất, nhận thức sáng suốt, tài 
đức cao rộng, khả năng sáng tạo, trước khi là chuyên gia, bác học để 
phù hợp và đóng góp với cuộc sống thực tế, hoà ái, phát trỉển, trong xã 
hội nhân văn, tự do, công bằng, trọng pháp. Bởi thế ngoài các môn như 
toán và khoa học, các bài vở khai mở tri thức và chuyên khoa, thì nền 
Giáo Dục Nhân Chủ Nhân Văn, Toàn Triển, Toàn Diện, Toàn Cầu, cần 
phải chuyên chở các nội dung có văn hóa tính của Dân Tộc, Nhân Loại, 
với giá trị tự chủ, trách nhiệm tự do, đức tính công bằng và tinh thần 
trọng pháp, để Người Người sống yên vui, Nhà Nhà hạnh phúc giữa thế 
giới văn minh của Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Triển Toàn Diện 
Toàn Cầu này. 

VĂN HÓA NHÂN CHỦ 
 
Chính từ diễn tiến và các cuộc thăng hóa tư tưởng nơi các nguồn suy tư 
và thực chứng của Con Người trong Tự Nhiên và Thế Giới đã kết thành 
cách nghĩ, lối sống, cuộc sống, rồi dung hóa và thể hiện ra trong các 
cuộc sinh hoạt xã hội, đã tạo thành nền Văn Hóa chung của nhân lọai. 
Đi từ Mặc Thức Nhân Nhiên, tức là Con Người Tự Nhiên sống với thiên 
nhiên, sống chết nhờ thiên nhiên, chưa có ý niệm tích lũy, thần hóa 
thiên nhiên để tin tưởng và thờ kính. Đến Ý Thức Nhân Loại, Con Người 
nhận biết nhau, quần tụ với nhau, tạo ra Ý Thức về Xã Hội Người, từ Ý 
Thức Gia Tộc, tới Bộ Tộc, Dân Tộc, nhằm tranh sống với Thiên Nhiên, 
đến tranh giành với Đồng Lọai, kéo dài trên sự khổ đau về Thiên Tai, 
Nhân Họa suốt Năm, Bảy ngàn năm qua. Rồi đang dẫn vào thời đại 
Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn của Thế Giới hôm nay. Vậy, Nhân 
Chủ, hay là Nhận Thức Nhân Chủ là kết tinh của tiến trình Văn Hóa 
chung của thế giới loài người, đi theo với trình độ, quan niệm và nhận 
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thức về chính mình nơi mỗi người, với người chung quanh và môi 
trường sống tự nhiên cũng như tập thể xã hội loài người. 

Sự xuất hiện của Giống Người trên Địa Cầu này, là kết tinh của cuộc 
Đại Thăng Hoá Vũ Trụ, về khắp mặt Siêu Lý, Vật Lý, Sinh Lý, để Bổ 
Sung, Phân Hóa và Điều Hợp trọn vẹn với nhau, tạo ra hai loại người 
Nam, Nữ, thuộc Giống Người, cùng có nguồn Tâm Linh, Tinh Anh, Vi 
Diệu cao nhất của Vũ Trụ, làm nền cho Tâm Lý với khuynh hướng sống 
dũng mãnh tiềm tàng nơi Thể Tạng tuy mong manh, mà bền bỉ dẻo dai, 
đứng thẳng, tự do vận động, đi, đứng, nằm, ngồi, chạy, nhảy, múa, hát, 
bơi, lội, tự tìm lấy nguồn sống nuôi thân cho chính mình, bằng hai bàn 
tay khéo léo. Các Ông, Bà Tổ của chúng ta luôn luôn thích ứng với mọi 
môi trường sinh sống, vui chơi, dù rất nghiệt ngã của Thiên Nhiên đầy 
hung hiểm để sống còn. Do sự thôi thúc của nguồn Sinh Lý đến hồi 
sung mãn, các đôi Nam Nữ đã tìm đến nhau, ân ái, giao phối sinh ra 
Con Cái, tạo thành dòng Di Thức Huyết Thống – DNA của Nòi Giống 
Người, kéo dài mạng mạch di truyền cuộc sống và nguồn sống bất diệt 
cho tới chúng ta hôm nay, và đương nhiên chúng ta sẽ Tự Do, Chủ 
Động tiếp nối cuộc Sáng Tạo linh thiêng này là truyền giống sống đó cho 
Con Cháu đời đời ngang tầm Vũ Trụ, về cả các mặt Siêu Lý, Vật Lý, 
Sinh Lý và Tâm Lý -Tâm Linh đến muôn thuở. 

TIẾN TRÌNH NHÂN CHỦ 
 
Con Người xuất hiện trên mặt đất, theo ước tính có đến nhiều triệu năm 
nay. Với tính toán của các nhà khoa học, thì Loài Người hoàn toàn vượt 
ra khỏi “Động Vật Trạng Thái” để sống cuộc sống Mặc Thức Nhân 
Nhiên chỉ mới chừng 500,000 ngàn năm nay mà thôi. Tuy sống trong 
trạng thái động vật, nhưng trong nội tại tâm não đơn thuần vẫn tiềm ẩn 
nguồn Siêu Lý Vũ Trụ, tức là nguồn Siêu Thức Linh Diệu, và nền Di 
Thức Truyền Thống – DNA của nòi giống, chỉ vì nguồn Thế Thức Xã Hội 
còn quá đơn điệu, nên chưa triển khai được đầy đủ đặc tính Nhân Loại. 
Nhưng các Gia Tộc Mẫu Hệ cũng theo quán tính tự nhiên đã kết thành 
bày đoàn theo nhau đi kiếm sống tràn khắp Địa Cầu. Đến nay còn sót lại 
chỉ tồn tại hai dòng chính là Đa Âm và Đơn Âm, Dòng Đơn Âm chiếm 
phía Đông bán cầu, còn Dòng Đa Âm ở phía Tây bán cầu. Các nhà 
khoa học đang đi gần tới kết luận về Tổ Tiên dòng Đa Âm. Còn Tổ Tiên 
dòng Đơn Âm thì vẫn mù tịt. Đích ra Tổ Tiên Loài Người chỉ có thể xuất 
hiện ở vùng gần đường Xích Đạo, nơi có nhiệt độ trung bình đều đặn 
lúc đó ở trên dưới 37 độ C. Độ ấm của bụng người mẹ. 

Như vậy, khi lục địa Á Châu chưa bị tách ra, trôi dạt thành các đảo quốc 
vùng Đông Nam Á, cũng như nước Úc và Tân Tây Lan, thì rất hợp lý, 
Việtnam có thể là linh địa của dòng Đơn m xuất hiện, rồi từ Việtnam tràn 
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ra khắp vùng. Đó là các bầu đoàn thê tử đầu tiên tràn lan khắp Đông 
Nam Á và Á Châu. Đợt thứ hai tiến vào Hoa Lục cách đây trên dưới 20 
ngàn năm, vẫn từ đất Việt. Theo tiến sĩ Madeleine Colani, người Pháp 
đã khán phá ra nền Văn Minh Hoà Bình ở vùng Thanh Hóa phía Nam 
sông Hồng Hà, đã có khoảng 20 ngàn năm trước. Nhưng sau đó, 
khoảng năm 1.000 trước Tây Lịch, Dân Tộc Việt từ Động Đình Hồ, tôn 
thờ Thần Tổ Lạc Long Quân và mẹ u Cơ, mới trở về định cư tại lưu vực 
Sông Hồng. Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước Văn Lang thì nền Văn 
Minh Trống Đồng Hoà Bình Mới lại được phục hoạt. Thế là Dân Tộc Việt 
đã một lần hồi hương. 

Khởi đầu cho 500,000 năm, nhân loại thoát khỏi cách sinh hoạt hoàn 
toàn lệ thuộc thiên nhiên, tiến lên sống cuộc sống Mặc Thức Nhân 
Nhiên. Tức là các Tộc Thuộc tự thích ứng với cuộc sống xã hội và tự 
nhiên, tổ chức thành những Bộ Lạc có các người cầm đầu. Trong mỗi 
Bộ Lạc thường thấy có hai thành phần cầm đầu. Một là Vị Tù Trưởng 
điều khiển dân về mặt kiếm sống. Hai là vị Pháp Sư chăm sóc dân về 
mặt tinh thần, với tín ngưỡng Đa Thần, giữ việc thờ cúng Thần Linh và 
trị bệnh cho dân. Bộ Lạc đi từ Du Mục, Du Canh, Du Cư, đến khi quá 
lớn phải Định Canh, Định Cư, Lập Quốc để trồng tỉa và tích lũy. Nhằm tổ 
chức thành cơ cấu Quốc Gia Dân Tộc. Nhân Loại bước hẵn vào thời đại 
Ý Thức Nhân Loại, chỉ mới vào khoảng trên 5 đến 6 ngàn năm nay. Chế 
độ cai trị theo hệ thống “Cha Truyền, Con Nối” của truyền thống Phong 
Kiến Quân Chủ. Vào thời đó, các Quốc Gia Dân Tộc đều chọn một vị 
Thần Tổ Linh Thiêng đứng đầu Chư Thần, tượng trưng cho việc Quốc 
Gia Thống Nhất và bảo đảm cho một vị Vua duy nhất cầm đầu Quốc 
Dân. Riêng tại Việt Tộc không tôn thần linh làm Thần Tổ, mà tôn Cha 
Mẹ Dân Tộc là Đức Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ lên Làm Thần Tổ. 
Khởi đầu cho ý niệm Nhân Chủ Đạo, Bình Đẳng giữa Nam Nữ. 

Các Quốc Gia thành lập, Nhân Loại sống trong Ý Thức Nhân Loại là thời 
kỳ Con Người Suy Tư bùng nổ, các học thuyết thi nhau xuất hiện, sau 
khi có học thuyết, Tư Tưởng Hoài Nghi về sự hiện hữu của Một Đấng 
Chúa Tể Vũ Trụ và Nắm Vận Mạng Con Người, thì các học thuyết Duy 
Thần, Duy Tâm, Duy Vật và hàng trăm thứ triết lý Duy khác, cùng xuất 
hiện để tranh thắng, và cho lý thuyết của họ là chân lý. Khởi đầu từ phái 
Upanishads của 4 ngàn năm trước ở Ấn Độ, đã hệ thống Kinh Veda 
thay thế những tin tưởng mặc nhiên về Đấng Brahma Tối Cao thành lý 
luận về uyên nguyên sáng tạo vũ trụ. Nhưng rồi Upanishad đặt câu hỏi: 
“Đấng Brahma cao cả ngự trên trời cao xanh điều khiển cuộc Diễn Hóa 
– Maya, có biết được bao việc mình làm không, hay chính Ngài cũng 
không biết nốt?”.”Ai là người đã trả lời được?” Từ đó nền triết học nhân 
loại được mở ra từ bên Trời Đông cũng như Trời Tây. Nhưng khi nguồn 
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Tư Tưởng Duy Vật Vô Thần Cộng Sản xuất hiện tạo ra cuộc đấu tranh Ý 
Thức Hệ toàn cầu và cuộc chiến tranh Ý Thức Hệ nóng tại Việtnam, thì 
nhân loại mới bừng tỉnh, từ bỏ gánh nặng tranh chấp Ý Thức Hệ để trở 
về sống thực với chính mình, nhằm dựa vào các Chính Giáo để tìm lối 
thoát cho Tâm Linh cho Con Người, trong cuộc vận động không kém 
phần cam go theo Tiến Trình Toàn Cầu Hoá và Dân Chủ Hoá Toàn 
Cầu. 

MÔI TRƯỜNG NHÂN CHỦ 
 
Dù hai mươi lăm thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca đã đề ra Biện Chứng 
về Nhân Chủ Đạo rằng: “Con Người phải tự thắp đuốc lên mà đi”. Có 
nghĩa, Mỗi người phải Tự Tu, Tự Giác, Tự Chứng lấy Chân Lý chứ 
không nhờ cậy vào bất cứ ai khác. Năm trăm năm sau, Chúa Jésu thì ẩn 
dụ rằng “Ta là Con và là Ngôi Hai Thượng Đế và Loài Người là anh em 
ta”. Phải chăng Ngài muốn nâng Loài Người lên ngang tầm với Ngài. Cả 
Hai vị Giáo Chủ này đều quy về Nhân Chủ Đạo. Còn hai trăm năm trước 
Dương Lịch, Thầy Mạnh Tử thì đi thẳng vào chính trị rằng: “Dân vi Quý, 
Xã Tắc thứ chi, Quân vi khinh”. Theo đó Dân là Tôn Quý nhất. Thứ hai 
đến Sơn Hà và Luật Pháp. Thứ ba mới đến nhà Vua. Nhưng thời của 
các Ngài đều chỉ mới ở giai đoạn Ý Thức Nhân Loại, tư tưởng con 
người còn đặc quánh Thần Quyền và Phong Kiến. Nhân Chủ Đạo và 
chế độ Dân Chủ phải đến Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo ở u Châu của các 
Giáo Phái Tin Lành, Lurther 1517 và Calvin 1533 mới dẫn tới các cuộc 
Cách Mạng Dân Chủ. 

Cũng chính những người Tin Lành tỵ nạn đàn áp tôn giáo này, đã di cư 
sang Tân Thế Giới, lập ra nước Hoa Kỳ tạo lên nền Dân Chủ Trọng 
Pháp Bền Vững đến hôm nay. Mặc dù, ban đầu Đế Quốc Anh theo sang 
cai trị họ. Nhưng họ không cần biết tới luật lệ của Đế Quốc ở trên cao. 
Mà tự lập ra các Làng Xã, Thị Trấn, tự bầu ra người quản trị, và người 
giữ an ninh. Đến khi Hoa Kỳ giành được Độc Lập 1776 thành lập Hợp 
Chúng Quốc, họ đã có sẵn cái gốc Dân Chủ Trực Tiếp Tự Lực nơi Làng 
Xã, Thị Trấn từ thời bị cai trị bởi Đế Quốc Anh, để các tiểu Bang họp 
thành một Liên Bang Cộng Hoà Dân Chủ Trọng Pháp bền vững. Trở 
nên một siêu cường, sau khi tham dự 2 Cuộc Thế Chiến và một Cuộc 
Chiến Tranh Lạnh, đang phải đương đầu với cuộc Khủng Bố Toàn Cầu. 
Đang dẫn đầu tiến trình Kinh Tế Toàn Cầu Hoá và công cuộc Dân Chủ 
Hoá Toàn Cầu. 

Thật đáng buồn các cuộc gọi là cách mạng Dân Chủ từ xưa tới nay, kể 
cả cuộc đại cách mạng Pháp 1789, cũng đã bị tha hóa, đưa đến việc 
nhân danh cách mạng để tàn sát lẫn nhau; cuối cùng lại quay về Đế 
Chế. Rồi đến cuộc cách mạng Tư Sản Dân Quyền Âu Châu 1848 cũng 
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bị quái hoá thành chế độ Thực Dân đi xâm lăng các thuộc địa. Cuộc 
cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Hoa, vì vẫn giữ hệ thống cai trị phong 
kiến, thượng hạ cấp, nên dẫn tớí nạn xứ quân cát cứ, để sau thua về 
tay cộng sản. Tồi tệ nhất là cuộc cách mạng Cộng Sản tại Nga, nó đã 
nhân danh cách mạng để tàn sát những thành phần trí thức đối kháng 
và những người bị quy chụp thuộc thành phần trí thức Tiểu Tư Sản. Sau 
đó lan tràn sang các nước chư hầu Cộng Sản đã giết hại nhân loại tổng 
cộng lên trên Một Trăm Triệu Người. Ngày nay Việtnam không may, vẫn 
còn bị Đảng Cộng Sản thống trị, bảo sao bọn họ không lỳ lợm duy trì 
bản Hiến Pháp Phản Dân Chủ, Phản Quốc Dân, Phản Thời Đại cho 
được. Nhưng một khi nó không hợp Lòng Dân, hợp Thế Nước, hợp 
Thời Đại thì nó phải tiêu vong. 

Rút kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng nêu trên, chúng ta phải suy 
nghĩ cách nào để tránh cho công cuộc Dân Chủ Hóa của chúng ta hôm 
nay, không vấp vào những sai lầm xưa. Ai cũng biết muốn thay đổi vận 
mệnh một quốc gia thì không thể bỏ qua 2 yếu tố Lòng Dân và Thế 
Nước. Muốn hiểu lòng dân thì phải có Tự Do Truyền Thông. Nhưng 
truyền thông thì chỉ mới ảnh hưởng tới thành phần trí thức và dân chúng 
đô thị còn ở thôn quê thì không mấy phổ biến, nhất là về vấn đề Dân 
Chủ. Chính vì vậy, muốn cuộc Dân Chủ Hóa chế độ được hoàn thiện và 
bền vững, thì ngoài phải có bản Hiến Pháp Đa Nguyên, Tam Quyền 
Phân Lập, có Tự Do Tôn Giáo,Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Lập Đảng, Tự 
Do Nghiệp Đoàn…Đồng thời với các cuộc bầu cử tự do ở trung ương, 
phải lập tức tiến hành ngay các cuộc bầu cử tại các đơn vị hành chánh 
gốc là Làng Xã ở Nông Thôn và Thị Xã ở Thị Tứ. Để thoát khỏi hệ thống 
hành chánh phong kiến “Thượng đội, Hạ đạp” Cấp trên hạ lệnh cho cấp 
dưới. Mà mỗi cấp chỉ làm đúng luật pháp đã được quy định theo chế độ 
Dân Chủ Pháp Trị. Chứ không phải là Ý Chí Thượng Cấp. Muốn vậy 
việc bầu cử Làng Xã, Thị Xã lần đầu tiên không do cấp trên tổ chức, mà 
do tổ chức chí nguyện Sinh Viên được các Giáo Sư Đại Học hướng 
dẫn. 

Họ được huấn luyện một thời gian vừa đủ, để làm công tác vận động 
Dân Chúng ứng cử và Bầu Cử. Nhất là hướng dẫn dân chúng biết về 
Dân Quyền của mình, và vị Xã Trưởng và Hội Đồng Xã được bầu là vị 
tổng thống và chính phủ trực tiếp của họ. Dân có quyền bầu lên, và nếu 
không làm đúng ý dân thì lần sau không bầu cho nữa, nếu quá đáng thì 
có thể vận động một số cử tri theo luật định, để yêu cầu Quốc Hội cho 
phép bầu lại Xã Trưởng, hay một ủy viên trong Hội Đồng. Tóm lại để 
cho dân thấy được mình là chủ nhân ông đích thật của quê hương, đất 
nước mình. Từ đó người dân mới ý thức được chân giá trị về lá phiếu 
của mình khi bầu cho Tổng Thống, Quốc Hội, hay bất cứ chức vụ được 
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bầu cử nào. Cuộc bầu cử Dân Chủ Trực Tiếp sẽ tạo ra một Nền Cộng 
Hoà Đáy Tầng làm nền tảng vững chắc cho chế độ Dân Chủ Trọng 
Pháp bền vững, như nền Dân Chủ Siêu Cường Hoakỳ ngày nay. Và 
cũng hợp với Truyền Thống Dân Tộc Việtnam đã có ngay từ thời đại 
của Thần Tổ Lạc Long Quân mở nước, Quốc Tổ Hùng Vương dựng 
nước. Là trao quyền tự trị địa phương cho các Tộc Trưởng, đưa đến 
truyền thống “phép Vua thua lệ Làng”. Chính nhờ đó mà ngàn năm bị 
Bắc thuộc, Việtnam vẫn duy trì được bản sắc Văn Hoá Dân Tộc nơi làng 
xã, để đoạt lấy thời cơ xây mùa tự chủ thời Ngô Quyền năm 939. 
Truyền thống vi diệu đó đã bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộngsản Việtnam 
theo lệnh Tầu, tiêu diệt mất qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất, nên nay mới 
làm cả nước đang bị rơi vào hoàn cảnh mất nước từng phần về tay Tầu. 
Con cháu Hồ chí Minh mau thức tỉnh đi còn kịp, nếu không chắc chắn sẽ 
bị trả giá nặng nề, vì bản chất Dân Tộc Việt vốn có sức bật phi thường. 
Chính vì bản chất Nhân Chủ Việt và Biện Chứng Nhân Chủ thời đại 
đang tới, Việt Nam sẽ sớm Dân Chủ Hoá được chế độ. 

THỰC HÀNH NHÂN CHỦ 
 
Khi chế độ đã được Dân Chủ Hóa, đất nước Hòa Bình, Phát Triển, dân 
chúng Tự Do, nhà nhà An Vui, người người thanh thản, yên tâm đóng 
góp công sức vào cuộc thăng hóa xã hội và lịch sử nòi giống và nhân 
loại, vấn đề lúc đó chỉ còn lại là Tâm Linh Hướng Thượng. Thực ra, khi 
một người đã xuất hiệt, sinh hoạt ở cõi đời này, thì không mất đi đâu 
hết, hình ảnh đã truyền vào không gian vô tận. Tính tình, tri thức đã để 
lại trong Di Thức Huyết Thống của nòi giống, trong dòng DNA của mình, 
cũng tới vô cùng, bất tận. Những công trình tinh thần, cũng như thực tế, 
góp sức thăng hóa cho nhân quần xã hội đều hội nhập vào dòng Văn 
Hóa tiếp tục diễn hóa, thăng hóa đến muôn đời, muôn kiếp. Chỉ có tấm 
thân giả tạm này trở về với cát bụi vật chất, để cùng tiếp tục diễn hóa. 
Còn Tâm Thức Tâm Linh thì tùy ý niệm sống của mỗi người, lúc sống tin 
tưởng tuyệt đối vào hướng vươn tới của mình tự chủ động lựa chọn là 
gì, lúc chết sẽ theo về hướng đó. 

Nếu sống trong quan niệm tuyệt đối tin tưởng vào có sự thưởng phạt 
đời sau, thì ngay sau khi chết, Linh Hồn sẽ theo hướng ấy mà đi tới. 
Nếu sống trong quan niệm tin tưởng tuyệt đối vào kiếp luân hồi, thì sau 
khi chết Tâm Linh sẽ lững lơ ở cõi Trung Ấm chờ hợp duyên với thai nhi 
nào đó để hội nhập, trở thành lực lượng Siêu Thức họp với lực luợng Di 
Thức của Thai Nhi để thành Nội Tại Tâm Linh của một con người, hay 
một con vật nào đó, tùy theo Tâm Đức mỗi người khi còn sinh tiền. Nếu 
sống không tuyệt đối tin tưởng vào hướng vươn tới nào đó, lúc chết 
cũng sẽ bị trả giá cho sự thiện, ác ở đời, nhẹ ra là rơi vào cõi Trung Ấm, 
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để tuỳ duyên mà thể nhập thôi. Đó là quan niệm về đời sau của các 
chính giáo. Nhưng tất cả đề quy về một mối là Nhân Chủ Tính, tùy quan 
niệm sống của mỗi người, tuyệt đối không ai có thể làm lệch hướng chủ 
động lựa chọn của một người. Vì Con Người là Linh Vật có Tự Do Tự 
Chủ và quyền Sáng Tạo trong cuộc đời này và tiếp diễn tới vô cùng và 
“đã sinh ra thì chẳng có cái gì mất cả”. Dù bị vần vũ trong cõi Vô 
Thường Biến Ảo. 

Dù nói cách nào, cũng phải công nhận Loài Người là một sinh loại siêu 
đẳng ở trái đất này. Là kết tinh của cuộc Đại Thăng Hóa của Vũ Trụ, 
cùng trong nguồn Động Lực Siêu Thể vô biên vô hạn của Vũ Trụ, do 
tiến trình thăng hóa của Vũ Trụ, mà kết tinh lên Giống Người tinh anh. 
Vậy Con Người muốn hội nhập với Vũ Trụ một cách chủ động trọn vẹn 
để cùng góp vào công cuộc Đại Thăng Hóa cho các đợt Vũ Trụ sinh 
sau, cũng không thể làm khác hơn là trở lại thể không Tự Ngã Hóa 
chính Tâm Thức mình và Vô Ngã Hóa, nơi quan niệm của mình về Đại 
Ngã Vũ Trụ, để tất cả cùng trở về với Bản Thể Vũ Trụ: Siêu Thể Vô Biên 
Vô Hạn. Chỉ có như vậy, Con Người mới đi đúng hướng Nhân Chủ 
Nhân Văn: Tự Do Tự Chủ Sáng Tạo, vươn lên cùng Vũ Trụ Hằng Hoá 
và Chuyển Hóa Thăng Hoá không cùng. Nếu, chư vị Tự Chủ Tu Chứng 
Giải Thoát Sinh Không, một khi chúng sinh thành tâm niệm tới Danh 
Hiệu mình, thì đều ứng nghiệm. 

VĂN HÓA XÃ HỘI 
 
Sự có mặt của loài người trên hành tinh này, so với các sinh loại khác 
phải kể là rất mới, về sức vóc cũng chẳng to lớn khỏe mạnh hơn ai. 
Cũng đã chịu chung hoàn cảnh biến đổi địa vực môi trường, và những 
tai ương thiên nhiên khắc nghiệt, như bao loài khác. Thế mà loài người 
ngày nay còn đây. Còn với mức độ đông đảo đáng nể. Còn trong tư thế 
sẵn sàng buộc thiên nhiên phải khuất phục trước ý chí, suy nghĩ và sức 
khai phá của mình. 

Điều gì đã đưa loài người đạt tới vị thế hiện nay. Nhất là trong buổi ban 
đầu mông muội, sống bằng Bản Năng Cảm Tính của thời Mặc Thức 
Nhân Nhiên, ý thức chưa khai mở, mà phải sống với thiên nhiên đành 
hanh ưa nóng giận, câm nín bất thường? Đành rằng, loài người hiện 
hữu được ở trái đất này, là một Đại Sự Nhân Duyên kết tinh của vũ trụ, 
là một đợt Thăng Hóa tuyệt vời về cả mặt “Năng Lực Tâm Linh” lẫn 
“Năng Lực Thể Chất” của vạn hữu. Thế nhưng, những thực tế khắc 
nghiệt của luật tự nhiên nào có tha ai bao giờ. Thành đấy mà Hủy đấy. 
Dưỡng đấy mà Diệt đấy. Nhưng khi đã có Sự Sống thì ngay lập tức có 
Sức Sống. Chính sức sống giữ cho sự sống tồn tại lâu dài. Sự sống, 
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sức sống và nhu cầu tồn tại ấy, đã là một Hướng Sống của mọi sinh 
loại, để mà sống len lỏi giữa luật: Thành, Bại, Dưỡng, Diệt. 

Ở Loài Người Hướng Sống tiềm ẩn ngay bên trong đó khả năng Thăng 
Hóa tự thân, được thể hiện bén nhậy tinh tế qua: Bản năng, Cảm Tính, 
Mặc Thức và Ý Hướng Hợp Quần sẳn có trong giống Người, cùng dựa 
vào nhau để bảo vệ sự sống, khai mở ngôn ngữ, tạo thành cuộc sống 
Người. Chính cuộc sống Người Hợp Quần đó đã là môi trường thuận lợi 
cho Cảm Tính thăng hóa thành Tình Cảm, Mặc Thức bừng sáng thành 
Ý Thức, Ý Hướng kết tinh thành Ý Chí. Nói thì đơn giản là thế, mà Nhân 
loại truyền tiếp cho nhau, đã phải vất vả lắm lắm để vượt qua chặng 
đường Mặc Thức Nhân Nhiên mò mẫm tăm tối, kể có hàng triệu năm, 
mới đạt được mức hình thành Tâm Thức Người đơn giản như vừa nêu. 

Dù Tâm Thức Người chỉ đơn giản là Tình Cảm, Ý Thức, Ý Chí, nhưng 
lại đã mở ra một khung trời bao la rực rỡ vĩ đại, lại vừa đau thương khổ 
lụy muôn vàn do chính loài người tạo ra, từ khi Loài Người đạt tới cuộc 
sống Ý Thức Nhân Loại, mà cũng chỉ mới mấy chục ngàn năm nay thôi. 
Ấy thế mà lịch sử vẫn dè sẻn với chúng ta, chỉ mới lưu dấu lại vỏn vẹn 
có trên dưới 10 ngàn năm. Chừng ấy thời gian, mà phải tốn công khai 
quật mới thấy được. Còn những gì đang ảnh hưởng tới cuộc sống 
chúng ta thì chỉ mới độ trên 5 ngàn năm trở lại đây. Những gì còn lại đó 
là dấu ấn Văn Hóa của những Dân Tộc có văn hóa, của những khu vực 
được gọi là những chiếc nôi của Văn Hóa Nhân Loại. 

Cái còn của năm ngàn năm là cái còn Văn Hóa.Văn hóa trong dấu ấn 
lịch sử. Nhưng Văn hóa trong huyết hệ Di Thức truyền thống nơi mỗi 
người chúng ta, thì đó quả thật lại là một dòng chảy từ thật xa xưa, ngay 
từ khi tổ tiên ta thành đạt được cuộc sống Người có Tình Cảm Ý Thức 
và Ý Chí, đó là Nhân của các nền Văn Hóa Dân Tộc, rồi chảy vào từng 
vùng làm thành Văn Hóa Khu Vực. Hiện nay Văn Hóa các Dân Tộc các 
Khu Vực văn minh đang Dung Hóa với nhau làm thành nội dung của 
cuộc sống người trên toàn thế giới. 

Như vậy, nói tới Văn Hóa thì ngay lập tức phải đề cập tới Văn Hóa Dân 
Tộc, không có Văn Hóa Dân Tộc thì Văn Hóa Thế Giới thiếu bề dầy. 
Thiếu những đặc tính cá biệt cần thiết muôn mầu, muôn vẻ của đất trời 
khu vực. Văn Hóa của các Dân Tộc còn trường tồn tới nay, rất cần 
được phục hoạt. Kho Tâm Thức Văn Hóa Dân Tộc nơi mỗi người, cần 
được khai triển để góp với Nhân Loại tạo dựng cuộc sống Nhận Thức 
Nhân Văn trong thiên niên kỷ mới. 

HỢP QUẦN THỜI MẶC THỨC NHÂN NHIÊN 
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Do bản năng, cảm tính, mặc thức mà Con Người đã biết phân biệt phái 
tính để thay tự nhiên sản sinh ra con cái, truyền Di Thức -DNA – lưu tâm 
thức của đôi lứa. Do bản năng, cảm tính, mặc thức và ý hướng hợp 
quần, mà Con Người đã quy tụ với nhau thành bầy đoàn, để bảo vệ 
nhau cùng kiếm sống. Mối tương quan giữa Người với Người đơn thuần 
theo tự nhiên tính. 

Chính vì vậy, mà sự hợp quần của bày đoàn trong thời Mặc Thức Nhân 
Nhiên này, chưa định hình được một quy củ xã hội. Hoặc có thể gọi ép 
đây là lối sống Mẫu Hệ. Những trụ cột của bày đoàn là các Người Mẹ. 
Chồng, Con quây quần chung quanh Người Mẹ, và có thể tách bầy bất 
cứ lúc nào khi tự cảm nhận đủ sức. 

Nhưng một điều nổi bật trong Tình Người, mà còn lưu giữ đậm nét tới 
bây giờ, trong tuyệt đại đa số chúng ta đó là Sợ. Chính vì sợ, sợ cô đơn, 
sợ đêm tối, sợ sự thét gào của trời đất, sợ đủ thứ, mà bầy đoàn, nhất là 
các bà mẹ đã tìm tới nhau để hội tụ, con cái và đàn ông cũng theo đó 
mà quây quần. 

Phải nhận rằng: Con Người đúng là một Linh Vật trong trời đất. Vì cảm 
tính có rất sớm và trưởng thành rất mau. Thay cho bản năng chỉ biết tìm 
tới nhau trong lúc cần. Sự cần do bản năng thôi thúc thì vốn dữ dội và 
quyết liệt, đưa đến chiến đấu giành giật, chắc Con Người cũng không 
ngoại lệ. Nhưng vốn là linh vật nên nhờ cảm tính, mà con người mau 
chóng biết giữ lại những gì đã thuộc về cảm tính của mình một cách lâu 
bền. Đó là sự Tư Hữu của cảm tính. 

Cảm tính Tư Hữu đã giữ đôi lứa lại với nhau, giữ con cái lại với Cha Mẹ, 
thành những Gia Đình Tự Nhiên. Lâu đời dầy kiếp cảm tính gia đình 
thăng hóa thành Tình Cảm Gia Đình, lúc đó mới là thời Tộc Thuộc lâu 
dài. Vợ Chồng, Con Cái, Cha Mẹ, Ông Bà, dòng họ sống quần tụ bên 
nhau, để tạo thành những giống người cá biệt. Các Tộc thuộc này có 
thể sinh hoạt theo lối Bộ lạc du mục, rồi du canh du cư, hay phát triển 
mau chóng thành nếp sinh hoạt Dân Tộc định canh định cư sau này. 

XÃ HỘI THỜI Ý THỨC NHÂN LOẠI 
 
Khi các Tộc Thuộc sinh hoạt chuyển vào lối sống Bộ Lạc Săn Câu. Rồi 
biết nuôi thú hiền, theo bầy thú lang thang trong đồng cỏ, sống đời Du 
Mục. Hoặc biết trồng tỉa theo cách Du Canh, Du Cư trên miền cao. Hay 
đã biết đưa Dân Tộc xuống vùng châu thổ Định Canh, Định Cư, để vẽ 
vòng biên ải thành lập Quốc Gia của Dân Tộc. Đó là cuộc sống được 
hướng dẫn bằng Sự Biết. 
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Như vậy là loài người đã thực sự bước hẳn vào Cuộc Sống Ý Thức 
Người, thiết lập mọi quan hệ giữa người với người trong tập thể, tìm ra 
cách sống, nơi sống thích hợp nhất cho Tộc Thuộc. Tức là đã thăng hóa 
cuộc sống từ Hợp Quần Tự Nhiên Phi Sản, sang cuộc sống Xã hội Con 
Người Hữu Sản. Đó là sự định hình, định tính của Văn Hóa và Xã Hội. 

Do chính nhu cầu và khả năng Tình Cảm, Suy Nghĩ và Ý Chí của Con 
Người đã tự nâng Xã Hội Loài Người lên khỏi bầy đoàn của các loài 
động vật khác. Khi đã sử đụng tới Hiểu Biết để nâng cao cuộc sống của 
mình, cũng có nghĩa là đã thẩm định được giá trị của vẻ Đẹp sự Đúng 
việc Lành, đó là nội dung của Văn Hóa, thêm vào với tự tính thường 
xuyên Thăng Hóa của Tâm Thức Người, mới thực sự biểu hiện trọn vẹn 
được ý nghĩa Văn Hóa. 

Những sản phẩm, những công trình tạo tác Văn Hóa tuy ở thể tĩnh, 
nhưng tác động của nó trên Tâm Thức Con Người thì được chuyển 
sang thể động, vừa soi sáng, vừa nâng cao, vừa hướng dẫn cho cuộc 
sống Con Người, trong những tương quan xã hội, cũng như hình thành 
các tổ chức xã hội, và định mức thang cho giá trị cuộc đời, thế nên tùy 
trình độ Tâm Thức của Con Người từng thời đại, mà thành lịch sử. Vì 
Con Người là Nguyên Nhân Lịch Sử Nhân Loại. 

Khi Con Người sống bằng ý thức, Văn Hóa Loài Người, được hình 
thành và hướng dẫn bằng Ý Thức, Xã Hội Loài Người, được tổ chức và 
sinh hoạt trong sự chủ đạo của nền Văn Hóa Ý Thức, thì sự phát triển 
của Nhân Loại nở rộ muôn mầu muôn vẻ, mà từ thực tế đến siêu thực, 
đều diễn ra giữa sự đối nghịch quyết liệt giữa Đẹp và Xấu, giữa Đúng và 
Sai, giữa Thiện và Ác. Hầu như từ Con Người, ra Xã Hội, tới Vũ Trụ, 
cũng đều mang tính cách lưỡng diện, cho tới đa diện, hoặc ảo diện, tùy 
theo ý niệm của mỗi người chủ quan khẳng định. 

Chính những ý niệm chủ quan đó của mỗi người đã chinh phục ngay 
Tình Cảm của chính mình, rồi dùng ngay Suy Tư của chính mình xây 
dựng, chứng minh cho đó là Chân Lý, cuối cùng đặt trọn vẹn năng lực 
của Ý Chí mình vào đó để thành Niềm Tin. Nếu chỉ dừng ở đó thì rất tốt. 
Vì rằng chính Tâm Thức Con Người thuộc lãnh vực Siêu Thức, vốn là 
một công trình sáng hóa tối cao của Vũ Trụ theo luật tự nhiên. Vậy Con 
Người có quyền theo luật của vạn hữu mà sáng tạo, để làm giầu, làm 
mới thêm cho tự nhiên, nhất là về mặt tinh thần, thức giác, tâm linh của 
Năng Lực Siêu Thức Vũ Trụ. Nhưng nguy hiểm ở chỗ bắt người khác 
phải tin vào những điều mình tin. Bắt những người khác phải tuân phục 
ý chí của mình, rồi nhân danh những mục tiêu cao cả do mình tin, để bắt 
những người theo phục vụ cho quyền lợi, tham vọng của mình. Đó mới 
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là thảm họa của nhân loại triền miên bị gánh chịu gần 10 ngàn năm nay, 
suốt dọc cuộc sống Ý Thức Nhân Loại. 

Sự mở rộng tầm mức Xã Hội Tộc Thuộc, Bộ Lạc sang tầm mức Quốc 
Gia là những biến cố trọng đại nhất của Loài Người. May mắn cho Dân 
Tộc nào từ tình trạng tộc thuộc, chuyển sang Quốc Gia chỉ là sự thay 
đổi địa vực sinh hoạt du canh, du cư trên vùng cao, tìm xuống đồng 
bằng phì nhiêu định canh, định cư, lập làng dựng nước để phát triển 
Dân Tộc, vì nhu cầu Canh Nông là tăng dân mới tăng của. Dân đông thì 
phải có luật lệ và tổ chức Cai Trị thuận cảnh, hợp lý. Trưởng Tộc xưng 
Vương, đứng đầu nước, trị dân một cách hòa bình. 

Các dòng họ cũng tự phân mỏng ra để lập làng, lập ấp sinh sống, đơn vị 
sống chung, ăn chung, tài sản chung thuộc về Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con 
Cái là đơn vị gốc của Xã hội Nông nghiệp. Giá trị Đạo Đức lớn nhất của 
Con Người là sống đúng theo Luân Lý của Gia Đình. Vì gia đình là cội 
nguồn của sự sống, cái nôi của cuộc sống, nơi chứa đựng yêu thương, 
nơi đảm bảo yên ổn no ấm, nơi khởi phát trí tuệ, nơi vun bồi kiến thức 
kinh nghiệm, nơi Con Người trở thành Người. 

Không may mắn cho các Tộc Thuộc, Bộ Lạc nào mà lại rơi vào tình 
cảnh mở rộng tầm vóc xã hội bằng bạo lực, do sự chinh phạt của các bộ 
tộc hung dữ, thì xã hội đó bị đặt dưới chế độ cai trị độc tôn. Nhà Vua 
làm chủ đất nước, chủ tài sản, chủ quốc dân. Vua phong ấp cho các 
lãnh chúa cai trị từng vùng. Dân chỉ còn là Nông Nô trong lãnh địa. 
Chiến lợi phẩm trong các cuộc chinh phạt. ngoài của cải vàng bạc, còn 
bắt kẻ thua trận về làm nô lệ cho mình nữa. Xã hội chia thành những 
đẳng cấp Quý Tộc, Tiện Dân và Nô Lệ. 

Các cuộc chiến tranh tràn ra như một căn bệnh thời đại. Hết nước này 
xung đột với nước kia, đến lượt các Đế Quốc mọc lên. Góc này đế quốc 
A tàn, phương nọ đế quốc B nổi. Đau thương theo gót đoàn quân viễn 
chinh mà xuất hiện. Ảnh hưởng văn minh lại cũng theo đoàn quân viễn 
chinh mà sụp đổ và lan truyền. Do ảnh hưởng của tầm hoạt động của 
Đế Quốc, đã tạo thành các vùng văn minh khác nhau. Để có những nền 
văn hóa khác nhau, và hình thái xã hội khác nhau. 

Chính chiến tranh đã thôi thúc sự trưởng thành của suy tư, những triết 
gia, những nhà tư tưởng, các bậc chân sư đạo học xuất hiện, nhằm 
tuyên dương những lý thuyết, những phương hướng giải quyết các vấn 
đề nhân sinh. Mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là các Tôn Giáo thờ Trời. 
Nương Oai Trời để dậy dân, nhờ Đức Trời để cứu dân, mượn Mệnh 
Trời để trị dân. Đó là tùy ở vị thế mỗi thế lực mà dùng. Ngay đến các 
nền Đạo Học Đông Phương, tuy không nhân cách hóa Thế Lực Thiêng 
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Liêng thành ông Trời toàn năng, nhưng cũng nhìn nhận đó là Nguồn 
Năng Lực Siêu Lý tối cao, là Thiên Lý, là Đạo Trời lồng lộng. Đức Trời 
hiếu sinh, Mệnh Trời khó tránh. Tôn Giáo mặc nhiên thành lực sinh động 
của văn hóa trong thời Ý Thức Nhân Loại. Chính vì vậy, mà các cuộc 
cách mạng Tôn Giáo tác động trực tiếp vào những thay đổi Xã Hội, Văn 
Hoá, Chính Tri và Kinh Tế cũng như mọi tương quan giữa các nước. Vì 
mặc nhiên hay ý thức Văn Hóa luôn sắm vai trò chủ đạo cho khắp mặt 
sinh hoạt Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội, Luật Pháp… Giao Tiếp. 

Cuộc cách mạng Tôn Giáo của Đức Phật Thích Ca, là cuộc cách mạng 
Tôn Giáo chân chính và toàn diện đầu tiên trong lịch sử nhân loại, trước 
sức mạnh Thần Giáo Brahman, đã được vũ trang bằng cả một hệ thống 
triết lý uyên thâm và đa diện của nền văn minh Vệ Đà Ấn Độ. Cuộc đại 
cách mạng tư tưởng của Phật nhằm đưa Con Người vào đúng vị thế 
Nhân Chủ trong vũ trụ và cuộc sống, để Con Người Tự Do, Tự Chủ, 
Sáng Tạo, Tự Giải Thoát khổ đau cho chính mình và góp sức giải thoát 
cho đồng loại, chúng sinh. 

Cuộc cách mạng tôn giáo thứ hai là của Đức Jesus, trước sức mạnh 
cực đoan của Do Thái Giáo. Ngài đã đưa Thượng Đế của riêng Dân Tộc 
Do Thái trả về cho Vũ Trụ. Rồi trao lại cho Loài Người, đưa gần lại với 
loài người bằng tình yêu của Ngôi Hai Thượng Đế. Chính là sự hiện hữu 
của Con Người Jesus. Đáp ứng đúng với tầm mức tinh thần và nhu cầu 
thời đại, nên dù bị cấm đoán bức hại, Thiên Chúa Giáo sau 300 năm, đã 
làm chủ hoàn toàn niềm tin của Người Dân Âu Châu. Buộc Hoàng Đế 
La Mã, Constantine phải nhìn nhận là Công Giáo cho toàn Đế Quốc. 

Từ đó mọi sinh hoạt văn học, nghệ thuật, triết học của uchâu đều phát 
triển trong tinh thần Thiên Chúa Giáo, kể cả thuận lẫn nghịch, tạo ảnh 
hưởng quyết liệt tới đời sống Xã Hội, Văn Hóa, Chính Trị và Kinh Tế 
đến toàn u Châu. Gần như Thiên Chúa Giáo nhiều khi ở vào thế toàn trị. 
Đây là nguyên nhân đưa tới cuộc cải cách Tôn Giáo của Lurther và 
Calvin vào thế kỷ 16. Lurther trả chính trị cho chính quyền với khẩu hiệu 
: “Ý Chúa Trời thể hiện nơi miệng của nhà Vua” Giống với phong kiến 
Đông Phương “Ý Vua là Ý Trời”. Nhà trí thức Calvin đi xa hơn cho là: “Ý 
chí Thượng đế đặt nơi Dân chúng” Giống như Mạnh Tử, triết gia Đông 
Phương cổ đại: “Ý Dân là Ý Trời”. 

Chính phong trào cách mạng Tôn Giáo u Châu, đã đưa vua chúa tách 
khỏi quyền lực của Giáo Hội La Mã. Khoa học, kỹ thuật hết còn bị tin 
tưởng giáo điều ràng buộc, được thời bùng phát, làm thay đổi lối nhìn, 
cách nghĩ, đẩy kinh tế lên hàng quyết định sinh hoạt Xã Hội. Cuối cùng 
dẫn tới tư tưởng “Dân làm Chủ”, tạo thành phong trào Cách Mạng Tư 
Sản Dân Quyền rộng khắp. Nhưng ngoài cuộc cách mạng Dân Chủ Tự 
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Do của Hoakỳ 1776 thành công và liên tục tiếp hóa để đứng vững đến 
nay, Còn các cuộc Cách Mạng Dân Chủ ở u Châu đã bị những đầu óc 
phong kiến và quyền lợi giới giầu có làm đọa lạc đi. Dẫn tới tham vọng 
chiếm thị trường và thuộc địa ở hải ngoại. Các nước Thực Dân xuất 
hiện, hăm hở mộ binh lính đi xâm lăng các nước Phong Kiến lạc hậu 
khắp Thế giới. 

Ngoài việc các Dân Tộc thuộc địa bị khai thác bóc lột, những người lao 
động ở chính quốc cũng không thoát khỏi cảnh ngược đãi. Vì sau các 
cuộc cách mạng, kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, Nông Dân bỏ ruộng 
đất chạy ra tỉnh làm ăn mỗi ngày mỗi nhiều. Họ trở thành Nhân Công 
trong nhà máy. Nhưng đầu óc phong kiến và chủ nô vẫn còn đầy đặc 
trong giới chủ nhân tư sản thành thị, nên họ đã tổ chức và quản trị nhà 
máy giống như một lãnh địa, có quân lính riêng để canh phòng, và nguy 
hiểm hơn nữa là có quyền sinh sát công nhân chẳng khác gì các vị lãnh 
chúa. Phần đông bọn họ xuất thân từ giới quý tộc phong kiến cũ. có 
thần thế, hoặc trực tiếp lãnh đạo chính quyền nữa. 

Như vậy, xã hội ngoài đẳng cấp cai trị còn có giai cấp kinh tế là Chủ và 
Thợ nữa. Tình trạng bất công mỗi ngày một gay gắt. Thêm vào đó đời 
sống dân chủ đã dành cho Giới Trí Thức một số quyền tự do căn bản, 
nên sách báo có cơ hội ấn hành nhiều hơn, để trình bày về cuộc sống 
khốn khổ của người lao động. Đây là lý do thúc đẩy các nhà tranh đấu 
cho công bằng xã hội xuất hiện. 

Từ những cuộc tranh đấu công bình xã hội, vì mục đích nhân đạo của 
giới trí thức, nhắm vào thành trì tư bản tham lam ngoan cố, đã khích 
động tới nhu cầu đấu tranh của đời sống công nhân. Rồi được hướng 
dẫn bằng tư tưởng vô sản cực đoan, đấu tranh giai cấp của người Cộng 
Sản. Đẩy Xã Hội vào một cuộc phân hóa khốc liệt. Giữa chủ và thợ, 
giữa giầu và nghèo. Tạo cơ hội cho chế độ Cộng Sản xuất hiện trên đấu 
trường Quốc Tế. 

Từ mục đích đấu tranh giai cấp, khi có chính quyền của Quốc Gia trong 
tay, bọn lãnh đạo Cộng Sản biến chất thành các Hoàng Đế cực quyền, 
đẩy nước mình lên thành thứ Đế Quốc Mới hung tàn, với hệ thống lý 
thuyết cực đoan, quyết chí đặt được ách toàn trị khắp thế giới, tạo ra 
cảnh chiến tranh “Ý Thức Hệ”. Chia từng Gia Đình, từng Quốc Gia và 
Thế Giới ra thành hai chiến tuyến thù hận, hủy diệt nhau không thương 
xót. 

Để chống lại với Phong Trào Cộng Sản hung hăng tiến công khắp mặt, 
giới Tư Bản ở các nước kỹ nghệ, đã khôn ngoan đề ra chủ trương nâng 
đỡ lao động, cho thành lập các nghiệp đoàn, công đoàn. Khuyến khích 
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sự học vấn. Dần dần người có học được đưa vào vị thế điều khiển công 
ty, tư bản giữ phần quản trị vốn. Nhờ thế mà kiến thức, sáng kiến của 
nhân tài được tận dụng, kỹ nghệ, kỹ thuật, khoa học tiến rất mau. Đổi 
hẳn lối nghĩ, lối làm, và cuộc sống Xã Hội. Tính cách đấu tranh giai cấp 
mờ dần, nhường chỗ cho những nỗ lực học hành tiến thân, làm việc, 
tích lũy, chuyển vốn vào đầu tư để thành những nhà tư bản mới. Mở ra 
nền Kinh tế Thị Trường Tự Do. Nhờ vậy mà Cộng Sản đã bị gục ngã 
trước sức mạnh đi lên của Ý Thức Tự Do. 

 

 

XÃ HỘI THỜI NHẬN THỨC NHÂN VĂN 
 
Xã Hội Người mở rộng ra tầm vóc Thế Giới. Khởi đầu là những con tầu 
lớn vượt đại dương bao la của các nhà thám hiểm. Tiếp đến là các 
thương thuyền của nhà buôn. Kế đó là các đoàn quân viễn chinh chiếm 
thuộc địa. Để rồi các nước có kỹ thuật cao, lao vào chém giết loại trừ 
nhau để tranh đoạt thuộc địa. Sự tranh giành đó lại được nâng cao ý 
nghĩa lên thành cuộc chiếm đoạt toàn cầu bằng Ý Thức Hệ Cộng Sản 
đại đồng hoang tưởng, mà nhân loại đã bị trả giá đắt cho sự ngây thơ cả 
tin của mình, bằng sinh mạng của trăm triệu người chết oan, 

Sau sự sụp đổ của Chủ Nghĩa Xã Hội toàn cầu hoang tưởng của Cộng 
Sản, làm cho tất cả các ý hệ một chiều, sản phẩm của ý chí, ý thức chủ 
quan khép kín đang bị mất thế đứng độc tôn, vì Con Người hết dám tin 
tưởng tuyệt đối như xưa nữa. Tất cả mọi tư tưởng, mọi giá trị của tư 
tưởng đều đang được Nhận Thức của Con Người làm cuộc tổng duyệt 
xét toàn diện. 

Đồng thời do ý thức được sự tự do tư tưởng nơi mình là hết sức quan 
trọng, cho sự lựa chọn ngay trong thực tại cuốc sống, lẫn những giá trị 
tâm linh siêu việt, để mình tự chủ vươn tới, nên Con Người cần nâng 
cao phẩm giá của chính mình, bằng sự thật tâm tôn trọng tự do tư 
tưởng, cũng như lựa chọn của người khác, còn đúng hay sai thuộc về 
trách nhiệm tự thân mỗi người. Vì Con Người có Tự Do, được Tự Chủ 
là lập tức phải chịu Trách Nhiệm về sự lựa chọn và quyết định của 
mình. Đó chính là sự hình thành của lối Nhận Thức Toàn Diện của Con 
Người hiện nay. 

Nhờ phương tiện di chuyển mau lẹ, thông tin thần tốc chính xác, địa cầu 
bị thu nhỏ lại, con người từ khắp nơi trên mặt đất này, nhìn thấy nhau, 
nghe được tiếng nói nhau trong cùng một lúc, những biến cố thiên 
nhiên, chính trị, hoạt động kinh tế được lên truyền thanh, truyền hình và 
mạng lưới điện toán thường trực suốt ngày đêm, đến độ nếu muốn biết 
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giá cả một thứ hàng nào đó, hiện ở đâu, đắt rẻ ra sao? Đều được trả lời 
thật chính xác. 

Như vậy, sinh hoạt của Con Người trong Xã Hội toàn diện hiện nay, 
đang tiến tới mức Thị Trường Toàn Cầu Hóa và Dân Chủ Hóa Toàn 
Cầu, tùy ở khả năng và kiến thức của mỗi người đạt được đến mức 
nào. Ngoài lãnh vực khoa học kỹ thuật đã bứt phá giới hạn của các rào 
cản tự nhiên. Lãnh vực kinh tế tài chánh cũng đang tiến tới cảnh toàn 
cầu hóa một cách nhịp nhàng quy mô, vượt ra khỏi biên giới của các 
Quốc Gia. Các nước trong một khu vực dù giầu hay nghèo, đều đang có 
nhu cầu và khuynh hướng kết thành các Khối Kinh Tế Chung, giầu thì 
để giầu thêm, nghèo thì để chung sức làm cho nhau cùng giầu, hòng 
theo kịp với đà phát triển của toàn cầu hóa. 

Kỹ thuật đã chắp cánh cho kinh tế tiến lên tới chỗ tự động điều hợp mức 
phát triển toàn diện toàn cầu hóa. Thế nhưng để bảo vệ cho sự phát 
triển đó không bị loạn động, sụp đổ thì phải cần tới luật lệ. Hiện nay luật 
lệ chặt chẽ nhất đều dựa trên nền tảng của từng Quốc Gia. Bất cứ công 
ty nào, dù dưới danh nghĩa là đa quốc gia, thì những nhà tài phiệt vẫn là 
người bị luật pháp nước họ ràng buộc, vì nước họ có bổn phận phải bảo 
vệ cả về an ninh nhân thân và tài sản cho họ trong dịch vụ đầu tư ở 
nước ngoài. 

Chính vì vậy mà vai trò quốc gia hết sức quan trọng trong sinh hoạt kinh 
tế, cho dù đó là Kinh Tế Toàn Cầu Hóa. Các cường quốc kinh tế hiện 
nay đang loại bỏ hẳn chủ trương bảo hộ mậu dịch ra khỏi chính sách 
quốc gia của họ. Tất cả đều thấy rằng: “Cô lập là tự sát”. Thế nên các tổ 
chức như Mậu Dịch Thế Giới-WTO – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế-IMF – Ngân 
Hàng Thế Giới-WB – càng ngày càng có vai trò lớn hơn trong sinh hoạt 
kinh tế toàn cầu. Các nước đều tuân theo một ước lệ chung, là cùng 
nhau thỏa hiệp một luật lệ Mậu Dịch, Cấp Viện, Cho Vay. Rồi trao cho 
các tổ chức WTO, IMF, WB theo đó mà áp dụng. Các nước giầu thì góp 
nhiều trong các tổ chức tài chánh quốc tế, lẽ dĩ nhiên tiếng nói của họ sẽ 
mạnh cân xứng với đóng góp của họ. Đây cũng là một khích lệ của Kinh 
Tế Thị Trường Tự Do. Và khẳng định rằng: Dù kinh tế sinh hoạt trong 
Cấp Vùng, hay Toàn Cầu, thì tính cách quyết định lại vẫn tùy thuộc ở 
luật pháp, chính sách của từng Quốc Gia, tự đặt trong các Công Ước 
Quốc Tế, do chính các Quốc Gia Chủ Động ký kết. 

Tổ chức Xã Hội trong thời đại Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn này, đã 
do nhu cầu hòa bình phát triển mà định hình, định tính, đi từ Con Người 
là Nhân Chủ: Tự Do Tự Chủ Sáng Tạo, ra tới liên hệ tình cảm ruột thịt là 
Gia Đình: Mái Nhà Tư Hữu Hạnh Phúc, gắn bó với nhau trong lịch sử 
Quốc Gia: Dân Chủ Tự Do Công Lý, kết hợp phát triển trong Cấp Vùng: 
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Kinh Tế Thị Trường Thịnh Vượng, để tiến tới một Thế Giới: Nhân Chủ 
Tự Do Điều Hợp Hòa Bình Phát Triển. 
 
VĂN HÓA CHÍNH QUYỀN 
 
Văn Hóa vừa là nền móng, vừa là nội dung, vừa là hướng vươn lên của 
Con Người, của lịch sử Dân Tộc và Thế Giới. Chính Quyền có nhiệm vụ 
nhất thời là nối kết, lãnh đạo, tạo điều kiện cho Con Người xây dựng, 
bảo vệ, phát huy đặc tính Dân Tộc, tiến tới kiến tạo một Thế Giới Dân 
Chủ, Tự Do, Điều Hợp, Hòa Bình, Phát Triển. Đây không còn là mơ ước 
của các vị Chân Nhân của Loài Người từ ngàn xưa nữa, mà đang là nhu 
cầu thực tại của Nhân Loại sống giữa Thế Giới hôm nay. 

Các nhà Văn Hóa của Nhân Loại, gồm các bậc Giác Ngộ như Đức Phật, 
Đấng Christ, Bậc Tiên Tri, các vị Chân Sư Đạo Học Minh Triết, các Văn 
Nhân Thi Sĩ…đều cùng biểu hiện Tâm Linh Trí Tuệ của mình ra, để 
hướng dẫn Con Người trên con đường đi lên xây dựng cuộc sống đep, 
đúng, lành và luôn luôn mới, nhằm cùng kiến tạo một Xã Hội Người, 
thánh thiện, nói lên đầy đủ Văn Hóa Tính. 

Nhưng những tư tưởng thánh thiện minh triết đó, đều vì trình độ ý thức 
của đại khối người còn quá thấp kém hạn hẹp, nên chưa theo kịp, phần 
khác lại bị những kẻ có quyền lực trong tay, thường chỉ biết sử dụng 
như một phương tiện tinh thần, dùng vào việc khống chế niềm tin của 
Con Người, khiến Con Người ngoan ngoãn trở thành những bầy tôi 
trung thành, phục vụ cho kẻ nắm được quyền lãnh đạo xã hội. 

Chính vì thế mới có hiện tượng Văn Hóa phục vụ cho Chính Quyền, vốn 
là thế lực nhất thời làm hư năng lực trường cửu. Khiến kỷ cương Văn 
Hóa bị đảo điên, bị ngắt ra từng đoạn. Xã Hội đọa lạc. Chính Quyền 
biến thành tà quyền bá đạo. Chung cuộc nạn nhân vẫn là Con Người. 
Những đường hướng tốt đẹp, tích cực khai mở Tâm Thức Con Người, 
nhằn phục vụ Loài Người của các bậc Chân Nhân Thượng Trí, chỉ còn 
là giấc mơ giữa cuộc sống khổ đau, đầy đọa lừa dối, bóc lột, tra khảo, 
chém giết lẫn nhau. 

Thế nên, lời khuyên đúng nhất, chân thật nhất vẫn là lời của bậc Toàn 
Giác: “Mỗi Người tự thắp đuốc lên mà đi”. Khi đuốc linh tuệ từ tâm mỗi 
người đã tự thắp sáng, tức là đã nhìn ra được chính tự thân mình: Có 
Quyền Tự Do, có Trách Nhiệm Tự Chủ và có Năng Lực Sáng Tạo, mới 
ý thức được chính mình, phải làm chủ lấy mình, trách nhiệm về mọi 
hành vi của mình, và nhận ra Con Người là Nguyên Nhân của Lịch Sử 
Loài Người. 
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DANH TỪ THUỞ BAN ĐẦU 
 
Thực ra, ngay từ khi Nhân Loại chập chững biết sống cuộc sống quần 
tụ, thoát khỏi cuộc sống Mặc Thức Nhân Nhiên, bước vào cuộc sống Ý 
Thức Nhân Loại, thì Con Người đã tự nhiên tuân theo tập quán, sau đó 
là tin tưởng, mà phân công trong việc dìu dắt Bộ Tộc. 

1- Chăn dân, chiến đấu kiếm sống trong thực tế thuộc quyền Tộc 
Trưởng hay còn gọi là Tù Trưởng. 

2- Giao tiếp với Trời, Thần, Ma, Quỷ thiêng liêng, chữa bệnh, gìn giữ tập 
tục, thuộc quyền các Pháp Sư, hay có nơi gọi là Phù Thủy, Ông Đồng, 
Bà Cốt. 

Đây là những nét phác thảo thô sơ về đầu mùa của cuộc sống Ý Thức 
Người. mà đây cũng là sự phân công rất hợp lý do nhu cầu cuộc sống 
đòi hỏi. Phần tinh thần Chỉ Đạo thuộc quyền Pháp Sư. Phần thực tế 
Lãnh Đạo, thuộc quyền Tộc Trưởng. Cả 2 đều tin dựa vào Thần Quyền 
mới có mạng số thực quyền đối với con dân. Sau này gọi đó là Văn Hóa 
Chỉ Đạo, hay Giáo Quyền hướng dẫn tâm linh và Chính Quyền Lãnh 
Đạo, hay Thế Quyền cai trị xã hội. 

Nhưng càng ngày Ý Thức Người càng biến thiên, nặng về tranh cướp 
quyền lực cá nhân, nên hai lãnh vực Chỉ Đạo và Lãnh Đạo luôn luôn 
muốn lấn vượt nhau. Cuộc sống càng trở nên gay gắt, tranh giành mỗi 
lúc một quyết liệt, thì khuynh hướng độc quyền càng có cơ hội lớn 
mạnh. Rồi gom hai thứ thành một. Bắt thứ này phục vụ cho thứ kia, hay 
ngược lại, khiến cho cuộc sống Ý Thức Nhân Loại gặp không biết bao 
tai ương cho đến giờ này vẫn chưa hết. 

VƯƠNG QUYỀN VÀ VĂN HÓA 
 
Khi Loài Người chính thức sinh hoạt trong cảnh sống Ý Thức Nhân Loại, 
thì các Quốc Gia Phong Kiến cũng thi nhau xuất hiện. Lúc đó Loài 
Người thực sự sống bằng ý thức tôn thờ người hùng chiến tranh. Quyền 
Lực Quốc Gia trong tay kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng tối hậu làm Vua. 
Vua là Con Trời làm chủ nhân ông tuyệt đối của Quốc Gia. Dân thuộc 
quyền sở hữu của Vua. Quần Thần, có nơi cả các Thầy Tư Tế, Tu Sĩ, 
Đạo Sĩ, cũng đương nhiên là bầy tôi của Vua. Tức là Văn Hóa phải phục 
vụ Vương Quyền. 

Có những nước thuộc thời cổ đại như Ai Cập, Trung Hoa, Vua là đại 
diện Thượng Đế, hay chính là Con Trời. Bởi thế việc tế Trời nhà Vua 
đảm nhận, Vua kiêm cả việc sắc phong các vị Địa Thần, Nhân Thần để 
cho dân chúng thờ kính. Vua cũng cử ra các quan trông coi việc tế tự. 
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Tóm lại quyền thiêng liêng Vua cũng thu vào tay, nói chi đến Văn Học, 
Nghệ Thuật. Thứ gì đẹp ý Vua, thì được trọng dụng, phát huy, thứ gì 
không thích thì cấm chỉ. 

Thời đó các nước phong kiến theo chế độ Con Trời này, thường là các 
Đế Quốc dữ tợn. Còn ở các tiểu quốc thì vẫn hiền lành trong sự phân 
công giữa Vương Quyền và Giáo Quyền. Nếu ở nơi còn tình trạng Đa 
Thần thì giới Văn Nhân, Đạo Sĩ được tôn quý, ngay nhà Vua cũng nể vì. 
Riêng các Tiểu Vương Quốc trong lục địa Ấn Độ thì đều đặt giới tu sĩ Ba 
La Môn lên thành đẳng cấp thượng đẳng trên Vương Quyền. Lục địa Ấn 
Độ không thống nhất bằng Vương Quyền Đế Quốc, mà lại thống nhất 
qua Giáo Quyền Bà La Môn. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, Đại Đế 
Asoka, 268-232 trước TL, đùng binh đội thống nhất nước Ấn. Sau đó 
ông theo Đạo Phật, xiểng dương tinh thần Từ Bi, áp dụng vào việc cai 
trị, có nghĩa là lấy Đạo Phật làm Quốc Giáo cho cả Đế Quốc. Nhưng 
bản chất Đạo Phật là Đạo Giải Thoát không thích ứng với việc cầm 
quyền thống trị. Chinh vì vậy, mà sau thời đó, Đạo Phật bị đánh bật khỏi 
lục địa Ấn Độ, Ba La Môn Giáo lại trở về nguyên vị toàn thống cho tới 
nay. 

ĐẾ QUỐC VÀ VĂN HÓA 
 
Lục địa Trung Hoa, sau thời Xuân Thu, Chiến Quốc, nhà Hán thống nhất 
được đất nước, lúc ấy Đạo Khổng đã phổ cập trong giới sĩ phu. Với 
thuyết chính danh, định phận, theo trật tự Trời, Đất, Người. Vua Tôi, 
Thầy Trò, Cha Con, Chồng Vợ, Anh Em, hết sức mạch lạc, nghiêm ngặt. 
Làm bầy tôi thì phải tận trung với Vua. Học thành tài để thờ vua, giúp 
nước. Những nguyên tắc đó rất thích hợp cho việc trị nước, an dân, 
củng cố Vương Quyền tuyệt đối. Nên Hán Võ Đế 140-87 trước Tây lịch, 
dùng thuật cai trị của Pháp Gia, kết hợp với Đạo Khổng để chủ đạo cho 
triều đại Nhà Hán. Khổng Tử được tôn thành Vạn Thế Sư Biểu. Đạo 
Nho thành kỷ cương của chế độ, dùng vào việc giáo hóa dân chúng và 
mở mang Đế Quốc. Ảnh hưởng khắp miền Á Đông, kéo dài tới hai ngàn 
năm, dù nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng Nho Gia đại diện cho Văn 
Hóa Trung Hoa, trước sau vẫn lệ thuộc Vương Quyền. 

Suốt thời gian dài trên 300 năm, Đạo Kitô bị cấm đoán, tàn sát tại La 
Mã, nhưng tín lý của Đạo đã đáp ứng với tâm thức Con Người thời đại, 
nên Đạo Chúa Kitô đã phát triển rất mạnh trong dân chúng bị trị ở khắp 
các Vương Quốc Âu châu. Năm 312, Hoàng Đế La Mã Constantine 
thống nhất toàn bộ Âu Châu, nhà vua hiểu được rằng: Muốn thực sự 
nắm trọn được tư tưởng và niềm tin của dân Châu Âu, thì phải dùng tới 
Đạo Chúa Kitô làm Công Giáo để chủ đạo cho sinh hoạt Đế Quốc. Thế 
nên, ngay năm sau 313, hoàng đế chính thức công nhận Kitô Giáo là 
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đạo của toàn Đế Quốc La Mã. Rồi năm 314 triệu tập Hội Đồng Giám 
Mục toàn cõi, sắc phong Giáo Hoàng, thành hình Giáo Hội La Mã. Mãi 
tới năm 1059, Giáo Hội La Mã mới độc lập với vương quyền, thành lập 
Hội Đồng Hồng Y Giáo Chủ để bầu lên Giáo Hoàng lưu truyền tới nay. 

Một khi Giáo Quyền đã thành lập, thì luôn luôn bền vững hơn Thế 
Quyền. Cho nên, Giáo Quyền nhiều lúc vượt hẳn lên trên Thế Quyền, 
để nắm quyền lãnh đạo Đế Quốc. Nhất là khi các Hoàng Đế Lamã suy 
yếu. Cuộc tranh giành quyền bính giữa Giáo Quyền và Thế Quyền kéo 
dài cả ngàn năm. Dù khi các nước Âu Châu đã không còn công nhận 
quyền lãnh đao của Hoàng Đế Lamã nữa, nhưng vẫn phải cần tới việc 
xin được Giáo Hoàng Lamã tấn phong cho vương hiệu, thì mới được 
chính thức đăng quang. Vì toàn thể các nước Âu Châu đền nhìn nhận 
Giáo Hội Kitô là Công Giáo. 

TƯ SẢN VÀ VĂN HÓA 
 
Từ thời Văn Nghệ Phục Hưng thế kỷ 15, phong trào văn nghệ bừng lên, 
tràn qua lãnh vực triết học, nhắn vào cải cách tôn giáo. Những tư tưởng 
của các hiền triết Platon, Aristot và hầu hết các nhà Đạo Học: Duy Thần, 
Duy Lý, Duy Tâm, Duy Vật thời Hy Lạp cổ, đều được đánh thức dậy, để 
khẳng định vị thế ưu việt của Văn Hóa. Một cuộc Cách Mạng Tôn Giáo 
chính thức bùng nổ. Mở đấu năm 1517, linh mục Kitô Giáo là Lurther, 
khởi xướng cuộc chống lại quyền hành của Giáo Hoàng La Mã. Ông cho 
rằng : “Ý chí của Thượng Đế được đặt nơi Vương Quyền”. Ông được 
vua chúa nhìn nhận là Giáo Chủ của đạo Tin Lành. Năm 1533 nhà đại 
trí thức Calvin cũng chống lại quyền lực của Giáo Hoàng La Mã, nhưng 
ngược lại với Lurther, Ông cho rằng: “Ý chí Thượng Đế được đặt nơi Ý 
hướng Dân Chúng”. Ông cũng được nhìn nhận là Giáo Chủ Tin Lành 
Đại Chúng. Chính Tân Giáo của Calvin đã mở mùa cho Ý Thức Tư Sản 
Dân Quyền. 

Cuộc truy quét các Tân Giáo tại Âu Châu, mỗi ngày mỗi gay gắt, nên 
những giáo phái này đều có khuynh hướng, bỏ quê hương Âu Châu, để 
sang lập nghiệp tại Tân Thế Giới – Mỹ Châu – Chính nhờ tinh thần Tự 
Do Tư Sản Dân Quyền, vốn là tư tưởng căn bản của Đạo Tin Lành, mà 
sau này khi Hoa Kỳ thoát khỏi sự thống trị của Đế Quốc Anh, năm 1776, 
tháng 4, ngày 7, đã tuyên bố Độc Lập, thành lập nền Cộng Hòa: Tư Do 
Tư Sản Dân Quyền đầu tiên trên Thế Giới, rồi từng ngày, từng giờ 
không ngừng đổi mới, để có được nền tảng Đa Văn Hóa, một chế độ 
Dân Chủ Trọng Pháp, và hệ thống Kinh Tế quy mô có tính Toàn Cầu 
Hóa như hiện nay. 
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Trong khi đó thì cuộc Cách Mạng Dân Quyền 1789, rồi cuộc cách mạng 
Tư Sản 1848 tại Pháp, đã không may mắn như ở Mỹ, nó đã bị lớp 
Phong Kiến, rồi Tư Bản cực quyền làm cho đọa lạc đi. Biến các nước 
Dân Chủ non trẻ trở thành các Quốc Gia Thực Dân đi chiếm thuộc địa 
,và tranh giành thuộc địa với nhau. Gây ra không biết bao nhiêu thống 
khổ cho Nhân Loại. Bất công làm ung thối Xã Hội, đào thêm xấu hổ chia 
cắt Giầu, Nghèo, làm phát sinh ra cuộc đấu tranh Giai Cấp. Tạo điều 
kiện cho Phong Trào Cộng Sản lớn mạnh, đoạt đươc chính quyền tại 
Nga năm 1917. 

 
 
 
VÔ SẢN VÀ VĂN HÓA 
 
Khi đã gọi là Giai Cấp Vô Sản, thì bản chất của họ đã là lớp người cùng 
khổ trong xã hội, ăn còn khó có, nói chi đến học. Một Người có Văn Hóa 
thì không học tại trường, cũng phải suy tư tự học. Lớp Vô Sản thực tế 
đã thiếu hai điều kiện vừa nêu, thì làm thế nào mà có Văn Hóa cho 
được. 

Sở dĩ đặt vấn đề Văn Hóa với cuộc Cách Mạng Vô Sản, vì lớp Triết Gia 
ảo tưởng, lớp tranh đấu Xã Hội không tưởng, đã “sáng tạo” ra một hệ 
thống lý luận chủ quan, duy ý chí, một chiều, khép kín: Duy Vật Biện 
Chứng, Duy Vật Sử Quan, Duy Vật Cộng Sản. Hận Thù Giai Cấp. Đấu 
Tranh Sắt Máu. Triệt tiêu Quyền Tự Do Tư Tưởng, Quyền Tự Do Tư 
Hữu. Triệt tiêu Gia Đình, Tôn Giáo, Tổ Quốc và mọi giá trị Văn Hóa 
truyền thống ngàn đời của các Dân Tộc, để xây dựng một Thế Giới Đại 
Đồng không biên giới, không giai cấp v.v.. Chủ trương trên vốn dĩ đã phi 
văn hóa, mà lại dùng lớp vô sản, vô văn hóa làm đội ngũ tiền phong, thì 
họ chỉ có khả năng hủy diệt chứ làm sao kiến tạo nỗi một Xã Hội Người 
yên lành tiến bộ trên thế gian được. 

Mà thực vậy, phong trào cộng sản đã tiến lên như vũ bão trong đấu 
tranh, nhưng lại hoàn toàn thảm bại trong xây dựng, điều đó khẳng định 
rằng: Cộng sản đã thiếu Nền Móng, Nội Dung và Hướng Tiến của Xây 
Dựng, đó là Văn Hóa. Nên chỉ tồn tại trong nhất thời, nhờ vào biện pháp 
Khủng Bố có tổ chức quy mô sắt máu, và kiểm soát bao tử đối với Dân 
Chúng đã vào tròng, và tuyên truyền lừa đối với những người bên ngoài. 
Bởi vậy, khi Dân đã Hết Sợ, Người đã Tỉnh Thức thì cộng sản bị Sụp Đổ 
là cái chắc. 1990 – 1991 Đông u và Liên Xô sụp đổ đã là một bằng 
chứng hiển nhiên. 

THỜI ĐẠI NHÂN CHỦ NHÂN VĂN 
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Sau thời Liên Sô tan vỡ, hầu như về mặt tư duy, nhân loại bị rớt vào 
một khoảng trống, tất cả đều thấy những gì cộng sản ra công phá hủy, 
nay đang dần dần phục hoạt trở lại, phục hoạt với một dáng vẻ ể oải, 
hết còn hăng say tin tưởng, như thời còn phải cố công, gắng sức, liều 
chết duy trì trong bóng tối của sự đe dọa. Có nghĩa là về mặt Nhận 
Thức Tư Tưởng, Nhân Loại chỉ muốn quên đi dĩ vãng hãi hùng do một 
thứ nhận thức chủ quan, đẩy lên thành Hệ Thống Tư Tưởng Duy Vật, 
được cộng sản sử dụng như một cùm xích vô hình trói buộc Con Người, 
tàn hại mọi giá trị đích thật của Văn Hóa. Thế nên, phần chủ đạo cho sự 
phát triển, cứ để tự nhiên cho nhu cầu thực tế, tự thích ứng, tự phản 
ứng. 

Trong khi đó thì những chuyển biến thực tế Kinh Tế và Khoa Học lại 
bước đi những bước thật dài khó lòng kiểm soát. Các tổ chức Tài 
Chánh Quốc Tế như: Ngân Hàng Thế Giới – WB – Quỹ Tiền Tệ Quốc tế 
– IMF – Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới – WTO – và Chính Phủ của các 
nước kỹ nghệ phát triển hàng đầu – G7+1 tới G20, mặc nhiên được đặt 
vào vị thế Điều Hợp Nền Kinh Tế Thế Giới. Tất nhiên, những quyết định 
của các nước có ảnh hưởng lớn trong các Tổ Chức Quốc Tế trên, phải 
nghĩ tới lợi ích kinh tế của Quốc Gia họ trước đã. Cũng may là tình trạng 
kính tế Thế Giới buộc các nước phải ở thế Liên Lập, tiến tới Toàn Cầu 
Hóa. Thế nên, các nước giầu, các công ty tài chánh mạnh, cũng phải có 
cái nhìn chung về sự phát triển của các nước nhỏ, cũng như giới công 
nhân và người tiêu thụ. Đây là Nhu Cầu Điều Hợp phải có của sinh hoạt 
Thế Giới thời đại. 

Tiếp sức với sự Điều Hợp mặc nhiên phải có trong sinh hoạt Kinh Tế 
Toàn Cầu Hóa, ngành Truyền Thông đã và đang được những công trình 
“khoa học sáng tạo” tăng cường cho khả năng thông tin mau lẹ, rộng 
khắp, chính xác, tỷ mỉ về mọi vấn đề, mọi sinh hoạt của mọi nơi, đến với 
mọi người. Khiến cho Thế Giới sinh động sôi sục, khiến cho Nhân Loại 
thấy gần nhau hơn, Toàn cầu như thu nhỏ lại, mà những mâu thuấn cá 
biệt cũng thấy rõ nét hơn. Thêm vào đó, những phương tiện di chuyện 
mau lẹ tối tân, đưa Con Người đến gần nhau, giúp cho Nhận Thức của 
Con Người về Thế Giới thu hẹp lại dễ cảm thông và chia xẻ những khó 
khăn với nhau hơn.. 

Nhưng vế mặt Chính Trị xem ra còn quá chậm chạp, Thế giới tuy đã có 
tổ chức Liên Hiệp Quôc, nhưng tổ chức quốc tế này được thành lập sau 
Thế Chiến 2 với bản chất đế cao Quyến Dân Tộc Tự Quyết, nhằm 
chống lại tàn dư của phong trào thực dân, nhất là lại rơi vào cuộc Chiến 
Tranh Lạnh, nên thế giới bi chia là 2 giới tuyến Tự Do và Cộng Sản. Mà 
Cộng Sản Liên Xô là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An có 



57 
 

quyền phủ quyết, chính vì vậy các bên đều dùng quyến phủ quyết để 
giữ thế mạnh, và quyền lợi của mình, bởi vậy Liên Hiệp Quốc trở thành 
bù nhìn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thì các chính phủ độc tài ở các nước 
chậm phát triển, hay đang phát triển, và các nước còn tự nhận là Xã Hội 
Chủ Nghiã, đều nhân danh quyền Dân Tộc Tự Quyết không cho nước 
ngoài và Liên Hiệp Quốc can dư vào việc vi phạm nhân quyền, đàn áp 
người dân nước họ. Dù họ có chân trong LHQ và đương nhiên phải tôn 
trọng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyến của tổ chức này, và các Công 
Ước Quốc Tế mà họ đã ký . Cuộc khủng hoảng tài chánh –1997- tại Á 
Châu, đã quật ngã một số nước hung hăng phát triển mạnh về Kinh Tế 
Thị Trường, mà lại duy trì nền Chính Tri chuyên đoán, dưới hình thái 
“Chế độ Gia Trưởng khoác áo Dân Chủ”. Tùy tiện xử dung quyền hành 
để ban bố các đặc ân, đậc quyền, đặc lợi, nhất là trong lãnh vực tài 
chánh. Các nước mắc vào những nhược điểm trên, hết thảy đều bị trả 
giá, cho tới khi kiện toàn được Nền Dân Chủ Trọng Pháp mới yên. 

Thế nên, nền Chính Trị Dân Chủ Trọng Pháp, vừa là Nhu Cầu của dân 
chúng mỗi nước, vừa là Điều Kiện để Kinh Tế Thị Trường Tự Do phát 
triển,vừa là Niềm Tin cho Giới Đầu Tư Quốc Tế, vừa là Cơ Hội để mỗi 
Quốc Gia chủ động hội nhập vào tiến trình Toàn Cầu Hóa kinh tế. 
Không thực hiện Dân Chủ Hóa cho mau lẹ, để chủ động sinh hoạt trong 
Thế Giới, thì cũng có nghĩa đi ngược lại với trào lưu diễn hóa của lịch 
sử, chắc chắn bị đào thải. Lẽ đương nhiên chỉ có các Chính Quyền Độc 
Tài ngoan cố phi văn hóa, mới không chịu Dân Chủ Hóa mà thôi. 

Tới đây có thể khẳng định được rằng: Chỉ có các Chính Quyền độc tài 
chuyên đoán, thiển cận, mới ôm chủ trương dùng Văn Hóa làm phương 
tiện khống chế tư tưởng toàn dân, bắt Con Người làm nô lệ cho một lý 
tưởng, một chủ nghĩa, một tín ngưỡng… Mà cụ thể là phải thần phục 
chính quyền chủ nhân của những thứ đó, nói khác đi là lợi dụng những 
thứ gọi là giá trị tinh thần đó làm công cụ khống chế tư tưởng Con 
Người. Nguy hiểm hơn nữa, hành vi như vậy, còn làm mất giá trị đích 
thật của Văn Hóa đi. Khiến cho tính cách phổ quát của Văn Hóa biến 
mất, chỉ còn lại là thứ lý tưởng của Chủ Nghĩa, của Tín Ngưỡng, của 
đảng, của chính phủ, của phe này nhóm kia, chứ không còn là của Con 
Người, của Toàn Dân nữa. 

Thời đại đang buộc mọi thế lực phải trả Văn Hóa về cho Con Người, cho 
Toàn Dân. Chính quyền có trách nhiệm phải tạo điều kiện tối ưu để 
nâng cao Dân Trí, tạo cơ hội cho dân tiếp thu và phát huy Văn Hóa, 
Đồng thời tôn trọng lắng nghe ý kiến tự do của mổi người dân, vì họ mới 
thực là Chủ Nhân của Đất Nước, của Thế Giới. Khi nâng cao trình độ 
Văn Hóa nơi Con Người, cũng có nghĩa là đưa Văn Hóa vào làm Nội 
Dung cho mọi lãnh vực, mọi ngành nghề, mọi sinh hoạt Quốc Gia và 
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Quốc Tế. Đặt Văn Hóa đúng vị trí và thế cách Chủ Đạo, Chỉ Đạo phải 
có. 

Đến đây, vị thế của các Văn Hóa Nhân phải được đặt ra. Bỡi lẽ, thế nào 
cũng sẽ xuất hiện, và cần phải được tạo điều kiện cơ hội cho họ xuất 
hiện. Hiển nhiên họ không phải do bất cứ quyền lực nào tạo ra, mà phải 
do chính họ tự khẳng định bằng: Tài Đức, Trí Tuệ, Công Trình và những 
Đóng Góp cho sự đi lên của Con Người, của Xã Hội, được công luận 
đại chúng nhìn nhận. Những sáng kiến, những ý kiến đúng cho phúc lợi 
dân chúng, cho hòa bình thịnh vượng Đất Nước là sự Chỉ Đạo cần thiết 
cho các Chế Độ. Khi trình độ dân trí đã trưởng thành, thì việc nhận ra 
đâu là những Văn Hóa Nhân chân chính, và những mạo nhận chắc 
không khó. 

Khi Con Người ý thức được giá trị Nhân Chủ tự thân, cùng nhau chủ 
động xây dựng một cuộc sống Nhân Văn, tức là cuộc sống của Con 
Người thuộc về Người luôn luôn Sáng, Đẹp, Tốt, Lành, Yên, Vui Thịnh 
Vượng và Thăng Hóa không cùng, thì đây chẳng còn là mơ ước, mà là 
Nhu Cầu của Con Người, của Thế Giới Người hiện nay về Thời Đại 
Nhân Chủ Nhân Văn của mình. Vì đó là bước đường của Lịch Sử đang 
tới, sau khi đã vượt qua những chặng tăm tối, khốc liệt, nguy hiểm, từ 
bước Mặc Thức Nhân Nhiên, qua Ý Thức Nhân Loại đang tới Nhận 
Thức Nhân Văn, để thể hiện Nhân Chủ Đạo ngay trong cuộc sống nội 
tâm của mỗi người, cuộc sống chung với tha nhân, và cuộc sống hướng 
thượng cùng tất cả. 

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 
 
Với nền Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn thời đại, thì Văn Hóa vừa là 
nền móng, vừa là nội dung, vừa là hướng vươn tới Chân, Thiện, Mỹ, 
luôn luôn thăng hóa của Con Người, của lịch sử Dân Tộc và Thế Giới. 
Vì thế, Chính Trị là sự suy tư, phán đoán, lựa chọn đường hướng, thế 
cách, hành xử của Con Người trong mọi lãnh vực sinh hoạt xã hội, quốc 
gia và quốc tế và còn định hình cho các Chế Độ. Nên hiện nay được gọi 
là Dân Quyền, hay là Quyền của Công Dân mỗi Quốc Gia. Biểu hiện cụ 
thể quyền lực chính trị ra ở 3 lãnh vực: Tôn Giáo là Giáo Quyền. Cai Trị 
là Thế Quyền. Đại Chúng là Dân Quyền. Vậy, Văn Hóa là Thể của 
Chính Trị, mà Chính Trị là Dụng của Văn Hóa. Nên Con Người sống 
giữa thế giới vô thường nhị nguyên: “đúng, sai – thiện, ác – tốt, xấu…”, 
bắt buộc mỗi người phải có quyền tự do, tự chủ và trách nhiệm về sự 
lựa chọn chế độ xã hội chính trị của mình, để ứng xử với mọi đối tượng, 
mọi tình huống, sao cho hợp tình, hợp lý, hợp cảnh, hợp pháp, đúng với 
nhận thức nhân văn chung, không trái với đạo đức làm người của mình, 
không làm hại người, hư vật, để mỗi người thể hiện quyền làm người 
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chân chính của mình trong cuộc sống cộng đồng xã hội loài người. Để 
chung sức xây dựng một Xã Hội Người Tự Do Dân Chủ trong đó quyền 
Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo của mỗi người trở thành cứu cánh của Lịch 
Sử Nhân Loại. Vì vây, người xưa gọi Chính Trị là Nghệ Thuật Thỏa 
Hiệp. Nay có thể gọi Chính Trị là Nghệ Thuật Ứng Xử. 

Những người vì thiếu hiểu biết, hoặc vì bất cứ lý do nào đó, mà không 
thực hiện quyền làm chính trị của mình, tức là tự chối bỏ quyền tự do, tự 
chủ lựa chọn của mình, nhường cho kẻ khác quyết định vận mệnh của 
mình rồi đấy! Hay, có những người cho rằng: Chính trị là lãnh vực đầy 
ác hiểm, thủ đoạn, dối trá, lừa bịp, mánh khóe, quỷ quái, rình rập hại 
nhau, nên mình cần phải xa lánh. Lỗi lầm, sai trái đó là do người làm 
chính trị với tâm gian tà, trí quỷ quyệt đã làm sa đọa Chính Trị thành Tà 
Trị mà ra. Nên những hành vi sa đọa ấy phải gọi là Tà Trị chứ không thể 
cho đó là Chính Trị được nữa. Đã là chính trị thì tự nó phải là việc làm 
chính đáng, tốt lành, chân thật đem lại sự an lành cho Con Người, thịnh 
trị cho Quốc Gia, công bằng cho Xã Hội, hòa bình cho Thế Giới. Nó 
thuộc về toàn dân, là Nhân Quyền, là quyền lợi thiết thân, mà mọi công 
dân đều có bổn phận, trách nhiệm thi hành, đó là Dân Quyền được ứng 
cử và bầu cử những người đại diện mình vào các cơ quan công quyền 
quốc gia. Hoặc tham gia các chính đảng để tranh cử, để được bầu lên 
cầm quyền. Hay đóng góp công sức của mình cho các đoàn thể tôn 
giáo, ngôn luận, chính trị, nghiệp vụ mà mình theo. Gọi là các Tập Thể 
Xã Hội Dân Sự. Chính các tập thể xã hội công dân này mới là sức mạnh 
của toàn dân, của dân tộc để tự bảo vệ lấy giá trị tự do, tinh thần tự chủ, 
quyền lợi tư hữu của mỗi người trong chế độ Dân Chủ Tự Do. Nhằm giữ 
cho luật pháp nghiêm minh, chính quyền trong sạch, chính trị chân 
chính, xã hội công bằng, kinh tế phát triển, đất nước phú cường, thế giới 
hòa bình. 

QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
 
Từ ngàn xưa, nhân loại đã thấm thía và bị trả giá quá đắt về những sai 
trái trong lãnh vực chính trị, nên mới nói: “Làm Thầy Thuốc mà sai thì 
giết chỉ một mạng người. Làm Chính Trị mà sai thì hại cả một đời, cả 
một nước. Làm Văn Hoá mà sai thì hại đến muôn người, muôn đời, và 
muôn nước”. Vì Văn Hóa có giá trị trường cửu, rộng lớn, là biểu hiện 
của “Chân Lý Tính”, là nội dung của Chính Trị và khắp mặt sinh hoạt 
quốc gia và quốc tế. Nó ăn sâu, bén rễ vào tâm thức Con Người thành 
lối sống, cách sống, nếp sống, khuynh hướng sống, truyền thống sống 
của mỗi Dân Tộc. Nên Văn Hóa mà sai thì Chính Trị sẽ tiếp tục sai, từ 
đời này sang đời khác, cho tới khi nào Văn Hóa tìm đúng chính đạo để 
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hướng được tới Chân Lý, thể hiện được Chân Lý Tính ra trong khắp 
mặt sinh hoạt của đời sống xã hội, dân tộc và nhân loại. 

Người xưa gọi đây là Đế Đạo, là Đạo của Chân Lý. Đạo mà các Tôn 
Giáo chân chính rao giảng và thực hiện những điều thánh thiện. Đạo mà 
là hướng của Văn Hóa vươn tới. Còn trong cuộc sống thực tế vô 
thường tương đối này thì lý tưởng của người làm chính trị và xây dựng 
cho thể chế của quốc gia là Vương Đạo, là Đạo của Dân Chủ rộng mở 
cho toàn dân nhằm thể hiện Dân Quyền. Người dân có toàn quyền tự 
do lựa chọn thể chế và người cầm quyền của mình. Đạo của các chế độ 
độc tài bạo trị, các đế quốc thống trị, các đoàn thể chính trị quá khích, 
tôn thờ bạo lực là Bá Đạo. tức là Đạo của Độc Tài khủng bố toàn trị. 
Còn các chế độ, chính quyền, đảng phái vừa độc tài, vừa tham nhũng, 
hại dân, hại nước, buôn dân, bán nước như chế độ Việtcộng hiện nay 
thì đó là Tặc Đạo, là Đạo của Kẻ Cướp. Ngoài ra các chế độ, các chính 
quyền, các chính đảng “ăn xổi ở thì”, gặp đâu làm đó, sai rồi sửa, sửa 
rồi vẫn sai, đó gọi là Mạt Đạo. Vậy “Chính Trị Đạo” gồm: Đế Đạo, Vương 
Đạo, Bá Đạo, Tặc Đạo. 2 đường chính là Đế Đạo và Vương Đạo, tức là 
Chính Đạo. 2 đường tà là Bá Đạo và Tặc Đạo, tức là Tà Đạo. Chính, Tà 
đều do mỗi người, mỗi đoàn thể, mỗi thế lực tự do, chủ động suy nghĩ, 
phán đoán và lựa chọn. Tất cả là ở người, do người mà chính trị trở 
thành tốt hay xấu. 

Đã là người có trí khôn, sống giữa xã hội người thì không thể không làm 
chính trị, và có làm hay không cũng đều bị hệ lụy vào guồng máy chính 
trị cả. Khi nói tới Quyền là nói tới Quyền Lực Chính Trị. Giáo Quyền là 
quyền lực chính trị của Tôn Giáo. Thế Quyền là quyền lực chính trị của 
Chính Quyền cai trị. Dân Quyền là quyền lực chính trị của Công Dân. 
Nhân Quyền là quyền lực chính trị thuộc về Con Người. Đòi Nhân 
Quyền là đòi quyền lực chính trị của Con Người, vì Con Người, cho Con 
Người vậy. 

Trước, nay, người đời thường lẫn lộn giữa hai lãnh vực chính quyền cai 
trị, với chính trị dân sự. Vẫn theo quan niệm của thời Phong Kiến, cho 
rằng: Chỉ có Vua, Quan cầm quyền, thực hiện chủ trương, chính sách, 
đường lối, thi hành luật lệ quốc gia, và những hoạt động của kẻ thống 
trị, hay sinh hoạt đảng phái, nhằm cướp chính quyền, mới cho đó là làm 
chính trị, còn dân không có quyền chính trị. Người dân trong nước là 
Thần Dân của Vua. Sơn Hà của Vua. Xã Tắc của Vua. Vua thay Trời trị 
Dân. Vua dựa vào Thần Quyền, nhân danh thần quyền để tạo ra quyền 
lực chính trị cho mình, cho dòng họ mình, rồi ban quyền cho quan chức 
để thống trị toàn dân. Dân không có quyền biết, bàn, và làm chính trị. 
Nhưng ở thời đại Dân Chủ Tự Do ngày nay thì, Quyền Chính Trị thuộc 
về Toàn Dân. Người Dân là chủ nhân ông có thẩm quyền đích thực về 



61 
 

Quốc Gia mình. Tất cả mọi công dân đều phải làm chính trị, phải có bổn 
phận chính trị, phải có trách nhiệm về Sinh Mạng Chính Trị của mình và 
của Quốc Gia. Ý chí toàn dân tạo thành quyền lực chính trị quốc gia thể 
hiện qua luật pháp và chế độ. Nên phải biết suy nghĩ phán đoán để ra 
ứng cử, hoặc lựa chọn người đại diện mình bầu vào chính quyền. Hay 
quyết định gia nhập một tổ chức Tôn Giáo, Văn Hóa, Xã Hội, Nghiệp Vụ 
nào đó để thực hiện lý tưởng, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng 
của mình, đó đều là thái độ và là hành vi chính trị cả. 

Ngay các tổ chức Tôn Giáo cũng không thoát khỏi chính trị. Vì không 
một tôn giáo nào lại không có mục đích truyền bá giáo lý, giáo pháp của 
mình phổ cập tới mọi người, khắp chốn. Để đem Đạo vào Đời thì phải 
có Giáo Hội. Có giáo hội là phải có giáo chủ, có giáo lý, có đền thờ, có 
tổ chức, có tu sĩ , có giáo dân, có giáo quyền, có cơ sở, có phương tiện, 
có chủ trương, có đường lối, có phương pháp truyền đạo. Tức là có đối 
nội, đối ngoại, có làm chính trị. Chỉ khác là các tôn giáo tuy có xây dựng 
Giáo Quyền, mà không phải là để đoạt Thế Quyền. Giáo Hội bất cứ 
thuộc tôn giáo nào cũng không thể trực tiếp cầm quyền cai trị, không 
trùm phủ lên chính quyền, bắt Thế Quyền làm công cụ phục vụ cho Giáo 
Quyền như khuynh hướng Hồi Giáo toàn thống hiện nay, để đẩy nhân 
loại vào các cuộc thánh chiến nguy hiểm. Ngược lại Chính Quyền cũng 
không thể lợi dụng Giáo Quyền làm công cụ cho Thế Quyền để thỏa 
mãn tham vọng Đế Quốc Thống Trị của mình, như ở Trung Hoa, La Mã 
xưa, và Cộng Sản nay. 

PHÂN NHIỆM CHÍNH TRỊ 
 
Ngay từ thời loài người vừa tiến vào cuộc sống sinh hoạt cộng đồng xã 
hội sơ khai, thì đã hình thành 2 lãnh vực Thế Quyền và Giáo Quyền và 
đều dựa vào Thần Quyền, nhân danh Thần Quyền để lãnh đạo, hướng 
đạo toàn dân rồi. Nên trong sinh hoạt chính trị của tập thể xã hội phôi 
thai đó đã được phân công, phân nhiệm một cách tự nhiên là Thế 
Quyền nằm trong tay Tộc Trưởng hay Tù Trưởng điều khiển, hướng 
dẫn Bộ Tộc, hay Bộ Lạc sinh hoạt, kiếm sống. Giáo Quyền nằm trong 
tay các Pháp Sư hay Thầy Cả có nhiệm vụ thiêng liêng là cầu cúng thần 
linh, tìm cách trị bệnh cho dân. Thế Quyền giữ phần Lãnh Đạo cai trị bộ 
tộc. Giáo Quyền là Chỉ Đạo tinh thần cho dân. Hai lãnh vực Tinh Thần 
và Thực Tế này, luôn luôn có sứ mạng linh thiêng, và thiết thân là phụng 
sự cho người dân và xã hội thì mới làm tròn thiên chức tự nhiên của lịch 
sử trao cho. 

Bước vào thời thành lập Quốc Gia, thì Thế Quyền hoàn toàn nằm trong 
tay Nhà Vua và Triều Đình Phong Kiến để lãnh đạo, điều hành Quốc 
Gia. Giáo Quyền thuộc về các Tôn Giáo thờ kính Thần Linh, hay tin 
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nhận Tâm Linh để chăm sóc, hướng dẫn tinh thần và bảo vệ đạo đức 
cho Toàn Dân. Thế nhưng, trong quá trình lịch sử, hai thế lực Giáo 
Quyền và Thế Quyền vì tham vọng độc tôn, thường rơi vào cảnh cạnh 
tranh lấn vượt, tiếm quyền của nhau, nhằm thống trị Quốc Dân gây ra 
không biết bao nhiêu cảnh tàn sát, khổ lụy cho loài người. Một khi ở 
Quốc Gia nào đó, Thế Quyền khống chế nổi Giáo Quyền, hay ngược lại 
Giáo Quyền nắm được Thế Quyền thì sẽ thành Chế Độ Toàn Thống, 
thường biến Quốc Gia đó thành Đế Quốc xâm lăng các nước chung 
quanh, đây là một thảm họa lớn đối với nhân loại. 

Đế Quốc Trung Hoa. Hán Võ Đế -140 – 87 trước Tây Lịch, dùng Pháp 
Trị của Hàn Phi, để cho Nhà Vua nắm hết mọi quyền hành quốc gia, với 
chủ trương “Trung Quân Ái Quốc” “Quân xử Thần tử, Thần bất tử, bất 
trung”. “Trung Thần bất sự nhị Quân”, biến Vua thành nhà Độc Tài Bạo 
Trị. Rồi tổng hợp với nền Đạo Học Nho Giáo lấy “Tam Tài là Thiên, Địa, 
Nhân”. “Tam Cương là Quân, Sư, Phụ”. “Ngũ Thường là Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Trí, Tín”, và “phương pháp Nhân Trị”của Khổng Tử làm kim chỉ nam 
để giáo hóa dân chúng và tuyên dương danh nghĩa Đế Quốc Đại Hán. 
Vì theo trật tự đẳng cấp Vua đứng trên Sư, nên Thế Quyền trùm lên 
Giáo Quyền, khiến ở Trung Hoa Tôn Giáo đều do Triều Đình tấn phong. 
Giáo Quyền không thể độc lập phát triển nổi. Theo đề nghị của Đổng 
Trọng Thư, Võ Đế lấy Nho Giáo làm Quốc Giáo, tôn Khổng Tử làm “Vạn 
Thế Sư Biểu”. Từ đó tạo ra nền Chính Trị Phong Kiến Đế Quốc Đại Hán 
pha trộn giữa Pháp Trị với Nhân Trị dẫn tới tình trạng cá nhân độc tôn 
duy ý chí bạo trị. Vượt qua thời Hán, kéo dài mãi tới ngày nay. Dù Trung 
Hoa đã trải qua 2 cuộc gọi là Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền 1911 của 
Tôn Dật Tiên, và cuộc Cách Mạng Cộng Sản Toàn Trị 1949, của Mao 
Trạch Đông, thì tinh thần Phong Kiến Bạo Trị, Đế Quốc Đại Hán ở giới 
cầm quyền Trung Hoa ngày càng quái hóa thêm. 

Đế Quốc La Mã. Trên 3 trăm năm, các Hoàng Đế La Mã tàn sát Kitô 
Giáo từ thuộc quốc Do Thái truyền vào La Mã. Đạo Kitô của Đức Jésus 
càng bị cấm đoán, đầy đọa, giết hại, càng phát triển lan tràn ra khắp Đế 
Quốc. Hoàng Đế Constantine, muốn an dân, bình trị thiên hạ, nên năm 
313 đã phải chính thức ra sắc chỉ nhìn nhận Kitô Giáo là Công Giáo của 
toàn Đế Quốc. Năm 314, ông triệu tập Hội Đồng Giám Mục thành lập 
Giáo Hội Kitô Giáo Lamã. Nhưng vị cầm đầu Giáo Hội là Giáo Hoàng 
phải do hoàng đế chỉ định. Như vậy là Thế Quyền La Mã xử dụng Giáo 
Hội Kitô làm công cụ cho Đế Quốc. Mãi tới năm 1059, Giáo Hội mới 
thành lập được Hồng Y Đoàn để tự bầu lên Giáo Hoàng, từ đây Giáo 
Hội Kitô Giáo mới củng cố được Giáo Quyền Độc Lập. Cuộc tranh chấp 
quyền lực lãnh đạo giữa Giáo Quyền của Giáo Hội với Thế Quyền của 
Vua Chúa Âu Châu liên tục nổ ra. Thế Quyền là nhất thời, Giáo Quyền 
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là trường cửu. Giáo Hội Kitô La Mã lan truyền ra khắp thế giới. Phong 
trào Thực Dân theo gót các nhà truyền giáo mà mở mang thuộc 
điạ…Tới năm 1962, Cộng Đồng Vaticano II, mới công bố chủ trương 
“Đem Đạo vào Đời”. “Tách Giáo Hội khỏi Thế Quyền”. “Các tu sĩ không 
được nắm chính quyền và làm chính trị đảng phái”. Tức là Giáo Hội Kitô 
Giáo Lamã chính thức phân nhiệm chính trị giữa Giáo Quyền và Thế 
Quyền. 

Hiện nay trên thế giới chỉ còn Hồi Giáo là theo đuổi chủ trương Giáo 
Quyền Toàn Thống. Tiên tri Mohammed, học từ Do Thái Giáo và Kitô 
Giáo, vào thế kỷ thứ 7, Ông thành lập Đạo Hồi, tôn thờ một vị Nam thần 
duy nhất là Allah, đấng toàn năng tối thượng điều khiển vũ trụ, vạn hữu 
và loài người. Đạo Hồi có bản chất Nam tính cực đoan. Ông tự nhận là 
vị tiên tri lớn nhất do Thượng Đế Allah gửi đến cho thế giới. Tiên tri 
Mohammed có khí phách của một Đại Đế, hơn là vị Giáo Chủ nhân từ 
sẵn sàng nhận lấy phần hy sinh về mình. Ngược lại, Mohammed luôn 
luôn đòi phần thắng cho mình. Ông tuyên bố: “Thánh chiến với bất cứ ai, 
bất cứ quốc gia nào không theo đạo Hồi”. Bởi đó, Hồi Giáo biến thành 
một Đại Đế Quốc, phía Tây từ Y Pha Nho, phía Đông tới sông Hằng Ấn 
Độ. Từ năm 1096 đến 1720, Hồi Giáo tiến vào trung tâm u Lục tạo thành 
cuộc Thánh Chiến với Kitô Giáo và các nước Âu Châu. Hồi Giáo bị Kitô 
Giáo chận ở Âu Châu, bị Ấn Độ Giáo đẩy lùi xuống Đông Nam Á rồi trụ 
ở 2 nước Mã Lai Á và Nam Dương. Do đó, Vua trong các nước Hồi 
Giáo từ xưa, nay, đều kiêm luôn chức Giáo Lãnh của Đạo Hồi. 

Đến thời Dân Chủ, nhiều nước Hồi Giáo theo khuynh hướng của Thổ 
Nhĩ Kỳ, thành lập các chính quyền cai trị bởi chế độ thế tục. Năm 1979, 
Ayatollah Khomeini thực hiện cuộc cách mạng Hồi Giáo tại vương quốc 
Iran. Tạo lập ra một Hội Đồng Tu Sĩ Hồi Giáo Tối Cao, bao trùm lên 
Chính Quyền Quốc Gia, trực tiếp lãnh đạo Quốc Dân, thi hành Luật Hồi 
Giáo. Từ đó các phong trào Hồi Giáo Quá Khích thi nhau xuất hiện, để 
cổ xúy cho chế độ Hồi Giáo Toàn Thống. Nổi bật nhất là tồ chức Hồi 
Giáo Khủng Bố al Qaeda, do Osama bin Laden lãnh đạo. Đã áp dụng 
kiểu “ôm bom tự sát” của Palestine. Cướp máy bay dân sự Hoa Kỳ biến 
thành quả bom bay khổng lồ, lao thẳng vào và hủy diệt tòa nhà Tháp 
Đôi thành bình địa, ở khu trung tâm thương mại New York, và một phần 
Ngũ Giác Đài, biểu tượng cho sức mạnh quân sự vô địch của Mỹ. Cuộc 
Chiến Quốc Tế “Chống Khủng Bố” toàn diện, quyết liệt, khổ đau, đầy 
máu, nước mắt, tiền tài, do Mỹ cầm đầu nổ ra chưa thấy ngày kết thúc. 

Trong tiến trình lịch sử nhân loại, thường thấy xuất hiện cảnh Tôn Giáo 
và Vua Chúa luôn luôn tranh chấp với nhau. Giáo Quyền lấn vượt Thế 
Quyền, hay ngược lại Thế Quyền khống chế Giáo Quyền, hoặc thế lực 
này lợi dụng thế lực kia, để thống trị nhân loại, đó là mối họa khủng 
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khiếp nhất đối với thế giới. Trong cảnh khổ đau triền miên không lối 
thoát ấy, cũng như biết rõ Con Người phải sống trong kiếp sinh, già, 
bệnh, chết và đói nghèo, rét lạnh đe dọa thường xuyên. Thái tử Tất Đạt 
Đa, đã quyết định lựa chọn, bỏ vương vị quyền uy, thế tập, đi tu tìm đạo 
giải thoát. Như vậy ngay từ khởi thủy Đạo Phật đã tự chủ động tách Tôn 
Giáo khỏi Chính Quyền. Tách Giáo Quyền khỏi Thế Quyền. Ở thời ấy, 
giáo quyền Bà La Môn Giáo trùm lên thế quyền của Vua Chúa Ấn Độ. 
Bởi vậy, trong luật do chính Đức Phật lập ra mới có điều khoản: “Là 
quan chức và chưa chính thức từ quan, không được thọ đại giới Tỳ 
Kheo” Nghiã là Tăng sĩ Phật Giáo không được đảm nhận chức quyền, 
không được tham gia Thế Quyền Cai Trị. Cũng có nghĩa là Phật Giáo 
phải luôn luôn ở vị trí Giáo Quyền trong tư thế Văn Hóa đến thẳng với 
người dân, hướng dẫn dân trong tiến trình mỗi người tự tu “tự giác, giác 
tha, giác hành viên mãn”. Không lừa mị, cao áp, hù dọa; không làm 
công cụ cho chính quyền để thống trị dân; không tranh quyền, cướp 
nước, rồi ngụy biện cho đó như phương tiện truyền đạo, mà chỉ được 
dùng Đế Đạo, tức là Đạo của Chân Lý để hoằng dương chánh pháp 
thôi. 

Chính vì thế, mà mỗi lần Phật Giáo bị đưa lên làm Quốc Giáo cho một 
Quốc Gia nào đấy, thì liền sau đó đều mang họa không nhỏ. Lần đầu là 
tại Ấn Độ, Đại Đế Asoka -268 đến -232 trước Tây lịch, sau khi dùng binh 
lực tàn sát các nước nhỏ, thống nhất Ấn Độ thành một Đế Quốc, ông 
khởi tâm hướng Phật, lấy Phật Giáo là Công Giáo cho toàn Đế Quốc, bỏ 
Bà La Môn Giáo vốn là tôn giáo phổ biến trong nhân gian tại lục địa Ấn 
Độ. Nhưng sau khi triều đại Asoka tàn, thì Bà La Môn Giáo quật khởi, 
đẩy Phật Giáo ra khỏi lục địa Ấnđộ, chạy lên phía Bắc trụ ở Nepal, 
xuống phía Nam thì trụ ở Tích Lan. Cho đến nay, xứ Ấn là quê hương 
của Đạo Phật, mà chỉ còn di tích Phật Giáo, chứ người theo Đạo Phật 
thì rất hiếm. 

Lần thứ hai tại Việtnam. Vào đầu mùa tự chủ năm 968, Vạn Thắng 
Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong Thập Nhị Xứ Quân, lên ngôi Hoàng Đế. 
Đinh Tiên Hoàng Đế được nhiều Tăng Sĩ Phật Giáo có tài phò trợ, nhất 
là về mặt ngoại giao. Nhà Vua phong Ngài Khuông Việt là Tăng Thống. 
Sang Thời Tiền Lê. Phật Giáo vẫn được xem như Quốc Giáo, vì tuyệt 
đại đa số dân Việt thời đó đều thờ Phật. Nhưng bản chất của Đạo Phật 
là Đế Đạo, không thích hợp ở Triều Đình Phong Kiến. Dưới thời Lê 
Long Đĩnh 1005-1009, Long Đĩnh giết anh để cướp ngôi, từ đó lấy việc 
giết người làm trò chơi. Giới Tăng Sĩ khuyên can đều bị hại. Phật Giáo 
gặp đại nạn. 

Thời Lý Công Uẩn 1010-1225, lập ra nhà Lý. Vị cố vấn cho vua Lý Thái 
Tổ là Vạn Hạnh Thiền Sư mới đem Phật Giáo về đúng vị thế của mình. 
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Tăng Sĩ Phật Giáo trở về với toàn dân, trao Triều Đình lại cho Nho Sĩ 
Khổng Giáo để phò vua, giúp nước. Phân định giữa Giáo Quyền và Thế 
Quyền độc lập mà tương trợ nhau để phụng sự dân, nước. Thực hiện 
cuộc Viên Dung Tôn Giáo, triển khai nền Văn Hóa Dân Tộc Dung Hóa 
cả ba nguồn Đạo Học Đông Phương là Phật, Lão, Khổng. Xây dựng nền 
Văn Hiến Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều Hợp cá biệt với hệ thống sinh 
hoạt hữu vi độc tôn của Trunghoa. Tư tưởng Việtnam lấy Con Người tự 
chủ làm cứu cánh, lấy Dân Tộc độc lập làm chủ đạo cho mọi sinh hoạt. 
Nói cách khác, đó chính là lối Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn mà thời 
đại ngày nay đang tiến tới. 

Nhưng bất hạnh cho Dân Tộc, đại họa của Toàn Dân, và cũng là mối 
nguy đối với Thế Giới hiện nay là Dòng Sống Văn Hóa Viên Dung Tôn 
giáo truyền thống của Dân Tộc và cũng là hướng vươn tới của Toàn 
Thế Giới, đang bị chế độ Cộng Sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, vô 
tôn giáo, phi nhân tính, phi dân tộc, phi văn hóa đã biến thái thành chế 
độ đạo tặc, độc tài, tham nhũng, ngu si, đang cố dìm toàn dân và đất 
nước vào vòng nô lệ Tầu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt 
Nam. Khiến cho toàn vùng Á Châu bị nằm trong vòng đe dọa thường 
trực của bọn Bành Trướng Bắc Kinh. Khiến cho Thế Giới bị đặt trong 
tình thế bất an thường xuyên. Việc phục hồi sức mạnh Dân Tộc, tinh 
thần độc lập Quốc Gia và ý thức tự do tự chủ của Toàn Dân Việt Nam, 
nhằm Dân Chủ Hóa chế độ, đó là sinh lộ của Việtnam thoát khỏi chế độ 
Tặc Đạo Việt Cộng và cũng tạo nổi thế Liên Minh Dân Chủ Phòng Thủ 
Chung đối với các nước Đông Nam Á và Thế Giới, để làm cùn nhụt khí 
thế Bành Trướng của Trung Cộng, có như vậy Việtnam mới thực sự 
được tự do, độc lập, tự chủ phát triển thịnh vượng trong hoà bình, để 
Quốc Gia Chủ Động hội nhập tiến trình Toàn Cầu Hóa với Nhận Thức 
Nhân Chủ Nhân Văn thời đại. 

VĂN HÓA TƯƠNG QUAN 
 
Con Người hiện diện trong thế giới này, đều phải sống tương quan với 
tha nhân và vạn hữu, nên trong mối tương quan ấy đã tạo ra lối nghĩ, lối 
sống, cách sống, luật sống cuộc sống có Văn Hóa Tính, dựa trên cảm 
tính, tình cảm ý niệm, quan niệm, tư tưởng và hành hoạt của mỗi người 
trong xã hội, từ Gia Đình, Dân Tộc, Nhân Loại và Vạn Hữu. Tùy vào ý 
niệm và nhận thức của Con Người về Bản Thể Vũ Trụ, mà nhân loại 
từng nơi và tùy thời đại, biến thành niềm tin Tôn Giáo và tập quán của 
mỗi Dân Tộc, nên đã đặt nền tảng cho cơ sở Triết Lý Chính Trị, để dẫn 
tới việc Quản Trị từ Gia Đình và Xã Hội của một Nước, lên tới Quản Trị 
Quốc Gia, ra tới An Bài Thế Giới. Việc Quản Trị Quốc Gia chính là trung 
tâm vận hành Chính Trị và tạo ra hệ thống quản trị, những luật lệ cho 
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Gia Đình và Xã Hội, cũng như cùng với các nước khác tìm sự đồng 
thuận An Bài Thế Giới Thời Đại. 

VẬN HÀNH CHÍNH TRỊ 
 
Từ ngày các Bộ Lạc, Bộ Tộc tập hợp với nhau để thành lập ra các Quốc 
Gia, thì các Thần Tổ của các Bộ Lạc, Bộ Tộc ấy, vẫn được dân chúng 
tôn thờ theo quan niệm riêng của mình. Tình trạng tôn giáo Đa Thần này 
còn kéo dài và lần lần biến thể đi, khi hầu hết các Quốc Gia Thống Nhất 
đều đã chọn được một vị Thần Linh Tối Cao duy nhất để tôn thờ. Như 
vậy trong ý niệm linh thiêng về Vũ Trụ Quan đã giúp chỉ đạo cho tư 
tưởng Con Người của các Quốc Gia thống nhất có đường lối Cai Trị và 
vận hành Chính Trị, dựa trên quán tính và ý niệm Nhất Cực Đa Nguyên. 

Quan niệm về Nhất Cực xuất phát từ việc tôn thờ một vị Chúa Tể Trời 
Đất, Ngài nắm toàn quyền quyết định về sinh mệnh Con Người, sự thịnh 
suy của Dân Tộc và sự tồn vong của Vạn Hữu. Còn Đa Nguyên thời đó 
chỉ là sự rớt lại của ý niệm Đa Thần, chứ chưa áp dụng vào thực tế 
thành các khuynh hướng chính trị.. Nhưng dần dần theo cảm tính và 
niềm tin của dân chúng, các Nhà Cai Trị đã áp dụng thành cơ cấu cầm 
quyền thống trị toàn dân. Hầu như ở bất cứ chế độ Phong Kiến Quân 
Chủ nào ở nơi đâu trên trái đất này, cũng cùng chung một mô hình tổ 
chức tương tự nhau. Khác chăng là ở những nền văn minh tôn sùng 
Thần Quyền hay Thế Quyền nặng nhẹ mà thôi. Nơi đây chỉ xin đề cập 
tới các triết lý hành hoạt của 4 Nền Văn Minh còn nhiều ảnh hưởng tới 
thời đại này. Đó là nền Văn Minh Ấn Độ, Trung Hoa, La Mã và vùng 
Trung Đông Đạo Hồi. 

VĂN MINH ẤN ĐỘ 
 
Dù xứ Ấn cũng chủ trương Nhất Cực về Vũ Trụ Quan, nhưng không để 
cho Thế Quyền xử dụng vào việc thống nhất Quốc Gia và thống trị dân 
chúng, mà là nơi để thể hiện Thần Quyền toàn thống của tôn giáo Bà La 
Môn- Brahman. Do đó Ấn Giáo trở thành độc tôn ở xứ này. Các Tiểu 
Quốc nơi đây đều ở thế Đa Nguyên phụ thuộc vào tôn giáo Bà La Môn, 
hay còn gọi là Ấn Giáo. Đây là Nguyên Tắc Vận Hành Chính Trị: Nhất 
Cực Đa Nguyên quy về Tôn Giáo. Chính vì vậy mà Ấn Độ phát triển rất 
sớm về triết lý hành hoạt tôn giáo. Luận thuyết của 6 phái chính giáo ở 
Ấn Độ, dù có những quan niệm và triết lý đối nghịch nhau, cũng đều 
được ghi chép đầy đủ trong 4 bộ kinh Vệ Đà khổng lồ. Ấn Giáo vẫn là 
tôn giáo chính của Ấn Độ hiện nay. 

Vị Giáo Chủ Đạo Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni đã sinh ra và tu chứng 
thành Đạo Giải Thoát, trong môi trường Tôn Giáo Brahman toàn thống. 
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Ngoài việc giác ngộ về sự khổ đau của Tâm Thân mình, tất nhiên Ngài 
đã tự giải thoát tư tưởng mình ra khỏi hệ tư tưởng của Thần Giáo 
Brahman, để xiển dương trọn vẹn chân lý của Đạo Giải Thoát. Mà đã là 
Đạo Giải Thoát thì không còn lệ thuộc vào tín ngưỡng Thần Quyền và 
hệ lụy của một tôn giáo toàn thống. Chính vì thế mà Đấng Đại Giác Ngộ 
đã không lập ra một tôn giáo, có giáo quyền thống nhất, duy nhất, mà 
chỉ lập ra các Tăng Đoàn tự do thanh thản, đem Đạo Phật Giải Thoát 
đến thẳng với Con Người khắp nơi, để nghiễm nhiên ngày nay trở thành 
một Tôn Giáo Toàn Cầu. Đây là Nguyên Tắc Vận Hành Chính Trị: Siêu 
Cực Đa Nguyên quy về Con Người. 

Đạo Phật lấy Con Người làm cứu cánh, đặt Con Người lên vị thế Nhân 
Chủ, quyết liệt hướng Con Người vào thế phải tự lựa chọn lấy sự Tự 
Do, quyền Tự Chủ, nhằm Sáng Tạo theo hướng Văn Hóa Tính. Hướng 
thăng hóa của Văn Hóa Tính chính là hướng giải thoát, nâng cao Trí 
Tuệ, mở rộng Từ Tâm, giúp cho tâm tình, tâm tư, tâm thức của Con 
Người tự tu, tự giác, tự tìm thấy và toàn triển Phật Tánh trong nội tâm 
mỗi người chúng ta. Như vậy Phật Tánh không hề là Vô Tánh, mà Tánh 
Không cũng chưa trọn vẹn. Còn nói là “Sắc, Sắc, Không, Không” thì 
phải suy tư đến trọn kiếp cũng chưa chắc đã rõ được chân nghĩa. 

Phật Tánh cũng chẳng phải là Thiên Tánh, vì Thiên Tánh theo nhận 
thức của dân gian thường tin tưởng và cảm nhận được là Ban Phước 
và Giáng Họa. Còn Tánh Người thì tuy có Văn Hóa Tính, có Phật Tánh 
tiềm tàng trong nội tâm, nhưng đồng thời chúng sinh vẫn còn mang 
nặng trong tình cảm, tâm tư và suy tưởng đầy ắp những tạp niệm, tạp 
tính, ác tính, Tham, Sân, Si, vọng tưởng, điên đảo, gian dối, tự lừa 
mình, dối người. Nên vẫn còn bị chìm đắm trong vòng u mê, chưa đạt 
tới trình độ giác ngộ được Phật Tánh là nguồn Siêu Thức anh linh nơi 
Tâm mình. Mà giác ngộ là sự hiểu biết rốt ráo về sự biến ảo của các 
hiện tượng Vô Thường của Vạn Hữu và thân phận khổ đau của chính 
mình, do mình chấp giữ và tạo nghiệp. Dù vậy, trong mỗi chúng sinh 
đều có Phật Tánh, mỗi Người đều có khả năng tu tập Thành Phật. 

Khi Con Người tu trì Phật Đạo, đã giác ngộ được Phật Tánh là nguồn 
Siêu Thức anh linh nơi Tâm mình, đó chính là động lực triển khai Trí 
Tuệ, mở rộng Từ Bi đến cảnh giới Toàn Giác cho chính mình, thì việc 
hội nhập với Nguồn năng lực Siêu Thể, Siêu Thức của Phật Tánh Vũ 
Trụ sẽ thành nhất thể. Nguồn Siêu Thức. Siêu Thể Vũ Trụ luôn luôn gia 
hộ, độ trì, tạo cơ duyên cho Tha Nhân và Vạn Hữu vững tin hành trì 
Phật Đạo. Nhất là cho Nhân Loại sớm đạt được vị thế Nhân Chủ: Tự 
Do, Tự Chủ, Sáng Tạo, luôn luôn làm Đẹp, Sáng, Tốt, Mới cho Thế Giới 
Hằng Hóa, Hiện Hóa và Thăng Hóa này. 
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VĂN MINH TRUNG HOA 
 
Hoàn toàn trái ngược với Văn Minh Ấn Độ đặt Tôn Giáo Thần Quyền lên 
hàng Nhất Cực, các Tiểu Quốc ở thế Đa Nguyên, còn Văn Minh Trung 
Hoa coi Thế Quyền Cai Trị ở ngôi Nhất Cực. Ngôi Nhất Cực cai quản 
trên Trời là Hoàng Thiên Thượng Đế. Thống trị dân nước là vị Hoàng 
Đế, cầm đầu Gia Đình là Gia Trưởng. Truyền thống Phụ Hệ nhất quán 
này theo hệ thống dọc từ Trời xuống tới Nước, chót hết là Gia Đình, 
không có đất sống cho Đa Nguyên. Tình trạng đó kéo dài tới ngày nay. 
Đây là Nguyên Tắc Vận Hành Chính Trị: Nhất Cực Vô Nguyên quy về 
Thế Quyền Cai Trị. 
Truyền thống Nhất Cực Vô Nguyên được khởi đi từ Đế Khải Nhà Hạ, 
năm 2179 trước Dương Lịch. Thời đó người Trung Hoa đã thiết lập 
được hệ thống cai trị Hồng Phạm Cửu Trù, mà trung tâm của quy phạm 
này gọi là Hoàng Cực. Hoàng là rộng lớn bao la. Cực là duy nhất tuyệt 
đối. Đây là đạo trị quốc của đấng Quân Vương. Sau khi Khổng Tử (551-
478 trước Tây Lịch) tham tường Dịch Lý, ông đã gia cố cho hệ thống 
Hồng Phạm Cửu Trù bằng triết lý vận hành chính trị là: “Thái Cực sinh 
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh Bát Quái. Bát 
Quái định Quân Thần”. 

Ngược lại với triết Khổng thuyết, Lão Tử cùng thời với Khổng Tử, dựa 
trên nguyên tắc sinh hóa của tự nhiên đơn giản cho rằng: “Nhất sinh 
Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh Vạn Hữu”. Đem so sánh với nhận thức 
khoa học hiện nay thì quan niệm của Lão Tử rất khế hợp, như: “Nguồn 
Năng Lực Siêu Thể Vô Biên Vô Hạn”, tự chuyển động sinh ra 2 nguồn 
năng lượng Âm Điện Tử, Dương Điện Tử, vừa bổ sung, vừa phân hóa 
với nhau, mà sinh ra lực thứ 3 là Trung Hòa Tử, nhằm điều hợp cho sự 
tồn tại của một đơn vị nguyên tử, đồng thời sẵn sàng giúp các nguyên 
tử mới hoàn chỉnh thành lập. Vạn Hữu sinh hóa từ đấy. 

Quan niệm Nhất Cực Tam Nguyên này đã bị nhận chìm, bởi hệ thống 
Hồng Phạm Cửu Trù truyền thống và triết lý Thái Cực sinh ra Lưỡng 
Nghi là m và Dương, rồi trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, gọi là 
Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh ra Bát Quái, tám quẻ này định vị quân thần 
trong hệ thống cai trị. Dù rằng sau đó Mạnh Tử quyết liệt đưa ra chủ 
trương: “Dân vi Quý, Xã Tắc thứ chi, Quân vi khinh”, nhưng vẫn không 
đi tới đâu. Văn Minh Trung Hoa cứ ì ạch trong thế cách vận hành chính 
trị dưới sự lãnh đạo của hệ thống cầm quyền Nhất Cực Vô Nguyên 
hướng về Nhất Cực Thế Quyền. Dù rằng Quốc Gia Trung Hoa đã đổi 
chế độ từ Phong Kiến sang Dân Chủ vào năm 1911, nhưng cách vận 
hành chế độ vẫn theo quán tính chính trị Nhất Cực Vô Nguyên, quyền 
hành tập trung vào tay cá nhân vị Tổng Thống. Đến năm 1949, Cộng 
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Sản cai trị Trung Hoa thì rơi vào chế độ Nhất Cực Nhất Nguyên: Một 
đảng Cộng Sản lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối tôn thờ lý tưởng Cộng Sản 
và trung thành với một Lãnh Tụ vĩ đại. Toàn dân là kẻ bị trị. Văn Minh 
Trung Hoa chưa có lối thoát. 

VĂN MINH LA MÃ:  

Người La Mã thống nhất Âu Châu bằng cơ bắp và thanh gươm, trên 
lưng ngựa. Sức mạnh đích thực của họ là Binh Đoàn Đế Quốc kỷ luật 
sắt thép. Nên khi thành lập Đế Chế La Mã họ đều dựa trên luật pháp 
nghiêm minh phổ cập. Về mặt tinh thần, họ còn trong trạng thái Đa 
Thần. Tuy họ đã thâu tóm được nước Hy Lạp, kết hợp Văn Minh Hy Lạp 
vào với La Mã làm thành Văn Minh Hy La. Nhưng họ vẫn giữ Tín 
Ngưỡng Đa Thần, chỉ khác là các vị thần ấy đều có mang Văn Hóa Tính 
theo quan niệm Hy Lạp. Có nghĩa là thời đó, Đế Quốc La Mã vận hành 
chính trị bằng quán tính Vô Cực Vô Nguyên, chỉ bằng kỷ luật và luật 
pháp và niềm tin Đa Thần. Chính vì vậy mà khi Ky Tô Giáo đem Đạo 
Duy Thần Thiên Chúa vào rao giảng tại La Mã, thì Hoàng Đế La Mã tàn 
sát dã man. Nhưng hầu như toàn thể Dân Chúng u Châu đều tin theo 
Đạo Chúa, nên đến năm 313, Hoàng Đế Constantine phải công nhận 
Thiên Chúa Giáo là Công Giáo của toàn Đế Quốc. Năm 314 cho triệu 
tập Hội Đồng Giám Mục để thành lập Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã. 
Người đứng đầu Giáo Hội là Giáo Hoàng do Hoàng Đế chỉ định. Mãi tới 
năm 1059, Đế Quốc La Mã suy tàn, Hồng Y Đoàn của Giáo Hội mới tự 
bầu lấy Giáo Hoàng. 

Cũng từ đây Giáo Hội Thiên Chúa trở thành thế lực điều hành chính trị 
cả về mặt Thần Quyền lẫn Thế Quyền, Giáo Hoàng lãnh đạo toàn thể 
các nước u Châu. Các Vua u Châu đều phải do Giáo Hoàng tấn phong. 
Ngài còn là vị Tổng Tư Lệnh lãnh đạo cuộc “Thập Tự Chinh 1096-1720” 
chống quân xâm lăng Hồi Giáo ở u Châu. Đặc biệt triết lý tôn giáo của 
Đạo Chúa vận hành theo nguyên tắc Đa Nguyên Nhất Cực trở thành 
Bản Thể Vạn Hữu: “Chúa Trời có Ba Ngôi, ngôi Nhất là Cha, ngôi Hai là 
Con, ngôi Ba là Thánh Thần, Ba Ngôi cùng một tính một phép, nên chỉ 
có Một Chúa Trời”. Quan niệm này đúng với Nguyên Lý sinh hóa của 
Vạn Hữu: Bản Thể của Vạn Vật gồm 3 nguồn năng lực “Động Tử Năng”. 
Động Lực tự xoắn kết Năng Lực thành các Đơn Tử vật thể, các đơn vị 
vật thể tự chuyển động tạo thành các nguồn Năng Lượng, rồi năng 
lượng tăng trưởng không ngừng, cùng tác hợp với các vật thể khác, vận 
hành theo nguyên tắc tự nhiên “Bổ Sung, Phân Hóa, Điều Hợp”, sinh 
sinh hóa hóa ra các hiện tượng Vạn Hữu trong Trời Đất không cùng. 

Khi đẩy được đạo quân Hồi Giáo ra khỏi Âu Châu. Giáo Hoàng và Giáo 
Hội La Mã trở thành thế lực độc tôn, thống trị toàn thể các nước Âu 
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Châu cả về mặt tinh thần lẫn thực tế. Chính vì vậy mà hàng giáo sĩ trở 
nên ngạo mạn, dẫn tới thảm trạng sa đọa. Khiến giới Trí Thức u Chân 
phải lên tiếng đối kháng. Kể từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, phong trào mỗi 
ngày một lên cao. Phe chống, phe binh bùng nổ. Tạo ra cao trào triết lý 
khắp mặt, nào là Duy Thần, Duy Tâm, Duy Vật, Duy Cảm Giác, Duy 
Hiện Sinh và nhiền thứ Duy khác, khiến cho suy tư và niềm tin của giới 
Trí Thức u Châu bị phân hóa và cực đoan quyết liệt. Giáo Hội Thiên 
Chúa La Mã cũng bị tách ra ba mảng. Chính Thống Giáo phía Đông. 
Anh Giáo phía Tây. Giáo Hội La Mã bị dồn vào thế phải mạnh tay trong 
phong trào đàn áp. 

Nhất là từ năm 1517, giáo sĩ Luther rao giảng Đạo Tin Lành ở Đức, ở 
Pháp. Ông dịch và phổ biến Thánh Kinh cho dân chúng tham khảo. Ông 
chủ trương bãi bỏ uy quyền Giáo Hoàng, đem quyền đó đặt vào tay 
Thân Vương, ông cho là “ý chí của Chúa thể hiện nơi miệng của Vua 
Chúa”. Năm 1533 ông trốn khỏi nước Pháp, sang Thụy sĩ, ở đây ông 
công bố cuốn “Chế độ Thiên Chúa Giáo” với chủ trương: “Bãi bỏ giáo sĩ, 
thần thánh không thờ hình tượng, không tin Chúa Jésus thể hiện trong 
bánh và rượu”. Tại Pháp, nhà đại trí thức Calvin dựa vào lý trí mỗi 
Người, để mở mang khiến thức soi đường cho Con Người tiến tới 
Thượng Đế không cần kẻ trung gian là Giáo Sĩ hay Vua Chúa. Ông lấy ý 
thức làm đức tin không những về Đạo còn về Đời nữa, vì mọi sự đã do 
Thượng Đế an bài. Ông cho là: “Ý chí Thiên Chúa nằm ngay trong ý 
thức Con Người”. Nên vào thực tế ông chủ trương Chế Độ Đại Nghị Tự 
Do. Mở đầu cho phong trào Nhận Thức về Quyền Dân Chủ, quan niệm 
này được giới Trí Thức u Châu nhiệt liệt hưởng ứng. 

Chế Độ Đại Nghị Tự Do này được các nhà cách mạng Pháp đem vào 
thực tế áp dụng. Nhưng nó mang tính cách Nhất Cực Nhất Nguyên cực 
đoan, nhằm tiêu diệt chế độ Vua Chúa và tiêu diệt luôn các đối thủ chính 
trị, Nên đã không thành công ở đất Pháp, mà thành công ở Tân Thế 
Giới, năm 1776, nơi người Thanh Giáo tránh đàn áp tại u Châu lập ra 
nước Mỹ. Còn tại Pháp thì cuộc cách mạng 1789, tuy đó là cuộc cách 
mạng Dân Chủ, nhưng nó là cuộc chém giết tàn bạo, khiến dân chúng 
hoang mang lo sợ, cuối cùng kết thúc bởi một vị tướng lãnh tài ba, 
Napoleon Bonapatre, lật ngược thế cuộc, tái lập nền Đế Chế, nhằm thôn 
tính toàn u Châu. Năm 1848, nước Pháp lại phát động cuộc cách mạng 
Tư Sản Dân Quyền, ảnh hưởng toàn u Châu, nhưng nó trở thành cơ hội 
cho giới quý tộc, và giáo sĩ giầu có lập ra các công xưởng kỹ nghệ, biến 
các nông nô trước kia, thành công nô, biến giới giầu có thành giới Tư 
Bản Man Rợ. Vừa bóc lột Lao Đông trong nước, vừa mở ra Phong Trào 
Thực Dân đi xâm chiếm các nước nhỏ yếu. Tạo cơ hội cho Phong Trào 
Cộng Sản trưởng thành. 
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Trong hoàn cảnh các nước Thực Dân Châu u cũ mới tranh chấp nhau, 
cuộc Đại Chiến Thứ Nhất nổ ra từ năm 1914 – 1918, thì cuộc các mạng 
Cộng Sản xẩy ra tại Nga 1917. Gây ra một tai họa vô cùng khốc liệt cho 
toàn Nhân Loại bởi chủ trương Nhất Cực Nhất Nguyên Duy Vật cuồng 
bạo sắt máu, coi Con Người như con vật lao động, buộc phải hận thù 
Giai Cấp, hủy diệt Văn Hóa Tính nơi Con Người, nên đã giết hại cả trăm 
triệu sinh linh vô tội. Nằm giữa hai gọng kìm Tư Bản và Cộng Sản, tại 
nước Đức, năm 1933, Hitler đã cho ra đời chế độ Quốc Gia Xã Hội gọi 
tắt là Quốc Xã cũng với chủ trương Nhất Cực Nhất Nguyên Phát Xít. 
Năm 1936, Adolf Hitler Đức liên kết với Benito Mussolini Ý và Tenno 
Hirohito Nhật thành Trục Phát Xít, tạo ra cuộc Thế Chiến Thứ Hai toàn 
cầu vào năn 1939-1945. Rồi họ bị bại trận bởi phe Đồng Minh Mỹ-Anh-
Nga-Tầu-Pháp. Kết quả là Đức, Ý bị Đồng Minh tiêu diệt. Nhật bị ăn 2 
quả bom Nguyên Tử phải đầu hàng. 

Điều tai quái là Mỹ đã trao một nửa u Châu cho Cộng Sản Nga làm chủ, 
để phân chia Thế Giới thành 2 cực. Tư Bản, Cộng Sản. Hoa Kỳ lãnh 
đạo Thế Giới Tự Do, Liên Xô cầm đầu Thế Giới Cộng Sản, mở ra cuộc 
Chiến Tranh Lạnh. Về hình thái thì đây là Chiến Tranh Ý Thức Hệ. chạy 
đua vũ trang Nguyên Tử, Hỏa Tiễn và Không Gian. Nhưng trên thực tế 
thì Mỹ mượn tay Nga thúc đẩy các nước Nhược Tiểu làm cách mạng 
Dân Tộc để giải thể chế độ Thực Dân vốn là đồng minh của Mỹ. Điều 
độc địa nhất là Dân Tộc Việt Nam lại bị Mỹ chọn là quân cờ thí tiên 
phong trong âm mưu này. Chính Mỹ đã giúp cho tên Cộng Sản Quốc Tế 
Hồ Chí Minh về cướp chính quyền tại Việt Nam, rồi thực hiện kháng 
chiến chống Thực Dân Pháp giành Độc Lập. Chính cuộc kháng chiến 
dai dẳn này đã buộc các nước Thực Dân Âu Châu phải lần lần trao trả 
Độc Lập cho các thuộc địa. 
Riêng Việt Nam thì bị chia đôi vào năm 1954. Nửa Miền Nam thuộc 
Quốc Gia. Nửa Miền Bắc thuộc Cộng Sản. Tạo ra cuộc chiến tranh 
Quốc Cộng tàn bạo giữa Đồng Bào với nhau, xem nhau như kẻ thù 
không đội trời chung. Cha, Con, Anh, Chị, Em ở hai bên chiến tuyến bị 
đẩy vào thế chém giết nhau thản nhiên. Điều đáng nói ở đây là những 
biến cố tại Việt Nam đã buộc đoàn quân Viễn Chinh của Thực Dân Pháp 
phải cuốn cờ về nước vào ngày 25/4/1956 tại bến cảng Saigon. Thế là 
kết thúc phong trào Thực Dân trên toàn Thế Giới. Năm 1962 tại La mã, 
Cộng Đồng Vaticano II được triệu tập, nhằm tách Giáo Hội La Mã ra 
khỏi Thế Quyền Cai Trị và Chính Trị, để đem Đạo vào Đời của người 
dân bị trị. Nhưng Việt Nam vẫn chưa hết tai vạ. Dân Tộc khổ đau này 
còn bị làm con mồi cho Cộng Sản Nga, Tầu tranh giành nhau cho tới khi 
Liên Xô bị sụp đổ. 
Ngày 08/03/1965, Mỹ đổ quân vào Việt Nam, nhằm Mỹ Hóa cuộc chiến 
tranh Quốc Cộng nhỏ bé Việt Nam thành chiến tranh tầm vóc Quốc Tế. 
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Nhưng khổng phải trên 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã hy sinh trên chiến trường 
Việt Nam để giúp cho Quốc Gia Việt Nam thắng Cộng Sản, mà cuối 
cùng chính Mỹ trói tay Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa để cho Cộng Sản 
chiếm toàn bộ Việt Nam. Nhằm kéo Nga, Tầu vào cuộc Huynh Đệ Cộng 
Sản tương tàn, làm cho phong trào Cộng Sản Quốc Tế tan biến. Chiến 
Tranh Lạnh kết thúc, nước Mỹ trở thành Siêu Cường duy nhất. Các 
nước trên danh nghĩa còn là Cộng Sản nhưng thực tế đều trở thành Tư 
Bản Man Rợ trong chế độ Độc Tài Đảng Trị, cướp bóc, đầy đọa toàn 
dân. Nhưng rồi một tai họa khác lại xẩy ra cho Mỹ và Thế Giới, đó là 
Phong Trào Thánh Chiến Hồi Giáo Khủng Bố. 

VĂN MINH TRUNG ĐÔNG 
Khởi đầu nền Văn Minh Trung Đông phải kể đến Dân Tộc Ba Tư. Họ 
cũng như bất cứ dân tộc cổ xưa nào đều sống và tôn thờ Đa Thần. Mãi 
tới thời Zoroastre thành lập Hỏa Giáo thì tư tưởng Dân Tộc Ba Tư mới 
tiến thới nhận thực Độc Thần. Theo Zoroastre thì “Lửa là ánh sáng 
tượng trưng cho một vị Chúa Tể Vũ Trụ, ngự trị trên trời cao”. Nhờ niềm 
tin mãnh liệt của tôn giáo, biến thành lý tưởng chung của dân tộc, nước 
Ba Tư đã trở nên cường thịnh vào thế kỷ thứ 6 trước Dương Lịch. Họ 
mở ra Đế Quốc Ba Tư bao trùm khắp vùng Trung Đông, gây ảnh hưởng 
lớn cho khối người Ảrập. Dân Ảrập cũng thờ Đa Thần, nhưng tất cả các 
vị thần đó đều đặt dưới quyền cai quản của vị thần lớn ở La Mecque. 
Trong đền thờ Kaaba có đặt một tảng Vẫn Thạch từ trên trới rơi xuống. 
Mảnh Đá này được người Ả Rập hết sức tôn kinh, nên trong đời một 
người ít nhất họ phải đi hành hương ở La Mecque một lần. Đây là triết lý 
vận hành chính trị theo nguyên tắc Đa Nguyên Nhất Cực quy về La 
Mecque. 

Sau thời Hỏa Giáo 13 thế kỷ, đến thế kỷ thứ 7 Tây Lịch, Tiên Tri 
Mohammed thành lập Hồi Giáo, ông đã tiếp xúc nhận ảnh hưởng từ Do 
Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo, để xây dựng niềm tin cho Đạo Hồi, về 
việc tôn thờ một vị thần tối cao duy nhất là Thánh Allah toàn năng tối 
thượng điều khiển Vũ Trụ và Con Người. Mohammed nhận mình là vị 
Tiên Tri lớn nhất do Thánh Allah gởi đến cho Thế Giới, nên tất cả phải 
nghe theo và tuân phục vị Tiên Tri duy nhất này. Hồi Giáo vận hành theo 
nguyên tăc Nhị Nguyên Nhất Cực quy về Thánh Chiến. Vừa là tín 
ngưỡng thần quyền cực đoan, vừa là thế quyền hiếu chiến. Ông tuyên 
bố “Thánh chiến với bất cư ai, bất cứ nước nào không theo Hồi Giáo”. 
Chính vì tổ chức cực đoan và hiếu chiến, nên chẳng bao lâu, người thân 
và chính con cháu ông đã chém giết nhau chia làm Lưỡng Cực Sunni và 
Shiite thâm thù cho đến ngày nay. Tuy nhiên tất cả đều tuân thủ triệt để 
giáo lý của Đạo Hồi và lời dậy của Mahommed, như: “Mỗi ngày phải cầu 
nguyện 5 lần, trước khi cầu nguyện phải tăm rửa, trong đời ít nhất phải 
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đi lễ tại La Mecque một lần, cấm uống rượu va ăn thịt heo”.Năm 1096 
Hồi Giáo mở cuộc Thánh Chiến xâm lăng u Châu, Thiên Chúa Giáo La 
Mã vận động các nước u Châu tiến hành cuộc Thập Tự Chinh. Đến năm 
1720 Hồi Giáo mới bị đánh bật khỏi Tây u Châu. Đây là cuộc chiến kéo 
trên 6 thế kỷ, dài nhất trong lịch sử Nhân Loại. 

Trong khi cuộc Thánh Chiến giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo còn 
đang tiếp diễn thì vào cuối thế kỷ 13, Đế Quốc Ottoman được thành lập 
bởi Osman người lãnh đạo bộ lạc Oghuz Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1354 người 
Ottomans tung đoàn quân viễn chinh kiểm soát vùng Đông Nam u Châu, 
chinh phục vùng Balkans, tràn sang vùng Trung Á, làm chủ vùng này, rồi 
kéo xuống Ấn Độ, chiếm trọn miền Bắc Ấn. Khi xuống tới Trung Ấn thì 
các công trình văn hóa Phật Giáo bị tàn phá, và đại khối Phật Tử cũng 
bị tiêu diệt. Riêng Bà La Môn Giáo rất mạnh ở vùng Nam Ấn, nên đoàn 
quân viễn chính Hồi Giáo cũng dần dần mất sức, bị đẩy xuống tận các 
Quốc Đảo Đông Nam Á. Tới đây họ bị đồng hóa với ngươi bản xứ hiền 
hòa, nhờ thế mà bớt hiếu chiến hơn. 

Suốt thế kỷ 16-17 triều đại Suleiman, đế Quốc Ottoman là đế quốc đa 
quốc gia, đa ngôn ngữ, nhưng đều theo Hồi Giáo. Họ kiểm soát khắp 
vùng Đông Nam Ấu Châu. Tây Á, Caucasus, Bắc Phi và Sừng Phi 
Châu. Họ đã tham dự vào cuộc Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918. Sau đó 
Đế Quốc Ottoman tan vỡ bởi sức mạnh của Anh, Pháp chèn ép. Thổ 
Nhĩ Kỳ thu về thành quốc gia thế tục. Từ đó các nước Thực Dân chia 
nhau vùng Trung Đông. Biên giới các nước bị chia cắt chồng chéo lên 
nhau giữa người theo Giáo Phái Shiite và Sunni, làm cho khối Hồi Giáo 
chia rẽ cùng cực. Chỉ đến khi Mỹ ủng hộ cho người Do Thái về quê cũ 
lập quốc giữa khối Ảrập Hồi Giáo vào năm 1947, mới nổ ra cuộc Khủng 
Bố của người Palestine chống người Do Thái. Cuộc khung bố này lan 
rộng dân ra tới các nước ủng hộ Do Thái, nhất là Hoa Kỳ, nước đỡ đầu 
cho Do Thái mọi mặt. Cuộc khủng bố này biến chuyển dưới nhiền hình 
thức, cuối cùng là ôm bom tự sát. Nó làm Hoa Kỳ hoảng vía, Thế Giới 
bàng hoàng khi nhóm Al Qaeda ngày 11/9/2001 cướp 4 chiếc máy bay 
dân dụng của hàng không Mỹ, 2 chiếc đâm vào tòa Tháp Đôi ở New 
Yock. 1 chiếc đâm vào Ngũ Giác Đài, l chiếc rơi ở vùng gần ngoại ô Hoa 
Thịnh Đốn. Lập tức Mỹ kêu gọi và phát động cao trào Quốc Tế Chống 
Khủng Bố Toàn Cầu. 

Một cuộc chiến tranh do Mỹ thực hiện nhắm vào chính quyền Taliban và 
nhóm Khủng Bố al Qaeda ở Afghanistan được Thế Giới hưởng ứng, 
nên đã xóa được nhóm al Qaeda và lật đổ được chính quyền Taliban. 
Nhưng bắn giết nhau còn kéo dài. Một cuộc chiến tranh thứ hai ở Iraq, 
thì bị Pháp, Đức lại quay sang ủng hộ nhà độc tài Saddam Hussein. Còn 
những nhà chiến lược Mỹ của chính quyền Bush như Bộ Trưởng Quốc 
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Phòng Donald Rumsfeld, đã đồng hóa chế độ độc tài gia đình trị của 
Hussein với Quốc Gia và Quân Đội Iraq, nên khi Mỹ rút quân về nước 
thì nhóm binh sĩ Iraq của Hussein quy tụ lại thành lập nhóm Thánh 
Chiến Sunni, tự sưng là Đế Quốc Isis. Tạo ra một cuộc Khủng Bố khiếp 
đảm là chặt đầu những người da trăng mà chúng bắt được, rồi chiếu lên 
mạng phổ biến khắp nơi. Chúng giết bất cứ ai không theo Đạo Hồi và tin 
tưởng tuyệt đối vào chúng. Chúng dùng hệ thống thông tin mạng khích 
động những thanh niên Hồi Giáo ở các nước văn minh tiến hành những 
cuộc đơn độc Khủng Bố Tự Sát, đánh vào dân chúng ở bất cứ nơi đâu, 
tạo thành không khí lo sợ thường trực đối với thế giới văn minh. Nhất là 
làm sóng tỵ nạn chiến tranh của hàng triệu dân Hồi Giáo tràn vào Âu 
Châu. Mà họ vẫn là những người Hồi Giáo thuần thành quá khích, mang 
sẵn trong tin mối hận cũ, thù mới đối với những người da trắng theo 
Thiên Chúa Giáo. Mối nguy cho cả Thế Giới. 

VĂN MINH TOÀN CẦU:  

Các nguồn Văn Hóa Dân Tôc, các nến Văn Minh Khu Vực, trong thời đại 
hiện nay, đang có khung hướng quy tụ dung hóa với nhau để làm phong 
phú thêm cho Văn Minh Toàn Cầu nhằm phù hợp với nhu cầu của Văn 
Hóa Tính Nhân Loại, luôn luôn yêu thích những gì là Đẹp Tốt Sáng Mới 
cho chính tâm thân mình và những sản phẩn, những công trình mình 
làm ra. Để thực hiện được Văn Hóa Tính nơi mỗi Người, điều cần và đủ 
là Con Người phải có Tự Do, phải Tự làm Chủ được mình trong mọi 
lãnh vực tình cảm, suy tư và sáng tạo. Tóm lại quyền Tự Do Tự Chủ 
Sáng Tạo là quyền tối thượng để Nhân Loại thể hiện Giá Trị Nhân Chủ 
Nhân Văn đích thực ở thời đại Toàn Cầu này. 

Rất may cho nhân loại là hiện nay còn 3 tôn giáo lớn đang có ảnh 
hưởng sâu đậm trong tư tưởng và niềm tin của đa số Con Người, thì ít 
ra vẫn có 2 tôn giáo là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo đang quyết tâm 
hướng dẫn Tín Hữu của mình phát triển Văn Hóa Tính từ trong tâm hồn, 
trí tuệ mình để thương yêu nhau, cùng làm đẹp tốt sáng mới cho chính 
mình và Vạn Hữu. Với Đạo Phật thì khẳng quyết: “Trong Tâm mỗi 
Người và chúng sinh đều có Phật Tính”. Còn Đạo Chúa thì dậy rằng: 
“Chúa ngự trong linh hồn mỗi Người thiện tâm”. Xem vậy dù 2 tôn giáo 
này có những giáo lý, giáo điều và niềm tin khác nhau, nhưng cùng 
chung cứu cánh là phụng sự Con Người, hướng dẫn Nhân Loại biết 
thương yêu quý trọng nhau, vì chính trong Tâm Thức hay Linh Hồn 
mình là nới Phật, Chúa hiện hữu. Chỉ riêng có Đạo Hồi là tuy có niềm tin 
vào Thần Quyền rất mạnh đến độ cực đoan, nhưng vào Thế Quyền thì 
hiếu chiến, hiếu sát, hiếu thắng nên tự làm khổ mình, khổ người, chưa 
có điều kiện và cơ hội để cho Văn Hóa Tính phát triển. 
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Hiện nay Hoa Kỳ là Quốc Gia Đa Chúng Tộc, Đa Tôn Giáo, Đa Văn 
Hóa, đại khối dân chúng sống hài hòa, phát triền khắp mặt, hầu như 
người của các Dân Tộc đều có mặt sinh sống trên đất Mỹ, đây có thể 
gọi được là Thế Giới thu nhỏ. đầy đủ điều kiện để trở thành Trung Tâm 
Văn Hóa Thế Giới, và là Nền Văn Minh Toàn Cầu. Những nhà lập quốc 
đều là nạn nhân của cuộc bách hại Tôn Giáo ở u Châu. Họ cũng đặt 
niềm tin nơi Thượng Đế, nhưng khi thành lập Quốc Gia Liên Bang Hiệp 
Chúng Quốc Hoa Kỳ, vào ngày 04 tháng 07 năm 1776. Họ không đặt 
Nhất Cực nơi Thần Quyền hoặc Thế Quyền, mà đặt Nhất Cực nơi Nhân 
Quyền. Từ Hiến Pháp, Luật Pháp, tổ chức Chính Quyền, vận hành 
Chính Trị nhất nhất đều nhằm bảo vệ Quyền Tự Do Cá Nhân. Bao gồm 
Nhân Quyền của toàn dân, Dân Quyền của Công Dân, quyền Tự Do Tư 
Hữu, quyền Tự Do Tư Tưởng, quyền Tự Do Tôn Giáo, quyền Tư Do 
Phát Biểu, quyền Tư Do Sáng Tạo, quyền Tự Do Lâp Hội, Lập 
Đảng…và quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. 

Hiến Pháp Hoa Kỳ xây dưng Tam Quyền Phân Lập: Lập Pháp – Hành 
Pháp – Tư Pháp. Ba quyền này vừa tương quan vừa ràng buộc nhau, 
nhằm bảo vệ Quyền Tự Do của Người Dân, Nền Chính Trị Dân Chủ 
Hoa Kỳ vận hành theo chiều Đa Nguyên Nhất Cực là vậy. Vì Nhất Cực 
đặt ở nơi Toàn Dân, nên nước Mỹ tìm hết cách giới hạn Thế Quyền 
không cho phép Chính Quyền trở thành độc tài. Về mặt Luật Pháp thì 
Quốc Hội làm Luật. Tổng Thống ban hành, Tòa Án phán xử. Để Bảo 
Đảm chắc chắn những quyền Tự Do thiết yếu của Người Dân không bị 
vi phạm, bởi ngay Luật Pháp Mỹ. Tu Chính Án Số I ra đời vào năm 
1791.Với những điều khoản nghiêm minh: “Quốc Hội không được làm 
bất cứ luật nào, không tôn trọng sự hình thành của Tôn Giáo, hay cấm 
đoán sự tự do hoạt động của nó, hay giảm quyền tự do ngôn luận, hay 
tự do báo chí, hay quyền hội họp một cach ôn hòa, và kiến nghị chính 
phủ để điều chỉnh các than oán của Dân Chúng”. Ngoài Tam Quyền 
Phận Lập, ở đây nước Mỹ đã thực hiện Đệ Tứ Quyền đó là Quyền Tự 
Do Ngôn Luận nhằm soi rọi ánh sáng vào những sinh hoạt của chính 
quyền và các hành hoạt của những tập thế xã hội, kinh tế, chính trị…của 
đất nước. Nhưng Luât Pháp Mỹ tuyệt đối cấm truyền thông không được 
vi phạm vào quyền riêng tư của Con Người. 

Cung cách Vận Hành hệ thống chính trị của nước Mỹ dựa trên khuynh 
hướng Lưỡng Nguyên. Công dân tự kết hợp thành 2 đảng lớn: Dân Chủ 
và Cộng Hòa, nhưng các đảng nhỏ cũng vẫn được tư do thành lập và 
xin phiếu bầu của Công Dân, như 2 đảng lớn, để trở thành giới chức 
cầm quyền như: Tổng Thống, Nghị Sĩ, Dân Biểu ở các cấp Liên Bang, 
Tiểu Bang, và Địa Phương. Tuy không phải là Luật mà là Lệ, dân chúng 
Mỹ có thói quen là quy tụ vào 2 đảng Dân Chủ vơi khuynh hướng cấp 



76 
 

tiên, và Cộng Hòa với khuynh hướng bảo thủ. Nên từ cấp Quận Hạt, trở 
lên tới Tiểu Bang, Liên Bang, 2 đảng đều đem người ra tranh cử. Thế 
cho nên 2 đảng Dân Chủ, Cộng Hòa đã thay nhau xin phiếu Quốc Dân 
để lên cầm quyền ở mọi cấp. 

Riêng ở Thị Xã là cơ sở Đáy Tầng Dân Chủ của nền Cộng Hòa Bình 
Đẳng Phổ Cập thì các cuộc bầu cử tại đây là do những Công Dân đủ 
điều kiện luật định tự ứng cử, chứ không qua sự giới thiệu của các 
chính đảng. Đây chính là Nhất Cực, nền tảng kiên cố bền vững lâu dài 
của chế độ Dân Chủ Tự Do Hoa Kỳ. Măc cho trên măt tầng chính trị 
Quốc Gia, Lưỡng Nguyên, tức là Lương Đảng, hay có thêm Lực Lượng 
Thứ Ba gồm các nhà tài phiệt hiện diện trong Lưỡng Đảng, hoặc có thế 
lực các nhà Tài Phiệt Quốc Tế chen vào, thì họ vẫn phải dựa vào nước 
Mỹ, mới tìm được sức mạnh về chính trị, kinh tế, quân sự, khoa hoc… 
để thâu được lợi nhuận lớn trong Nền Kinh Tế Thị Trường Quốc Tế. 
Nên trước sau gì họ cũng phải tìm được sự đồng thuận để có chính 
sách lưỡng đảng chung, dù nhất thời bị lâm vào tình trạng đảng tranh 
làm trì trệ sinh hoạt Quốc Nội hay Quốc Tế, thì dù có chuyển biến sáng 
sủa, hay u ám cách gì, cũng không làm mất bản chất, đặc tính và sự 
vươn lên của nền Tư Do Dân Chủ Mỹ được. Đây chính là chế độ tiêu 
biểu cho Thế Giới Thời Đại. 

Để được vậy, ngoài các cơ chế Dân Chủ Đáy Tầng, và cách vận hành 
chính trị trên mặt tầng, đặt căn bản trên Luật Pháp Nghiêm Minh, với 
nền Kinh Tế Tư Bản Thị Trường, để vững vàng hướng dẫn Thế Giới 
tiến lên Toàn Cầu Hóa, nước Mỹ đặc biệt đề cao ngành Giáo Dục Mở, 
phổ cập toàn dân. Không những thế, nước Mỹ còn mở rộng vong tay 
đón Chất Xám từ khắp muôn phương đổ vào, họ biết lựa chọn những 
điều tinh túy nhất của cả Nhân Loại để làm giầu cho nền Giáo Dục Đất 
Nước. Chinh vì vậy, Nền Giáo Dục Mỹ trở thành một nền giáo dục toàn 
diện cao độ nhất hiện nay trên thến giới. Cả về Kiến Thức, Khoa Học, 
Kỹ Thuật, và hầu hết các lãnh vực phục vụ Nhân Sinh, từ những điểm 
chi ly nhỏ nhặt nhất, cho tới những điểm vĩ đại vượt ra khỏi tầm hiểu biết 
của truyền thống. Đây là phước lớn, và cũng là họa to của Người Mỹ. 

Phước lớn, vì những nhà Đại Trí Thức Mỹ đang ra sức vượt thắng các 
trở ngại truyền thống, để khám phá những bí mật về Vũ Trụ, nhằm đưa 
Con Người tới gần với Sự Thật về sự có mặt của Con Người và Vạn 
Hữu trong Vũ Trụ bao la này. Họa to, với những Người đặt trọn nềm tin 
vào các giá trị Tôn Giáo Truyền Thống. Họ bị đặt vào tâm trạng Hoài 
Nghi, mất hướng vươn lên. Tư Tưởng bị hoang mang, Suy Tư bế tăc, 
Tâm Cảm u trầm, dẫn tới tình trạng buông trôi, hoặc trầm cảm. Chính vì 
thế, mà nhu cầu Hướng Dẫn Tâm Linh cho mỗi Người là điều tối quan 
trọng đối với Nền Giáo Dục Hoa Kỳ. 
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Chiều hướng phát triển và thăng hoá Tâm Linh của con người là động 
lực chính để nâng cao giá trị tinh thần của Vũ Trụ. Đó là Thiên Tính tự 
nhiên của Vạn Hữu. Đó củng là Văn Hoá Tính của nhân loại. Và đó 
củng là Phật Tính trong mỗi con người hướng đến toàn giác để hội nhập 
với nguồn động lực siêu thể, siêu thức, vô biên, vô hạn của Vũ Trụ. 
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