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VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN 

 

Nhân đọc bài KỶ NIÊM ( 1 )  của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, chủ tịch Cao trào Nhân bản  

cũng là Cố vấn của nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam, chúng tôi thấy quan niệm về Vật  

chất và Tinh thần của Einstein  về Time – Space – continuum ở Tây phương và  quan  

niệm của Việt Nho  về Ngũ hành của Đông phương  cũng có phần giống nhau . 

 

I.- Giải mã  Vật chất và Tinh thần qua biểu tượng Time –Space - Continuum của 

Einstein. 

( Decoding the symbol Time – Space – Continuum of Einstein ) 

Theo Einstin  thì Vũ trụ được hình thành  từ năng lượng, năng lượng có công thức  

             E= mc2. 

E= là năng lượng của khối lượng vật chất m. 

m được biến ra năng lượng E,  

c là tốc độ ánh sáng : 300, 000 km / 
 
sec,  

số 2 là binh phương của tốc độ ánh sáng.   

Trong bức thư ông gởi cho con Gái Lieserl, ( 2 ) ông gọi E là năng lượng Tình yêu ,  

theo Nho thì năng lượng đó là Tình thương (  Ông Trời Việt Nam ), là lòng Nhân ái  (  

Nho ) , là Từ bi ( Phật giáo ), là Bác ái ( Kitô giáo ). 

  Tây phương thì có Time – Space – Continuum của Einstein   

( xem SPACE.com.   Warping Time and Space ). 

Black hole vừa là cái cối xay vừa là là máy dệt làm cho Time biến ra Sợi chỉ Dọc, Space 

biến ra Sợi chỉ Ngang.       Sợi chỉ Dọc và Sợi chỉ ngang là hai mô căn bản  ( tissue  

fondamental ) được dệt lại với nhau mà sinh ra vạn vật.    
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Vậy m là khối lượng Vật chất thuộc Space,  c là năng lượng Tinh thần thuộc Time.     

Vậy: E gồm :Vật chất ( m: khối Vật chất phát ra năng lượng   )  và c là  Tinh thần (năng  

lượng Tối < Tâm linh > và  năng lượng Sáng < Khoa học >.  

Tâm linh / Khoa học Lưỡng nhất = E ( dual unit  ):năng lượng tạo ra Vũ Trụ, 

  

II.- Giải mã Vật chất và Tinh thần qua Biểu tượng Ngũ hành của Nho giáo 

( Decoding the Symbol Five agents of Confucéism <  Danh từ của Kim Định  > ) 

Ngũ hành  gồm 2 cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim đươc xếp lên một Thập tự nhai 

Hỏa 

↑ 

Mộc  ← Thổ→ Kim 

↓ 

Thủy 

 

Trục Thuỷ / Hỏa là Trục Tung ( Vertical ax ) tượng trưng cho Time, Mộc / Kim là Trục 

Hoành ( horizontal ax ) tương trưng cho Space.  

Time / Space lưỡng nhất  ( dual unit ) thì biến thanh Time – Space – Continuum : Vũ / 

Trụ. ( Theo tinh thần Việt Nho: Vũ là Không gian, Trụ là Thời gian ) 

 

Chúng ta hãy tìm xem Ý nghĩa của Cơ cấu Ngũ hành: 

*Trên trục Tung Thủy / Hỏa thì: Thuỷ được định nghĩa: 

 

1.- Thủy :Vạn vật chi nguyên: Nước là nguồn sống của Vạn vật, nên Thủy 

tương trưng cho Vật chất. 

 

2.- Hỏa là Lửa: năng lượng thuộc dạng Quang năng tức là Ánh sáng. Ánh sáng 

được truyển đi vừa theo làn Sóng  hình Sin bao quanh dòng hạt Photon truyền đi theo 

đường thẳng tắp ( wave / particle duality  theo nhà Vật lý học Louis de Groglie ). 

 

Làn sóng hình Sin bao quanh dòng Hạt tựa như Lòng Nhân ái bao dung hay nguồn 

Tình, Dòng hạt thẳng tắp như Lý Công chính hay Lý.  

Khi Tình / Lý lưỡng nhất thì  đạt Hùng / Dũng hay Bao dung.  

 Hùng là sức mạnh Vật chất.   Dũng là sức mạnh của Tinh thần 

Tình, Lý, Bao dung là Tinh thần lập Quốc của Dân tộc Việt Nam hay Tinh thần bất 

khuất của Dân tộc hay Hồn Thiêng Sông Núi. 

      Hỏa tượng trưng cho Tinh thần. 

 

*Trên trục Hoành thì có cặp đối cực:  

 3.- Mộc: là cây cối tượng trưng cho Sinh vật. 
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 4.- Kim:  là khoáng chất tượng trưng cho Khoáng chất.  

  

  

*Nơi Trung cung  thì có Thổ. 

5.- Thổ:  không phải là đất, cũng không phải là  hành như 4 hành: Thuỷ, Hỏa, 

Mộc, Kim ( Thổ là :“ hành vô hành, địa vô địa”), Thổ được xem là năng lực sinh động ( 

với số độ 5 :dynamic force, )  hay nguồn Năng lương Tình Yêu: E = mc2 < Einstein.> ) 

Có một số qúy vị đem hành Thổ ra khỏi Trung cung làm một hành như 4 hành kia, thì lấy 

nguồn năng lượng nào điều phối hai cặp đối  cực  biến hóa để tạo nên Vũ trụ? 

Nên nhớ hành không phải là element , mà là agent có khả năng tác hành. 

 

Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim tượng trưng cho Hữu < Dương > ,- thế giới hiện tượng -, 

Thổ tượng trưng cho Vô <Âm > - thế giới Tâm linh - .  

Vô / Hữu lưỡng nhất tạo nên Thái cực Âm /Dương Hòa . ( 3 ) 

 

Vị trí của con Người trong Vũ trụ:  

Nho định nghĩa con Người là Thiên / Địa chi Đức: con Người là tinh hoa của 

Trời Đất  cũng như câu: Vũ trụ tiện thị ngô Tâm, chúng ta có thể dùng trục Tung của 

Ngũ hành để làm rõ: 

 Hỏa ( Thiên) 

↑ 

  Thổ  ( Nhân ) 

↓ 

Thủy ( Địa ) 

 

Ta cũng có:  

Hỏa ( Tinh thần) + Thuỷ ( Vật chất ) = Thổ 

 

Thiên + Địa = Nhân. 

 

 Nhân ở vị trí hành Thổ, Thổ là Vô, là nguồn Tâm linh, Nhân cũng có vị trí ở 

nguồn Tâm linh, nên Nho mới nói con Người là  Tiểu Thiên Địa, và Nhân linh ư vạn 

vật do đó mà con Người có Vật chất và Tinh thần. 

 

 

III.- Tóm lại 

 

Ngũ hành là nền tảng  ( Cơ cấu: structure  ) của Vũ trụ quan, Nhân sinh quan 

cùng Lộ đồ Tu, Tề, Trị, bình và Đạt quan Phong Lưu của nền Văn Hóa Thái hòa 

Việt Nam, 

( xin xem cuốn “Nền Văn Hóa Thái Hòa Việt Nam “  trên 

vietnamvanhien.net.index.) 
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 Qua đây chúng ta thấy, tuy danh xưng khác nhau, cách giải thích khác nhau, 

nhưng  sự cấu tạo của   Time – Space – Continuum và Ngũ hành đều đồng quy về một 

Điểm theo tinh thần Dịch lý Việt, chứ không phải Dịch lý Tàu. 

 

Time / Space → Time - Space  - continuum ( Dual unit ): Universe 

 

 Âm / Dương Hòa  ( Dual unit ): Vũ /Trụ :Tạo Hóa lư hay Lò Cừ. 

  

Đây là chốn “ Đông Tây giao hội “. nơi Nhân loại được sống yên vui với 

nhau  nhờ tinh thần HÒA. 

Hòa là điểm hẹn Đồng quy của Nhân loại. 

Tâm linh và Khoa học khi được Lưỡng nhất theo Tỷ lệ Hoà “Tham Thiên 

lưỡng Điạ: Tình / Lý  = 3 / 2 “ thì mới Hoà, ngày nay, cán cân quá nặng về Khoa học, mà 

nhẹ về Tâm linh ( nguồn Tình ) nghĩa là Khối óc ( nguồn Lý ) phình ra quá to mà con 

Tim  ( Tâm linh ) lại  teo tóp lại,do Tâm linh / Khoa học bất Hòa khiến cho cả Vũ trụ 

trở nên rối ren, mọi rối loạn trong toàn cầu bắt nguồn từ đây, trong đó đại Dịch 

Coronavirus Vũ Hán là đại nạn.  

Đại Dịch Corona virus  ( Pandemic  ) đã dạy cho các nhà cầm quyển trên thế giới cũng 

như nhân dân các nước giàu cũng như nghèo không những phải cư xử tương đối công 

bằng với nhau mà còn phải giữ sạch môi trường sống chung  ( Thiên nhiên ) kể cả môi 

trường Tư tưởng và Tâm linh.    Tổ Tiên chúng ta có câu: Thiên sinh ( Tâm linh ) Địa 

dưỡng ( Khoa học ) Nhân Hòa  ( Khi sống sao cho Tâm linh và Khoa hoc lưỡng nhất thì 

con người mớì có khả năng xử Hòa với nhau ), nhưng nhân loại đã cư xử với nhau cũng 

như với Thiên nhiên đều ngược lại. 

Đúng như lời Tổ Tiên chúng ta đã cảnh báo từ lâu, mọi sự rối ren đều do cái thói sống 

chung “ Khôn Độc Dại Đàn,  Tham Dĩa bỏ Mâm, nên Khôn quá  hoá  Dại “, do đã  

đánh mất  mối Liên đới  chung với nhau!  

Toàn cầu hoá và Brexit còn là nan đề, vì cặp Đối cực Toàn cầu hóa / Brexit ≠1, nghĩa 

là  chưa được lưỡng nhất. 

 American First: Gốc , còn Toàn cầu hóa là Ngọn.  

Khi  nào:  Gốc / Ngọn lưỡng nhất thì Thiên / Hạ mới Thái bình. 

 

 

Không biết khi Đại Dịch Corona chấm dứt, nỗi sợ hãi cũng đã qua, phỏng Nhân loại có 

bắt đầu rục rịch canh tân lối sống chung hay không hay chỉ xem là  “ làn gió đã thổi  

coronavirus  qua cầu đấy thôi “ ?  

 

 Văn Hóa Dân tộc chúng ta khởi từ Huyền thoại Tiên / Rồng gốc của Thái cực Âm 

Dương Hoà, nên  có mối liên hệ hai chiều “ có Đi có Lại cho toại Lòng nhau “, lại nữa 

con Người là một trong Tam Tài Thiên Địa Nhân.  

Đối với Thiên thì phải có Tự do Tôn giáo và Văn Hóa  ( từ nguồn Tâm linh: 

TÌNH ) giúp cho mọi con dân tu dưỡng Tư cách.  Mọi cây cỏ đều hướng về Hướng mặt 

Trời, nguồn năng lượng Tình yêu của Mẹ / Cha Vũ trụ  ( Father/ Mother God.  < 

Prototype > ) để có đủ năng lượng Tình Yêu hầu tồn tại và phát triển, sao con Người là  “ 

Nhân linh ư vạn vật “ mà lại sao lảng đời sống Tâm linh như nay ? 
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Đối với Địa thì phải Học / Hành hầu thông hiểu Khoa học để trau dồi Khả năng 

( từ nguồn LÝ ) mà Ăn nên Làm ra, sao lại Duy lý cưc đoan, chỉ Làm với cái miệng  

tuyên truyền dối trá cùng với giáo mác đấu tranh để lấy vỏ đậu  nấu hạt đậu .? 

Đối với Nhân thì phải cư xử với nhau theo Tình / Nghĩa Đồng bào, hay còn gọi 

là Nhân /Nhĩa nhập Thần, chứ không với Hận thù gìai  cấp,  để sống Hoà mà Đoàn kết 

với nhau, hầu có đủ Nội lực mà Cứu và  Dựng Nước ,  

Đây mới là Cây Đũa Thần đang nằm chính ngay trong Lòng nền Văn Hóa Dân 

tộc, Cây Đũa Thần Cứu Nước, chứ không ở  xa nơi phương Bắc, phương Tây. 

Đây chính là nền của  Văn Hóa Nhân bản  và cũng là nền tảng của chế độ Dân chủ có 

đủ Danh và Thực, có thể giúp Cao trào Nhân bản dâng cao. 

 

 ( xin xem cuốn ” Khi Đông Tây giao hội “ trên vietnamvanhien.net.index. ) 

  

Việt Nhân 
 

( 03/27.2020 ) 

 

 

 

Tham khảo 

 

( 1 ) .-  Bài viết kỷ niệm của Bác sĩ  Nguyễn Đan Quế trên trang Nghiệp đoàn 

Sinh viên Việt Nam. 

 

Bs Nguyễn Đan Quế: Kỷ niệm 
January 27, 2020 luongtruong Đời Sống, Tìm Hiểu 1 

BS Nguyễn Đan Quế – Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản 

Đàn áp Đồng Tâm xẩy ra 9-1-2020 làm xôn xao trong ngoài nước. Nhiều người thấy Đồng 
Tâm rất giống với nổi dậy ở Thái Bình 23 năm trước. Đều do CS ‘nòi’ chống đối. 

Người cầm đầu vụ Thái Bình nằm biệt giam cùng với tôi ở Thanh Hóa. 

Đồng Tâm khiến kỷ niệm xưa trở lại. 

Chuyển từ Saigon ra. Vừa đến, đụng ngay một không gian lạnh lẽo, vắng lặng, âm u của núi 
rừng miền Trung. Vùng này nguyên là nơi các nghĩa sĩ Lam Sơn tụ họp theo Lê Lợi – 
Nguyễn Trãi đánh đuổi quân xâm lăng nhà Minh phương Bắc, lập nên nhà Tiền Lê, kéo dài 
100 năm khoảng từ giữa thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 16. 

Tống vào phòng nhỏ, thấy lờ mờ một ông dáng người cao mảnh khảnh, ngồi tỉnh bơ, không 
thèm để ý đến ai. Tôi hơi lấy làm lạ. Tôi tù mới đã đành, nhưng với mấy quản giáo ‘ tiên ông 
‘ cũng không coi có kí lô nào. Trại tù này vẫn nổi danh hắc ám, khét tiếng khắt khe tàn ác, 
ngay tù hình sự cũng  phải chờn. Quản giáo chửi đổng, khóa cửa đi. 

 

https://baotgm.net/2020/01/
https://baotgm.net/author/luongtruong/
https://baotgm.net/category/doi-song/
https://baotgm.net/category/doi-song/tim-hieu/
https://baotgm.net/bs-nguyen-dan-que-ky-niem/#comments
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Tôi bước tới tự giới thiệu mới từ Saigon ra. Anh đứng dậy bắt tay. Bây giờ anh là một người 
khác. Chất phác, vui vẻ, rõ ràng gốc nông dân. Hỏi ra mới ngoài 50, thua tôi gần một giáp. 
Anh kể ngay, mới vài giờ trước, bất ngờ thấy một thằng quản giáo ‘ miệng còn hơi sữa ‘ tát 
một cụ già, bắt phải gọi cán bộ là ông và phải xưng là con. Anh tức quá mắng quản giáo là 
thằng ranh con. Bị tống ngay vào biệt giam kỷ luật chờ xử lý, thì tôi vào. 

Thế hoá ra đây là biệt giam kỷ luật ? Anh lấy tay vẽ xuống đất. Lúc đó mới thấy hệ thống 
nhà giam này là ghê gớm: Gồm nhiều trại ở cách nhau cả chục cây số, kéo dài sang tới biên 
giới Lào. 

Trại chúng tôi số 5, thuộc huyện Yên Định – tỉnh Thanh Hoá, giấu trong nông trường Thống 
Nhất, nằm giữa rừng núi ma thiêng nước độc. Trại có nhiều khu. Mỗi khu có nhiều phòng tù 
hình sự. Giam cả tù nữ nữa. 

Dẫy nhà hai chúng tôi đang ngồi là biệt giam kỷ luật, mặc dầu tôi mới vô và anh cũng chưa 
bị xử lý. 

Theo anh, ở kỷ luật vậy mà đỡ. 

Phòng hình sự đông cả trăm người. Rất phức tạp, thiếu nước sinh hoạt, khổ lắm. Các phe 
đảng tranh chấp từ ngoài đời, tiếp tục trong tù, nổi tiếng nhất là băng Hải phòng và Hà nội. 
Trận chiến hiện nghiêng về mafia Hải Phòng. Cán bộ cũng không trị được. 

Tôi lại có dịp tìm hiểu thêm các băng đảng xứ Bắc Hà. Nhiều huyền thoại, nghe giật gân, 
bán cho Hollywood quay thành phim được. 

Anh là người tỉnh Thái bình, cầm đầu vụ nông dân nổi dậy năm 1997, nhiều hãng thông tấn 
ngoại quốc đã tường thuật ầm ĩ. 

Cầm đầu sách động cả mấy trăm nông dân nổi loạn, tấn công Ủy ban Nhân dân Huyện, bị 
kết án nặng, tước đảng tịch, cách chức, mất hết quyền lợi hưu bổng…. 

Vụ nổi dậy do đảng viên nòng cốt chủ xướng khiến Bộ chính trị đảng cộng sản lo sợ. Phải 
cấp tốc cử ngay một phái đoàn về giải quyết, vì Thái Bình là cái nôi của cách mạng. Thay 
toàn bộ đảng uỷ ngay. 
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Chùa Keo ở Thái Bình 

Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Anh biết nhiều chuyện Tầu đêm nào cũng kể từ Tây Du 
Ký, Tam Quốc Chí đến Đông Châu Liệt Quốc, Chiến Quốc Sách, Khổng Tử, LãoTử, Hàn Phi 
Tử, Tuân Tử,Tôn Tử, Trương Nghi, Tần Thuỷ Hoàng, Hán Cao Tổ… Anh có trí nhớ khá tốt. 

Tôi mường tượng ra ở miền quê, mùa gặt, sáng trăng mà ‘ ông ‘ này ngồi kể chuyện Tầu thì 
có hàng trăm dân làng bu quanh nghe, hẳn khoái chí lắm. Anh có biệt tài kể chuyện rất hấp 
dẫn, các trận đánh được vẽ ra trước mắt, với nhiều chấm phá lý thú.  . 

Ngoài ra, đánh cờ tướng rất giỏi. Tôi biết ngay là cao thủ, xin thọ giáo liền. Chỉ dẫn, phân 
tích, cách phá, cách tấn công rất ác liệt. 

Nhà anh gửi trà búp Thái Nguyên, đặc biệt thơm ngon. Có hai người nên chúng tôi ăn chung 
cho vui. Từ ngày vào tù, anh gần như tịnh khẩu, it nói. Bây giờ gặp tôi, vui hơn, nói như 
khiếu. Thỉnh thoảng lại còn ngâm nga Kiều. Tôi nhớ đoạn nào là anh học thuộc lòng ngay 
đoạn ấy. 

Thường ngày, điểm danh chiều xong, khoá cửa. Thời gian này an toàn nhất để anh hỏi tôi 
về Cao Trào Nhân Bản, nhất là chữ Nhân Bản thật sự rõ nét nghĩa là gì? Tại sao gọi là cao 
trào mà không dùng chữ phong trào?. 
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Có trình độ lý luận cao, quen tranh luận, nên trình bầy vấn đề rất rành rẽ, đâu ra đấy. Tôi nói 
đến nhiều điểm mới làm anh suy nghĩ, thậm chí sau còn hỏi để bàn lại. 

Là người thông minh và biết nhiều, tôi trình bầy anh nắm ngay, kể cả những kiến thức khoa 
học về đại vũ trụ và con người, mà theo anh rất mới và lạ nữa, chưa từng nghe ai nói bao 
giờ. Trong tù nhiều ngày giờ tôi rỉ rả nằm kể anh nghe: 

Đại vũ trụ hình thành cách đây khoảng 14,7 tỉ năm từ vụ nổ lớn Big Bang của khối năng 
lượng cực lớn ‘ ém ’ chặt trong một điểm cực nhỏ. Vũ trụ vẫn còn đang dãn nở, với hàng tỉ tỉ 
thiên hà giống như giải ngân hà của chúng ta. Mỗi thiên hà lại có cả tỉ ngôi sao giống như 
mặt trời . 

Mặt trời và các hành tinh có khoảng bốn tỉ năm nay. 

Một tỉ năm sau mới xuất hiện các vi sinh vật. 

Và con người mới chỉ có cách đây khoảng hai đến ba trăm ngàn năm. 

Xưa kia biết rất ít về con người và thiên nhiên. Bước tiến lớn về khoa học kỹ thuật chỉ bắt 
đầu trong vòng một thế kỷ nay. 

Toàn thể vũ trụ đều động, không có bất cứ gì là tĩnh cả. Đại vũ trụ (thiên nhiên) cũng như 
tiểu vũ trụ (con người) ở trong một thể thống nhất. 

Vật chất ở đâu làm không gian chỗ đó ‘lồi’ lên (hoặc là ‘lõm’ xuống), nhiều ít tùy khối lượng 
lớn nhỏ. 

Thời gian ‘co’ lại hoặc ‘giãn’ ra tùy vận tốc chuyển động nhanh chậm của khối lượng vật chất 
đó. 

Đến đầu thế kỷ XX, theo Einstein: thời gian và không gian có tương quan với nhau. 

Để dễ hình dung, tôi đưa ra thí dụ: 

Đầu sân cuối sân dài 20m  hay  2000cm. 

Một bước chân tôi 40cm, đi mất 50 giây. Một bước chân của anh dài hơn những 50cm thì 
chỉ mất 40 giây. Vậy vận tốc càng nhanh thì thời gian càng ngắn lại. 

Đây chính là thuyết liên không – thời của Einstein. Einstein đã nói: trong quá khứ, các nhà 
khoa học nghĩ rằng không gian và thời gian riêng rẽ, không dính gì với nhau; nhưng đúng ra 
chúng là hai mặt của cùng một thực tại. 

Bàn về tinh thần và vật chất có liên quan với nhau, hỗ tương tác động, cái nọ có thể hoán 
chuyển qua cái kia, tôi dẫn giải cho anh nghe: 

Cả vũ trụ do vụ nổ Big Bang mà ra. Vậy toàn thể vũ trụ là ánh sáng, là năng lượng, là  vũ trụ 
năng. 
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Vũ trụ có hai đại lượng không gian và thời gian. Vậy thời gian và không gian cũng đều có 
gốc gác từ vũ trụ năng mà ra 

Con người cũng từ vũ trụ năng Big Bang mà có. Con người có hai mặt tinh thần và vật chất. 
Vậy vật chất và tinh thần là hai mặt của sinh năng (năng lượng của sự sống), và sinh năng là một 

phần của vũ trụ năng. Hay nói một cách khác: tinh thần và vật chất là hai dạng thể hiện ra của sinh 
năng. 

Liệu có chứng cứ khoa học cho thấy ánh sáng (photon) có những hoạt động của tinh thần 
không? 

Các nhà bác học cho phóng một dòng photon nối đuôi nhau đến một tấm màn trên có rạch 2 
vạch song song gần nhau A và B: 

– Khi B được bịt kín. Tất cả photon đều đi qua A. 

– Khi B được mở ra. Hiện tượng lạ: Một số photon đi qua A. Nhưng lại có một số khác lại đi 
qua vạch B vừa mở; làm sao photon biết vạch B mở để đi qua?; Vậy có phải là photon có 
nhận biết, để quyết định qua A hay qua B. Nhận biết và quyết định rõ ràng là hoạt động 
thuộc phạm vi của tinh thần. 

Chúng ta hãy nghe nhà vật lý David Bohm nhận xét: Dường như vật chất là ánh sáng được cô đặc 
lại và di chuyển dưới vận tốc ánh sáng. Đồng thới ánh sáng có khả năng nhận biết thông tin và lấy 

quyết định cần có. Như thế ánh sáng vừa cho ra vật chất và vừa có những hoạt động của tinh thần với 

vận tốc nhanh hơn vận tốc của ánh sáng (300000 km/giây). 

Thực tế đời sống hàng ngày, chúng ta có thể cảm nhận được mối liên hệ khắng khít giữa 
tinh thần và thể xác, thật thế: 

Một tù nhân yếu sắp chết. Có lệnh tha, anh ta có thể đứng dậy, thậm chí chạy ra cổng. Tin 
vui là tinh thần, qua sinh năng, sang phía vật chất khiến anh ta đột nhiên có sức mạnh ghê 
gớm. 

Sáng dậy đói, uể oải không nghĩ gì được. Ăn bát phở, tinh thần sảng khoái, suy nghĩ gì cũng 
minh mẫn, thậm chí sáng tác được. Rõ ràng phở (vật chất) biến thành tinh thần. 
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Nghĩa là, nơi con người (tiểu vũ trụ) vật chất và tinh thần có liên quan với nhau qua sinh 
năng hay chúng ta có thể gọi là  liên tinh thần – vật chất, giống như liên không –  thời trong đại 
vũ trụ vậy. 

Cơ thể chúng ta hoạt động trong không gian 3 chiều (dài, rộng, và cao). Còn tinh thần hoạt 
động theo thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai…). Thời gian thường được coi là chiều thứ 
4 của vũ trụ. 

Vỗ đùi đánh đét một cái thích chí anh kêu lên:: “Vậy chủ nghĩa duy vật hỏng rồi. Không phải 
vật chất ‘đẻ’ ra tinh thần như Mác tưởng. Mà tinh thần và vật chất phải nói là hai mặt của 
sinh năng mới đúng”. 

Theo anh ‘cái này’ mới bác bỏ được chủ nghĩa Mác, rồi lẩm bẩm “hồi còn cầm quân mà có 
võ khí Nhân Bản này thì chúng nó ‘chết’ ngay”. Tôi hỏi đùa: 

– ”Liệu có ‘sát’ không?” 

– “Không đâu. Chinh phục hàng triệu con tim hàng triệu khối óc mới là chiến lược chứ, mới 
thực là vương đạo chứ ”. 

Vốn là cán bộ chính trị, từ bé đến lớn chỉ có học và nghiên cứu chủ nghĩa Mác, anh thú nhận 
những điều tôi trình bầy làm anh phải ‘lao động trí óc’ nhiều, nhiều lắm. Có một cái gì đang 
loé lên phá tung cái gọi là ‘chân lý’ mà người ta đã nhồi nhét vào đầu anh liên tục ròng rã cả 
mấy chục năm nay. 

Anh trầm ngâm một lúc mới ‘phán’ tiếp: Thế thì làm gì có mâu thuẫn ý thức hệ. Vậy mà anh 
em một nhà choảng nhau chết bao nhiêu người. Cộng Sản, Tư Bản gì rồi cũng phải tự 
chuyển mình theo những hiểu biết khoa học mới về con người. 

Tôi bảo đó chính là ý nghĩa sâu xa của Nhân Bản mà anh hỏi; và Nhân Bản phát triển thành 
cao trào là đương nhiên vì là bản chất thực của nhân loại. 

Rất nhanh gần như tức khắc, anh ngồi bật dậy bắt tay tôi thật chặt, mắt sáng lên, giọng sang 
sảng: “Chúng ta phải khai mở ngay vận hội mới cho dân tộc”. 

Canh khuya, giữa sơn lam chướng khí mà tràn hào khí Lam Sơn! 

Hồn thiêng sông núi là đây! 

  

Bs Nguyễn Đan Quế 

Xuân Canh Tý    2020 
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_________________________________________________________________________________ 

( 2 ) .-  LÁ THƯ CỦA EINSTEIN GỞI CHO CON GÁI 

 

 

“ Vào cuối những năm 1980, Lieserl- con gái của vị thiên tài nổi tiếng – Einstein đã trao 

tặng 1.400 bức thư của ông cho trường Đại học Hebrew, với yêu cầu duy nhất là không 

tiết lộ nội dung của những bức thư này trong vòng hai thập kỷ sau khi ông qua đời.  Đây 

là một trong những bức thư đó, bức thư dành cho chính Lieserl Einstein. 

“ Khi cha đưa ra thuyết Tương đối, rất ít người có thể hiểu được .  Tương tự như vậy, 

điều mà cha sắp tiết lộ với Nhân loại bây giờ đây cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và 

thành kiến của mọi người. 

Cha mong con giữ kín những bức thư này của cha hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ nếu 

cần thiết , cho tới khi nào xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sẽ 

giải thích dưới đây. 

Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay khoa học cũng không thể tìm ra lời 

giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác.  Nó 

thậm chí còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi Vũ trụ mà chúng ta vẫn 

chưa thể lý giải. 

Đó chính là TÌNH YÊU 

Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho Vũ trụ, họ đã bỏ sót Lực Vô 

Hình nhưng mạnh mẽ nhất này. 

Tình Yêu là Ánh sáng chiếu rọi những người biết Trao và Nhận nó. 

Tình Yêu là Lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút bởi một ai đó. 

Tình Yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nẩy nở và giúp con người không  

bị vùi dập bởi sự ích kỷ mù quáng. 

Tình Yêu hé lộ và gợi mở. 

Vì Tình Yêu chúng ta sẵn sàng sống và hy sinh. 

Thứ lực này giải thích cho tất cả, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. 

Có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng đây là loại Năng lượng duy nhất trong Vũ trụ mà con 

người không thể học cách điều khiển bất kỳ lúc nào. 
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Để có một hình ảnh tượng trưng cho Tình Yêu, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản  

trong phương trình nổi tiếng nhất của mình.    Thay vì sử dụng công thức : E = mc2 , ta  

chấp nhận rằng Năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng Tình Yêu sản sinh với  

tốc độ ánh sáng bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận:  

Tình Yêu chính là một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có một sự giới hạn nào. 

Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong  

Vũ trụ dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại  

Năng lượng khác. 

Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự Sống, nếu ta muốn bảo vệ 

thế giới và tất cả những loại hữu tình khác, Tình Yêu chính là chúng ta chưa sẵn sàng để 

chế một quả bom Tình Yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá hủy sự ghét bỏ, ích kỷ 

tham lam đang tàn phá hành tinh này.   Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình 

một máy phát Tình Yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sang  để được giải phóng. 

Lieserl con yêu, Khi chúng ta học cách Cho ( Giving ) và Nhận ( Receiving ) nguồn  

Năng lượng Vũ trụ này, chúng  ta phải thừa nhận rằng Tình Yêu có thể chinh phục  

tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi Tình Yêu chính là tinh tuý của sự  

Sống. 

Cha vô cùng ân hận, vì đã không thể nói lên những điều  trong trái Tim mình, nơi mà mỗi  

nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con.   Có lẽ đã quá trễ để nói lên lời xin lỗi, 

 nhưng thời gian cũng chỉ là tương đối, cha cần phải nói với con rằng  Cha yêu Con, và  

nhờ có Con mà Cha mới có thể đi đến câu  trả lời cuối cùng .“ 

Cha của Con. 

Albert Einstein 

 

 

 



- 13 - 

 

 

 ( 3 ).- Hình Thái cực viên đồ 

( ultimate Supreme ) 

 
“ Có giả thuyết cho rằng hình ảnh của Thái Cực đồ được tạo lập từ quan sát thiên văn 

thông qua đo bóng nắng mặt trời. Khi cắm một chiếc que thẳng trên mặt đất và đánh dấu 

tất cả khu vực mà bóng của que quét trong một năm, sẽ có một đồ hình Thái Cực đồ.Có ý 

kiến cho rằng Thái Cực đồ của Đạo gia cũng như đồ hình chữ Vạn  (  卐: Tả nhậm) của 

Phật gia là có chung một nguồn gốc,(  khác với chữ Vãn  ( 卍: Hữu nhậm ). 

Đó chính là các biểu tượng của các dạng Thiên Hà khác nhau trong vũ trụ. 

( Chúng tôi trưng Hình và Bài trên với sự dè dặt, vì không thể trắc nghiệm được rõ ràng.) 

 

Để kiểm chứng việc hình thành Thái cực viên đồ là khả tín, chúng ta hãy đối chiếu các 

Tiết chính  nơi Đồ hình với các 4 Tiết chính ( Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí, 

mỗi Tiết chính gồm có  4 tiểu Tiết của Âm Dương lịch trong Năm để bớt nghi ngại..  

 

 

Chú thích. Bốn Tiết chính trong một Năm: 

 

                Kinh độ   Tiết khí         Dương lịch 

                    0°          1.- Xuân phân         20 - 21/3 

                                                    90°       2.-  Hạ chí                21 - 22/6 

                    180°      3.-Thu phân           23 - 24/9 

                      270°     4.-Đông chí            21 - 22/12 



- 14 - 

 

Ý NGHĨA CỦA THÁI CỰC VIÊN ĐỒ 

( Nguồn internet ) 

“ Thái Cực đồ thể hiện ý nghĩa của triết học Phương Đông, cụ thể là thuyết Âm Dương 

rất rõ ràng: 

Trong mỗi một Tổng thể ( hình tròn ) luôn tồn tại hai mặt đối lập Âm và Dương, hai mặt 

đó tương hỗ với nhau, bù đắp nhau thành một thể hoàn thiện.( Âm Dương tương thôi  ) 

Không một Tổng thể, cá thể nào có thể tách biệt hoàn toàn hai mặt đó.( Dịch:Nghịch số 

chi Lý→Âm / Dương hòa: Nhất Nguyên lưỡng Cực ) 

Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, cũng như trong phần màu đỏ có chấm màu 

đen, và ngược lại “. The man principle within the woman, and the woman principle 

within the man. ( Carl Jung ) 

 Cơ cấu thuộc dạng ion - và ion + 

Đàn Bà có Thể Âm ( bên Trong ) nhưng Dụng ( bên Ngoài ) lại Dương, nên Đàn bà là 

ion Âm. 

Đàn Ông có Thể là là Dương , nhưng Dụng lại Âm, nên là một ion Âm. 

Khi hai ion Âm và ion Dương giao thoa thì tạo ra dòng Điện, nên khi Nam Nữ nào có tần 

số thích hợp thì cuốn hút nhau mà kết nên Vợ Chồng. 

   

“ Âm thăng, Dương giáng ngược chiều kim đồng hồ.(  x.y = k → y=k /x: Hàm số ngược ) 

Âm thịnh, Dương suy và ngược lại. Khi phần màu đen lớn dần thì phần màu đỏ nhỏ dần 

và ngược lại. 

Cực thịnh thì suy, thể hiện ở mỗi phần khi đạt đến độ cực đại thì xuất hiện yếu tố đối lập 

ngay trong lòng, và phần đó sẽ phát triển dần”. ( Những chữ xiên do người viết đem vào ) 
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